
 

 
 

Een boom met een kroon 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos kan de kerstversiering voor de kerstboom nergens vinden. Toto vindt 

het een goed idee om dan maar al zijn mooie spulletjes zoals een autootje, Zwiep en 

een banaan in de boom te hangen. Prinses Sassa heeft een beter idee en met zijn 

drietjes zoeken ze op het strand naar schelpen, zeesterren en zeewier … voor in de 

boom. Als piek gebruiken ze een kroon. Koning Koos kan er niet bij omdat de boom 

op een kist staat … de kist met de kerstversiering. 

Moeilijke woorden: 

Versieren, kerstspullen, kerstboom, kerstbal, slingers, piek, zoeken, vinden, 

schelpen, zeewier, zeesterren, hoog, mooi. 

Voor het kijken: 

Versier samen een kerstboom. Laat de peuters om beurten een bal in de boom 

hangen. Natuurlijk mogen er ook allerlei versieringen zoals slingers en tekeningen 

in de boom worden gehangen. Doe pas op het laatst alle lichtjes aan. Zouden ze bij 

Het Zandkasteel ook zo’n mooie kerstboom hebben? 

Taal-activiteit:  

Leg in een doos een paar kerstversieringen neer; een bal, een piek, een slinger, een 

lampje en een kralenketting. Benoem één voor één alle versieringen. Leg een doek 

over alle spulletjes. Hoeveel versieringen kunnen de peuters opnoemen die er onder 

het doek liggen? 

Laat de peuters elk een kersttak versieren met restjes papier en stukjes vilt. Als de 

tak helemaal volgeplakt is krijgt de tak een mooie plek in de groep. Ook kunnen alle 



 

 
 

takken van de peuters bij elkaar worden gezet. Zo lijkt het alsof we niet één maar 

twee kerstbomen in de groep hebben. 

Doe- activiteit: 

1. Werkblad – De kerstbal 

Versier de kerstbal met wasco in de kleuren die jij heel mooi vindt. Lijm er hier en 

daar ook vrolijke glitters op. Prik de kerstbal uit. Maak er een draadje aan vast en 

geef de kerstbal een mooi plekje in de kerstboom.  

 



 

 
 

2. Een piek voor in de boom 

 

  



 

 
 

3. Praatplaat 

Wat kunnen de peuters over Sassa en Toto vertellen en aanwijzen? Wat hangt er in 

de kerstboom? Staat er ook een piek op de kerstboom? Vinden Sassa, Toto en 

Koning Koos de boom mooi? 

 

 

 

 

 


