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Aansluitend op de les ‘Interactief voorlezen: 
Bo en Babs in de zon’ uit het themakatern 
Zomer (pag. 12), kunt u de kinderen het liedje 
Naar het strand aanleren. Dit liedje is speciaal 
geschreven bij het verhaal van het prentenboek 
Bo en Babs in de zon.
 
Liedtekst
couplet 1
Bo en Babs gaan naar het strand.  
Spelen aan de waterkant.
Lekker zwemmen hopsakee.  
Spring maar lekker in de zee.
couplet 2
Bo en Babs gaan naar het strand.  
Spelen aan de waterkant.
Zandkastelen bouwen zij.  
Hé, een golf, ze zijn niet blij!
couplet 3
Bo en Babs gaan naar het strand.  
Spelen aan de waterkant.
Wat moet er nu mee naar zee?  
Kijk maar hier, dit neem ik mee.

Muzikale begeleiding
Dit liedje bestaat uit drie coupletten. Ze zijn alle 
drie ingezongen. Met hele jonge peuters kunt u 
zich eventueel beperken tot alleen het laatste 
couplet. Als u het liedje zonder begeleiding 
zingt, speel dan eerst even de begintoon (d) op 
een klokkenspel of ander melodie instrument.

Voorbereiding
Verzamel allerlei spulletjes die mee kunnen 
naar het strand en leg ze in de kring. Extra leuk 
is het, als dit spullen zijn die Bo en Babs ook 
meenemen. Zet een grote strandtas neer of als 
dat kan een bolderkar, net als in het boek.

Aanleren van de tekst
Gebruik bij het aanleren bijpassende platen uit 
het boek of de volgende bewegingen:

•  Couplet 1: zwembeweging maken en in het 
water springen.

•  Couplet 2: denkbeeldig zand scheppen en 
met je hand een golfbeweging maken.

•  Couplet 3: ‘ik weet het niet’ gebaar maken 
en naar alle spulletjes op de grond wijzen.

Na het derde couplet vraagt u aan een van de 
kinderen wat er mee naar het strand moet. 
Het kind legt het gekozen voorwerp in de tas 
of in de kar. Zing het liedje net zo vaak totdat 
alle spulletjes zijn ingepakt. Klaar om naar het 
strand te gaan!

Nog meer variatie
•  We hebben alle spulletjes ingepakt, maar 

nu moet je zwembroek nog aan! Zet een 
vrolijk stukje muziek op. Trek denkbeeldig 
je sokken, schoenen, t-shirt, broek, hemd 
en onderbroek uit. En dan natuurlijk je 
zwembroek of badpak aan. ‘Is iedereen 
klaar als de muziek is afgelopen?’ ‘Trek alles 
maar weer aan, want dat kan natuurlijk veel 
sneller!’

•  Heeft u een zandtafel of zandbak? Laat 
de kinderen dan een zandkasteel bouwen. 
Een emmer water erover en weg is het 
zandkasteel!

Liedje Naar het strand

Activiteit bij prentenboek Bo en Babs in de zon


