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Dini’s poppenrijk Lesbrief 

Lesbrief, (Hiep hiep Haas!), met verschillende manieren om poppenspel en 
fantasiespel te spelen, met als inspiratie, prentenboeken en 
prentenboekanimaties. 

Deze tekst is een onderdeel van het speelprogramma Flo Flierefluiter een 
vormend speel- en fantasieprogramma, © Dini's poppenrijk ®. Als u iets van 
deze lesbrief copieert of doorgeeft, graag het logo en de adresgegevens 
vermelden en in de brief laten staan.  
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    Dansspel  

            “Hiep hiep Haas!” 

Door: Annemarie Bon en Gertie Jaquet 

Uitgeverij: Moon 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Stelling: Spelen verlengt de concentratieboog, bevordert samenspel en 

creativiteit,helpt emoties te verwerken en brengt academische vaardigheden 

tot ontwikkeling die de fundamenten vormen voor het latere leven. 

(Uit “Basisontwikkeling” Frea Janssen Vos) 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Speeltip: Om de aandacht van de kinderen vast te houden, kun je ook de 

voorstelling in stukjes 

in stukjes hakken door iedere keer een doosje, zakje of koffertje te openen  

waar een voorwerp in zit waar een liedje of een spelletje mee gespeeld kan 

worden, passend bij het verhaal. Maak van het openen van het koffertje een 

spel. Kinderen vinden dat zo spannend! 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Liedjes van Flo Flierefluiter:  

Liedjes Dini Bongers, film Gertjan Huijgen: 
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DobacS

0Yfw_I%26feature%3Dyoutu.be&h=YAQGt0ldT 

Introductie: 
Flo begroet de kinderen, noemt hun 
naam of gaat even naar ze toe. Raakt 
met zijn neus de neus van de kinderen 
aan knuffelt misschien even. Hij vertelt 
dat hij een nieuw liedje of verhaaltje 
heeft. Hij begint zijn liedje te fluiten. 

(Flo op de arm, de vingers op zijn 
fluitsnuit, en het liedje zingen)  
Als ik fluit op mijn snuit  
Du du du tutudududuu dudu dudu 
dududuu  
 
Als ik fluit op mijn snuit komt er een 
verhaaltje uit 
Du du du tutudududuu dudu dudu 
dududuu       Badkonijn van Kwannie Tang en Niels Lakens. 
 

Als ik fluit op mijn snuit blaas ik het verhaaltje uit. (Als afsluiting). 

Als ik fluit op mijn snuit, komt er een verjaardagsliedje uit! 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DobacS0Yfw_I%26feature%3Dyoutu.be&h=YAQGt0ldT
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DobacS0Yfw_I%26feature%3Dyoutu.be&h=YAQGt0ldT
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Dansen in de groep: 

De kinderen dansen in het rond en aan het eind van het lied kiezen ze een kind 

om samen mee te dansen. 

 

 

 

 Hiep hiep hoera want Haas is jarig 

Hiep hiep hoera want Haas is jarig 

Hiep hiep hoera, klap in je handen * 

Hiep hiep hoera, kom dans je mee 

 

 

 
 

Chico y Chica van Ripollés 
 

 *Tekstimprovisatie: Stamp met je voeten, draai met je armen, zwaai met je 
handen, draai met je billen, spring met je benen, knip met je vingers, wrijf in je 
handen, knipper met je ogen, enzovoorts….  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Poppenspel 1:  
Nodig: Pop Haas, dierenknuffels voor alle kinderen. Misschien wel van huis 
meegenomen omdat Haas jarig is. 

Maak een toonbank in de kas en laat de poppen cadeautjes voor Haas kopen. 
Handelingen : naar de winkel, uitkiezen, betalen, inpakken, naar de jarige , 
feliciteren, zingen voor Haas, het cadeautje geven, dank je wel zeggen, 
cadeautje uitpakken. 
De dieren gaan met de cadeautjes spelen. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Poppenspel 2:  
Nodig: Haas en Spin een cadeautje en een draad. 
Juf heeft Haas op schoot. Hij is een beetje verdrietig. Al zijn vrienden zijn er al, 
maar hij mist zijn vriendje Spin. Dan hoort Haas een zacht geluidje. Onder de 
stoel zit Spin met een heel groot cadeau, maar hij kan het niet optillen. Met de 
kinderen proberen ze een oplossing te zoeken. Wat kunnen spinnen goed? 
Klimmen, Spinnen! Misschien kan Spin wel een stevige plakkerige draad 
spinnen?  
Haas is heel blij en geeft Spin een dikke knuffel. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 
Raadspel: 
Nodig: Strak ingepakte pakjes. 
Laat de kinderen raden wat er in zit. Laat ze eerst kijken, voelen, ruiken 
rammelen. Wat denk je dat het is?  
(Pak ook eens een banaan in). 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Fantasiespel: 
De kinderen krijgen zogenaamd een gebakje. Ze maken van hun hand een 
schoteltje en de juf brengt een lekker gebakje rond. Ze schept een stukje van 
de grote taart. Voorzichtig juf, dat de taart niet van de schotel afglijdt! Ruik 
eens aan het gebakje, o kijk eens wat een lekker aardbeitje ligt er op! Neem 
maar een klein likje van de slagroom. Dan eten we het gebakje netjes op met 
een gebaksvorkje. 
Aan het eind mag je best het schoteltje aflikken.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

Ballonnendans: 

Nodig: Opgeblazen ballonnen  

De meeste ballonnen van te voren opblazen en een paar samen met de 

kinderen. De Ballonnendans: Hoog houden met handen en armen en benen en 

billen. Overslaan naar elkaar. De  ballon ergens brengen. De ballon tussen de 

lijven van 2 kinderen houden en niet op de grond laten vallen.  

De kinderen weten vast nog wel meer spelletjes. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Handspelletje:  

  

 

De kinderen maken van hun 

hand een spin en ze laten die 

over hun lichaam kriebelen. 

Samen spelen met een ander 

kind is heel spannend. 

Kriebel het andere kind 

onder de voet.  Kietekiet! 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Dansspel: 

In het boek van Hiep hiep Haas! staat op iedere bladzijde een klok. De kinderen 

maken van hun armen wijzers en de wijzers draaien rond. Met het liedje mee 

bewegen ze hun hele lichaam. Laat ze vrij bewegen en kijken eens wat ze zelf 

verzinnen. 

 

 

 Begin heel langzaam en rustig met zingen, daarna steeds sneller en pittig. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Laat je eigen fantasie maar stromen. Kijk naar de prenten, want daar zie je 

nog veel meer mogelijkheden tot spel. Bijvoorbeeld, wat gebeurde er de dag 

na het feest?  

 

Heel veel speelplezier! 

Dini 


