
 

 
 

Koken en bakken 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos komt een lekkere pannenkoek eten in 

het pannenkoekenrestaurant van Sassa en Toto. Als 

hij zijn pannenkoek wil bestellen ruikt hij iets in het 

restaurant…aj…de pannenkoek is aangebrand. Maar 

gelukkig kan Koning Koos het zwarte randje er wel 

afsnijden. Sassa en Toto maken even later een heerlijke taart van…zwembanden en 

proppen papier…dat wordt geen gewone taart, het wordt een reuzen-rommel-taart! 

Daarna horen ze de kookwekker, dat betekent dat de koekjes klaar zijn! Jammer 

dat ze nog te warm zijn om op te eten, maar dan is er nog wel even tijd om te 

zwaaien!  

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: Restaurant spelen 

Geef alle kinderen een rond stuk papier: een pannenkoek! Iedereen mag zijn eigen 

pannenkoek inkleuren. Laat de kinderen daarna een restaurant maken. Geef ze een 

tafelkleed, plastic borden en bestek. Als de tafel gedekt is, ga je samen met een 

kind  in het pannenkoekenrestaurant eten. Alle andere kinderen zijn obers. Bestel 

bij alle obers een pannenkoek. Eet smakelijk! 



 

 
 

Doe-activiteit: Iets lekkers maken 

Maak samen met de kinderen een boterhamtaartje. Snijd als voorbereiding de 

boterhammen alvast in de vorm van de afbeelding. Laat de kinderen  met botte 

mesjes de verschillende kleuren paprika snijden. Laat de kinderen zelf een plak 

kaas snijden, zodat die op de taart past.  

Tip: als er een jarige op de groep is, kan je een echte 

kaars in de taart steken, die de jarige mag uitblazen.  

Taal-activiteit: Een taart maken! 

Sassa en Toto maken een taart van spullen: een reuzen-rommeltaart. Laat de 

kinderen allerlei spullen op de groep verzamelen die ze kunnen gebruiken voor jullie 

spullentaart. Denk aan lakens, tafel, krukjes, poef, ballen, prullenbak en knuffels. 

Bespreek met de kinderen hoe een taart eruit ziet. Wat zit er allemaal op een taart? 

Figuurtjes, slagroom en chocolaatjes. Maak samen een mooie spullen-taart. 

Mmmmmm ….is de taart lekker? 

Methodes: 

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

Ik&Ko  Eet smakelijk 

Schatkist In de keuken 

Piramide Hier woon ik 


