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Sep en de baby 
 
  

 
 
Over het boek 
In het boek Sep en de baby krijgt Sep een broertje of een zusje. Sep weet niet of hij 
blij moet zijn met dit nieuws, terwijl zijn zusje Suus meteen enthousiast is. Sep mag 
mee bij het maken van de echo, zoekt een knuffel uit voor de baby en helpt bij het 
klaarzetten van de spullen in de babykamer. Als de baby er is, mag Sep de vlag 
uithangen en trakteert hij op school.  
 
Een herkenbaar verhaal op rijm voor elke peuter en kleuter.  
Zeker als er binnen het gezin een baby op komst is.  
 
Lees ook 
Sep is jarig 
Sep en Fien • Samen spelen (verschijnt november 2019) 
Sep en Fien • Naar school (verschijnt november 2019)    
 
Kijk op de website ingeborgbijlsma.nl voor meer informatie  
over de boeken, voorleestips en kleurplaten.  
 
Samen en zelf lezen 
Lees samen het boek. Als een kind zich herkent in Sep of Suus door de komst van 
een broertje of zusje zal hij/zij behoefte hebben om langer bij het boek stil te staan 
en erover te praten.   
Jonge kinderen houden van herhaling. Het geeft vertrouwen, is goed voor de 
woordenschat en biedt enorm veel plezier. Peuters en kleuters vinden het geweldig 
wanneer ze een boekje uit hun hoofd kennen en de zinnen zelf kunnen afmaken. Bij 
verhalen op rijm – zoals de boeken van Sep – gaat dat nog makkelijker.  
Kennen de kinderen het verhaal uit hun hoofd? Laat ze zelf ‘voorlezen’ aan de 
knuffels, papa en mama of andere kinderen.  
Tip: Maak een filmpje; leuk voor nu en later.   



Deze lesbrief hoort bij het boek Sep en de baby 
ingeborgbijlsma.nl • ivanilia.nl • kluitman.nl  

 
 
 
 
 
Spelen over het boek 
De babyhoek 
Maak een babyhoek waar de kinderen alles kunnen uitspelen rond de verzorging en 
de komst van een baby. Bij de inrichting kun je naast babypoppen denken aan: een 
wandelwagen, een badje, een commode met shampoo, luiers en babykleertjes 
(lees: poppenkleertjes). Daarnaast zijn er flesjes, slabbetjes en speelgoed voor de 
baby. Laat de kinderen meedenken en helpen bij de inrichting van de hoek.   
 
Het huis van opa en oma of de babywinkel 
Je kunt ook een tweede hoek inrichten als huis van opa en oma. Kinderen kunnen in 
rol van opa en oma oppassen op de baby. Dit geeft een extra dimensie aan het spel 
rond de baby.  
Een babywinkel behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.  
 
Sociaal-emotionele vorming 
Hoe voelt Sep zich? 
Lees het boek voor en besteed bij elke pagina aandacht aan de emoties van Sep. 
Hoe voelt hij zich? Begrippen als blij, boos, bang en onzeker kunnen besproken 
worden. Ook kunnen de gevoelens van ongeduldig, gespannen, verrast en trots aan 
de orde komen.  
Besteed uitvoerig aandacht naar de eigen ervaringen van de kinderen.  
Je kunt de smileys Blij, Boos, Bang en Verdrietig gebruiken om bij gevoelens van de 
verschillende pagina’s uit het te boek te benoemen.   
Kunnen de kinderen zelf ook emoties laten zien met hun gezicht? Laat een emotie 
zien en een ander pakt daar de juiste smiley bij.  
 
Baby op bezoek 
Het is natuurlijk het allerleukst als je iemand kunt uitnodigen die zelf een baby 
heeft. De vader of de moeder van de baby kan dan bijvoorbeeld laten zien hoe je 
een luier verschoont.  
Verzamel vooraf de vragen van de kinderen. Dit is een goede voorbereiding en 
verhoogt de voorpret. Het voorkomt ook dat kinderen tijdens het bezoek hun vraag 
vergeten.    
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Taal 
Waar is de knuffel?  
Poppie is de lievelingsknuffel van Sep. Je kunt Poppie door het hele 
boek heen vinden. Laat de kinderen Poppie zoeken en vertellen waar 
ze de knuffel zien.  
Vervolgens laat je jouw knuffel zien en vertel je dat je hem gaat 
verstoppen. Stuur een of een paar kinderen naar de gang. Nadat de knuffel is 
verstopt, komen ze weer terug. Met aanwijzingen vinden ze de verstopte knuffel.  
De kinderen kunnen dit ook met elkaar doen. Leer ze om aanwijzingen te geven 
zonder naar de verstopplek te kijken. Je kunt in plaats van een knuffel ook de 
woordkaart van Poppie gebruiken.  

 
Wat hoort bij elkaar? 
Leg allerlei verschillende babymaterialen op tafel. Het 
is de bedoeling dat de kinderen ontdekken wat bij 
elkaar hoort. Zoals bijvoorbeeld: luierdoekjes + luier, 
slabbetje + lepeltje, slaapzak + muziekdoosje, hanger 
+ jasje en shampoo + haarborstel.  

Laat de kinderen de spullen bij elkaar zoeken. Het is het leukste om dit in een kleine 
groepjes te doen. Dat geeft de kinderen de mogelijkheid om 
actief betrokken te zijn en met elkaar in gesprek te gaan. Laat 
de kinderen aan elkaar uitleggen wat hun gedachten zijn.    
 
De B van baby  
Leg in de kring een aantal voorwerpen die beginnen met de 
letter B, zoals bijvoorbeeld een bal, beker en ballon. Vraag de 
kinderen wat deze voorwerpen met elkaar te maken hebben. Help de kinderen 
eventueel door de woorden te benoemen (met nadruk op de B).  
Laat de kinderen voorwerpen verzamelen met de B. Leg de spullen op een centrale 
plek. Op een mooi kleed, op een kast of op een tafel. Moedig de kinderen aan om 
de verzameling in de loop van de dag of week uit te breiden. Dit kan ook door ze 
de mogelijkheid te geven om spullen van huis mee te nemen.  
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Ontdekken 
Experimenteren met water en flesjes 
Vul een grote bak met water. Laat de kinderen spelen met 
babyflesjes, shampoo- en badschuimflesjes en lege 
crèmepotjes. Een trechter en een maatbeker zijn hierbij 
ook erg handig en leuk. Laat de kinderen spelen, ontdekken en experimenteren. 
Begrippen als vol/leeg, meer/minder en veel/weinig kunnen hierbij aan bod komen. 
 

Klein en groot 
De kinderen maken met stoepkrijt een omtrek van zichzelf en van 
een babypop. Zien ze hoe groot het verschil is tussen de baby(pop) 
en een kind? De kinderen mogen de tekening van zichzelf prachtig 
inkleuren met stoepkrijt. Tip: Maak foto’s van de kunstwerken.  

 
Babyspullen 
Bekijk met de kinderen het boek en laat ze de babyspullen zoeken en benoemen. 
Een slabbetje, sokjes, een truitje, luiers, babydoekjes en nog veel meer. Zijn er 
spullen uit het boek die in het lokaal aanwezig zijn? Laat de kinderen een 
verzameling maken van ‘echte’ spullen.  
 
Spelletjes 
Wat zit erin? 
Maak in een grote doos twee gaten. Leg een voorwerp in de doos. Het kind mag 
voelen en raden wat er in de doos zit. Alle voorwerpen hebben natuurlijk te maken 
met het boek Sep en de baby. Is er geen doos? Kies dan voor een zak of tas.  
 
Bouwen net als Sep 
Op de pagina Er komt elke dag visite… bouwt Sep een toren. Leg dezelfde blokken 
op tafel en nodig de kinderen uit dezelfde toren te bouwen als Sep. Lukt het ook 
om de toren van het vriendinnetje van Sep te bouwen? 
Laat de kinderen daarna in tweetallen aan het werk gaan.  
Een kind maakt een (klein) bouwwerk en het 
andere kind bouwt het daarna identiek na.  

 
Met bouwtekening 
Voor meer uitdaging maken de kinderen een 
tekening van hun bouwwerk. De ander bouwt dan op basis van de bouwtekening. 
Daarna kunnen ze de twee bouwwerken met elkaar vergelijken. Klopt het?  
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Smileys 
 

 

 
 

BLIJ 
 

 

 
 

BOOS 

 

 
 

BANG 

 

 
 

VERDRIETIG 
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Woordkaarten 
 

 

 
 
 

 

Sep naam 
 

 
 
 

 

beer fles 

 

 
 

 

Poppie trein 
 
 


