
 

 
 

Troep 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Koning Koos hangt de was op. Sassa wil graag helpen. Koning Koos zegt dat Sassa 

en Toto mogen blijven spelen. Sassa is verdrietig, want ze wil opruimen. Maar er is 

geen troep. Dan kiepert Sassa de inhoud van haar tas in het zand. Zo, nu is er 

troep!. Ook Toto gooit er van alles bij. Koning Koos vraagt verbaasd hoe al die troep 

daar komt. Sassa zegt blij dat zij en Toto dat hebben gedaan. Nu gaan ze alles weer 

opruimen. Dan kunnen ze Koning Koos toch nog helpen.  

Moeilijke woorden: 

opruimen, helpen, samen, troep maken, goede plek 

Voor het kijken: 

Print de plaat uit op papier. Bekijk met de peuters de plaat. Wie staan er allemaal 

op? Wat zijn ze aan het doen? Wat doet Sassa? Tel samen met de kinderen hoeveel 

kleertjes Sassa al heeft opgehangen. Wat knap! Koning Koos heeft iets in zijn hand, 

van wie zou dat zijn? Wie van de kinderen helpt er thuis wel eens met de was? Hoe 

doen de kinderen thuis de was, ook in een emmer, of anders? En kijk eens naar 

Zwiep? Wat heeft die nou op zijn hoofd? Dat is grappig! 



 

 
 

        Afbeelding: Marjolein Krijger  

Taal-activiteit:  

Dit hoort hier niet 

Leg in het lokaal allerlei spullen op een duidelijk verkeerde plek. Een stuk fruit bij de 

knutselspullen, een wc-rol bij de boeken, een bordje in de bouwhoek en blokken in 

de keuken. Laat de kinderen de spullen zoeken en vertellen waar het hoort. Alle 

spullen worden weer op de juiste plek teruggelegd.  



 

 
 

Doe-activiteit:  

Volle wasmand  

Was met een groepje kinderen de poppenkleertjes. Laat de peuters de 

kledingstukken benoemen. Geef de kinderen een bak met lauw water en een beetje 

sop en laat ze de kleding heerlijk schoon wassen. Nadat de kledingstukken zijn 

uitgewrongen worden ze aan het droogrek opgehangen. Nu ruiken de kleertjes 

weer lekker fris! 

   
      Afbeelding: Marjolein Krijger 

 

         


