
Piep is wakker
In dit kartonnen boekje is poes Piep te volgen: hij wordt wakker, kleedt zich aan, op 
het potje, een ontbijtje en daarna naar buiten met beertje in het wagentje. Piep is 
hier de dreumes, maar hij is ook al groot, want hij zorgt voor zijn beer. Flapjes op 
alle plaatjes zorgen voor verrassing. Ook zijn er leuke grapjes verwerkt, zoals krui-
meltjes in een hoekje van de bladzijde waarop staat ‘Aan tafel!’; die bladzijde lijkt 
net een geel geblokt tafelkleed. Dreumesen zullen van alles herkennen, want Piep 
doet net zoals zij!

Samen het boekje bekijken
Al met jongere kinderen is het leuk om het boekje te bekijken. Voorzichtig samen het 
flapje optillen en benoemen wat er tevoorschijn piept. Vanaf zo’n anderhalf jaar kan 
het verhaaltje echt worden voorgelezen. Je kindje zal de activiteiten herkennen en 

weten dat die bij het begin van een nieuwe dag horen. De plaatjes geven aanknopingspunten om er samen 
over te praten. Zeg wat er te zien is en laat je kindje ook vertellen.

Omhoog en omlaag
Piep doet zijn armen omhoog bij het aankleden en daarna naar opzij. Doe met je kleintje ochtendgym-
nastiek! Geef het opdrachtjes, die het moet uitvoeren: armen omhoog, omlaag, jezelf klein maken en heel 
groot, naar voren lopen en naar achteren enzovoort. Zo beweegt het lekker, wordt het zich bewust van 
lichaamsdelen en richtingen én leert het spelenderwijs tegenstellingen.

Ruiken en proeven
Misschien is jouw dreumes ook al aan het oefenen om op het potje te gaan. Piep laat het mooi door 
beertje opknappen; zelf heeft hij een luier. Hoe komt het dat die vies ruikt? En wat moet er dan gebeuren? 
Hoe ruikt de schone luier? Doe verschillende ‘ruiktestjes’ met je kind. Wat ruikt lekker, wat niet? Of al 
een beetje moeilijker: laat het zelf aanwijzen wat het lekker vindt ruiken of juist niet. Vervolgens eet Piep 
lekker een boterhammetje en drinkt zijn fles. Wat krijgt jouw kindje voor het ontbijt? Ook een boterham? 
Wat zit daar dan op? Wat vindt het lekker en wat niet?

Kleuren benoemen
Piep heeft steeds een andere kleur truitje aan. Kent je kindje de kleuren al? Met Piep is dat leuk oefenen. 
Laat het de kleuren benoemen of vraag om het gele of blauwe truitje op te zoeken. Praat verder over de 
verschillende kleuren. Wat is zijn lievelingskleur? Heeft het ook een trui of T-shirt in die kleur?

Liedje tot besluit
Ten slotte vertrekt Piep met beertje in het wagentje. Waar gaan ze naar toe? Waar gaat jouw kindje graag 
naartoe? Zing samen het liedje ‘Rije, rije, rije in een wagentje…’.
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