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Bram en Roos worden wakker. Roos kijkt naar buiten. “Kijk Bram, de zon 
schijnt!” “Ik zie het!” zegt Bram. “Ik heb zin om buiten te spelen.”



“Waar zullen we vandaag naartoe gaan?” vraagt papa.  
“We kunnen naar het bos, het strand of het zwembad gaan.” 
“Ik wil naar het strand!”, roept Roos. Bram knikt, hij vindt het 
een leuk idee. “Goed, dan ga ik de tas inpakken”, zegt papa.



“Mogen wij alvast in de tuin spelen?” vraagt Bram. “Dat is goed”, zegt papa. 
“De zon schijnt al fel. Daarom moeten we ons eerst insmeren met zonne-
brandcrème. Willen jullie dat zelf doen?” “Ja, dat kan ik al”, zegt Roos.  “Wil 
jij mijn oren en nek insmeren?” vraagt Bram. “Daar kan ik niet zo goed bij.”



Bram en Roos zijn ingesmeerd met zonnebrand-
crème. Nu kunnen ze lekker in de tuin spelen. 
“Kijk eens hoe hoog ik schommel Bram” roept 
Roos. 



“Komen jullie mij helpen?”, vraagt papa. “Wat hebben we nodig op 
het strand?” “Mijn hoed natuurlijk!” antwoordt Roos. Bram wil graag 
een emmer en schepje meenemen. 

Wat zou jij meenemen naar het strand? Wijs maar aan. 



Bram, Roos en papa zitten in de 
auto. Ze zijn op weg naar het 
strand. De radio staat aan. 

“De zon schijnt fel 
vandaag. Smeer je 

goed in met 
zonnebrandcrème!”



“Ik zie de zee!” roept Bram. Roos is ook blij. “Waar zijn mijn 
emmer en schepje? Zullen we met de bal spelen?” vraagt Roos. 
“Rustig aan” lacht papa “We smeren ons eerst nog een keer 
in met zonnebrandcrème. De parasol zet ik hier neer. 
Dan kunnen we in de schaduw zitten.”



Bram vraagt: “Mag ik een zandkasteel bouwen?” 
“Dat is een goed idee” antwoordt papa. “Zet wel 
eerst je pet en zonnebril op en doe je UV-shirt aan.” 
Papa zet ook een pet op zijn hoofd. En wat doet Roos? 



Er zijn veel kinderen op het strand. Ze spelen met een bal en in het water. 
“Zullen we samen een zandkasteel bouwen?”, vraagt Bram aan een meisje. 



“O nee!” roept Bram “Er 
kwam een grote golf. Nu is 
het zandkasteel ingestort!” 
Roos komt Bram helpen. 
Samen maken ze een 
nieuw zandkasteel.



Het is middag. De zon staat 
helemaal boven in de lucht en 
schijnt heel fel. Papa zegt: 
“Kom, we gaan even in de 
schaduw zitten. Het zou jammer 
zijn als jullie verbranden.” 



Bram, Roos en 
papa zitten in de 

schaduw onder de 
parasol. “Lekker! Ik had 
dorst” zegt Bram als hij 

water drinkt. Daarna 
eten ze een ijsje.  



 “Het is tijd om naar huis te gaan. 
Willen jullie mij helpen?”, vraagt 
papa. “Doe jij de handdoeken in de 
tas Roos? Dan pak ik de emmer en 
het schepje”.



“Hoi mama!” zegt Roos. “We zijn naar het strand geweest” vertelt Bram. 
“Ik heb een zandkasteel gebouwd én we hebben een ijsje gegeten. 
Het was een hele leuke dag!”
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5 tips om veilig te spelen in de zon

Blijf uit de zon tussen 11.00 en 15.00 uur.          
Houd baby’s altijd uit de directe zon.

Draag een pet of hoed om hoofd, gezicht, oren en 
nek te beschermen

Bedek de huid met (UV-werende) kleding 

Draag een zonnebril met UV-filter

Smeer royaal zonnebrandcrème met minimaal SPF 30, 
30 minuten vóór je de zon in gaat. 
Herhaal het insmeren minstens elke 2 uur.



Met een goede zonbescherming kan je heerlijk genieten als je buiten bent. Dit 
is extra belangrijk voor jonge kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Daarom organi-

seert het Huidfonds elk voorjaar de Zonnetjesweek voor de kinderopvang. 

Tijdens deze voorlichtingsweek voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 
gastouderlocaties leren kinderen, hun ouders en pedagogisch medewerkers 

op een positieve manier over veilig spelen in de zon. 

Meer weten of aanmelden? Ga naar: www.zonnetjesweek.nl




