
 

Geboorte 
Met Flip de beer 
 

Flip kijkt hoe een baby wordt verzorgd. Hij wordt gewogen en in bad gedaan. Hij is nog heel 
klein. kleine handen, kleine voeten en een kleine neus. 
 
Hallo, ik ben Janno en Flip komt bij mij logeren omdat de baby geboren is. 

Janno heeft een nieuw broertje gekregen! En de baby heet Jeroen. 

Ga je mee? Hè, kom maar, dan ga je lekker in bad. Yes. Je gaat lekker in bad. 

Ooh, wat een klein baby’tje is Jeroen! Even wegen, kijken of je ook weer gegroeid bent. 
Nou, kom maar. Zo. Dat is lekker hè. 

Nou moet Flip straks niet schrikken hoor als Jeroen gaat huilen. 

Ja. 

Wat is hij lief! 

Flip gaat kijken of Jeroen ook een luier heeft. 

Oh, nu moet hij huilen! Hallo kereltje. Stil maar baby’tje. Stil maar. 

Gaan we eerst wegen of…? We gaan eerst wegen ja. Flip gaat straks op een 
babyweegschaal. Kun je mij even helpen? Hij is niet gegroeid. 

Nu word ik ook gewogen. Pak ‘m maar even. Hoe zwaar? 3 kilo. 3 kilo weeg ik! Goed hè? 

Nu ga jij op de stoel en Flip erbij. 

Dit is leuk! 

Misschien wil Flip ook wel eens proberen? Ja, lekker in het badje! Zullen we zijn pootje in 
het bad doen? Dat wil ik wel! 

Zie je wel, Jeroen vindt het leuk met Flip! Kijk eens even! 

Hé Jeroen. En jij ook. Vind je het leuk? Oh. Jeroen gaat weer huilen. Hij heeft het zeker een 
beetje koud. 

Ik vroeg of je de baby wil helpen verzorgen. Ja, lieve Jeroen, aai, aai, stil maar. Oh, zo, vindt 
hij dat lekker? Ohoh! Lekker zeg! Heerlijk, nou. Mmm, lekker warm! 

Nu is Flip nat. Moet jij ook afdrogen? Wil je Flip afdrogen? Ja. 



 

Oh, wat ruikt dat lekker!  

Op zijn buikje, dat vindt hij heerlijk. Mama deed zo en dan… Ja, mama deed eerst… Oh, 
heerlijk! Mmm, dat kriebelt op mijn buikje! Janno is heel lief voor mij. 

Hallo Flip. Zou Jeroen dat wel lusten Janno? 

Jeroen heeft blauwe ogen. 

Ja. 

Waar moet Jeroen van poepen? Van de melk. Hé mam, maar van de melk moet je toch altijd 
plassen? Ja, plassen en poepen moet Jeroen ervan. 

’s Middags ga ik met Janno naar school, we delen beschuit met muisjes uit om te vieren dat 
Janno een broertje heeft gekregen. Ik krijg er ook eentje! 

♪Dankjewel Janno, dankjewel Janno. Van je 1, 2, hap!♪ 

Mjam, mmm, mmm, mmm, mmm. Dag, dag allemaal! 


