
De Wiebelbillenboogie
Leeftijd: 2+

Guido van Genechten
Thema: Dansen, op avontuur, schoon

www.wepboek.nl

Voorbereiding:
Knip de koppoter uit en steek je vingers door de 
gaten, zodat deze tot leven komt. De koppoter stelt 
vragen aan de kinderen. Kinderen zijn vrijer in hun 
reactie naar een fantasiefiguur. De koppoter kan 
inspelen op vragen van de peuters en kleuters voor, 
tijdens en na het bekijken van het WePboek. 
Daarmee is het kijken naar een WePboek een echt 
actieve bezigheid.

Voor het kijken:
Start altijd zo:
Handen voor de ogen, de koppoter roept: “Kom maar 
tevoorschijn!” De koppoter heeft een WePboek voor 
je uitgekozen.

Weet wat je kijkt: 
Bekijk het WePboek zelf vooraf zodat je op de hoogte 
bent van het verhaal. Laat een kind aan de hand van 
het plaatje op de voorkant vertellen waar hij denkt dat 
het verhaal over gaat.

Kijk samen:
Wanneer je samen kijkt, kun je ingaan op reacties van 
de kinderen tijdens het kijken.

Na het kijken:
Laat de kinderen aan de koppoter vertellen:
• Waar gaat het verhaal over?
• Waar gaat mama naar toe?
• Papa gaat zich verkleden als?

Laat de koppoter aan de kinderen vragen stellen 
die aansluiten bij de eigen belevingswereld:
• Wat doe jij altijd met papa als mama
gaat werken?
• Wat doe jij als je heel vies bent?

Maak het levendig:
• Pak een handdoek. Kan jij ook de
Wiebelbillenboogie dansen met je
handdoek?
• Pak een klein doekje en laat het kind
aan de koppoter vertellen hoe hij ook
de Wiebelbillenboogie kan dansen. 

Neem afscheid van de koppoter, tot de volgende keer!

Beste ouder en pedagogisch medewerker,
De Wiebelbillenboogie is als gewoon boek, maar ook als geanimeerd prentenboek te bekijken. Door te 
kijken naar het geanimeerde prentenboek leren kinderen nieuwe woorden en een verhaallijn te volgen. 
Het prentenboek wordt twee keer vertoond. De tweede keer worden er vragen gesteld over het verhaal 
door een koppoter, een fantasie poppetje.

Tip: Kinderen houden van herhaling. Het maakt ze trots. Zij weten namelijk al wat er komen gaat. 
Daarom doe je het kind heel veel plezier om nog eens samen het prentenboek te lezen. Koop het of leen 
het bij de bibliotheek.



stap 1: vouw

stap 3: knip

Vouw langs de lijn en knip het gearceerde deel uit. 
Steek je vingers door de gaten, zodat de koppoter tot leven komt. 
De koppoter stelt vragen aan de kinderen. 
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