
 

 
 

Vriendjes en vriendinnetjes 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto wil graag met de bal spelen. Maar Sassa is druk bezig met Pop! Gelukkig heeft 

Toto nog een vriendje… Finnie! Finnie duwt met zijn neus de bal vooruit. Dat vindt 

Sassa grappig! Ze wil ook meedoen! Later spelen ze óók nog tikkertje met Koning 

Koos. Wie zou ‘m zijn? 

Moeilijke woorden: 

Spelen, samen, lief, rollen, verdrietig, blij, kus, broertje, zus, tikkertje, één, twee, 

drie, eerlijk. 

Voor het kijken:  

Geef de peuters een leeg vel papier. Laat ze hierop een mooie tekening voor hun 

beste vriendje of vriendinnetje maken. Dit kan een kind zijn binnen of buiten de 

peutergroep. Maak samen met de peuters versieringen aan de tekening; niet er 

mooie slingers en slierten aan. En? Aan welk vriendje of vriendinnetje gaat de 

peuter de tekening geven? 

Taal-activiteit:  

Laat de peuters hun favoriete knuffel of pop meenemen. Ga met zijn allen in een 

kring zitten en voer een gesprekje over de vriendjes die ze meegebracht hebben. 

Hoe ziet jouw knuffel er uit? Hoe heet jouw knuffel? Wat is ie lief hè!? Wat doe je 

allemaal met je pop? Mag ze ook bij jou slapen? Kom er maar bij zitten vriendjes! 

Daarna kunnen jullie samen spelen. Laat de knuffels en poppen de rest van de dag 

meedoen met de peuters.  Natuurlijk mogen de vriendjes vandaag ook mee eten! 
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Ga met de kinderen in een kring zitten en lees het boek voor. Karel heeft een nieuw 

buurmeisje. Ze heet Kaatje. Vandaag komt Kaatje bij Karel spelen. Zouden ze elkaar 

leuk vinden? Misschien worden ze wel vriendjes! Maak twee kopieën uit het boek, 

één van Karel en één van Kaatje. Knip ze uit en plak ze op een stokje. Lees het boek 

voor en speel het verhaal mee met de popjes in je handen als een poppenspel. Lees 

daarna het boek nog eens voor en laat dan twee peuters het poppenspel spelen.   


