
Groeien  



inhoud 
   

1. Groeien 3 

 2. In de buik 4 

3. De baby 5 

4. De peuter 7 

5, De kleuter 9 

6. Het schoolkind 10 

7. De puber 11 

8. Volwassen 12 

9. Bejaard 13 

10. Filmpje 14 

 Pluskaarten A en B 15 

 Bronnen en foto’s 17 

 Colofon en voorwaarden 18 



Je haar groeit. 
Je nagels groeien. 
Maar ook je hele lijf  groeit. 
Je wordt geboren als baby. 
Je groeit en groeit maar door. 
Het gaat vanzelf. 
Dit boek gaat over groeien. 
Van baby tot bejaard. 
Lees over baby’s peuters, kleuters, 
kinderen, pubers en volwassenen. 

1. Groeien 



2. In de buik 

 

8  weken 12 16 20 24 28  32  36 40 

Zie je mijn buik? 
Hij is dik en bol. 
Er zit een baby in. 
De baby groeit. 
Het duurt 40 weken. 
Het begint piepklein. 
Het lijkt nog niet op een mens. 
Na 16 weken lijkt het op een baby. 
 



3. De baby 

Drinken en slapen 
De baby is geboren 
Het is een meisje. 
Z slaapt heel veel in haar wieg. 
De baby kan nog niet veel. 
Vader en moeder moeten haar 
met van alles helpen. 
Ze kan wel goed zuigen. 
Zo drinkt de baby melk. 

 Praten kan ik niet. 
Ik maak herrie. 
Huilen kan ik goed. 
Dan komt mama. 
Mijn luier is vies. 
Of  ik heb honger. 

 Ik kan ook lachen. 
Dat vindt mama leuk. 
Ik maak geluid. 
En ontdek mijn armen 
en mijn benen 



 

 

Ik groei en groei maar door. 
Ik eet al pap en fruit. 
Lekker zacht is dat. 
Ik hoef  het niet te kauwen. 
Want tanden heb ik niet. 
Daar komt de lepel aan. 
De pap zit overal. 
 
 
 
 

Mijn haren groeien ook. 
Het wordt een mooie kuif. 
 



 

Een peuter krijgt ook 
tanden. 
Dat doet een beetje 
pijn. 

 Ik ben jarig. 
Ik ben nu 1 jaar oud 
Nu noem je me een peuter. 
Ik praat niet, maar ik brabbel. 
Papa en mama, zeg ik al. 
Ik kruip over de vloer. 
Soms sta ik even. 
Boem, nu val ik om! 
Soms loop ik met wat hulp. 
 
 

4. De peuter 



 

Ik praat steeds meer. 
En poep en plas op een potje. 
Ook eet ik met een lepel. 
Ik leer steeds meer: 
Lopen, pakken, bouwen met blokken. 
De jaren gaan voorbij. 
En op mijn derde jaar ben ik geen peuter 
meer. 



5. De kleuter 

 

Ik ben nu vier. 
En ga naar school. 
Ik ben nu kleuter 
Ik speel heel veel. 
Spelen doen we samen. 
Dat is heel leuk. 
En door het spelen leer ik 
ook heel veel. 

 

Ik teken en ik schilder. 
De speelhoek is heel leuk. 
Ik leer de eerste letters. 
En lees mijn eerste woord. 
Ik zit steeds langer stil. 
Ook groei ik steeds maar 
door. 



6. Het schoolkind 

 
Ik ben nu zes. 
En lees mijn eerste boekjes. 
Ik schrijf  en maak ook sommen. 
Ik speel met vriendjes en vrien-
dinnen. 
Na school doe ik ook veel. 
Ik zit dan op een club. 

 
Ik ben nu twaalf. 
En groeide heel erg hard. 
Elk jaar werden mijn kleren te klein. 
Nog één week hier op school. 
Dan ga ik naar een nieuwe school. 
Ik leerde hier erg veel. 
Maar voel me nu te groot voor deze 
school. 



7. De puber 

 
Ik ben nu 15. 
Ik groei heel hard. 
Op mijn lichaam groeit meer haar. 
En ook mijn stem wordt anders. 
Ik voel me groot en maak soms ruzie 
met mijn ouders. 
Ze spelen steeds de baas.  
Dat wil ik niet. 
Ik voel me groot genoeg. 

 
Ook ik groei hard. 
Ik krijg borsten. 
En soms zit er in mijn gezicht een puistje. 
Ik sta uren voor de spiegel. 
Zie ik er wel goed uit? 
Ik word nu echt groot. 
Maar ik ben nog niet volwassen. 
 



8. Volwassen  

 
Ik ben nu 21 en volwassen. 
Ik groei nu niet echt meer. 
Mijn ouders zorgen niet meer voor mij. 
Ik woon niet meer bij hen thuis. 
Ik zorg voor mezelf. 
Ook heb ik nu een leuke vriendin. 
Daar ga ik later mee trouwen. 

 

Ja. We willen samen twee kinderen. 
We werken allebei. 
We sparen voor een huis. 
Daar gaan we samen wonen. 
Ben je volwassen dan wordt alles 
anders. 



9. Bejaard  

 

Nu zijn we samen oud. 
We werken niet meer. 
De kinderen zijn groot. 
Ze hebben nu zelf  kinderen. 
Wij zijn bejaard. 
Onze haren zijn nu grijs. 
En mijn hoofd is kaal. 
Dat hoort bij ouder worden. 
We hebben geen haast meer. 
We doen alles langzaam aan. 
Je lijf  wordt stram en stijf. 
Soms heb je hulp nodig. 
Net als vroeger toen we nog kind 
waren. 



10. Filmpje 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/huisje
-boompje-beestje-groeien-als-kool/  

Huisje Boompje Beestje 
Groeien als kool 

http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-groeien-als-kool/
http://www.schooltv.nl/video/huisje-boompje-beestje-groeien-als-kool/






Bronnen en foto’s 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kind_(leeftijdsgroep) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volwassene 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bejaarde 
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