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 Dit is Cas. Cas is blij.
 Vandaag is de leukste dag van de hele week!
 Kato komt spelen en vannacht mag ze blijven slapen!
 Dat vindt Cas leuk, want Kato is zijn beste vriendinnetje.

‘Ga maar lekker samen spelen,’ zegt mama tegen Cas.
‘Ondertussen maak ik het eten klaar.’

 Mama kookt soep en aardappeltjes, ze bakt een stukje vis
 en snijdt verse groenten. 
‘Cas en Kato, het eten is klaar. Wassen jullie eerst even je handen?’ 
 vraagt mama.

tekst bij de volgende plaat:

1

Vraag aan de kinderen of ze kunnen raden wat mama aan het klaar maken is:
• Wat doet ze? 
• Wat ligt er allemaal op de kast of in de mand naast de kast?
• Vinden jullie groenten en fruit lekker? 
• Lusten jullie vis? 
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‘Ik heb dorst,’ zegt Kato.
‘Mag ik een beetje limonade, alsjeblieft?’ vraagt ze aan Cas.
‘Als ik dorst heb, krijg ik altijd water van mama of papa,’ zegt Cas.
‘Waarom?’ wil Kato weten.

‘Limonade is slecht voor je tanden, daarom drink ik water,’ zegt Cas.
‘Oké, mag ik dan een beetje water, alsjeblieft?’ vraagt Kato weer.
‘Natuurlijk!’ zegt papa en hij giet een  beetje water in het glas van Kato.

tekst bij de volgende plaat:

Vertelplaten_verso.indd   2 14/09/13   16:41





M O N D  I N  A C T I E  !

Auteur/Illustrator: An Melis

3

 Cas en Kato lepelen hun soep uit.
 Ze eten hun bord met aardappeltjes, groenten en vis helemaal leeg.
‘Krijgen we dan nu nog een snoepje?’ vraagt Cas.
 Papa lacht. ‘Ik heb iets voor jullie wat heel gezond en superlekker is!’  

 WAUW! Papa toont een grote kom vol met frisse fruitsla! 
‘MMM… Zooooooo lekker,’ smult Kato. 

tekst bij de volgende plaat:

Vraag aan de kinderen wat er allemaal in de fruitsla kan:
• Welk fruit kennen ze?
• Wat vinden ze lekker?
• Wat drinken ze bij het eten of als ze tussendoor dorst hebben?
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 Ze mogen nog even samen spelen en dan is het bedtijd.
‘Ik doe mijn pyjama aan,’ zegt Cas. 
 Kato neemt haar nachtjapon uit haar rugzak.
‘Gaan we onze tanden poetsen?’ vraagt Cas.
 Natuurlijk! Kato heeft een gloednieuwe tandenborstel bij zich. 
 Die heeft mama voor haar gekocht omdat ze mocht logeren bij Cas.

 Samen doen ze flink hun best.
 Ze spuiten een klein beetje tandpasta op hun tandenborstel en
 beginnen te schrobben.
 Eerst poetsen ze al hun tanden aan de buitenkant. 
 De tandpasta schuimt in hun mond.

tekst bij de volgende plaat:

Vraag aan de kinderen wie elke dag zijn tanden poetst: 
• Hoe doen jullie dat? 
• Waarom moet je je tanden poetsen? 
• We zullen eens kijken hoe Cas en Kato dat doen.
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 Daarna komt de binnenkant van hun tanden aan de beurt. 
 Ze poetsen netjes elk tandje.
‘Wat doen jullie dat goed!’ zegt mama.

tekst bij de volgende plaat:
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 Bovenop de tanden moeten ze ook nog even poetsen.
‘Laat die tandpasta maar lekker bubbelen,’ lacht papa,
‘en vergeet niet om jullie achterste tanden ook goed te poetsen!’

tekst bij de volgende plaat:
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‘Zal ik je tanden nog even poetsen?’ vraagt mama aan Cas. 
 Cas knikt, dat doet mama altijd.
 Zo kan ze zien of de tanden van Cas helemaal schoon zijn.
 Ze poetst nog een keertje extra over alle tanden.
 De tanden achteraan in de mond van Cas poetst ze extra goed, 
 want dat is nog wat moeilijk voor Cas.
‘Zal ik dat bij jou ook even doen?’ vraagt papa aan Kato.
 Kato doet haar mondje ver open en papa poetst netjes haar tanden. 

tekst bij de volgende plaat:

Vertelplaten_verso.indd   7 14/09/13   16:41





M O N D  I N  A C T I E  !

Auteur/Illustrator: An Melis
8

‘Hebben we nu een kusje verdiend?’ vraagt Cas lief.
 Mama en papa lachen. 
 Cas en Kato krijgen allebei een dikke zoen op hun wang.
 Dan kruipen ze lekker samen in bed. 
 Mama leest nog even een verhaaltje voor. 
 Cas en Kato genieten ervan.  Even later vallen hun oog jes dicht…

tekst bij de volgende plaat:
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 De volgende dag mag Kato de hele dag blijven spelen.
 Maar Cas moet ook nog even op bezoek bij de tandarts. 
 Kato mag mee. 

‘Dag Bert!’ zegt Cas tegen de tandarts. 
‘Dag Cas,’ lacht de tandarts. ‘Heb je een vriendinnetje meegebracht?’ 
‘Dat is Kato,’ zegt Cas. ‘Ze mag vandaag bij mij blijven spelen.’ 
‘Dan zal ik meteen naar je tanden kijken, Cas, dan kan je vlug weer naar
 huis,’ zegt Bert.
 Cas mag op de grote stoel liggen.

 Bert doet een mondmasker om en trekt speciale handschoenen aan. 
 Hij steekt een lamp aan, die schijnt recht in de mond van Cas.

tekst bij de volgende plaat:

Vraag aan de kinderen of ze al eens bij de tandarts geweest zijn:
• Wat doet hij dan? 
• Waar  moet je op gaan zitten?
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 Met een klein spiegeltje kijkt Bert naar de tanden van Cas. 
 Zo kan hij zijn tanden van alle kanten goed bekijken.
 Cas houdt zijn mond flink open en wacht rustig tot Bert klaar is.
 Kato mag ook even meekijken. 

‘Zo Cas, dat heb je weer flink gedaan!’ lacht Bert.
‘Jouw tanden zien er supergezond uit!’
 Cas is blij. ‘Ik poets elke dag twee keer mijn tanden,’ zegt hij trots.
‘Dat zie ik,’ zegt Bert. ‘En je komt elk jaar twee keer bij mij op bezoek.’
 Cas knikt. ‘En dan kijk je iedere keer naar al mijn tanden.’
‘Dat is waar,’ zegt Bert. ‘Dan kan ik op tijd zien of je een gaatje hebt
 in je tanden. En als dat zo is, dan kan ik het snel verzorgen.’

tekst bij de volgende plaat:

Vraag aan de kinderen of ze weten waarom ze op die grote stoel mogen 
liggen bij de tandarts:
• Waarom heeft hij zo’n lamp nodig? 
• Waar kijkt de tandarts naar als hij in je mond kijkt? (hij kijkt of je tanden gezond zijn, 
   of je goed poetst, of je gaatjes hebt in je tanden…)
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‘Ik doe dat ook!’ roept Kato. 
‘Echt waar? Dan hebben jullie allebei wel iets verdiend,’ knipoogt Bert.

 Hij rommelt even in een kast.
‘Kijk eens!’ zegt hij. 
‘WAUW! Een echt mondmasker!’ roept Cas. 
‘Dan kunnen we straks tandarts spelen!’
‘Dat is een goed idee,’ zegt Bert. ‘Tot de volgende keer, Cas! Dag Kato!’

tekst bij de volgende plaat:
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 Als ze thuis zijn, zoekt mama een groot wit hemd van papa. 
 Dat lijkt op de schort van Bert.
 Mama geeft hun ook plastieken handschoenen en een zaklampje.
‘Ik ben Cas de tandarts!’ zegt Cas. ‘Dag mevrouw! Komt u op controle? ’  
 Kato knikt. Ze gaat op de zetel liggen en doet haar mond open.
 Cas schijnt met de zaklamp in de mond van Kato.

‘Poetst u wel elke dag uw tanden?’ vraagt Cas de tandarts.
‘Ja hoor,’ zegt Kato. ‘Elke morgen en elke avond.’
‘Flink!’ zegt Cas. ‘En snoept u veel, mevrouw?’
‘Nee,’ schudt Kato. ‘En ik drink bijna altijd water, want dat is gezond
 voor mijn tanden.’
‘En komt u elk jaar twee keer bij mij op bezoek?’ vraagt Cas weer.
‘Ja ja,’ lacht Kato, ‘maar als ik mag komen spelen, dan kom ik graag elke week!’

tekst bij de volgende plaat:
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Bij sommige vertelplaten vind je extra vraag jes die je kan stellen 
aan de kinderen. 
Deze kan je gebruiken tijdens het vertellen van het verhaal. 
Door het stellen van vragen prikkel je de aandacht van de kinderen 
waardoor ze minder snel afgeleid zijn. Tegelijkertijd doe je aan taal-
stimulatie. Op die manier help je de kinderen om de inhoud van het 
verhaal beter te begrijpen en de boodschap te onthouden. 

Uiteraard kan je zelf ook vragen/interactieve momenten bedenken 
of brengen de kinderen zelf zaken aan waar je op kan ingaan.  
Let er op dat je niet te ver van het verhaal afwijkt of te veel vragen 
gaat stellen zodat je de ‘flow’ van het verhaal niet verliest. 

CAS EN KATO
hebben verzorgde tanden
                                                                              An Melis  
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