
 

 
 

De vuilnisman 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Als Sassa en Toto een appel eten, laat Toto per ongeluk een stukje vallen. “Gooi 

maar weg”, zegt Sassa, “Dat stukje is vies geworden”. Het stukje verdwijnt in de 

afvalemmer. Toto pakt zijn kiepauto en gaat meer vuile dingen ophalen. Hij speelt 

vuilnisman. Moeilijke woorden:  

Vuilnis, vuilnisman, afval, vies, schoon 

Voor het kijken: 

Neem lege verpakkingsmaterialen en papier mee en richt met de peuters een 

afvalhoek in. Te denken is aan lege flessen, kranten en tijdschriften, plastik 

verpakkingen, lege doosjes. Voor het tuinafval kun je plastic fruit gebruiken, of 

droge takken uit de tuin. Maak een bak voor het plastik afval, het papier en het 

groente- en tuinafval. Bekijk samen met de peuters het afval en doe alle spullen in 

de juiste afvalemmer. Goed opgeruimd hoor! 

Taal- activiteit:  

Zoek uit wanneer in de buurt het vuilnis opgehaald wordt en ga met de peuters 

kijken wanneer de vuilniswagen langskomt. Neem ook 

jullie eigen afvalzak mee en zet hem aan de straat. Zo 

meteen wordt hij opgehaald. Wat voor bijzonders zien 

de kinderen allemaal aan de vuilniswagen? Wie zijn er 

allemaal bij de vuilniswagen? Wie doet wat? Kijk naar 

de kleding die de vuilnismannen dragen en wijs de 

kinderen op de handschoenen en het speciale pak. Kijk 

daar gaat jullie afvalzak, de vuilniswagen in. Dag vuilniszak! Wat gebeurt er met 

het afval in de vrachtwagen? Daag vuilnismannen! Fijn dat jullie er zijn! 



 

 
 

 

Doe- activiteit: 

Neem wat lege flessen en lege potjes mee in verschillende kleuren glas. Laat de 

kinderen hun jasjes aantrekken en maak met de kinderen een uitstapje naar de 

glasbak. Laat de kinderen de bakken voor het groene, het bruine en het witte glas 

zien. Neem een potje of fles en vraag aan de kinderen in welke bak het moet. Laat 

de kinderen ook het overige glas in de bakken sorteren.   

 

Doe- activiteit:  

Teken voor iedere peuter de omtrek van een flinke vuilniszak op een groot vel 

(grijs) papier en laat de peuters de vuilniszak uitprikken. Knip uit tijdschriften en 

reclamefolders plaatjes van dingen die in de vuilniszak mogen. Laat de peuters de 

plaatjes uitzoeken en in hun vuilniszak plakken. Om het moeilijker te maken kun je 

ook plaatjes van dingen die niet in de vuilniszak horen erbij leggen. Kijk dan samen 

met de kindjes wat er wel en wat niet in de zak kan en plak de dingen die niet in de 

vuilniszak horen op een apart vel. 

 


