
 

 
 

Scheetjes 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto en Sassa zijn aan het knutselen als er plotseling een gek geluid klinkt. Prrrrt. 

Wat is dat? Toto heeft een scheetje gelaten! En daar is er nog een. Sassa moet 

erom lachen, maar Toto vindt het niet leuk. Hij wil de scheetjes tegenhouden. Sassa 

helpt hem en heeft een goed idee. Toto moet een kussen tegen zijn billen houden, 

dan kunnen de scheetjes er niet uit. Maar de scheetjes blijven komen. Koning Koos 

stelt voor om de scheetjes dan maar vrij te laten, buiten op het strand. Moeilijke 

woorden: 

Scheetjes, vrij laten, lucht, stinken 

Voor het kijken: 

Neem een pop en vertel aan de kinderen dat de pop een plasje moet! Wie van de 

kinderen weet wat er nu moet gebeuren? Juist, de pop mag op het potje. Laat een 

van de peuters een potje pakken voor de pop. Wat moet er nu gebeuren? Laat een 

peutertje de pop uitkleden. Pop moet een plas, hoe klinkt dat? Ja, pssssst. Zou pop 

al klaar zijn? Wie kan de billen afvegen? Knap hoor, pop. Misschien kun je een 

beetje water in het potje doen. Wat gebeurt er met de plas van pop? Die gaan we in 

de WC gooien. Ga met de peuters naar het toilet en laat een van hen het potje legen 

in de WC. En wat doe je als je klaar bent? Juist, doortrekken! Was ook de handjes 

van pop met een beetje zeep en droog ze af. Goed gedaan pop! 

Taalactiviteit: 

Print de plaat uit op papier en bekijk samen met de peuters de plaat. Wie staan er 

allemaal op? Wat zijn ze aan het doen? Waar zit Zwiep op? En Sassa? Kunnen de 

peuters dat zelf ook al? Hoeveel rollen WC Papier zien de peuters? Wat heeft Toto 

aan? Waarom? Wat doet Koning Koos? 



 

 
 

 

Afbeelding: Marjolein Krijger 



 

 
 

Doe- activiteit:  

Verzamel verschillende spullen die nodig zijn voor de dagelijkse verzorging. Te 

denken is aan een tandenborstel, doucheschuim, shampoo, een washandje, 

tandpasta, crème of lotion, een luier, zeep, een toiletborstel, een wc rol, 

wattenstaafjes, nagelborsteltje. Bekijk de spullen een voor een met de peuters. 

Wie weet hoe het ding heet wat je in je hand hebt? Waar gebruik je het voor? Wie 

van de kinderen heeft dit thuis ook? Kan het kind het al zelf gebruiken of helpen 

papa en mama? Laat de kinderen vertellen hoe ze hun tanden poetsen, hun haren 

wassen etc. 

Doe-activiteit: 

Print voor ieder kind onderstaande plaat uit op een groot vel papier. Dit is een 

zindelijkheids-kalender. Iedere keer als een peuter een plasje op het potje of op de 

wc heeft gedaan, mag hij of zij een stickertje in een van de vakjes plakken. Laat de 

peuters hun eigen zindelijkheidskalender mooi inkleuren en hang de kalenders op in 

de groep of geef ze mee naar huis. 

 



 

 
 

 

      

      

      

      

      

 


