
 

 
 

Waterpret 
Doe-kaart bij deze aflevering 
Inhoud:  

Sassa en Toto spelen buiten bij de waterplas met de opblaaszeehond. Dan horen ze 

geblaf. Is dat de opblaaszeehond? Nee, dat is Finnie! Waar is Finnie? Toto rent naar 

binnen naar Finnie. Dat vindt Sassa jammer, ze waren net zo lekker aan het spelen… 

Sassa gaat Toto gewoon ophalen. Finnie gaat lekker mee buiten spelen met de 

opblaaszeehond. 

Daarna gaat Toto in bad. Zijn bad is een boot die vaart op de zee! De zeehond komt 

ook voorbij op de hoge golven, maar dan… is de zeehond weg!  

Moeilijke woorden:  

Zeehond, rijmen, hollen, schattig, zachtjes, varen op zee 

 

Voor het kijken: 

Leg een kleed op de grond en ga daar met de hele groep kinderen op staan. Vertel de 

kinderen dat dit de boot is, ze varen met zijn allen op zee. Welke dieren zwemmen in 

de zee? Wie kan een krokodil nadoen? Die peuter mag naast de deken op de grond 

(in de zee) een krokodil nadoen. Welke dieren zijn er nog meer? Laat de kinderen 

allemaal een dier nadoen. Een eend, een vis, een krab. Uiteindelijk doen alle kinderen 

een dier na in de zee en de juf staat alleen in de boot! Daar komen de golven, de 

dieren bewegen mee op de golven!  

  



 

 
 

Taal- activiteit: 

Kaatje in de zomer 
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Lees het prentenboek voor aan de kinderen en laat de plaatjes zien. Vraag de 

kinderen waarom Kaatje steeds crème op haar wangen moest van haar moeder. 

Hoe heet die crème? Inderdaad zonnebrandcrème. Wat gebeurt er als je geen 

zonnebrandcrème op doet als de zon zo hard schijnt? Dan krijg je hele rode 

wangen! Geef de kinderen allemaal een beetje zonnebrandcrème in één hand. Met 

de andere hand mogen ze nu steeds een beetje crème pakken. Eerst mag iedereen 

zijn neus insmeren. Daarna een beetje op je wangen. Dan op je voorhoofd, net 

onder je haren. Dan is de kin aan de beurt. Zorg ook voor een spiegel. Zo kan 

niemand door de zon verbranden!  

 

Doe- activiteit:  

Als het heel warm is, kan je met een waaier lekkere koele wind maken. Ga met de 

kinderen waaiers maken. Zorg voor gekleurd A-4 papier en stiften of kleurpotloden. 

Geef de kinderen een vel papier en laat ze er een mooie tekening op maken. Vouw 

het papier vanaf de korte kant op in stukjes van 1 cm, steeds één keer voor en één 

keer achter. Maak de onderkant vervolgens vast met plakband of een nietje en de 

waaier is klaar. Waaien maar! Hè gelukkig, dat voelt al een stuk koeler! 


