
 

 

 

Verkleden 
Met Flip de beer  

Flip en de kinderen zijn weer gegroeid. In een verkleedkist zitten allerlei kleren. Wat kunnen ze nog wel 

aan en waar zijn ze uitgegroeid?  

Hallo daar ben ik weer, ik ben Flip de Beer, bij wie mag ik logeren? Wie is dat deze keer?♪ 

Hallo allemaal, vandaag gaan we kleren passen. Ga eens even kijken welke kleren jullie nog passen.  Ehh, wat 

een mooi pak.  Pas jij die nog? Een spiderman pak en een draak.  Kijk ik pas deze nog! Pas je nog. Ja! Nou 

Edon. Alleen maar mijn voeten.  Die is te klein. Ik denk dat je er een beetje uit bent gegroeid.  Wat ben je 

groot geworden, vroeger kon je daar nog gewoon in.  

Nu hebben jullie allemaal wat moois aan, maar Flip heeft nog niks moois aan.  Nee! Wat past bij Flip. Dit!  

Ooo! Past dat bij Flip. Dat is een beetje groot. Misschien is het een sjaal voor mij. O het is een broek.  Wees 

voorzichtig. Flip past er helemaal erin.Ik kan er wel in zwemmen, jongens. Nee, nee! Dat kan niet. Zoek eens 

iets anders. 

Heb jullie niet iets kleiners, want ik ben niet zo heel erg groot. O kijk eens, een coole zwembroek. Ik denk wel 

dat ik het past hoor. Kijk heel stoer. Kijk, Flip de Beer past hem. Weet jij wie dit heeft aangehad. Ja, ik. Hoe 

oud was je toen? 1. Ja.  Heb jij die aangehad. Dan was je wel heel klein. Ik denk dat het bij mij goed is. Want 

ik ben een stuk kleiner. Ik kan er zelfs nog een klein beetje in groeien. Kijk hij staat best wel mooi.  

O die is leuk. Ja, het is nog een beetje te groot. Ja, maar dat geeft niet dan kan ik nog groeien erin. Zo, die is 

echt te groot voor jouw. Past die broek? Laat eens kijken. Je moet nog eventjes groeien.  Kijk eens naar die 

pijpen! Die moet je omslaan. Nee, eerst een beetje groeien dan past je er wel in.  Ga je weer wat anders 

proberen?  Dat spiderman pak past nog wel.  Dit had Roxy toch vroeger nog aan?  Echt waar!  Ja, hoe oud was 

Roxy toen? 1. Ja!  Ja, dat klopt.  

Ik ben niet 1, maar ik ben niet zo groot. Kijk het komt helemaal bij me oksels. Het is echt heel groot hoor. Ik 

hoef toch geen speentje meer, ik ben toch geen baby.  Vind je dat mooi staan Flip? Nou, ik denk dat het een 

beetje te klein is, hé. Ik denk je er bent uitgegroeid.  Ja! Jij bent echt een grote jongen geworden.  Nee, jij kan 

er nog heel veel in groeien daarin. Maar, op zich zit het wel al.  

Dat is best een mooie broek. O uhm, denken jullie dat dit past? Ja, als een soort grote keep, dat kan wel.  Moet 

Flip nog groeien dan? Ja. Jaaa! Heel hard. Ja, nog 5 jaren of zo. Over 5 jaar pas ik er wel in.  Is dit te groot of 

te klein? Te groot. Nee, te klein. Is dit te klein voor Flip 

O, deze is mooi.  Is Flip te klein voor het pakje?  Nou, dat geeft niet want dan kan ik erin groeien. Ik vind hem 

heel mooi. Mooie vrolijke kleuren. Ja, deze wordt het. 

Tot de volgende keer! 

Tot de volgende keer! 


