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Hoi, ik ben Rik!
Vandaag ga ik met mama op bezoek bij baby Sil.
En later vieren we opa’s verjaardag! Kijk je mee naar mijn gezellige week?
Ook Sam de poes is er weer bij. Ze heeft kleintjes gekregen!
Ze hebben zich op elke pagina verstopt. Heb je hen al gevonden?
Lees dan snel de vraagjes en wijs de antwoorden aan
op de grote tekeningen.

Goeiemorgen, Rik!

’s Ochtends springt Rik in bed bij mama en papa.
‘Zo, jij bent al goed wakker’, grinnikt mama.
‘Ik heb al meteen leuk nieuws. De baby van tante Mies
en oom Ahmed is geboren. We gaan straks op bezoek.’
‘Joepie! Een nieuwe baby in de familie’, lacht Rik.

Sam de poes al gevonden? Zoek dan ook haar drie kleintjes.
Wijs het sterrendekentje aan. Ligt het op of onder het bed?
Rik heeft een babypopje. Zie jij het?
Is het mooi weer buiten of niet? Hoe kun je dat zien?

Zoek dan
deze spullen:

Een geschenkje voor de baby

Rik en mama maken zich snel klaar. Ze gaan
naar de winkel om de hoek. Daar zoeken ze een
leuk cadeau uit voor de baby. Een pyjama of
een knuffel? Een treintje of een dekentje?
Rik vindt het moeilijk om te kiezen.

Sam de poes al gevonden? Zoek dan ook haar drie kleintjes.
Tel de schoentjes die worden verkocht in de winkel.
Wat hangt er aan de schouder van Riks mama?
Zoek het grootste zuigflesje in de winkel.

Zoek dan
deze spullen:

Op babybezoek

Dan gaan mama en Rik op babybezoek.
Grote broer Kerem mag het cadeautje
openmaken, samen met zijn mama.
Rik en mama bewonderen baby Sil.
‘Wat is de baby mooi!’ lacht Rik.
En daar komt oom Ahmed met lekkers
uit de keuken. Het is zo fijn met
een nieuwe baby erbij!

Sam de poes al gevonden? Zoek dan ook haar drie kleintjes.
Welke cadeautjes geven Rik en mama?
Zoek iets wat je kunt drinken. Welke kleur heeft het?
Zoek de twee oorbellen.

Zoek dan
deze spullen:

