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Aansluitend op de Peuterplein taalactiviteit 
‘Waar is Flop toch?’ (pag. 11 van het 
themakatern Huisdieren), kunt u de kinderen 
het liedje ‘Flop is zoek’ aanleren, dat speciaal bij 
het prentenboekverhaal geschreven is.

Liedtekst
Flop is zoek, dat is niet fijn.
Flop is weg, waar zou hij zijn?
Miauw, miauw, miauw, doe niet zo flauw.
Miauw, miauw, miauw, waar ben je nou?

Spreektekst (telkens wijzigen)
1. Is hij onder de bank? (twee maal)
2. Is hij achter de stoel? (twee maal)
3. Is hij in de kast? (twee maal)
4. Is hij op de vensterbank? (twee maal)
5. Is hij in de keuken? (twee maal)
6. Is hij in de tuin? (twee maal)
7. Is hij in het mandje? (twee maal)
8. Is hij in de wasmand (twee maal)

Nee, nee, nee, zoals je ziet.
Nee, nee, nee, daar is hij niet! (terug naar het 
begin van het liedje)

Laatste variatie (dan naar het slot)
9. Is hij in het bedje?

Slot
Ja, ja, ja, daar is hij weer!
Ja, ja, ja, ik zoek niet meer.

Het liedje kunt u een heleboel keer met de 
kinderen zingen. U verandert telkens de 
spreektekst door te vragen waar Flop nu weer 
zal zijn. (onder de bank, achter de stoel, etc.) 
Laat tijdens het liedje steeds de bijbehorende 
plaat uit het boek bij de spreektekst zien. De 
spreekteksten worden steeds herhaald. De eerste 
keer vraagt u zelf waar Flop is gebleven en de 
tweede keer herhalen de kinderen de vraag.

Muzikale begeleiding
De eerste en de laatste variatie zijn als 
voorbeeld ingezongen. Zelf kunt u de 
karaokeversie gebruiken. De melodie klinkt 
als ondersteuning mee in deze versie. Na 
iedere variatie hebt u de tijd om de plaat aan 
de kinderen te laten zien waar Flop misschien 
verstopt zou kunnen zijn. U kunt daar even 
aandacht aan besteden voordat u de variatie 
met de juiste spreektekst met de kinderen gaat 
zingen. Uiteraard kunt u het liedje ook zonder 
begeleiding met de kinderen zingen. Denk eraan 
dat u bij de negende variatie doorgaat naar het 
slot. Flop is dan gevonden. De tekst verandert 
daar, maar de melodie blijft hetzelfde.

Nog meer variatie
U kunt ook een knuffel gebruiken en deze 
verstoppen. Deze knuffel kunt u Flop noemen, 
maar u kunt ook samen met de kinderen een 
leuke naam verzinnen (moet wel één lettergreep 
zijn). Verzin zelf plekken waar de knuffel zich 
kan hebben verstopt en wijs ze aan tijdens de 
spreektekst. ‘Ligt hij onder mijn stoel?’ , ‘Onder 
jullie stoel?’,  ‘Op de kast?’ etc.
Natuurlijk kunt u ook een peuter zich laten 
verstoppen in plaats van een knuffel, of 
misschien wel een juf?
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