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SSSSST, MAMA SLAAPT!   

GLAZEN BOL    

DOKTERS EN ZO    

BABYSPULLETJES    

BABY AAN BOORD   
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OVER BABY’S    

DOOPSUIKER EN CO    

METER EN PETER   

DE BABYKAMER   

KLEINE BROERTJES EN ZUSJES    

OP REIS?    

NJAM, NJAM

DE GEBOORTE   

WELKOM, KLEINE PRUTS    

NAAR HUIS   

EEN HUIS VOL VISITE    

LIEFSTE ZUSJE    

DIPLOMA   

INHOUD

Bij dit boek hoort ook een leuke poster. Daarmee kunnen jullie samen aftellen 

naar de geboorte van kleine broer of zus. Je vindt er veertien toffe opdrachtjes 

om samen uit te voeren. Stel dat jullie aan dit boek beginnen op twaalf weken 

zwangerschap, dan kun je om de twee weken zo’n opdracht afvinken en zijn 

jullie er na negen maanden helemaal klaar voor. Beginnen jullie er wat later 

aan, dan laat je wat minder tijd tussen de opdrachten. 
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Piep! Ik ben Sam. Binnen-

kort krijg ik er een broertje 

of zusje bij, want mijn 

mama heeft een baby in 

haar buik! 

Ontdek-

ken jullie 

het met 

mij mee? 

Superleuk, maar ook 

wel heel erg 

spannend... Ik ben 

reuzebenieuwd naar 

wat er allemaal te 

gebeuren staat.

Pas het verhaal gerust 

aan volgens jullie 

persoonlijke 

gezinssituatie. Sam 

kan immers een 

jongen of een meisje 

zijn. En krijgen jullie 

een jongetje? Dan 

wordt zusje Robin toch 

gewoon broertje 

Robin? ‘Papa’ kun je 

perfect vervangen 

door de aanspreektitel 

van de meemama, 

enz. Maak er vooral 

jullie eigen, unieke 

verhaal van!
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Dag, buurvrouw Gina! 

Weet je het al? Mijn 

mama heeft een baby 

in haar buik!

Wat een leuk nieuws, 

Sam! En een goeie 

vraag. Bij konijntjes 

duurt het vier weken 

voor een kleintje 

groot genoeg is om 

geboren te worden. 

Dat is niet zo lang. Bij 

mensen duurt het 

veel langer: onge-

veer negen maan-

den of veertig 

weken! En bij ons, 

giraffen, duurt het 

nóg langer, tot wel 

vijftien maanden.

Het hangt dus een beetje af 

van dier tot dier (of mens). 

CAVIA EN HOND:

8-9 weken

WALVIS:

1 jaar

OLIFANT:

18-22 maanden

POES:

8-9 weken

MUIS:

3 weken

VARKEN:

17 weken

GEIT:

21 weken

AAP:

36 weken

REE:

39 weken

KAMEEL:

13-15 maanden

Maar moet ik nog 

lang wachten voor 

mijn broertje of 

zusje er is?
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Een baby in de buik is in het begin nog piepklein. Daarom 

moet hij eerst goed groeien. Elke week wordt hij groter en 

groter. Kijk maar!

25 cm18 cm7,5 cm4,5 cm1,5 cm

7 weken:

bosbes

13 weken: 

lippenstift

17 weken: tandenborstel

20 weken: tablet 

cm

0 10 20

10 weken:

Duplo-blokje
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Wauw, zo'n baby groeit hard zeg! Maar nu moet ik snel naar 

huis om te eten, want ik moet zelf ook groot en sterk worden. 

Dag, buurvrouw Gina!

32 cm 34 cm 37 cm 41 cm 45 - 50 cm 50 cm

24 weken: 

blad papier A4

27 weken: 

grote fles water

30 weken: 

komkommer

33 weken: 

ananas

37 weken: 

kussen

40 weken: 

watermeloen/baby

30 40 50
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