
espakket



espakket Kleurplaat
Kleur de tekening van jouw Sesamstraatvriendjes in!



espakket Vlaggetjes maken

Kleur de tekeningen van Bert, Ernie, Grover en Koekiemonster in. 
Knip de ruiten uit en vouw ze doormidden over de stippellijn tot een driehoek. 
Hang ze over een stuk touw heen en lijm de driehoeken binnenin aan elkaar. 

Maak alle touwtjes aan elkaar vast en hang de slinger op in de klas!



espakket Vlaggetjes maken



Maak een 
boekenlegger
Kleur de tekening van Pino in en 
gebruik hem als boekenlegger!

Pino houdt 
van lezen!

Wat is jouw 
favoriete boek?
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espakket Elmo’s quiz

Opdracht 1 

Zoek de 4 verschillen! Klaar? Kleur de auto’s in! 

Opdracht 2

Geef de vorm de juiste kleur! 
Kleur de driehoek geelgeel, het vierkant roodrood en de cirkel groengroen! 

Opdracht 3

Hoeveel stukjes chocolade tel jij in de koekjes? 
Schrijf het antwoord op onder het koekje! 

Klaar? Kleur alle koekjes in!



espakket

Help Koekiemonster 
de spullen per vakje 
te tellen. Klaar? 
Kleur de plaatjes in.

58 59

SpelletjesDoen Koken TekenenKnutselen Boekjes/Lezen Liedjes/muziek
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Tel mee met 
Koekiemonster



espakket Verbind de nummers

Verbind de nummers om te zien wat boer Ernie verbouwt.
Tel tijdens het tekenen, kleur Ernie daarna in.



espakket Maak sommen

Kun jij goed rekenen? Doe maar mee met Graaf Tel!

1 + 1 : ... . . . . .

2 + 3: .............
6 - 5: .............
3 + 2: .............
4 - 1:..............

1+1
2+3
6-5
3+2
4-1
3+3



espakket Maak woorden
Kijk goed naar de letters hieronder. 

Welke woorden kun jij maken van deze 4 letters? 
Het mogen ook woorden van 2 of 3 letters zijn.



espakket Ernie’s doolhof

Ernie loves Autumn! Help him find his 
way through the pumpkins, apples and 
corn to get to the exit of the hay maze!

Autumn Hay Maze
Ernie’s

Ernie is dol op de herfst! Help jij hem langs de pompoenen, 
de appeltjes en de mais naar de uitgang van het doolhof?



espakket Elmo’s lied

Zing jij mee met Elmo’s liedje? Vul daarna je eigen naam in op de lijntjes, 
en zing je eigen liedje! 

Dit is het lied 
La la la la Elmo’s lied

La la la la la la la la la la Elmo’s lied
La la la la la la la la la la la la la la Elmo

Elmo zingt graag 
La la la la Elmo’s lied

La la la la la la la la Elmo’s lied
Elmo schreef de woorden 

En de muziek van Elmo’s lied

_ _ _ _ _ _ _ LIED

Dit is het lied
La la la la _ _ _ _ _ __ lied

La la la la la la la la _ _ _ __ _ _ lied
Elmo schreef de woorden

En de muziek van _ _ _ _ _ _ _ lied



espakket Voorleesverhaal
Lawaai in Sesamstraat!

Geschreven door Kara McMahon, met illustraties van Tom Brannon

Toet! Toet! 
Het is heel vroeg in de 
ochtend in Sesamstraat. 
De vogels slapen nog.

Nog maar een paar bewoners 
zijn wakker. 
Toet! Toet! klinkt het weer. 
Toet! Toet! Wie is er toch zo 
aan het toeteren?

Het is Zoë, in haar trapauto! 
‘Goedemorgen!’ roept Zoë en 
ze toetert nog een keer.
‘Wakker worden, allemaal!’ 
Toet! Toet!
‘Zoë! Je laat me schrikken!’ 
roept Babybeer. ‘Het is nog 
veel te vroeg om zoveel 
lawaai te maken. Straks maak 
je iedereen in Sesamstraat nog 
wakker!’

‘Het spijt me… ja, misschien 
is het nog een beetje vroeg’, 
zegt Zoë.
‘Ik vind het gewoon zo leuk om 
te toeteren!
Soms vergeet ik dat niet ieder-
een mijn toeter wil horen.’

Toet! Toet! Zoë rijdt verder door Sesamstraat. Ze probeert zachtjes te doen, maar soms 
toetert ze toch even. Ze kan het niet laten… 

En niet veel later heeft ze iedereen in Sesamstraat wakker getoeterd! 
Snel komen Zoë’s vriendjes naar buiten.

Eerst wil Elmo toeteren… daarna Bert… en daarna Ernie…

Zoë probeert heel geduldig te wachten totdat al haar vrienden hebben getoeterd, maar 
dan…

‘Nu mag ik weer!’ roept Zoë. ‘Zijn jullie klaar voor mijn Supertoeter-de-toet?’
Ze houdt de toeter boven haar hoofd, knijpt zo hard als ze kan in de rubberen bal en…
er gebeurt helemaal niet! Geen geluidje, zelfs geen piep!



espakket Voorleesverhaal

‘Probeer het nog eens, Zoë!’ zegt Elmo. Dus Zoë toetert nog eens… maar weer blijft het stil! 
‘Oh nee!’ jammer Zoë. ‘Mijn toetertje is stuk! Ik kan niet in mijn trapauto rijden zonder toeter. 
Hoe moet dat nu?’

‘Elmo heeft een idee!’ zegt Elmo. ‘Elmo vraag aan Louis en Maria om de toeter te maken. Ze 
helpen Elmo ook altijd als Elmo’s speelgoed stuk is.’
‘Maar Louis en Maria zijn op vakantie’, zucht Zoë. ‘Zolang wil ik niet wachten. 
Ik wil nu in mijn trapauto rijden!’

‘Misschien kun je de toeter zelf maken, Zoë’, stelt Rosita voor.
Maar Zoë schudt haar hoofd. ‘Ik weet niet hoe dat moet!’

‘Misschien kun je ergens anders mee toeteren’, peinst Bert. Zoë kijkt hem vragen aan.
‘Zoë mag Elmo’s giechellachje gebruiken’, biedt Elmo aan.
‘Dat is goed, Elmo’, zegt Zoë. ‘Dan rijd ik naar het postkantoor en ren jij met me mee.’
 



espakket Voorleesverhaal

 
‘Elmo… kan… niet… zo… hard… rennen’, hijgt Elmo als hij Zoë probeert bij te houden. 
‘En… Elmo… kan… niet… hollen… en… giechelen… tegelijk!’
‘Dit gaat dus niet’, zegt Zoë tegen Elmo als hij hijgend naast haar trapauto komt staan. 
‘Maar bedankt voor de moeite, Elmo.’

‘Wat kan ik nog meer als toeter gebruiken?’ vraagt Zoë zich af.
‘He, Ernie!’ fluistert Bert. ‘Denk jij wat ik denk?’
‘Ik denk helemaal niks, Bert!’ antwoordt Ernie. 
‘Oh Ernie! Denk toch eens na!’ moppert Bert. ‘Jij hebt iets wat geluid maakt als je erin knijpt… 
iets wat Zoë als toeter kan gebruiken!’

Bert wijst naar Ernie’s Rubber Eendje.
‘Nou Bert, ik weet het niet hoor’, aarzelt Ernie.
Maar voordat Ernie er verder over na kan denken, roept Bert: ‘Hé, Zoë!
We hebben een idee!’



espakket Voorleesverhaal

Zoë pakt het Rubber Eendje van Ernie en knijpt erin. Piep! Piep!
‘Dat klinkt goed!’ roept Bert blij.
‘Bedankt jongens!’ lacht Zoë.
‘Niet te hard knijpen, Zoë!’ roept Ernie als Zoë wegrijdt. 

Dan denkt Zoë weer aan haar toeter. Ze vond het moeilijk om het te delen met haar vriendjes. 
Eigenlijk wilde ze er zelf mee spelen. Ernie voelt zich vast hetzelfde en wil Rubber Eendje 
misschien ook gauw weer terug. En dus brengt Zoë Rubber Eendje terug naar Ernie. 
‘Bedankt voor het lenen, Ernie’, zegt ze. ‘Maar gepiep is niet hetzelfde als getoeter.’

‘Hm… misschien heeft Rosita gelijk. 
Ik moet toch maar proberen of ik mijn toeter zelf kan maken’, zegt Zoë.

Zoë kijkt eens goed naar haar toetertje en krabt aan haar voorhoofd.
‘Ik moet in het balletje knijpen en dan klinkt er getoeter’, zegt ze. Ze knijpt in de bal.
Er gebeurt niets. Maar waarom niet?, denkt Zoë. 

Ze bekijkt de rubberen bal nog eens goed. ‘Kijk eens!’ roept ze. ‘Er zit een gaatje in de bal! 
Daarom toetert hij niet! En ik weet precies hoe ik hem moet maken!’
Zoë rijdt naar de winkel van Sien. Even later komt ze terug met een pleister.

‘Als ik een gat in mijn knie heb, plakt mijn moeder er een pleister op!’ lacht ze. 
Rosita houdt de toeter vast terwijl Zoë de pleister over het gaatje plakt.

Toet! Toet! Toet! ‘Ik heb hem gemaakt!’ roept Zoë blij en ze knijpt stevig in de rubberen bal.
Toet! Toet! ‘Ik wist dat je het kon!’ zegt Rosita.

‘Nou ik wist het niet’, zegt Zoë ‘maar ik heb het geprobeerd en het lukte!’
‘Goed zo, Zoë!’ zeggen haar vrienden trots. Toet! Toet! 
En weg is ze!



Nu te zien 
in het 

theater!


