
Baby’s in de 
bibliotheek 
Speels in contact
met je baby
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Het landelijke leesbevorderingsprogramma BoekStart 
roept het al vele jaren: “baby’s houden van boeken!”. 

Mede daarom is het ook binnen bibliotheken allang bekend 
dat het heel goed is om baby’s voor te lezen. Bij ouders is 

dit besef helaas lang niet altijd aanwezig. Nogal wat ouders 
geloven niet dat het mogelijk is om al aan baby’s voor te 

lezen en stellen dat uit tot hun kind twee of drie jaar oud is. 
Jammer! Want baby’s kunnen veel meer dan je denkt. Het 

blijft belangrijk om ouders bewust te maken van het 
belang van voorlezen aan hun spruit. Daarnaast willen 
we ze ook wat meer handvatten geven. Want hoe doe je 

dat nou, lezen met een baby?
   

Artisjok & Olijfje en Huis73 sloegen de handen ineen en 
werkten samen een aantal babybijeenkomsten uit. Eén

daarvan willen we graag met je delen: ‘Baby’s in de bibliotheek’. 
Een bijeenkomst om te inspireren én om uit te nodigen om 

zelf aan de slag te gaan en/of te blijven. Binnen je eigen 
bibliotheek, mét de ouders en hun baby’s. En omdat deze 

uitgave verschijnt in een tijdperk van corona, ontkomen we 
er niet aan om te benadrukken: houd met de uitvoering van

 je activiteiten rekening met alle geldende coronaregels.

Veel plezier en inspiratie!
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Thema: 
Rupsje 
Nooitgenoeg Hoe zet je de bijeenkomst op?

                                                                                                                                      

‘Baby’s in de bibliotheek’ is 
geïnspireerd op het stoffen 
boekje Rupsje Nooitgenoeg van 
Eric Carle; een ware klassieker 
in de kinder- en jeugdliteratuur! 
Met een bijeenkomst ‘Baby’s in 
de bibliotheek’ maken baby en 
ouder kennis met het rupsje; 
een bekende literaire figuur! 

Stoffen babyboekjes zijn 
uitermate geschikt voor deze 
bijeenkomsten en voor de 
ontwikkelingsfase van de baby. 
Een baby kan hiermee in alle 
veiligheid, met alle zintuigen en 
creativiteit, boekjes verkennen. 
Het stoffen boekje wordt altijd 
tijdens de ‘kern’ van de bijeen-
komst (zie stap 5) aangeboden 
aan ouder en kind, maar is 
ook tijdens de start en bij het 
slot van de bijeenkomst een 
belangrijke inspiratiebron.

1. 
Organisatie 

van de 
ruimte

4. 
Start

7. 
Afsluiting

   5. 
Kern 
 

  6. 
Slot 

2. 
Voor-

bereiding

3. 
Inleiding

Een bijeenkomst 
‘Baby’s in de 
bibliotheek’ bestaat 
uit de volgende 
stappen (klik aan):  
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1. 
Organisatie 

van de 
ruimte

a. Kies een geschikte ruimte en        
 richt die ruimte in; bij voor-    
 keur een rustige ruimte waar    
 weinig afleiding is van bij- 
 voorbeeld mensen die voorbij   
 lopen of van materialen. Aan  
 de andere kant: nieuwsgierige  
 ouders kunnen ook besluiten  
 de volgende keer zichtbaar  
 aan te sluiten; 

b. Bepaal waar de kinderwagens  
 gestald kunnen worden;

c. Bepaal hoe de ontvangst is.  
 Hoe worden ouders de weg  
 gewezen naar de babyruimte?   
 Is er bewegwijzering of staat 

    er iemand om de ouders 
    te ontvangen?

Tip van Huis73: vraag aan de 
ouders of zij mogelijk met de 

baby in een draagdoek kunnen 
komen. Dit bespaart ruimte en 
voorkomt dat vluchtroutes in 

het gedrang komen. 

d. Zorg voor een groot speel- 
 kleed of voor een speelmat en  
 leg deze in de ruimte. Denk  
 aan matten of kleden van  
 zachte puzzelvloertegels in  
 één kleur. Of sportmatten of  
 een oprolbare speelmat. 

    Vergeet hierbij de hygiëne   
 niet; het is fijn als de 

    matten afneembaar zijn. 
    Zie voor voorbeelden van 
    websites de materialenlijst;

e. Plaats een aantal voedings- 
 kussens op de speelmat;

f. Baken de ruimte af met wat       
 schermen of banners, zodat   
 er beslotenheid ontstaat. Dit   
 is ook handig als begrenzing   
 voor de kruipende baby; 

g. En – ook héél praktisch: plaats   
 eventueel een afvalemmer    
 voor vieze luiers, een 

    verschoonkussen en zorg 
    voor een flessenwarmer.Tip: het ziet er aantrekkelijk en speels uit als er 

bij de ingang van de ruimte een slinger of waslijn 
hangt van rompertjes of stoffen boekjes. Dit zorgt 

voor herkenning van de plek waar activiteiten 
plaatsvinden met ouders en baby’s.
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2. 
Voorbereiding

a. Verzamel de benodigde 
   materialen. Zie hiervoor 
   het schema verderop en ook 
   de materialenlijst. Zorg dat 
   er voor iedere baby eigen 
   materiaal beschikbaar is. 
   Het aantal baby’s is bij voor-    

 keur maximaal twaalf met    
 eventueel een uitloop naar 

    vijftien. Zorg dus ook voor    
 twaalf tot vijftien stoffen 

    boekjes van Rupsje Nooit-
    genoeg, twaalf tot vijftien   

 knuffelrupsen, etc.;

b. Print de liedjes uit (zie 
    achterin) en plastificeer deze;

c. Knip uit de gekleurde 
    vierkante wollen viltlapjes 
    in het midden een gat dat 
    iets groter is dan de diameter    

 van de kleefroller; 

d. Zoek zachte babymuziek, 
    bijvoorbeeld op Spotify 
    (‘baby lullaby’, ‘baby music’);

e. Zorg voor een krat om de 
    materialen bij elkaar te 
    houden en te bewaren.

Let op: 
de overgebleven rondjes zijn 

helaas te klein als 
materiaal voor de baby 

(inslikgevaar!). Eventueel zijn 
deze wel te gebruiken voor 

dreumes of peuter. 

Materiaalvoorbereiding  
(éénmalig)

Voorbereiding bijeenkomst

Leg vóór de bijeenkomst alle 
materialen uit de krat klaar op 
de speelmat. Hang de liedjes op 
aan een wand of scherm. 

Tip 1: de ouders kunnen een 
foto maken van deze liedjes, 

zodat de liedjes thuis ook 
gezongen kunnen worden. 
Zie verderop het schema 
‘activiteitbeschrijving’.

Tip 2: bedenk dat de ouders 
natuurlijk voor de activiteit 
komen maar óók voor de 

ontmoeting met andere ouders. 
Geef ouders dus ook de 

mogelijkheid en ruimte om met 
elkaar in gesprek te gaan.

Tip van Huis73: zorg dat er 
voor elk soort materiaal één 

mandje is. Op deze manier kun 
je de mandjes doorgeven en 

wordt het proces van uitdelen 
en ophalen versneld.
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3. 
Inleiding

Belangrijk: bij elke bijeenkomst 
is de inleiding hetzelfde. 
Dit zorgt voor herkenbaarheid 
en rust. 

Zie verderop het schema
‘activiteitbeschrijving’ voor de 
invulling van deze fase. 

Ook de start is altijd hetzelfde. 
Dit zorgt voor een voorspelbaar 
ritueel van inleiding, start en 
afsluiting. 

Het is belangrijk om in deze 
startfase aandacht te vragen 
voor bepaalde afspraken die je 
met elkaar maakt. Dat zijn zo-
wel afspraken over bijvoorbeeld 
de betrokkenheid, het gebruik 
van de mobiele telefoon, als ook 
het omgaan met materialen en 
voorzieningen. Zie ook het 
schema ‘activiteitbeschrijving’. 

In deze fase vindt altijd het 
aanbieden van het stoffen boek-
je plaats. Belangrijk: het boekje 
zélf fungeert als inspiratiebron 
voor de rest van de activiteiten; 
de introductie, de spelletjes, 
de liedjes en het materiaal. 

Aantallen materialen per 
leeftijdsgroep: 
één stuks voor 0 – 3 maanden; 
twee stuks voor 3 – 6 maanden; 
drie stuks voor 6 – 9 maanden; 
etc.

Tip: denk bij het zélf ontwikkelen van activiteiten 
aan talige activiteiten (liedjes en versjes), aan 

activiteiten waar het lichaam en de zintuigen centraal 
staan en aan activiteiten waar het lichaam en beweging 

centraal staan. Voor wat betreft de materialen is het 
raadzaam om op zoek te gaan naar simpel, 

uitnodigend materiaal dat in huis te vinden is. 

4. 
Start

5. 
Kern
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6. 
Slot

Tijdens de slotfase mogen 
de baby’s en dreumesen vrij 
spelen met de materialen 
die aangeboden zijn. 

Zoals gezegd: ook de afsluiting 
vindt altijd op dezelfde 
wijze plaats.  

Tip van Huis73: deel aan de nieuwe 
deelnemers van de Babybieb een bon 

uit voor gratis koffie of thee. 
Op deze manier motiveer je ze om 

de bibliotheek ook echt als 
ontmoetingsplek te leren kennen. 

7. 
Afsluiting

Tip: gebruik dit moment 
eventueel voor het maken 
van foto’s en filmpjes door 
ouders. Tijdens de rest van 
de bijeenkomst is dit eigen-
lijk niet wenselijk. We willen 

immers zorgen voor échte 
contactmomenten tussen 
ouders en hun kleintje!
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Activiteit-
beschrijving 
Bijeenkomst 
‘Baby’s in de 
bibliotheek’  
Thema: Rupsje 
Nooitgenoeg  
Benodigde materialen 
(zie ook de materialenlijst): 

• 12 stoffen boekjes Rupsje Nooitgenoeg;
• A4’tjes met liedjes; 
• Schilderstape;
• 12 knuffelrupsen;
• Geluidsbox met babymuziek;
• 1 klankschaal;
• 12 kleefrollers (groen, diameter 48 mm);
• 12 lapjes wolvilt met een gat 
   (2 in elke kleur: rood, groen, paars,     
   blauw, oranje en geel);
• Verschoonkussen;
• Afvalemmer;
• Flessenwarmer;
• Voedingskussens;
• 2 mandjes.

Duur activiteit: 
30 minuten 
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• Hang de geplastificeerde A4’tjes met daarop de 
  liedjes goed zichtbaar op;
• Leg de knuffelrupsen verspreid neer in de kring;
• Zet zachte babymuziek aan, zodat deze hoorbaar is 
  bij binnenkomst;
• Zet de klankschaal naast je;
• Open het boekjes in het midden. Rol de boekjes op 
   tot een rol met het kopje zichtbaar. Schuif een kleefroller 
   om de rol heen. Plaats de boekjes strak als rolletje in 
   een mandje; 
• Doe de gekleurde vilten lapjes in een mandje; 
• Optioneel: plaats het verschoonkussen, de voedings-
   kussens en een afvalemmer voor vieze luiers.

• Verwelkom de ouders met baby’s die één voor één 
   binnenkomen en nodig hen uit om bij je in de kring 
   te komen zitten;
• Ga op de grond zitten en vorm gaandeweg samen een 
   kring om rust te creëren;
• Vertel de ouder dat hun baby met de rupsen mag spelen, 
   middenin de kring of bij de ouder;
• Observeer de ouders en baby’s; 
• Maak eventueel contact met de ouders door te benoemen 

wat je ziet bij de baby of te vragen hoe het met de baby 
gaat;

• Zet de babymuziek uit;
• Tik één keer op de klankschaal om de aandacht te 
   trekken en wacht even…

Voorbereiding 

Inleiding 
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Zwaai met de hand.

Plaats beiden handen tegen 
elkaar en leg ze onder één van 
de wangen.
Gaap.

Wrijf met je hand over 
de buik.
Plaats de hand tegen de 
mond en kijk met grote ogen.
Zwaai met de hand.

Start

1.  Heet iedereen welkom;
2.  Stel jezelf voor;
3.  Vertel wat een Babybieb-bijeenkomst inhoudt:
     Een Babybieb-bijeenkomst is een bijeenkomst om in speels       

  contact met je baby te zijn. Een bepaald babyboekje vormt steeds    
  het uitgangspunt en de inspiratiebron. Vandaag staat het boekje  
  Rupsje Nooitgenoeg centraal. 

4.  Laat het boekje zien.

De bijeenkomst omvat: ontdekken van materialen, samen een 
boekje lezen, liedjes zingen, versjes opzeggen, aanraak- en 
bewegingspelletjes uitvoeren. Op deze wijze doe je allemaal 
ideeën op om thuis ook te kunnen doen met je baby. 

Extra informatie: 
Goed contact en aandacht is belangrijk voor de hechting, 
het ontwikkelen van veiligheid en het vertrouwen bij de baby. 
Nabijheid en betrokkenheid van de ouder is hierbij van belang. 
Op deze manier kan de baby enerzijds gaan ontdekken en 
anderzijds kan de baby weer terugvallen op de ouder als 
basis. Hechting is cruciaal in deze fase om de rest van de 
ontwikkeling (zoals taal, het bewegen en de sociaal-
emotionele ontwikkeling) goed te laten verlopen.

5.  Bespreek kort de regels, zoals over:
 • Kinderwagens; 
 • Nuttigen van koffie;
 • Rust;
 • Verschonen;
 • Voeden;
 • Mobiele telefoons;
 • Actieve betrokkenheid;
 • Liedjes op de wand;
 • Boekjes en materialen die in de mond mogen;
 • Deelname van meerdere kinderen uit het gezin 
  die niet in de babyfase zitten.

6.  Vraag de ouders hun baby op schoot te nemen en een 
     knuffelrups achter hun rug te leggen. 

7.  Zing het welkomsliedje en maak de bewegingen.

8.  Nodig de ouders uit mee te zingen en de bewegingen te maken.  

Goedemorgen goedemorgen                 
goedemorgen allemaal

Hebben jullie fijn geslapen?                  

Moeten jullie nog een beetje gapen?      

Hebben jullie lekker gegeten?                

Of is mama dat vergeten?                     

Goedemorgen goedemorgen                   
goedemorgen allemaal.
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Kern

1.  Laat je wijsvinger zien. Beweeg de wijsvinger als een rups. 
  Vertel dat dit een rupsje is. Een rupsje dat nooit genoeg 
  heeft gegeten. Vraag de ouders ook hun wijsvinger 
  horizontaal in de lucht te steken en rustig te bewegen als 
  rups voor de ogen van de baby. 

2.  Zeg het volgende versje op en laat de vinger eerst in de 
  lucht naar de baby kruipen en daarna happen op het 
  lichaam van de baby. 

Daar kruipt een rupsje
Op zijn gemak
Hij heeft honger, 
en eet van jouw oor/kin/neus/mond/knie/been etc. 
Smak, smak, smak.

3.  Vraag de ouders het rupsje achter hun rug te pakken en 
  het versje nog een keer op te zeggen maar dan met de rups 
  op het lichaam van de baby. 

4.  Verzamel de rupsen in een mandje en zet het mandje weg. 

5.  Pak de mand met de opgerolde babyboekjes van 
  Rupsje Nooitgenoeg in een kleefroller. 

6.  Zing het liedje en deel de boekjes uit.  

1,2,3,4,5,6,7
Waar is het kleine rupsje gebleven?
Op je hoofd? Onder je been? In je nek?
Hij kroop door het blaadje/de appel/de peer/de pruim/de aardbei/
de sinaasappel heen.

We zingen het liedje drie keer: 
1. Vraag daarbij de ouder om het boekje op hun hoofd te leggen.     

 Zing het liedje. De baby pakt of krijgt het opgerolde boekje om 
    te voelen. 
2. Daarna het boekje onder hun been. Zing weer het liedje. 
    De baby pakt of krijgt het opgerolde boekje om te voelen 
    en te kijken.
3. Klem tot slot het boekje in de nek. Zing opnieuw het 
    liedje. De baby pakt of krijgt het opgerolde boekje om te voelen 
    en kijken.

7.  Laat ouders de kleefroller van het opgerolde boekje halen. 
     De kleefroller wordt achter de rug gelegd. 

8.  Laat ouder en baby het boekje bekijken, aanwijzen en speel ermee.

9.  Eventueel kunnen ouders bovenstaand versje en liedje ook 
     nog een keer opzeggen/zingen bij de bladzijden met al het 
     fruit op een rijtje.

10. Haal de babyboekjes op. 
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Slot Afsluiting

Tip van Huis73: in een kleine groep kun 
je baby vervangen door de naam van het 
kindje. Dit wordt door zowel de ouders 

als de kinderen erg leuk gevonden.

1.  Verspreid de kleefrollers middenin de kring samen    
     met de gekleurde vilten lapjes met gat. Laat 

  de baby er naartoe kruipen om vrij te spelen 
  en te ontdekken. 

2.  Of deel een gekleurd vilten lapje uit aan iedere 
 ouder en laat de ouder de kleefroller bij zich 
 houden om samen te spelen en te ontdekken 
 met de baby op de eigen plek. 

3.  Zing zachtjes het liedje en rol met een kleefroller. 

Rollen, rollen op de grond
Zo gaan wij de kamer rond
Rollen, rollen heen en weer
Kom, dan mag je nog een keer.

4.  Ouders kunnen eventueel hun baby ook laten 
  rollen met hun hele lichaam. Forceer dit echter niet. 

5.  Tik één keer op de klankschaal om de aandacht 
  te trekken en wacht even…

1.  Vertel dat we bij het einde van de bijeenkomst 
  zijn gekomen. Vertel dat samen wordt opgeruimd 
  en nog een afsluitend liedje wordt gezongen. 

2.  Haal de kleefrollers, de gekleurde vilten lapjes 
  op in de mandjes.  

3.  Zing samen het afsluitend liedje. 

Dag baby dag baby,
Daar ga je weer,
Het was heel gezellig
Tot de volgende keer.

4.  Vertel over het lenen van babyboekjes.

5.  Vertel ouders dat ze met hun baby kunnen 
     blijven zitten en napraten of samen een kop koffie     
     kunnen drinken.
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Goedemorgen goedemorgen                     
goedemorgen allemaal

Hebben jullie fijn geslapen?                       
Moeten jullie nog een beetje gapen?      

Hebben jullie lekker gegeten?                   
Of heeft mama dat vergeten?                   

Goedemorgen goedemorgen                    
goedemorgen allemaal

1,2,3,4,5,6,7

Waar is het kleine rupsje gebleven?

Op je hoofd? Onder je been? In je nek?

Hij kroop door 
het blaadje/de appel/de peer/de pruim/
de aardbei/de sinaasappel heen.

Daar kruipt een rupsje
Op zijn gemak
Hij heeft honger, 
en eet van jouw 
oor/kin/neus/mond/knie 
Smak, smak, smak 

Rollen, rollen op de grond
Zo gaan wij de kamer rond
Rollen, rollen heen en weer
Kom, dan mag je nog een keer!

Dag baby dag baby,
Nu gaan we weer,
Het was heel gezellig
Tot de volgende keer

Liedjes
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Met veel plezier hebben wij deze hand-
leiding voor jullie samengesteld. Hopelijk 

draagt deze inhoud (mede) bij aan een 
serie mooie babybieb-bijeenkomsten in 

jullie eigen bibliotheek. Heb je nog vragen 
en/of suggesties, laat het ons vooral weten!

Marloes Antens / m.antens@cubiss.nl
T: 06 14 14 54 83

www.cubiss.nl
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