
Poesje Mauw
‘Alle eendjes zwemmen in het water’, ‘Er zaten zeven kikkertjes’ en ‘Vader Jacob’: 
in dit stevige hardkartonnen boekje staan echt Nederlandse liedjes die iedereen 
kent. Traditionele liedjes die nooit vervelen en van generatie op generatie worden 
doorgegeven. Ze blijven fijn om te horen en fijn om te zingen. Daarnaast zijn er 
ook ‘kinderopvanghits’ opgenomen als ‘In de maneschijn’. Maar het leukste van 
dit boekje zijn misschien wel de fleurige, getekende dieren, zo speels en intens van 
kleur dat ze bijna van de pagina’s afspatten.

Een veilig gevoel
Als je baby nog heel klein is, heeft hij het boekje nog niet nodig. Het is dan meer voor 
jou om eens op te frissen welke ook weer die bekende liedjes zijn. Al gauw zit je ze  
te neuriën. Hoort je baby zo’n liedje voor het eerst, dan zal hij aandachtig luisteren. 

Zijn oogjes kijken je strak aan: waar komt die stem met die melodie vandaan? Na een paar keer zingen zie je 
het gezichtje ontspannen: hé, dat is vertrouwd! Laat bij elk dagelijks ritueel een vast liedje horen. Dat geeft 
rust en een veilig gevoel. Je kleintje krijgt al snel door wat er gaat gebeuren als hij dat ene liedje hoort.  
Daardoor wordt hij niet zo overvallen.

Liedjes herkennen
De cd die erbij hoort zorgt voor inspiratie. Een aangename stem zingt in rustig tempo de bekende liedjes. 
Maar wel levendig en absoluut niet saai! Ook op momenten dat je zelf niet in de stemming of gelegenheid 
bent om te zingen, kun je gerust de cd opzetten. Hoe vaker je dat doet, hoe meer je baby de melodietjes 
zal herkennen. Dat geeft hem een vertrouwd en rustig gevoel.

Een liedje en een praatje
Wanneer je baby wat groter wordt, kun je het boekje erbij pakken. Hij zal al snel doorkrijgen dat er bij  
elk plaatje een ander liedje hoort. Al gauw heeft hij een favoriet! Met dreumesen is het leuk om de mooie, 
uitnodigende plaatjes te bekijken en erbij te vertellen: samen praten en benoemen. Bijvoorbeeld bij  
‘Alle eendjes zwemmen in het water’: wat is dat? (een eend). Is de eend alleen? (nee, er zijn kleine 
eendjes). Zullen we ze samen tellen? Wat zeggen de eendjes? Wijs het rode eendje eens aan enzovoort.

Zelf aan de slag
Ook voor peuters is het boekje nog steeds uitdagend. Het kan mooi dienen als inspiratiebron. De kleurige 
illustraties werken aanstekelijk. Laat je peuter zijn favoriete dier uitzoeken. Geef hem wasco’s en/of verf 
en laat hem het zelf tekenen op een groot vel papier. Of met gekleurde krijtjes op een schoolbord. Hem,  
na het samen bekijken van het boekje,  een door hem zelf verzonnen dier te laten maken is ook heel leuk!

Het boek verscheen ook in groot formaat.
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