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Stevig kartonnen boek met 13 dubbele bladzijden

Over Ebbie, een aapje dat zich vies heeft gemaakt en zich moet wassen. Maar hoe kan dat het beste 
gebeuren? In het bad wil hij niet want dat is te groot en onder de douche kan hij niet in het water 
zitten. Wil hij dan In de wasmachine? Dat voorstel maakt Ebbie aan het huilen maar gelukkig is het 
een grapje. De wasbak blijkt de ideale oplossing. Voordat hij droog en schoon naar bed gaat neemt 
hij nog net even revanche met een plagerijtje, gevolgd door een vertederend goedmakertje: kusje? 
Voor jonge peuters een heerlijk origineel boek dat je niet anders dan glimlachend voor zult lezen. 

Voor peuters (vanaf 2 jaar)
Vies zijn en dan in bad moeten, echt een onderwerp voor peuters. 

Als je de plaatjes bekijkt lijkt het een heel eenvoudig boek. Maar 

als je het leest, ontdek je dat het al een echt verhaaltje is waarvoor 

inlevingsvermogen nodig is. Vraag je dus af of de kinderen zich 

kunnen verplaatsen in de beleving van Ebbie, de grapjes of 

plagerijtjes aanvoelen en begrijpen dat er niet precies bedoeld 

wordt wat er gezegd wordt. Humor bestaat bij dreumesen nog 

vooral uit veel lol hebben om gekke gezichten en rare geluiden. 

Om plezier te hebben met het soort grapjes zoals in dit verhaaltje 

moeten kinderen wat verder zijn. Rond twee jaar kun je dat gaan 

verwachten. Schat dit vooraf in bij de kinderen of probeer het 

gewoon uit en let op wat je van hun gezichten af kunt lezen. 

Stoïcijns, verbaasd, lachje of pruillipje? Hun snoetjes spreken 

boekdelen! 

Voorbereiding
Dit is echt zo’n boek dat menige peuterboekenliefhebber 

enthousiast zal maken. Je stelt je al gauw voor dat je het voorleest 

en dat succes verzekerd is. Waar komt dat door? 

• Ebbie is niet alleen een grappige naam, het is ook een grappig 

aapje die weet wat hij wel en niet wil zoals dat een jonge 

peuter betaamt. Met zijn glanzende kraalogen en een mondje 

als een streepje dat al door een subtiele verandering een 

andere gezichtsuitdrukking geeft, is hij vooral vertederend.

• De eenvoudige verhaallijn zit knap in elkaar. Het is een 

vanzelfsprekende flow die veel meer is dan een aantal 

handelingen die logischerwijs op elkaar volgen als je in bad 

gaat. Dat komt door kleine hoogtepuntjes zoals het grapje 

over de wasmachine, de vondst om Ebbie in de wasbak te laten 

badderen en het plagerijtje als Ebbie beweert dat hij buiten 

weer vies gaat worden.

• De tekst is interactief. Ebbie is de enige die in het boek in 

beeld is. Toch is er een medespeler die hem aanspreekt, vragen 

stelt en commentaar geeft. Dat is de lezer, jij dus samen met 

het kind. Dat geeft een leuke eenvoudige dialoog waardoor 

kinderen gemakkelijk mee gaan praten.

• De woorden en begrippen in de tekst zijn geselecteerd uit 

de Basiswoordenlijst, ontwikkeld door het Kennisinstituut 

voor Taalontwikkeling. Woorden als: groot, heet en koud, 

vies en schoon, zijn opgenomen in korte zinnetjes en 

dragen op een vanzelfsprekende manier bij aan begrip en 

woordenschatverwerving.



Introductie
De beste manier om een boek bij jonge kinderen te introduceren is aansluiten bij een ervaring van de kinderen in het hier en nu. Vies zijn 

en gewassen worden is zo’n ervaring. Je hebt meteen de juiste sfeer te pakken.

Voorlezen 

Je haalt vanzelf alles uit de kast om dit boek zó voor te lezen dat de kinderen Ebbie in de wasbak in hun hart zullen sluiten. 

• Wacht af hoe de kinderen reageren op wat ze zien, ga daar op in en kies het juiste moment om de tekst van iedere bladzijde te lezen. 

Die tekst is cruciaal om goed over te brengen wat er gebeurt. Voeg door te vertellen en aan te wijzen telkens iets toe als verduidelijking 

nodig is. Je wijst bijvoorbeeld hoe Ebbie precies in de wasbak past. 

• De tekst bestaat uit grijze en zwarte zinnetjes. Bij de grijze zinnetjes spreek jij als lezer Ebbie aan, bijvoorbeeld: ‘Wil je in de wasmachine 

Ebbie?’, ‘Nu ben je een sneeuwpop, Ebbie’. Laat kinderen woorden of zinnetjes meezeggen alsof ze tegen Ebbie praten. Bij de zwarte 

zinnetjes is Ebbie aan het woord. Je past vanzelf je intonatie aan. Een apart stemmetje gebruiken is helemaal niet nodig. 

• De grapjes of plagerijtjes lees je voor met vrolijke mimiek en expressie terwijl je de kinderen aankijkt. Je kunt ze zo beter laten voelen 

dat er niet echt wordt bedoeld wat er gezegd wordt, dan dat je dit uitlegt. Als het nodig is voeg je nog toe ter geruststelling: ‘Nee toch 

zeker, Ebbie moet niet in de wasmachine! Echt niet hoor!’. En daarna lekker samen lachen om het grapje.

• Handen wassen
Doel: oproepen van sfeer en voorkennis van wat met wassen, 

kraan en wasbak te maken heeft

 » Lekker buiten gespeeld en vies geworden? Handen wassen 

is vast en zeker een vertrouwd ritueel. Praat nu met het 

kind terwijl je het helpt op een bewuste manier over wat 

jullie doen en bijvoorbeeld over waar het water uit komt, 

of het warm of koud is, over zeep en schuim maken en 

gebruik het woord ‘wasbak’ een paar keer. Laat daarna de 

voorkant van het boek zien: ‘wie zit daar in een wasbak?’ 

Activiteiten 
Door na het voorlezen een betekenisvolle activiteit te doen, zorg je voor nog meer plezier en meer verwerking.

• Wat moet er in de wasmachine
Doel: Versterken van het begrip van wat wel en wat niet in 

een wasmachine thuishoort 

 » Het leukste is om de kinderen te laten helpen bij het 

vullen van de echte wasmachine. Wat moet er allemaal in? 

Maak grapjes door ook dingen te pakken die er echt niet in 

thuis horen. Zet de machine aan en kijk hoe een en ander 

door het raampje voorbij komt. Wat is dat? Als dit niet kan 

is er misschien in de huishoek een speelgoed-wasmachine 

of je maakt er zelf een van een kartonnen doos. Doe hier 

hetzelfde, laat de kinderen spulletjes pakken en sorteren 

wat wel en niet in de wasmachine moet. Klaar? Zit alles 

erin? Zet de wasmachine maar aan!  

• Wassen met zeep
Doel: Versterken van de beleving van het verhaaltje en 

herhalen van woorden en begrippen 

 » Bekijk hoe je het best de kinderen kunt laten spelen 

met een (was)bak met water, zeep die lekker schuimt 

en een speelgoeddier, knuffels of een badeendje. De 

kinderen maken flink schuim zodat ze er sneeuwpoppen 

van kunnen maken, net als Ebbie. Daarna afspoelen en 

afdrogen natuurlijk.

• De wasmachine draait
Doel: voorkennis oproepen over een wasmachine

 » Je gaat met kinderen kijken bij de wasmachine in het 

kinderdagverblijf op een moment dat die draait. Hoe 

reageren ze op wat ze zien? Ga daar op in. Praat over wat 

er in zit, waar de zeep in moet, of ze schuim zien en wat de 

wasmachine doet. Weersta de verleiding om iets te zeggen 

over dat kinderen niet in een wasmachine gewassen 

worden. Je mist dan tijdens het voorlezen het effect van de 

passage over dit onderwerp en dat is jammer. Achteraf is 

dat natuurlijk wel een leuk onderwerp. 
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