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Lesbrief  

Sep is jarig 
 
  

 
Over het boek 
In het boek Sep is jarig volgen we Sep bij de aanloop en het vieren van zijn 
verjaardag. Als Sep de avond voor zijn verjaardag niet kan slapen, gaat hij naar 
beneden. Hij ziet hoe papa en mama de kamer versieren en helpt nog even mee. 
Wanneer hij de volgende dag eindelijk jarig is, straalt Sep van oor tot oor. Hij mag 
op zijn nieuwe fiets naar school en wordt luidkeels toegezongen. Thuis viert hij feest 
met opa en oma en zijn vriendjes.  
 
Een herkenbaar verhaal op rijm voor elke peuter en kleuter.  
 
Lees ook 
Sep en de baby 
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. Kinderen zullen veel situaties herkennen en daarover willen 
vertellen. Vraag ze na het lezen van het boek: Wat gaat bij jouw verjaardag 
hetzelfde als bij Sep? En wat gaat anders?   
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 papa en 
mama, broertjes/zusjes of andere kinderen.  
Tip: Maak een filmpje; leuk voor nu en later.   
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Hoeken 
De feesthoek van ons allemaal 
Laat de kinderen van alles verzamelen wat naar hun idee bij  
feest en verjaardag hoort. Ze mogen materialen zoeken uit het  
lokaal, maar het kunnen ook spullen zijn die ze van huis meenemen.  
De spullen worden bekeken, benoemd en besproken. Dit is goed voor de 
woordenschat van kinderen. Het is interessant om te horen waarom kinderen 
vinden dat een voorwerp bij feest hoort. Je zult verrast worden.  

 
 
 
 
 
 
Feest – of cadeauwinkel 
Maak een feestwinkel in de groep waar kinderen spullen kunnen ‘kopen’ voor de 
huis/poppenhoek. Het kan een winkel zijn waar cadeaus gekocht kunnen worden 
voor een jarige. Je kunt er ook voor kiezen om de winkel te richten op de verkoop 
van versieringen bij een feest. Leg bij aanvang zelf een aantal spullen in de winkel 
en stimuleer de kinderen om zelf mee te denken over de benodigdheden van de 
winkel. Dit verhoogt de betrokkenheid en de kwaliteit van het spel. Uiteraard help 
je de kinderen bij de rol- en taakverdeling en speel je zelf ook mee.  
 
Cadeauhoek 
Cadeautjes inpakken vinden veel jonge kinderen fantastisch om te doen. Maak een 
hoek met allerlei materialen om cadeautjes in te pakken en versieren. Je kunt 
denken aan: papier in alle soorten en maten (inpakpapier, behangpapier en 
krantenpapier), plakband, lint, touw en cadeaulabels.  
Doe een oproep bij ouders voor materiaal voor de cadeauhoek. Winkeliers hebben 
soms ook bruikbaar gratis materiaal.  
 
Sociaal-emotionele vorming  
Hoe voel je je? 
Bij elke bladzijde van het boek mogen de kinderen een smiley 
neerleggen. Laat de kinderen vertellen waarom ze die smiley 
passend vinden bij de pagina.  
Je kunt deze activiteit in de kring maar ook individueel doen.  
Dit geeft de kinderen nog meer gelegenheid om hun gevoelens te verwoorden.  
Op de laatste pagina van deze lesbrief staan kaartjes met smileys.   
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Bakken, versieren en weggeven 
Bak met de kinderen cupcakes of koop kant en klare. Laat de kinderen de cupcake 
versieren. Gebruik hiervoor: (gekleurde) hagelslag, vlokken, smarties, rode 
dropveters (in stukjes), tumtummetjes en slagroom. Poedersuiker met een beetje 
water kan ook worden gebruikt als basis om de versiering op te plakken. De 
kinderen mogen twee cupcakes versieren: één voor zichzelf en één om weg te 
geven. Aan wie geven ze hun prachtige en heerlijke taartje cadeau? En kunnen ze 
ook vertellen waarom? Je kunt hun tekst op een kaartje schrijven en zodat ze dat 
aan de ontvanger van het taartje kunnen geven.  
 

Taal 
Vertel het maar… 
Laat de kinderen in eigen woorden het boek Sep is jarig 
navertellen. Sommige kinderen hebben daarbij misschien 
behoefte aan ondersteuning van het boek. Je kunt ervoor 
kiezen om een kind het verhaal aan de hele groep te laten 
vertellen, maar ze kunnen dit ook in een klein groepje 
doen. Het is ook heel leuk om de kinderen in tweetallen te 
laten zitten met twee poppen of knuffels.  

De kinderen kunnen het verhaal dan aan de knuffels vertellen. Als je deze activiteit 
regelmatig doet, merk je dat de rijmwoorden houvast geven.  
 
Eerst en daarna 
Bespreek met de kinderen de volgorde van het verhaal. Je 
kunt bijvoorbeeld vragen:  
“Gaat Sep ’s avonds meteen slapen?”  
Het kind antwoordt dan: “Nee, hij gaat eerst nog even naar 
beneden.”  
“Gaat Sep ’s morgens meteen naar school?  
“Nee, hij krijgt eerst een cadeau van papa, mama en Suus.”  
Kleuters kun je dit ook in tweetallen zelfstandig doen. Geef ze daarbij de 
mogelijkheid om het boek te gebruiken.  
 
Wat is het? 
Verzamel een aantal plaatjes van verjaardagscadeautjes. Je kunt de afbeeldingen 
uit een speelgoedcatalogus of van internet halen. Je kunt ook spullen uit de 
feesthoek gebruiken.  
Leg de plaatjes of voorwerpen op tafel. Omschrijf een van de voorwerpen zonder 
het expliciet te benoemen. Kunnen de kinderen raden wat je bedoelt? Als je dit een 
paar keer hebt gedaan, kun je ook de kinderen laten omschrijven.  
Wil je het nog een beetje moeilijker maken? Haal de plaatjes of voorwerpen dan 
van de tafel weg.  
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Ontdekken 
Waar is het stokpaard? 
Sep speelt graag met zijn stokpaardje. Door het hele boek is hij te 
vinden. Laat de kinderen het stokpaard zoeken. Hoeveel keer 
vinden ze ‘m? 
Gebruik de woordkaart van het stokpaard. De kinderen verstoppen 
die in het lokaal. Het ene kind verstopt, de ander mag ‘m zoeken. 
Je kunt dit ook buiten doen met een echt stokpaard.  
 
Sorteren en reeksen 
Geef de kinderen een aantal (niet opgeblazen) ballonnen. Laat de kinderen de 
ballonnen sorteren. Dit kunnen ze doen: op kleur, formaat en soort. Je kunt de 
kinderen ook reeksen laten leggen: van klein naar groot, van groot naar klein, van 
donker naar licht, rood-geel-groen-blauw | rood-geel-groen-blauw enz.   
 
Hoeveel is het? 
Geef de kinderen vijf blaadjes (A5) wit papier. Laat ze op elk blaadje hun hand 
omtrekken. Op het eerste blaadje kleuren ze een vinger, op het volgende twee en 
zo verder t/m 5. Bij kleuters kun je doorgaan t/m 10.   
Geef de kinderen vervolgens fiches en laat ze bij elke hand het juiste aantal fiches 
neerleggen. De kinderen mogen elkaar helpen. Je kunt de kinderen ook het juiste 
aantal ogen van de dobbelsteen erbij laten tekenen en misschien kunnen ze ook het 
cijfer erbij schrijven.  
 
Spelletjes 
Wat is weg? 
Leg een aantal materialen uit de feesthoek op tafel. Laat de kinderen alles goed in 
zich opnemen. Vervolgens leg je er een kleed overheen en haal je een van de 
voorwerpen weg. De kinderen doen hun ogen weer open. Wat is er weg?  
Je kunt dit een aantal keer herhalen. Dan kun je er ook voor kiezen om twee 
voorwerpen weg te halen of helemaal niets. Merken de kinderen dit op?  
Uiteraard kan een kind ook een voorwerp weghalen.  
 
Blaas ‘m erin! 
Benodigdheden: twee emmers, een opgeblazen ballon, twee rietjes 
Zet aan elke kant van de tafel een emmer op een stoel.  
De ballon wordt in het midden van de tafel gelegd. De kinderen moeten proberen 
om blazend door het rietje de ballon bij de tegenstander in de emmer te blazen. 
Wie blaast ‘m erin?  
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Smileys 
 

 

 
 

BLIJ 
 

 

 
 

BOOS 

 

 
 

BANG 

 

 
 

VERDRIETIG 
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Woordkaarten 
 

 

 
 

 

Sep ballon 
 
 

 
 

 
 

 
 

slingers cadeau 
 

 
 

 

 
foto stokpaard 

 


