
 

 
 

Vadertje en moedertje 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto spelen dat ze Pop en Zwiep in bad doen. Sassa speelt mama en Toto 

mag papa zijn die aardbeiensoep maakt. Koning Koos komt binnen, en speelt mee. 

Als hij zijn handen heeft gewassen, mag hij een hapje aardbeisoep. Maar daar 

krijgt hij de hik van! Buiten speelt Sassa met Pop. Ze kietelen elkaar. Toto en Zwiep 

doen mee, totdat Pop en Zwiep gaan slapen. Dan kietelt Sassa Toto omdat hij haar 

vriendje is. Toto rent weg en boem! Hij botst tegen Koning Koos op. 

Moeilijke woorden: 

Bad, aardbei, hik, vriendjes, kietelen. 

Voor het kijken: 

Begin een gesprekje met de kinderen over vrienden. Wie is hun beste vriend of 

vriendin? Wat doen ze graag met hem of haar?  

Prentenboek:  

Mijn liefste vriendje 

Kathleen Amant 

Uitgeverij Clavis, 2005 

ISBN 9044804200 

Anna is alleen; ze is haar knuffel Konijn kwijt. Na heel wat zoekwerk vindt ze Konijn 

in een koffer. Ze troost en knuffelt hem omdat hij zo lang alleen was. Dan speelt ze 

met hem en gooit hem hoog in de lucht. Het kriebelt in de buik van Konijn. Anna 

belooft hem goed op te vangen maar ze mist en Konijn valt op de grond. Anna is 

bezorgd, ze knuffelt Konijn en hij krijgt een dikke kus voor de pijn. Daarna speelt 

Anna verder: ze danst met Konijn, neemt hem mee op het schommelpaard, geeft 



 

 
 

hem een ritje in de buggy en draagt hem op haar hoofd, net als papa bij haar doet. 

Maar wat ze het allerliefste doet is Konijn een dikke knuffel geven. 

Voorleestips: 

Lees het boek voor aan de kinderen. Leg het boek daarna niet weg, maar bekijk het 

samen met de kinderen nog een keer. Bekijk de plaatjes en laat de kinderen het 

verhaal na vertellen. Wat gebeurt er allemaal?  

Doe-activiteiten 

Vadertje en moedertje 

Laat twee kinderen pop in bad doen, net als hun ouders dat ook met hun deden 

toen zij een baby waren. Vul een badje/teil met water en laat de kinderen er wat 

sop in doen en pop uitkleden. Hoe moeten ze pop in bad doen? Vraag de kinderen of 

ze zelf nog weten hoe hun papa/mama ze in bad deed, en vraag of ze dit ook met 

pop willen doen. Voorzichtig zijn, anders krijgt pop zeep in de ogen! 

 

      

 


