
 

 
 

Een brief voor Sassa 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa heeft een brief gemaakt. Ze wil hem aan Koning Koos geven, maar Toto pakt 

hem af. Dat vindt Sassa niet leuk! Toto heeft een idee. Hij wordt de postbode! 

Moeilijke woorden: 

Brief, postbode, brievenbus, buiten, binnen, kloppen 

Voor het kijken: 

Breng een brief mee naar de klas die je (zogenaamd) van een vriend of vriendin 

hebt gekregen. Lees de brief voor. Wie komt altijd brieven en andere post brengen? 

En waar moet de brief dan in? Waar in het huis zit de brievenbus? Hebben jullie ook 

wel eens post gekregen of verstuurd? Zouden ze in Het Zandkasteel ook post 

krijgen? 

Prentenboek: 

Wie komt er in mijn huisje? 
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Lolo bouwt een huisje in de tuin. Zijn vriendjes Pon en Pum helpen mee. Daar zitten 

ze dan met z'n drietjes. Maar wie komt daar uit de grond gekropen. 

Voor het kijken: 

Print de plaat uit op papier. Bekijk samen met de peuters de plaat. Wat zien de 

peuters allemaal op de plaat? Wat kunnen de peuters over Sassa, Toto en Koning 

Koos vertellen en aanwijzen? Wie zouden er in dit kasteel wonen? Waar is het 



 

 
 

kasteel van gemaakt? Wie kan er een deur aanwijzen? En een raam? Wat zit er 

allemaal in het kasteel denken jullie? Een slaapkamer? En een keuken? Wat 

misschien nog meer? 

 



 

 
 

Taal-activiteit: 

Hang een groot vel papier aan de muur of leg het op een lage tafel en teken samen 

met de kinderen jullie droomhuis. Teken eerst een paar muren en een dak. De 

kinderen mogen zelf de rest invullen. Welke kleur en vorm krijgt de deur? En wat 

voor ramen zullen we maken? Krijgt het huis ook gordijnen? En een tuin? 

Doe-activiteit: 

Maak samen met de kinderen een eigen huisje. Gebruik hiervoor een grote 

wasmachinedoos. Snijd met een mes een deur en ramen uit de doos en plak de 

bovenkant dicht tot een dak. Laat de kinderen het huisje aan de buitenkant 

beschilderen met verf. Hoeveel kinderen passen in het huisje? Wat gezellig! 
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