
 

 
 

Welkom en afscheid 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto komt net uit bed. Hij is nog een beetje nukkig. Toto is nog niet helemaal 

wakker. Koning ziet Toto binnenkomen en zegt: ‘Hallo Toto! Wat zeg je als je 

binnenkomt? En wat zeg je straks als je weer weg gaat?’ Koning Koos legt het nog 

eens even goed uit… dan weet Toto het weer. ‘Dag!’ 

Moeilijke woorden: 

Hallo, dag, tot ziens, welkom, binnenkomen, weggaan, zwaaien 

Voor het kijken:  

Ga met de kinderen in een kring zitten en speel een spel met twee handpoppen of 

knuffels. De poppen of knuffels gaan bij elkaar op bezoek maar doen alles fout. ‘Tot 

ziens!’ zegt de ene pop als hij binnenkomt! ‘Tot ziens? Ga je alweer weg?’ vraagt de 

ander. Laat de kinderen helpen de poppen te corrigeren. Weten jullie hoe het moet? 

Geef de poppen nu aan de kinderen. Laat maar eens zien of jullie weten hoe het 

moet! Laat ze spelen dat de poppen binnenkomen en weer weggaan. Daag! 

Doe-activiteit:  

Geef de kinderen een papier en een stift en trek hun hand over op het papier. Plak 

de hand op een stokje met een stukje plakband. Ga nu met zijn allen in een kring 

zitten. Geef je buurman of buurvrouw nu een hand met de papieren hand, wat zeg 

je daarbij? Hallo! En nu ga je weg, zwaai maar allemaal met de hand op het stokje, 

daag!  
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Taal-activiteit:  

Pak een pop en vertel de kinderen dat pop helemaal nieuw is in de peutergroep. Ze 

komt vandaag voor het eerst. Laat een peuter met de pop binnenkomen door de 

deur. Wat zeggen jullie tegen haar? Hallo! Kunnen de kinderen vertellen waar ze 

haar jas op kan hangen? En waar de wc’s zijn? Waar zou pop graag willen spelen? 

Zo, nu gaat pop weer naar huis. Doe je deur weer dicht als je weggaat? Daag! 

  

 


