
 

 
 

Mag ik helpen? 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa mag Koning Koos helpen. Ze is de schoonmaakhulp. Met een stofdoek poetst 

ze alle stofjes weg. Toto pakt een theedoek en doet vrolijk mee. Sassa vertelt dat 

de theedoek voor de afwas is. Toto mag helpen met de tafel dekken. Dan is hij de 

keukenhulp. Sassa legt de stofdoek op een bord. Die moet nu weer afgewassen en 

afgedroogd worden. Dat doen Sassa en Toto samen.  

Moeilijke woorden: 

schoonmaken, helpen, stofdoek, stoffen, schoonmaakhulp, theedoek, afwas, 

afdrogen, tafel dekken, keukenhulp, bed opmaken, nadoen 

Voor het kijken: 

Span een waslijn en zorg voor voldoende wasknijpers. Zet een wasbak met kleren 

in allerlei verschillende kleuren in het midden. Bekijk met de kinderen de was. Wie 

ziet er iets roods? Laat het kind het rode kledingstuk pakken en aan de waslijn 

hangen. Ziet nog iemand iets roods? Kijk dan of er iets blauws tussen zit en hang 

het op. En is er ook iets groens? Wat blijft er over, welke kleur is dat? Hang maar 

aan de waslijn! Dat ziet er vrolijk uit, al die gekleurde kleren aan de waslijn! 

Taal-activiteit:  

Wat is dat?  

Zet in het midden van de kring een aantal voorwerpen die je gebruikt in huis. Je 

kunt denken aan een emmer en een trekker, een theedoek, zeem, stofdoek, stoffer 

en blik, een afwasborstel, een bezem en wasknijpers. De kinderen mogen vertellen 

hoe de voorwerpen heten en wat je ermee kunt doen. Daarna kun je een kind 



 

 
 

blinddoeken en van de voorwerpen in zijn hand geven. Kan hij voelen wat het is?  

 

Afbeelding: Marjolein Krijger 

 

Doe-activiteit:  

Helpen in de klas 

Laat de kinderen al het speelgoed uit de kasten halen en ze op een aparte tafel 

zetten. Geef de kinderen een emmer met sop en een aantal vaatdoekjes en 

sponsen. Laat ze hiermee de kasten en vensterbanken schoonmaken. Help de 

kinderen bij het uitwringen van de vaatdoekjes en sponsen. Als de kasten weer 

blinkend schoon zijn, mag het speelgoed weer terug in de kast. 

                 

         


