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Een schaap met witte voetjes
Bundeltje met twintig bekende wiegeliedjes en speelversjes voorzien van moderne,
kleurige illustraties die een eigen interpretatie geven aan de traditionele teksten.
Zo is de kleine dikzak in ‘Roe, roe kindje’ een olifantje en staat het schaap uit
‘Slaap kindje, slaap’ in een grote plas melk (vier witte voetjes) en drinkt daaruit met
een rietje. Voor wie niet alle wijsjes (meer) kent: op de bijgeleverde cd worden de
liedjes gezongen en zijn ze in een instrumentale versie te beluisteren.
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Contact met je kindje
Door middel van liedjes kun je goed contact maken en communiceren met je kindje.
De zangerige klanken trekken als vanzelf de aandacht en houden die ook vast.
Zeker als je mee beweegt: eenvoudig op de maat of met speciale bewegingen die
bij het liedje of versje horen. Je zult zien dat je kindje binnen de kortste keren mee
beweegt, soms met zijn hele lijfje! Zo zijn jullie fijn samen bezig en beleven samen

plezier. Dat geeft een gevoel van veiligheid. Is je kindje erg druk? Actieve kleintjes worden er rustig van en
vallen door het zingen van liedjes makkelijker in slaap.

Zingen en spelen met je baby
Ga op de grond of op het bed zitten en leun tegen de muur, de tafel of kast, of tegen het kussen. Leg je
baby, lekker in een doek of dekentje gewikkeld, tegen je opgetrokken knieën, zodat jullie elkaar goed aan
kunnen kijken. Zing een wiegeliedje uit het boekje, bijvoorbeeld ‘Roe, roe kindje’, ‘Slaap kindje, slaap’,
‘Rijden, rijden, rijden’ of ‘Ri, ra, roets’. Op het ritme van het liedje wiegen jullie samen heen en weer,
terwijl je de blik van je baby vasthoudt. Zo leert je baby balans ontwikkelen en gevoelens uit te drukken.
Misschien vindt hij het zo leuk dat hij van plezier mee gaat wiebelen. Als je baby al wat ouder is, kun je
hem ook wiegen in bijvoorbeeld een mandje.

Zingen en spelen met je dreumes
Vestig de aandacht op de handjes van je dreumes met de versjes ‘Klap eens in je handjes’ en ‘Handjes
draaien’. Een dreumes gebruikt zijn handjes om te ontdekken en raakt graag alles aan. Hij leert door te
pakken en te voelen, sta dat dus gewoon toe. Benoem datgene wat je dreumes pakt en zeg hoe het voelt,
dat is goed voor de taalontwikkeling. Zorg bijvoorbeeld voor materiaal om lekker te kneden als klei of deeg.
Leg dat op een dienblad of doe het in een kom. Laat je dreumes het materiaal ontdekken en doe zelf ook
mee met kneden en knijpen. Praat erover hoe het voelt: glibberig, stevig, zacht, korrelig, plakkerig enzovoort.
Met iets oudere dreumesen kun je aan de gang met vormpjes.

