
 

 
 

Ik ben tandarts 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto spelen dat ze aan het picknicken zijn. Ze doen alsof ze lekker veel 

koekjes eten... daarna moeten ze natuurlijk wel hun tanden goed poetsen! Sassa 

heeft een idee: zij is tandarts, Toto is haar hulpje en Koning Koos de patiënt. Koning 

Koos mag in de stoel gaan zitten, Toto drukt op het knopje en de stoel gaat naar 

beneden. Koning Koos vindt het wel een beetje eng. Sassa en Toto kijken heel goed. 

Zou koning Koos een gaatje hebben? 

Moeilijke woorden:  

Picknick, smullen, tanden poetsen, tandenborstel, tandpasta, opzij, omhoog, aan de 

beurt zijn, tandarts, spoelen 
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Haal het boek Anna poetst haar tanden uit de bibliotheek. Het boek wordt niet 

besproken in de aflevering, maar het boek is een mooie aanleiding om met de 

kinderen het tanden poetsen te bespreken. Anna kan al heel goed haar tanden 

poetsen. Kunnen de kinderen dat ook al? Neem een tandenborstel mee en laat deze 

aan de kinderen zien. Hebben zij er ook een thuis? Welke kleur heeft hun 

tandenborstel? Wat doe je op de tandenborstel als je gaat poetsen? En waar zit die 

tandpasta in? Wat doe je na het tanden poetsen… een slokje water drinken?  



 

 
 

Waarom poetsen mensen eigenlijk hun tanden? Geef de tandenborstel aan de 

kinderen en laat ze voordoen bij een knuffel/pop hoe ze tanden poetsen. Hebben ze 

alle tanden al gehad?  

 

illustratie Marjolein Krijger  

Doe- activiteit:  

Maak van de poppenhoek een tandartshoek. Zet een stoel klaar met wat kussens, 

zodat een pop in de stoel op de kussens kan liggen. Zet er een andere stoel naast 

voor de kinderen, zij zijn vandaag tandarts.  De peuters mogen kijken of pop goed 

gepoetst heeft. Je kunt de peuter die tandarts speelt een jas achterstevoren 

aantrekken als schort. Zorg ook voor een spiegeltje en voor een tandenborstel. Laat 

de kinderen aan pop uitleggen hoe ze goed kunnen poetsen: in alle hoeken, boven en 

onder, ook de voortanden niet vergeten.  


