
 

 
 

Jarig 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Pop is jarig. Sassa en Toto versieren haar bed met slingers. Slingers van WC-papier! 

Ook hebben ze een taart met één kaars. De vlam is ook gemaakt van WC-

papier….maar dan moet Koning Koos naar de WC, waar is al het papier? Ook Koning 

Koos is vandaag jarig. Hij krijgt een heel speciaal en groot kado! Spannend hoor. 

Maar waar is Toto eigenlijk gebleven? Toto zit in 

het kado! Voor zijn verjaardag krijgt Koning Koos 

ook nog een lekker ontbijt op bed. Hij is zo 

verrast dat ze bijna vergeten om te zwaaien! 

Daag! 

Ga zelf verder waar de uitzending stopt! 

Wanneer je voor en na het kijken van een aflevering van Het Zandkasteel actief 

met de jonge kijkers aan de slag gaat, leren kinderen het meest van een televisie 

programma. De activiteiten in deze doe-kaart kunnen daarvoor een inspiratie zijn.  

Doe-activiteit:  

Slinger van wc-papier 

Zorg voor wc-papier, crêpepapier of stroken van oude kranten. Pak een 

poppenbedje uit de poppenhoek. Ga met alle kinderen in een kring zitten. Pak een 

pop of knuffel uit de groep en vertel dat het vandaag feest is want de pop is jarig. 

Hoe vier je feest als er iemand jarig is? Wat doe je dan allemaal? Weten ze nog wat 

Sassa en Toto voor Pop hebben gedaan? Ga samen met de kinderen het bedje van 

pop versieren. 



 

 
 

Taal-activiteit:  

Cadeautje in pakken 

Ga met alle kinderen aan tafel zitten. Zorg voor lege doosjes van bijv. hagelslag, 

thee of wattenstaafjes. Geef elk kind een stuk pakpapier en een paar stukjes 

plakband. Iedereen mag zelf een doosje inpakken. Als alle doosjes ingepakt zijn, kun 

je met de groep een verjaardagsliedje zingen. Daarna mag iedereen zijn pakje 

geven aan degenen die naast hem zit. Wat een feest! 

 

Doe-activiteit:  

Verjaardagsontbijt maken 

Zorg rond etenstijd voor een dienblad, boterhammen, beleg, bekers en wat te 

drinken. Laat de kinderen nu zelf boterhammen smeren. Alles mag bij elkaar op een 

dienblad gelegd worden. Vraag aan de kinderen tijdens het smeren of ze wel eens 

een verjaardagsontbijt hebben gemaakt voor papa of mama. Weten ze wat het 

lievelingseten is van papa of mama? Welke spullen hebben ze nodig voor een 

ontbijt. Als het ontbijt klaar is mogen ze met zijn allen gaan genieten van het grote 

verjaardagsontbijt. Smakelijk!  

Methodes: 

Deze aflevering en doe-kaart is te gebruiken bij de volgende methodes en thema: 

Puk & Ko   Hoera! 

Schatkist   Een nieuw jaar – Er is er een jarig! 

Piramide   Tellen – Beer is jarig 


