
 

 
 

Kiekeboe! Hier ben ik 
Doe-kaart bij deze aflevering 

Inhoud:  

Toto is helemaal alleen. Toto vindt het niet fijn om alleen te zijn. Dan ziet Toto de 

torentrap. Zou koning Koos boven zijn? Toto rent de trap op. Kiekeboe. Daar is 

Koning Koos … en daar is prinses Sassa! 

Moeilijke woorden: 

Alleen, bang, zoeken, vinden, verstoppen, verdrietig, blij, kiekeboe, weg, spelen, 

knuffel. 

Voor het kijken: 

Kiekeboe … daar ben ik. Speel samen met de peuters een verstopspel. Eén peuter 

mag zich verstoppen terwijl de anderen de ogen dicht hebben. En kiekeboe … wordt 

de peuter gevonden? Hebben Toto, Koning Koos en Sassa zich ook verstopt in Het 

Zandkasteel? 

Prentenboek: 

Kom nou, Bommes!  

Jane Simmons 

Zirkoon, Amsterdam 1998 

ISBN: 90 5247 066 9 

‘In de buurt blijven, Bommes,’ zegt Moeder Eend. Maar dat 

doet Bommes niet. Hij kijkt naar de vissen en speelt met een kikker. Als hij om zich 

heen kijkt, ziet hij Moeder Eend nergens meer. Bommes is helemaal alleen. 

Lees het prentenboek deze week elke dag voor. Zo kunnen alle peuters steeds beter 

het hele verhaal volgen. Laat de voorkant van het boek zien. Vertel dat het boek 



 

 
 

over Bommes gaat. Speel deze week een poppenkastverhaal. Speel het boek in de 

poppenkast na. Zou Bommes ook naar Het Zandkasteel kijken? Wij wel! 

 

Taal-activiteit:  

Wie is weg? 

Zet drie verschillende knuffels op een rij. Vraag de peuters de ogen dicht te doen. 

Haal één van de knuffels weg. Zien de kinderen wie er weg is? Doe dit nu met vier 

knuffels. Laat ook een oudste peuter, als iedereen zijn ogen dicht heeft, één van de 

knuffels weghalen. KrijgtZwiep, de inktvisknuffel van Toto, óók een plek in dit rijtje 

knuffels? 

Doe- activiteit: 

1. Maak de kroon van Sassa, Toto en 

Koning Koos! 

 



 

 
 

2. Zwaai je mee met Sassa, Toto en koning Koos? 

Kopieer dit werkblad en lijm de kopie op stevig papier. Prik Sassa, Toto en koning 

Koos uit en kleur ze in. Met de wijsvinger en de middelvingerdoor de twee gaten van 

elk figuur kunnen Sassa, Toto en koning Koos echt zwaaien. Daaaag! 

 

Het eindlied uit Het Zandkasteel 

Dag dag, zeg maar dag met je hand 

zeg maar dag naar de zee 

en dag naar het zand 

dag Sassa 

dag Toto 

dag koning Koos 

tot de volgende keer 

maar weer 

Daag! 


