
 

 
 

Wij horen bij elkaar 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Toto en prinses Sassa spelen samen met Pop. Ze spelen de papa en mama van Pop. 

Dan wil Pop een broertje … en dat wordt koning Koos. Als ze gaan eten krijgen Toto 

en prinses Sassa spruitjes. Het kindje Koos krijgt appelmoes. Maar prinses Sassa 

weet al wat. Prinses Sassa en Toto zijn weer kindjes en koning Koos is de papa … en 

krijgt híj alle spruitjes! 

Moeilijke woorden: 

Papa, mama, broertje, zusje, hetzelfde, anders, ruilen, smullen.  

Voor het kijken: 

Laat aan de hand van één van de praatplaten de peuters nog eens alle figuren 

aanwijzen. Koning Koos, Toto, Sassa en Finnie horen bij elkaar. Vertel dat Toto het 

broertje van Sassa is. Sassa is het zusje van Toto. Wie van de peuters heeft er ook 

een broertje of een zusje? Wat zouden Toto en Sassa vandaag in Het Zandkasteel 

gaan beleven?  

Prentenboek: 

Het grote knuffel-boek 
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Clavis, Amsterdam 2003 
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Iedereen heeft wel eens een lekkere knuffel nodig. Maar elk dier knuffelt anders. 

Kijk maar… 



 

 
 

Teken op karton een heel groot hart. Zet in het midden van het hart het 

prentenboek neer. 

Houd jij ook zoveel van je papa, mama, broertje of zusje? Waarmee maak je je 

papa of mama heel erg blij? Zet bij deze vraag een ingepakt cadeautje. Wat zou jij 

in het cadeautje stoppen als je het aan papa, mama, je broertje of je zusje zou 

geven? 

Taal-activiteit:  

Zoek in een tijdschrift of prentenboek een plaat van ouders met een kind die heel 

veel op elkaar lijken. Wat is hetzelfde aan het kind en de papa of mama? Wat is er 

anders? Hebben ze dezelfde ogen en dezelfde neus? Lijkt het haar op elkaar of is 

het haar heel anders? Waaraan zie je dat Toto en Sassa broer en zus van elkaar 

zijn? Wat hebben ze hetzelfde? (Dezelfde kriebelneus en rood haar). Wat is 

verschillend? 

  

 

    


