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Tel tot tien en 
nog een keer,
was je handjes 
heen en weer.

Totdat ze niet 
vies meer zijn,
dat vinden wij 

heel fijn!

SAMEN MET
SAM de WASBEER

HANDJES WASSEN

Tel tot tien en 
nog een keer,
was je handjes 
heen en weer.

Totdat ze niet 
vies meer zijn,
dat vinden wij 

heel fijn!

1

Maak je handjes nat en 
gebruik een beetje zeep uit 

het pompje.

2

Wrijf met je handen 
tegen je handpalmen.

3

Wrijf goed 
in je handen.

7

Vergeet de duim en 
de pols niet. 

5

Sop ook de bovenkant 
van je handen.

11

En maak de kraan droog.

9

Spoel nu je handen en 
laat het sop verdwijnen.

4

Zing je ook mee 
met het liedje?

8

Wrijf goed in je 
handen over elkaar. 

6

Was ook de achterkant 
van je handen.

1210

Droog nu je handen met 
een droog doekje. 

Je handjes zijn nu schoon 
en een applausje 

voor jezelf!

Sam-de-Wasbeer_Poster_A2_V3.indd   1Sam-de-Wasbeer_Poster_A2_V3.indd   1 15/01/2021   13:2615/01/2021   13:26



Tel tot tien en 
nog een keer,
was je handjes 
heen en weer.

Totdat ze niet 
vies meer zijn,
dat vinden wij 

heel fijn!
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WAS SAMEN 
DE HANDJES MET
SAM de WASBEER

Maak je handjes nat en 
gebruik een beetje zeep uit 

het pompje.

Wrijf met je handen 
tegen je handpalmen.

Wrijf goed 
in je handen.

Vergeet de duim en 
de pols niet. 

Sop ook de bovenkant 
van je handen.

En maak de kraan droog.Spoel nu je handen en 
laat het sop verdwijnen.

Zing je ook mee 
met het liedje?

Wrijf goed in je 
handen over elkaar. 

Was ook de achterkant 
van je handen.

Droog nu je handen met 
een droog doekje. 

Je handjes zijn nu schoon 
en een applausje 

voor jezelf!
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