
Leestip 
Een baby laat je met dit boekje lekker knuffelen en spelen zoals hij zelf wil. Alle
zintuigen komen daarbij van pas. Als de baby aandacht krijgt voor de prenten kom
je in actie door de dieren aan te wijzen en te vertellen hoe ze heten. Weer wat later
vraag je: zie jij de vlinder? Waar is de kip? Langzamerhand krijg je de kans om 
de drie bladzijden na elkaar om te slaan en te lezen wat de gansjes en de dieren
zeggen. Nu kun je het verhaaltje overbrengen. Het is zo eenvoudig dat dit bij 
dreumesen vast gaat lukken, zeker als je het vaak herhaalt.

Verstopspelletje
Het verhaaltje eindigt als Gijsje wordt gevonden achter de flap met pompoenen.
‘Kiekeboe, hier ben ik!’ Voor dreumesen is dit een leuk spelletje. Ze hebben de
grootste lol als ze weten wat er komt. Wanneer ze al een beetje zien wat er is 
verstopt, werkt dit nog sterker. Ze weten dat aan die blauwe laarsjes Gijsje vastzit.
Speel verstopspelletjes op dezelfde manier. Verstop dichtbij een voorwerp maar laat
er wel iets van in het zicht. Wat zou dat zijn? 

Zoek je mee?
Samen zoeken is helemaal leuk. Je collega verstopt zich. Jij vertelt dat je haar gaat
zoeken. Je spreekt een dreumes aan en vraagt: Weet jij waar Lisa is? Zoek je mee?
Zo verzamel je nog enkele dreumesen die met je mee kruipen of lopen. Deze kant?
Nee! Deze kant misschien! Ja, gevonden!
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Gonnie is een gansje. Een vrolijk geel gansje met rode laarsjes. Gijsje is haar vriendje.
Ook een gansje, een tikkeltje kleiner en met blauwe laarsjes. Gonnie en Gijsje leven 
buiten met ander dierenspul zoals wormen, kikkers, vlinders, muizen en kippen. 
In dit verhaaltje is Gonnie op zoek naar Gijsje. Dat doet ze niet alleen, want diverse 
dierenvriendjes zoeken mee. Samen ontmoeten ze Kip. Weet zij waar Gijsje is? ‘Tok tok,
nee,’ zegt Kip en wil mee. Ook Muis sluit zich aan. Zo ontstaat een zwaan-kleef-aan-
effect. Als ze bij een hoge stapel oranje pompoenen aankomen, piepen daar twee 
blauwe laarsjes achter vandaan. Van wie zijn die? Daar is Gijsje!

Een stoffen babyboekje dat zo teer wit is, licht en zacht, leg je meteen bij een kindje in bed. Je
aait er de wangetjes mee, geeft het in de knuistjes en laat het handje voelen hoe zacht de plu-
chen ganzenlijfjes zijn. Het geknisper komt van de flap met pompoenen. Dit boekje is ook nog
ideaal wanneer de baby een dreumes is geworden en graag samen met jou kijkt naar wat er te
zien is. Er zijn maar drie prenten die toch een heus stapelverhaaltje verbeelden, dat eindigt met
het altijd spannende ‘kiekeboe!’.
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