
 

 
 

Juf van de groep 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa is juf op de groep. Toto en Koning Koos zijn de kindjes. Het is tijd om fruit te 

eten. Toto mag het fruit verdelen. Hij probeert het heel eerlijk te doen, maar doet 

hij dat ook echt eerlijk? Daarna is Sassa weer de juf van de groep. Kindje Toto moet 

van de juf slapen, maar dat wil hij niet, hij wil spelen! Dan mag hij de juf zijn. Van 

juf Toto hoeven de kinderen niet te slapen, ze hoeven ook niet te eten en ze hoeven 

ook niet in de kring te zitten. Ze mogen spelen! Even later mag pop de juf zijn. Ze 

gaan allemaal dag zwaaien naar de juf. Daag!  

 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt! 

Wanneer je voor en na het kijken van een aflevering van Het Zandkasteel actief 

met de jonge kijkers aan de slag gaat, leren kinderen het meest van een televisie 

programma. De activiteiten in deze doe-kaart kunnen daarvoor een inspiratie zijn.  

Doe-activiteit:  

Zorg voor verschillend fruit en leg het op tafel. Ga met de kinderen aan tafel zitten. 

Kunnen de kinderen vertellen welke verschillende soorten fruit er allemaal op tafel 

liggen? Welke kleur heeft al het fruit? Welk fruit vinden de kinderen het lekkerst? 

Snij het fruit in stukjes en laat de kinderen het fruit zelf verdelen. Iedereen mag 

evenveel stukjes krijgen. Tel met de kinderen mee.   



 

 
 

Doe-activiteit:  

Ga met de kinderen in de groep zitten en vraag hen wie de juf is. Wat doet een juf 

allemaal?  Nu mag iemand anders de juf zijn. De juf mag kiezen wat jullie met de 

groep gaan doen. Na een kwartier mag een ander kind de juf zijn.  

Iets lekkers:  

Pak een rode en een groene appel. Snijd de appel in 

schijven. Vraag aan de kinderen of ze een appel 

kunnen maken zoals op het plaatje. Kunnen ze de 

kleuren goed benoemen?  Het lijkt wel een 

eetpuzzel, laat ze daarna lekker de puzzel opeten. 

Smakelijk! 

Methodes: 

Deze aflevering en activiteiten zijn te gebruiken bij de volgende methodes en het 

thema: 

Puk&Ko   Welkom Puk! 

Schatkist  Een nieuw schooljaar 

Piramide  Welkom 


