
 

 
 

Postbode 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

De postbode komt Koning Koos een brief brengen. Wat spannend van wie zou die 

zijn? Er staat een heel mooi hartje op…het is een lieve brief! Daarna wordt er een 

groot pakket bezorgd, het is een grote doos voor Koning Koos. Koning Koos moet op 

de postzegel kloppen, dan gaat het pak vanzelf open. Wat spannend…wat zou er in 

zitten? Koning Koos boft vandaag wel zeg, hij krijgt ook nog een kaart. Achterop de 

kaart staat: dag dag, van Sassa en Toto.  

 

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:  

De post sorteren 

Zorg voor een stapel enveloppen in 3 kleuren of vouw zelf enveloppen van gekleurd 

papier. Leg van elke kleur één envelop op de tafel. Vertel de kinderen dat ze de 

postbode moeten helpen. De enveloppen met dezelfde kleur moeten bij elkaar. Alle 

kinderen krijgen een stapel enveloppen. Als een kind aan de beurt is om postbode te 

spelen, dan mag hij een pet op en de envelop op de juiste gekleurde stapel leggen.  



 

 
 

Doe-activiteit:   

Groot of klein? 

Zorg voor een stuk karton en maak er een opening of sleuf in. Laat de kinderen 

allemaal een tekening maken. Vraag ze tijdens het tekenen voor wie ze de tekening 

maken. Als de tekeningen klaar zijn, vouw je samen met de kinderen de tekening 

tot een envelop, met de 4 punten naar binnen. Schrijf de naam voor wie de tekening 

is op de envelop en de kinderen de post zelf in de brievenbus doen.  

Iets lekkers:  

Appel met hartjes 

Zorg voor een groene en een rode appel en een vormpje van de klei.  Steek de vorm 

in de appel en haal het vormpje eruit. Doe hetzelfde bij de andere appel. Laat de 

kinderen zelfde gekleurde vormpjes nu verwisselen. Dat ziet er mooi uit!  

 

Methodes: 

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

thema: 

Puk&Ko    Dit ben ik! 

Schatkist   Winter – post 

Piramide   Kleur en vorm 

 


