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Hatsjoe - Tips voor thuis
Leeftijd 0 - 1,5 jaar

In deze informatiebrief staan speel- en doetips 

voor thuis bij het thema ‘Hatsjoe’. De tips sluiten 

nauw aan bij de activiteiten op het Kindcentrum. 

Uw kind zal deze spelletjes zeker herkennen. Ze 

zijn uitdagend voor uw kind en eenvoudig uit te 

voeren. Het uitgangspunt is samen met uw kind 

leuke dingen doen. Door het spelen van de spelle-

tjes worden begrippen, bewegingen en ontdek-

kingen op een plezierige manier herhaald. De 

meeste activiteiten vragen nauwelijks voorberei-

ding. Het belangrijkste is dat u telkens benoemt 

wat u doet en wat u ziet. Door de herhaling komt 

de taalontwikkeling op gang.

Wat leert uw kind?
In dit thema maakt uw baby kennis met de tegenstel-
ling fijn en niet fijn. Deze gevoelens zijn de basis om 
aan te geven of alles oké is. Ziek zijn is niet fijn.  
Ik herken bij mezelf wat ik fijn vind of niet. Ik mag 
aangeven hoe ik mij voel. Ik weet hoe ik dat duidelijk 
kan maken. Ik herken dat iemand mij helpt. Dage-
lijkse ongemakken, zoals voortdurende snotneuzen, 
komen onder de aandacht. Het neuspoetsversje 
maakt het wegpoetsen van snottebellen voorspel-
baar. Ook leert hij spelenderwijs de verschillende 
bijbehorende woorden.

Verzorgen

Neus poetsen
Gedurende de eerste maanden staat de verzorging 
van uw baby centraal. Naast luiers vliegen er ook 
veel doekjes doorheen. Om melk en snottebellen 
weg te halen. Het poetsen van de neus vinden veel 
baby’s niet fijn. Ze zien iets onbekends hun gezicht 
naderen. Vervolgens voelen ze iets aan hun neus. 

Wat er precies gebeurt, weten ze niet. Hierdoor 
draaien ze hun gezicht weg. Voorkom dit door het 
neuspoetsen aan te kondigen. Gebruik hiervoor  
onderstaand versje en vertel wat u gaat doen. Ik zie 
een grote snottebel. Die ga ik wegpoetsen. Laat het 
zakdoekje zien en begin met het versje. Herhaal het 
versje telkens bij het poetsen van de neus. Zo wordt 
dit een voorspelbare activiteit. En kijk, hier is de 
snottebel! In de prullenbak en klaar! Dit geeft een 
trots gevoel.

Zingen 

Begin de dag met een dansje
Uw baby slaapt nog zo vaak dat hij het verschil tus-
sen dag en nacht nauwelijks merkt. Maak daarom het 
begin van de dag tot een vaste routine. Begin de dag 
met het zingen van het liedje ‘Begin de dag met een 
dansje’. Zing het liedje eerst rustig en zacht. Herhaal 
het liedje telkens wat opgewekter. Haal zo uw klein-
tje zingend uit bed. Maak rustige, dansende bewe-
gingen. Gebruik dit moment om even stil te staan bij 
hoe uw kind zich voelt. Goeiemorgen, lieverd, hoe is 
het met jou? Ik zie dat je goeie zin hebt. Langzaamaan 
associeert uw baby het liedje met het aanvangen van 
de dag. Hij leert steeds beter het onderscheid tussen 
verschillende momenten. Overdag mag ik actief zijn. 
In de nacht wordt verwacht dat ik stil en rustig ben.

Snottebel, snottebel.
Kom maar gauw naar buiten.
Dan kan ik met het doekje,
Jouw neus snuiten!

Begin de dag met een dansje.
Begin de dag met een lach.
Want wie vrolijk is in de morgen,
die lacht de hele dag.
Ja, die lacht de hele dag!
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Bewegen

Dit is mijn lichaam
Uw baby is zich nog niet volledig bewust van zijn  
eigen lichaam. Hij voelt van alles en ziet het niet. 
Verzorgmomenten gaan nog grotendeels buiten zijn 
controle om. Benen omhoog, omlaag. Wat gebeurt 
er allemaal? Door masseerspelletjes, afdroog- en 
inzeepspelletjes raakt hij lichaamsbekend. Hij ont-
dekt steeds beter wat er bij zijn lichaam hoort. Ook 
ervaart hij steeds duidelijker welk gevoel dit op-
roept. Vind ik dit fijn of niet fijn? Leg uw baby op het 
aankleedkussen en olie hem in. Steek uw handen 
uit. Zullen we samen masseren? Wacht tot hij deze 
vraag beantwoordt met het uitstrekken van zijn 
handjes. Pak de handen en open voorzichtig zijn 
knuistjes. Begeleid zijn handen naar zijn buik. Maak 
samen ronde bewegingen over zijn huid. Vertel in-
tussen wat hij voelt. Jouw buik, jouw buik is rond!  
Dat voelt glad! Benoem ook de reactie die hij met zijn 
gezicht laat zien. Moet je zo lachen? Vind je het zo 
fijn? Maak het spelletje steeds uitgebreider. Voel zijn 
benen, zijn voeten en zijn billen. Sluit het spelletje 
rustig af. Kondig aan dat jullie gaan stoppen. Veeg de 
olie weg en kleed hem aan. Zo komt uw baby weer tot 
rust en beseft hij dat het spelletje een begin en een 
einde heeft.

Spelen 

Knuffels geven
Knuffelen is niet alleen fijn maar ook van groot be-
lang. De baby ontdekt hoe huid-op-huidcontact aan-
voelt. Hiermee ervaart hij zijn eigen huid als omhul-
sel van zijn ‘ik’. Maar knuffelen is ook een manier om 
te communiceren. Ik zie jou, ik vind je lief. Of: Ik wil je 
troosten, ik ben er voor jou. Dit knuffelspelletje met 
onderstaand versje kan altijd en overal. 

Ontdekken

Dat kriebelt!

Dit spelletje is eenvoudig en vraagt geen speciale 
voorbereiding. Het simpele kriebelspelletje draagt 
bij aan de ontdekkingstocht naar dingen die fijn voe-
len of niet. Wat vindt mijn kindje fijn en wanneer is 
het niet meer leuk? Deze grens ligt heel nauw. Het 
ene moment staat in het teken van een schaterlach. 
Het volgende moment is uw baby aan het huilen. Hier-
mee geeft hij aan dat u over zijn grens bent gegaan. 
Hij heeft geen controle meer over zijn eigen lichaam. 
Zorg dat het spelletje dit kantelpunt niet bereikt.  
Er zijn talloze kriebelversjes. Er komt een muisje aan-
gelopen …, kevertje kriebelpoot, enzovoort. Varieer 
in de manier waarop u bewegingen uitvoert. Stevig 
tikkend met de vingers voelt anders dan voorzichtige 
aanrakingen. Blijf telkens oogcontact houden om te 
zien of het spel leuk blijft. Stop anders direct met het 
spel en rond het af met een fijne knuffel.

Een kusje hier,
een kusje daar.
Op je wang, op je oor,
in je nek en in je haar.
Nu nog op je neus.
En dan ben ik klaar!
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Hatsjoe, Kiekeboe!
Josien van Geffen
978 90 902 3460 1

Dit ben ik
Liesbet Slegers
Clavis B.V.B.A. 
978 90 448 2268 7 

Mijn schuifboekje Het lichaam
Nathalie Choux 
Clavis B.V.B.A. 
978 90 448 2677 7

Kleine Leon van top tot teen
Linne Bie
Bruna
978 90 796 0102 8 

Dieren Neuzenboek
Mathew van Fleet
Veltman Uitgevers B.V.
978 90 483 0762 3

Voorlezen

Plezier met boeken
Maak uw baby vroeg bekend met boeken. Dit bevor-
dert het plezier in lezen op latere leeftijd. Geschikte 
boekjes zijn: knisperboekjes, voelboekjes, blokboe-
ken en plastic boeken. De stevigheid en (af)wasbaar 
heid maken ze geschikt voor de baby. 

Uw kind zal plezier beleven aan het omslaan van de 
bladzijde. Wat zie ik nu? Welk geluid hoor ik nu? Wat 
kan ik nu voelen? Boekjes die passen bij het thema 
‘Hatsjoe’ zijn:


