
 

 
 

Ik wil sneeuw 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Het is vandaag erg koud. Koning Koos en Toto hebben een sjaal om en wachten op 

Sassa. Sassa heeft een kartonnen doos in haar hand. Met de doos wil ze sleeën. 

Maar er ligt helemaal geen sneeuw! Met z’n drieën roepen ze omhoog dat ze sneeuw 

willen, maar er komt geen sneeuw. Ze doen net alsof ze sneeuwballen naar elkaar 

gooien. Binnen scheuren Sassa en Toto papier en maken er propjes van. Als je het 

allemaal omhoog gooit, lijkt het net sneeuw! Even later gaat het buiten echt 

sneeuwen. Sassa en Toto zijn heel erg blij. 

Moeilijke woorden: 

Sjaal, koud, warm,slee, sneeuw, sneeuwbal, rommel, snippers, propjes. 

Voor het kijken: 

Verzamel jassen, sjaals, mutsen en handschoenen van de kinderen en leg ze op een 

stapel in het midden van de kring. Houd samen met de kinderen een kringgesprek 

over de winter: wat doe je aan als je naar buiten gaat? Bekijk en benoem de 

kledingstukken van de kinderen. Wat doe je in de winter als je buiten speelt? Met 

een paraplu door de regen lopen, sleeën en sneeuwballen gooien als het sneeuwt, 

schaatsen op het ijs en rennen om het warm te krijgen. 
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'Hoera,' zegt Babs, 'het sneeuwt!' En ze trekt haar laarzen aan. 'Vlug,' zegt Bo, 'naar 

buiten.' En hij zet zijn warme muts op. Buiten is alles wit en stil. Beer is er ook. 

Samen maken ze een sneeuwman. 

Doe- activiteit: 

Doe warme kleren aan en ga met de kinderen buiten wandelen. Neem een tas mee 

waar dingen in verzameld kunnen worden die met de winter te maken hebben: 

blaadjes uit bomen die op de grond liggen, dennenappels, noten, kale takken van 

bomen en struiken. 

Bespreek met de kinderen wat ze buiten allemaal zien. Leg de spullen die de 

kinderen buiten hebben gevonden op een tafel en benoem ze. Wat hebben de 

mensen op straat aan? Hebben de mensen het koud of warm? Wat doen mensen 

als ze weer terug naar huis gaan? Warme jas uit, droge kleren aantrekken, warme 

chocomelk of thee drinken en thuis knus spelletjes spelen. 

 

 

 


