
Rupsje Robin 
op de voorschool

4van 2 tot 4 jaar



Dit is het verhaal van rupsje Robin. 
Rupsje Robin gaat naar de voorschool 
van Dynamo. Hij speelt verstoppertje 

samen met zijn vrienden. Ze willen graag 
dat jij ze zoekt. Kun jij Robin en zijn 

vriendjes vinden en alle rupsen tellen?                                                                                        
En blijven ze altijd een rups? 



De vaders en moeders komen 
de kinderen brengen. ‘Hallo’, 
zeggen de juffen vriendelijk. 
‘Fijn dat je er bent’. De ouders 
en kinderen spelen nog even 
samen. Dan is het tijd om dag 
te zeggen tegen mama of papa. 

Rupsje Robin, 

ben je er?

Ik ben hier!



De kinderen gaan in de kring. 
Samen met de juffen zingen 
ze ‘Goedemorgen!’. Ze spelen 
het namenspel. Het is gezellig 
in de kring. Er is iemand jarig. 
Ryana is jarig. Hoera! 

Rupsje Robin, 

ben je er?

En hier!

Ik ben hier!



Rupsje Robin, 

ben je er?

En hier

Ik ben hier!

De kinderen mogen lekker 
buiten spelen. Ze mogen fietsen, 
scheppen, ballen, schommelen, 
met stoepkrijt tekenen en grote, 
ronde zeepbellen blazen. De zeep-
bellen hebben mooie kleuren. 

En hier



Tijd om samen lekker gezond 
fruit te eten. Dat lusten de 
kinderen wel. Van fruit eten 
wordt iedereen blij. 

Rupsje Robin, 

ben je er?

Ik ben hier!

En hier!

En hier

En hier



Rupsje Robin, 

ben je er?

Ik ben hier! Ik ben hier!
Wij 
zijn 

hier!

En hier

Ik ben hier!

Bouwen, 
schilderen, 
dansen, lezen, 
buitenspelen, 
er mag van alles! 



Ik ben hier!

Ik heb 

een cocon 

gemaakt en 

daar ga ik nu 

in uitrusten 

zzz.

Ik ook!
Ik ook!

Wij ook!

Rupsje Robin heeft gespeeld, 
gegeten en is nu moe. 
Robin gaapt en gaat slapen. 
Welterusten!
 



De papa’s en mama’s komen de 
kinderen halen. Het was weer 
een fijne dag op de voorschool. 
Ze zwaaien naar de juf. 
Dag juf. Tot morgen!

Rupsje Robin, 

ben je er?

Rupsje 

Robin???!!

Waar is Rupsje Robin? 
Kun jij hem vinden?



Ik ben hier!

En hier

Kijk! 
Wij zijn nu mooie vlinders! 

Zie je ons? We hebben 

allemaal net zulke mooie 

kleuren als een zeepbel. 



Rupsje Robin
op de voorschool
Woorden leren, kleuren benoemen, 
rupsjes zoeken of tellen, dit boekje 
is op veel verschillende manieren 
te lezen samen met uw peuter. 
Het wordt u aangeboden door 
de voorscholen van Dynamo.

De voorscholen van Dynamo zijn te vinden 
in Amsterdam Oost, Zuid, West en Centrum. 
Kijk op  www.dynamopeuters.nl voor een 
voorschool bij u in de buurt.


