
 

 
 

Hiep hiep hoera 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

In de keuken worden ballonnen en slingers opgehangen. Wie is er jarig? Het is 

Sassa. Er zijn cadeautjes verstopt. Sassa vindt ze. Ze is heel blij met het grote 

opblaasbeest. Met een ballon kun je fijn spelen. Sassa en Toto krijgen elk een 

ballon. Wat is het fijn om jarig te zijn! 

Moeilijke woorden:  

Jarig, feest, versieren, ballon, taart, cadeautjes, kroon, strik, verjaardagskaart, 

één, twee, drie, vier, jaar, blij, bang, knappen, losmaken, schaar 

Voor het kijken:  

Versier het lokaal met slingers en ballonnen. Vraag de peuters wat je hebt 

opgehangen. Waar horen slingers en ballonnen bij? Feest. Wat hoort er nog meer 

bij een feest? Cadeautjes, bezoek en taart. Vertel de peuters dat het feest is in Het 

Zandkasteel. Wie zou er jarig zijn? Is het Koning Koos, Toto of Sassa? 

Taal-activiteit:  

Lijm van elk kind een pasfoto op een lucifersdoosje. Schuif het binnenste doosje 

van elk lucifersdoos open zodat alle doosjes aan elkaar kunnen worden 

vastgemaakt. Wie weet hoeveel jaar hij of zij is? Welke peuters zijn er al twee 

jaar? Laat alle twee jarigen het eigen lucifersdoosje pakken. Maak alle doosjes van 

twee aan elkaar vast. Dan worden alle doosjes van de drie jarigen gepakt en aan 

elkaar vastgemaakt. Hang beide rijen onder een vel met  twee dobbelsteenstippen 

en drie dobbelsteenstippen naast elkaar op. Waarvan zijn er meer? Meer 

tweejarigen of meer driejarigen? 

 



 

 
 

Prentenboek: 

Kleine Ezel en jarige Jakkie  

Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen 

Uitgeverij Leopold, Amsterdam, 2003 

ISBN 90 258 3067 6 

Kleine ezels vriend Jakkie is jarig en Kleine Ezel gaat een cadeautje voor hem 

kopen. Hij kiest een vlieger uit, een prachtige rode vlieger met een staart eraan. 

Wat een mooie vlieger! Kleine ezel vindt het eigenlijk zonde om hem aan Jakkie te 

geven. Blader samen met de peuters het boek door. Wat kunnen de peuters in de 

tekeningen aanwijzen wat met jarig zijn te maken heeft? Zien ze het ingepakte 

cadeautje? Het cadeaupapier en de slingers? De heerlijke taart en al het bezoek 

voor de jarige? 

Doe-activiteit: 

1. Praatplaat 

Wat kunnen de peuters over Sassa en Toto vertellen en aanwijzen? Wie is er jarig? 

Wat gebeurt er als je jarig bent? Je krijgt cadeaus, er komt visite en er is taart. 

Zijn er meer ballonnen of meer cadeaus? Zijn er meer of minder ballonnen dan 

slingers? 

 



 

 
 

2. Verjaardagskaart voor Sassa  

Maak samen met de kinderen een verjaardagskaart 

voor Sassa. Print het onderstaande plaatje uit van 

Sassa en plak het op een in tweeën gevouwen A- 

4’tje. Zo kunnen de kinderen Sassa inkleuren en haar 

een verjaardagskaart sturen. Stuur het kaartje naar: 

Teleac/NOT t.a.v. Het Zandkasteel, Wilhelminastraat 

21, 1211 RH Hilversum. Dan stuurt Sassa de kinderen 

een bedankt- kaartje terug! 

3. Een ballonslinger 

 



 

 
 

4. Werkblad – De verjaardagsauto 

Prik de verjaardagsauto uit. Lijm op het raampje een pasfoto van de peuter en 

schrijf er de geboortedatum onder. Versier de auto met wasco of kleurpotlood. Knip 

uit een groot vel bruin papier een zandberg en knip er een gat als tunnel in. Hang de 

zandberg met alle auto’s op het prikbord. Wie binnenkort als eerste jarig is mag 

zijn auto ‘in de tunnel’ hangen. Om beurten komen alle jarigen één voor één aan de 

beurt om in de tunnel te ‘rijden’. 

 

 


