
 

 
 

Pop is jarig 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa komt de keuken binnen en vraagt naar taart. Koning Koos wil weten waarom 

Sassa een taart nodig heeft. Sassa wil een taart voor Pop, want Pop is jarig! Koning 

Koos heeft geen taart, maar wel een goed idee: ze gaan een verrassingsfeest geven 

voor Pop! Toto, Zwiep en Finnie zijn er natuurlijk ook bij. Hoera! 

Moeilijke woorden:  

Vergeten, verrassing, koekhappen, jarige 

Voor het kijken: 

Begin met de kinderen een gesprekje over feest. Wanneer is het feest? En wat 

hoort er allemaal bij een feest? Wat doe je als het feest is? Wat trek je aan naar 

een feest? En hoe versier je de boel als het feest is? Wie komen er allemaal op een 

feest? Zorg voor een aantal feestelijke spullen, bijvoorbeeld slingers en ballonnen 

of hoedjes en richt samen met de peuters een feesthoek in. Wat ziet dat er 

feestelijk uit! 

Doe- activiteit:  

Bij een feest hoort natuurlijk ook een feestmaal. Dek samen met de peuters 

feestelijk de tafel voor het fruit eten. Zet voor iedere peuter een bordje en een 

bekertje neer en versier de tafel met bijvoorbeeld serpentines en vrolijke 

servetjes. Geef alle kinderen een feesthoedje. Nodig de kinderen uit aan tafel en 

verdeel het fruit. Wat een feestelijke maaltijd! 

 

 



 

 
 

 Doe-activiteit:  

Als het feest is, worden er veel leuke spelletjes gedaan. Neem een ontbijtkoek en 

snijdt er plakken van. Rijg door iedere plak een touwtje en bindt dat aan een lang 

touw of waslijn. De peuters mogen gaan koekhappen. Laat de peuters hun handjes 

op hun rug houden. Wie heeft als eerste zijn koek op? Knap hoor! 

 

Afbeelding: Marjolein Krijger 

Reken- activiteit: 

Print voor ieder kind onderstaand werkblad uit op papier. Wat zien de kinderen 

allemaal? Kunnen de peuters groepjes van twee maken? Laat de peuters om ieder 

groepje van twee een cirkel zetten. Hoeveel groepjes tellen ze? Laat de kinderen de 

tekeningen dan mooi inkleuren.  

 



 

 
 

 


