
  Daniel Felipe –Stap 4 – Inpakken! 

Heb jij ook een koosnaam? 

**  De mama van Daniel Felipe gebruikt koosnaampjes om Daniel Felipe aan te spreken. 

Wie noemt ons ook met een koosnaampje? En wat zegt hij/zij dan? Laat de kinderen die 

persoon tekenen of schilderen in hun dagboek, laat hen er een wolkje bijtekenen zoals in 

stripverhalen. Laat hen hun koosnaam in die wolk schrijven.  

Maak van namen en koosnaampjes van je klas een memory of dominospel. Op de ene 

kaart staat de officiële naam van het kind, op de andere het koosnaampje. De kinderen zelf 

kunnen de kaartjes maken met bijvoorbeeld letterstempels.  

** Beluister de  audio opname waarbij de mama van Daniel Felipe zegt: “dame 

(uitspraak damé) un (uitspraak “oen”) chunchun”(uitsrpaak: “tsjoentsjoen”) Daniel , geef me 

een kusje 

Bespreek met de kinderen hoe zij de liefde voor hun mama uitdrukken of ***hoe hun 

mama hun liefde uitdrukt tegenover hen, zoals in dit gedicht van Riet Wille
i
 of van *Bette 

Westera
ii
:  

Op schattenjacht 
Ik ben 

een schat 

zegt ze. 

 

Ik heb een grote mond 

een lange tong 

een warhoofd 

ogen die groter zijn dan mijn buik 

geen oren 

en twee linkerhanden 

zegt ze 

Mooie schat 

zeg ik 

 

 

Tederheid 
Kusjes in mijn oren 

Kusjes op mijn wangen 

Lieve, stoute, droge, natte. 

Kortere en lange. 

 

Kusjes op mijn tenen. 

Kusjes in mijn haar. 

http://www.ditbenikinbrussel.be/audio/een_kusje.mp3
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Mama vindt mij lief. 

Zo lief,  

Ze is nog láng niet klaar. 

 

* In het boek “Wiedoewap. Liedjes en muziek voor peuters en kleuters
1
” van Liesbeth 

Baeten, Han Steyaert, Tania Van Belle en Björn Van de Walle (2010) vind je op p.20 een 

knuffellied, geschikt voor kleuters. Passend bij dit verhaal zijn ook de liedjes uit dezelfde 

bundel op p. 26 en 28, namelijk “een hele dikke zoen” via telefoon en sms. 
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i Uit: Van Buul, T.en Stigter, B. (2006) Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is. 

Querido: Amsterdam. 
ii Uit: Westera, B. & Gisbert, M. (2004) Ik geef je een zoen. Lief en leed van klein tot groot. 

De Eenhoorn: Wielsbeke. 

 


