
 

 
 

Kijk, een kerstster! 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto en prinses Sassa vinden een doos op tafel. Er zit een kerstster in. Maar waar 

gaan ze de kerstster ophangen? Wat is de mooiste plek voor de kerstster? Koning 

Koos heeft een verrassing voor prinses Sassa en Toto. Hij heeft de gordijnen dicht 

gedaan en het helemaal donker gemaakt. Dan doet koning Koos de kerstster aan en 

daarna nog veel meer andere lichtjes. Prinses Sassa en Toto vinden het mooi. 

Moeilijke woorden: 

Binnen, buiten, doos, kerstster, hier, daar, ophangen, gordijnen, aansteken, 

lichtjes, donker. 

Voor het kijken: 

Laat een kerstster zien die kan branden. Bedenk samen een mooie plek voor de 

kerstster en hang de ster op. Benoem de woorden licht en donker. Maak het in de 

groep helemaal donker en steek dan de kerstster aan. Zouden ze ook zo’n mooie 

kerstster in Het Zandkasteel hebben? 

Prentenboek: 

Is het al Kerstmis? 

John Prater 

Van Holkema & Warendorf 

ISBN: 90 269 9716 7 

 

Op een ochtend vraagt kleine beer: ‘Is het al Kerstmis?’ ‘Nog niet,’ zegt opa beer. 

‘Nog een paar nachtjes slapen, dan is het zover.’ Kleine beer kan haast niet 



 

 
 

wachten. Maar samen met opa beer moet er nog heel veel gedaan worden voor 

Kerstmis. Teken op karton een grote kerstboom. Teken in de boom kerststerren. Tel 

samen met de peuters de kerststerren. Elke dag mag er een kerstster ingekleurd 

worden. Tel de kerststerren de volgende dag wéér: 5, 4, 3, 2, 1. En dan is het 

eindelijk Kerstmis! 

Taal-activiteit:  

Laat een oude doos zien en vertel de peuters dat er in de doos kerstballen zitten. 

Benoem de woorden ster en bal, rond en punten, groot en klein en hoog (in de boom) 

en laag. Laat dan de doos ‘per ongeluk’ vallen. Maak de doos open en haal er drie 

kerstballen van papier uit. De kerstballen, één met een rechte lijn, één met een 

golflijn en één met een zigzaglijn, zijn in twee stukken ‘gebroken’. Kunnen de 

peuters helpen om de juiste helften tegen elkaar aan te leggen zodat het weer drie 

hele ballen worden? 

Doe-activiteit: 

1. Zwaai je mee met Sassa, Toto en koning Koos? 

Kopieer dit werkblad en lijm de kopie op stevig papier. Prik Sassa, Toto en koning 

Koos uit en kleur ze in. Met de wijsvinger en de middelvinger door de twee gaten 

van elk figuur kunnen Sassa, Toto en koning Koos echt zwaaien. Daaaag! 

  



 

 
 

Het eindlied uit Het Zandkasteel: 

Dag dag, 

zeg maar dag met je hand 

zeg maar dag naar de zee 

en dag naar het zand 

dag Sassa 

dag Toto 

dag koning Koos 

tot de volgende keer 

maar weer 

Daag! 

2. Praatplaat 

Wat kunnen de peuters over Sassa, Toto, koning Koos, de vlieger en Zwiep de 

inktvisknuffel vertellen en aanwijzen? Voorbeelden van vragen zijn: Wijs het 

jongetje aan. Hoe heet het jongetje? Wijs het meisje aan. Wie draagt er een kroon? 

Hoe heet de grote koning? Wijs de knuffel van Toto aan. 

 


