
 

 
 

Het is hier gezellig 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto wordt wakker en hij denkt dat hij alleen is. Hij wordt bang. Maar gelukkig, 

Sassa en Koning Koos zijn in de woonkamer aan het lezen. Toto krijgt een slokje 

water omdat hij zo geschrokken is. Dan maken Sassa en Toto een huisje met 

lakens. Koning Koos wil bij ze op visite komen om een kopje thee te drinken, maar 

hij past niet in het huisje. Hoe gaan ze dat nou oplossen? 

Moeilijke woorden:  

Boos, bang, dorst, slurpen, gorgelen, boertje, op visite, gezellig, zachtjes 

Voor het kijken: 

Neem een schoenendoos mee naar de groep en vertel de 

kinderen dat ze hiervan een koektrommel mogen gaan 

maken. Stukjes karton worden de koekjes. Laat een aantal 

kinderen de schoenendoos mooi versieren met gekleurde 

snippers. De andere kinderen uit de groep mogen kleine 

vierkante stukjes karton of papier, versieren met stift. Als 

iedereen klaar is, ga je met de kinderen in een kring zitten. 

Laat de kinderen om de beurt een koekje in de trommel doen 

en tel allemaal mee. Hoeveel koekjes gaan er in de koektrommel? Als alle koekjes in 

de trommel zitten, mag één peuter de koekjes uitdelen, laat daarbij iedereen weer 

meetellen. Hoeveel koekjes zijn er uitgedeeld? Nu mogen de kinderen doen alsof ze 

de koekjes opeten. Eet smakelijk allemaal!  

 

 



 

 
 

Prentenboek: 

Waar is Lizzy? 

Elly van der Linden   

Uitgeverij: Clavis, 2007  

ISBN: 97 890 44808 087   

Kofi en zijn mama komen terug van de winkel. Ze hebben een heleboel eten gekocht. 

Terwijl zijn mama kookt, dekt Kofi de tafel. Daarna loopt hij van kamer tot kamer. 

Hij verzamelt de hele familie aan de keukentafel. Alleen zijn zusje Lizzy ontbreekt 

nog. Waar is Lizzy toch? Een vrolijk verhaal over een grote familie en een huis met 

veel kamers, voor peuters vanaf 24 maanden. Waar is Lizzy? is een intercultureel 

boekje dat dicht bij de beleving van peuters staat. De personen in het boekje 

hebben een zwarte huidskleur. Zowel Surinaamse, Antilliaanse als Afrikaanse 

kinderen herkennen zichzelf erin. Het boekje straalt een Surinaamse sfeer uit. In 

deze cultuur woont men vaak met meerdere familieleden in één huis. Zo ook in dit 

peuterboek. Er heerst een vrolijke en ‘bezige’ sfeer in het huis. De familieleden 

hebben een vrolijk en hartelijk contact met elkaar. 

Doe-activiteit: 

Zet vier stoelen in een vierkantje neer met ongeveer 1,5 meter afstand van elkaar 

en gooi daar een laken overheen: zo heb je een huisje gebouwd! Laat drie kinderen 

hun huisje inrichten. Wat hebben ze allemaal nodig om het huis af te maken? 

Kussens, boeken, keukenspullen, een potje, een matrasje, etc. Laat de kinderen 

benoemen wat ze in het huis neerzetten en laat ze uitleggen waar ze dat voor 

gebruiken. Ga bij de peuters op visite als het huisje af is. Wat is het er gezellig 

geworden! 


