
 

 
 

Ik ben mama 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa speelt dat ze mama is geworden. Haar baby ligt te slapen op de bank. Koning 

Koos en Toto mogen komen kijken naar de baby, maar alleen als ze heel stil zijn… 

Sassa speelt dat pop haar baby is. Toto geeft de baby een hand, wel voorzichtig 

doen Toto! Koning Koos vindt dat het tijd is voor een feestje, want er is een nieuwe 

baby geboren! Maar hoe vier je dat? Toet weet het wel, met beschuit met muisjes! 

Voor de jongens blauwe muisjes en voor de meisjes roze. Sassa wiegt de baby heen 

en weer, dat vindt ze fijn! Ze zwaaien heel stilletjes, anders wordt baby wakker!  

Moeilijke woorden:  

Beschuit met muisjes, wiegen, stilletjes, vieren. 

Prentenboek:  

Kaatje en haar broertje 

Liesbet Slegers 

Uitgeverij Clavis, 2004 

ISBN 90-448-0277-1 

Taal- activiteit: 

Ga met de kinderen in een kring zitten. Vraag de peuters wie er een babybroertje of 

een babyzusje heeft. Hoe heet hun baby? Wat doet hun baby allemaal? Hoe huilen 

baby’s, kunnen ze dat voordoen? Wat eten of drinken ze? Moeten baby’s ook al 

tanden poetsen? Waar slapen baby’s? Richt een hoekje in met een pop, een 

speentje, een luierdoekje, een luier en een bedje. Laat de kinderen in groepjes in de 

hoek spelen en de pop verzorgen. Wat een lieve mama’s en papa’s! 
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Doe- activiteit:  

Zorg voor klei, rollers en roze en blauwe muisjes. Vraag de kinderen welke kleur 

muisjes je mag eten als er een jongen is geboren. En welke kleur muisjes eet je als 

de baby een meisje is? Zijn dat echte dieren, die roze en blauwe muisjes? Waarom 

zouden mensen dat muisjes noemen? Geef alle kinderen één muisje en laat ze eens 

goed kijken naar het muisje. Lijkt het niet een klein beetje op een echte muis, deze 

heeft ook een klein staartje! 

Geef alle kinderen een stuk klei. Dat mogen ze plat maken met een roller of met hun 

handen. Help de peuters met het maken van een ronde platte schijf. Nu mogen de 

kinderen kiezen: is er een jongen geboren of een meisje? En welke kleur muisjes 

horen daarbij? Ze mogen de klei versieren met de muisjes. Druk de muisjes er maar 

een beetje in, dan vallen ze niet van de beschuit af! 


