
 

 

 

Van alle kanten op de foto 
Met Flip de Beer 

 
Flip wordt van alle kanten op de foto gezet. Maar welke kant is het eigenlijk? De kinderen leggen het 

uit. Als ze klaar zijn, tekent iedereen een kant na: links, rechts, de voorkant en ook de achterkant! Dat 

is knap! 
 

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

Hallo allemaal. Zo, Flip, die wil graag op de foto. Ja! Kijk, en ik heb het fototoestel weer meegenomen. Pak 

‘m maar Eline. Dat kennen jullie al hè? Nou, weet je wat we doen? Rick gaat ‘m goed neerzetten op de bank. 

Ik mag op de foto! 

En dan mag Tom dus beginnen met een foto. Waar moet je eigenlijk drukken dan? Dat weet je wel. Zullen we 

‘m nu eens van de achterkant nemen? Ja!Nou, dan gaat Tom beginnen om ‘m neer te zetten en dan gaan jullie 

om de beurt een foto maken. 

Ik zie ook nog zijn handen en ogen, en zijn neus, en zijn mond, die zie ik niet. Nee, die kan je nu niet zien, 

want die zitten niet op mijn rug. Nou, zullen we aan de rechterkant de foto gaan nemen? Dit is de rechterkant 

van Flip. Ja, dat is mijn goede kant. Die kant willen we fotograferen. Zullen we dat doen? Ja. 

Klik! 

En de foto is gemaakt. Staat ie erop? Hhh, ze zijn klaar! De foto’s van Flip, die zijn klaar, dan ga ik ze hier 

neerleggen. De voorkant en de achterkant, en de zijkant. Nou, hoe vinden jullie ze geworden? Mooi. Heel 

mooi! Staat Flip er mooi op? Ja! 

Tom, wat kan je allemaal zien aan de voorkant bij Flip? Je ziet zijn neus en zijn buik, er zijn twee armen. Kan 

je ook zijn voeten zien? Ja. Alle twee zijn voeten? Ja. Ja, die kan je goed zien. En hoeveel handen zie je? 

Twee. 

Misschien kan Eline eens vertellen van de achterkant. En wat zie je allemaal? Ik zie zijn rug, zijn kontje. En 

wat heeft hij op zijn kontje zitten? Een staartje. Ja, een staartje, die zagen we ook wiebelen hè.  

 

En dan gaan we eens even naar de volgende, de zijkant hè. Wat kan je zien aan de zijkant? Zijn benen. Alle 

twee? Ook mijn staartje zie ik. Nee, één. Hoe kan dat nou? Is dat andere been weg? Huh? Nee. Wat dan? Hij 

staat aan de andere kant, omdat die daarnaast staat. Ja, die is een beetje verstopt hè, achter zijn been. Ja. 

Als je nou daar gaat staan. We gaan het nu met zijn allen doen jongens! En dan ga je zo staan dat wij de 

voorkant zien. Ja, eerst de voorkant. Dus wij hier zien de voorkant van jullie. Flip natuurlijk. Ja. Ja, de ogen, 

de oren, de neuzen en dan doen we de achterkant. Allemaal omdraaien! Ook Flip zijn achterkant graag. 

Ja. En nu de zijkant jongens! Hé, huh? Ik zie een andere zijkant! Ja, ik ook! Ja, zo klopt het. En nu de andere 

zijkant. Hoepakkee. Goed jongens. Wij gaan Flip tekenen zoals je hem op de foto hebt gezien. 

Ja! Allemaal tekeningen van mij. 



 

 

 

Als jij nou de rechterkant doet van Flip de Beer. Is dat deze? Dat is deze hè. Ja, dat is mijn goede hand. Goed 

zo. En Eline doet de linkerkant van Flip de Beer. Dat is die. Dat was die kant. Ja. En dan doet Rick…Ja, de 

voorkant. …de voorkant. De voorkant. En dan doe jij de…? Achterkant. De achterkant. Dan hebben we ze 

allemaal. Ja? Dan moet je wel de oortjes… Ja, aan de achterkant kan je ook de oren zien en bij de voorkant zie 

je de ogen en de neus. 

Welke kant ging je ook alweer tekenen? De voorkant. Oh, dat is de handen, dat hoort toch? Mooi jongens! 

Iedereen tekent mij! 

Hoi Flippie. Hallo. Goede lange benen heb ik hè? Ik heb de zijkant getekend. Ja, ik zie het! Ik heb de zijkant, 

rechts getekend. Mooi. Ik heb de achterkant gemaakt. En mijn staartje, ik zie het! Goed hoor! Dit is de 

voorkant van Flip. 

Ja, dat klopt! 

Dag, tot de volgende keer! 

Tot de volgende keer! 
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