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Badboekje met vijf bladzijden – 4 afbeeldingen | zacht washandje met printjes

 

Over Gonnie, een koddig gansje met een hoop vriendjes, allemaal gansjes zoals zij. In dit verhaaltje 
zwemt Gonnie met haar rode bootje achter zich aan op zee en vraagt aan Gijsje of die mee wil 
varen. Dat wil Gijsje wel en met haar hoge hoed op zit zij even later parmantig in Gonnies bootje. 
Nu wil Eddie met zijn pet ook wel mee. Maar in welk bootje? De hoed van Gijsje blijkt voor hem een 
fijn bootje te zijn. Als Teun en zijn knuffel ook nog mee willen varen op zee kan dat ook. Teun past 
precies in de pet van Eddie en knuffel Otto bengelt achteraan in het hoedje van papier dat Teun op 
had. Moet je eens kijken wat een vrolijke rij varende gansjes! Gonnie gaat varen op de zee en wie 
gaan er allemaal mee? Een badboekje dat je met een nieuwsgierige ukkepuk ook goed op het droge 
kunt lezen.

Voor baby’s en dreumesen 
(vanaf 6 maanden tot ruim 2 jaar)
Dit is een boekje dat je al aan baby’s geeft om mee te spelen maar 

dat je lang daarna nog in de boekenmand kunt laten omdat ook 

dreumesen en zelfs de allerjongste peuters er plezier aan beleven 

omdat ze het verhaaltje begrijpen. 

Baby’s grijpen ernaar, stoppen het vliegensvlug in hun mond om 

er op te sabbelen en het zo te onderzoeken. Voor hen is het vooral 

een fijn boekje om er alleen en samen met jou mee te spelen. 

Met dreumesen zijn er meer mogelijkheden. Zij kijken al naar de 

plaatjes en leren Gonnie kennen. Ze weten waar het water is en 

leren dat je met een bootje in het water kunt varen. Een oudste 

dreumes en jongste peuter beginnen te zien hoe dat nou zit met 

die bootjes. Met een piepklein verhaaltje als dit help je ze op weg 

om verhaaltjes te begrijpen en leg je de basis voor verhaalbegrip 

in de jaren hierna.

Voorbereiding
Omdat dit boekje zowel met baby’s als met dreumesen gelezen 

kan worden, bekijk je vooraf wat het te bieden heeft. Het heeft 

kwaliteiten die in beide fasen van pas komen. Welke zijn dat? 

• Het is een badboekje, gemaakt van zacht kunststof materiaal. 

Er mee spelen in bad is iets voor de thuissituatie maar in het 

kinderdagverblijf is het ook fijn want het is afwasbaar. Een 

baby stopt het meteen in de mond dus als je het kunt reinigen 

voordat je er met een ander kind mee gaat spelen is dat 

handig.

• De gansjes met hun oranje snavels staan mooi helder geel 

tegen de witte achtergrond en het blauw van de zee. Dat 

contrast valt op. ‘Waar is Gonnie? Het water? De boot?’. Op 

het washandje staan juist heel kleine printjes van gansjes, 

visjes en waterdruppels. Leuk voor kleintjes die graag met hun 

vingertje dergelijk kleine figuurtjes aanwijzen.

• De tekst is heel eenvoudig, herhalend en op rijm. Voor een 

baby is de herhaling en het ritme fijn om te horen evenals voor 

een dreumes die al een paar woorden mee gaat zeggen.



Introductie
Je geeft een baby nooit zomaar ineens een boekje in handen. Je maakt eerst contact en laat het zien. Wil de baby het gretig grijpen? 

Het boekje zelf voelen en hanteren is de beste manier om een boekje als dit bij een baby te introduceren. Met oudere kinderen is een 

eenvoudige introductie wel functioneel. 

Voorlezen 

Interactief voorlezen met baby’s en dreumesen is meestal een mix van handelen, spelend ontdekken, vertellen, de tekst lezen, aanwijzen, 

geluiden maken en praten, zingen en bewegen. 

• Bij een baby volg je gewoon wat die zelf met het boekje doet. Dan blijft het voorlezen het leukst. Je observeert of het beste is om iets te 

vertellen of om bijvoorbeeld vooral te reageren op de geluidjes die de baby maakt. Maak zelf ook uitdagende geluidjes: ‘Gak gak’ ‘Nou 

jij!’. 

• Een dreumes laat je merken wat hij verwacht van jou. Hij wijst bijvoorbeeld: ‘Die die’. Hij wil dan dat je vertelt wat er gebeurt, dat je 

die spannende geluidjes weer maakt of het liedje zingt dat je de vorige keer zong. Je vult dat aan met telkens iets nieuws: ‘Wat komt 

daar aangekropen op die steen?’.

• Bij een oudere dreumes geef je aandacht aan wat te zien is op de plaatjes nadat je de zinnetjes hebt voorgelezen. Als je dit goed 

toelicht, leren ze van jou dat het gansje op de ene bladzijde op de wal staat en op de volgende bladzijde in het bootje zit. Zo leert een 

dreumes dat er verband is tussen de bladzijden en hoe een verhaaltje gaat met een begin en een eind: eerst vaart er maar één gansje 

en op het einde zijn het meer gansjes, een hele rij!

• Kinderen hebben soms heel gauw in de gaten dat de hoofddeksels de bootjes worden van de gansjes die mee willen varen. Als dat niet 

het geval is, wijs je dat aan. Je merkt wel wanneer ze het door hebben. 

• Spelen met badeendjes
Doel: in de sfeer van het boek brengen en bepaalde woorden 

uit het boekje al laten horen

 » Verzamel een paar gele badeendjes die te vergelijken zijn 

met de gansjes in het boek. Eendjes zijn geen gansjes, 

maar het geeft niet dat je ze nu nog eendjes noemt. Zet ze 

bij de kinderen op een plek waar ze met speelgoed spelen.  

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

• Bootje varen over de zee
Doel: versterken van de beleving van het boek en herhalen 

van woorden en begrippen 

 » Het leukste is natuurlijk om de dreumesen met 

badeendjes in een bak met water te laten spelen. Bekijk 

wat blijft drijven zoals een bakje, een doosje, een hoedje of 

petje en laat er de eendjes in varen. Zonder water kun je 

ook spelen dat ze varen, gewoon op het speelkleed. Vouw 

een bootje of hoedje van papier voor een eendje én voor de 

kinderen! 

• Alle gansjes zwemmen in het water
Doel: versterken van het leesplezier door te zingen en 

bewegen 

 » Je voegt een speelse activiteit toe door een baby te wiegen 

en een liedje te zingen, zoals: ‘Schuitje varen theetje 

drinken’ of ‘Varen varen over de baren’ (liedjes over varen 

en de zee staan in Alles in de wind van Mies van Hout.) Met 

een dreumes zit je op de grond. Je zet hem tegenover je 

en houdt hem aan de armpjes vast. Je zit nu samen in een 

bootje dat je op en neer laat deinen terwijl je liedjes zingt 

over water en varen. 
 

 

Laat ze op hun eigen manier met de eendjes omgaan 

en breng onder woorden wat ze doen. Als je het wat 

uitdagender wilt maken, gebruik je een bakje met water 

waar ze de eendjes in laten plonzen en dobberen. Met het 

droge of natte washandje kun je ook fijn spelen. Stop er 

maar eens een eendje in, ‘Piep, daar is het eendje weer!’.
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