
Kamishibai vertelplaten 

De Bibliotheek heeft een grote collectie vertelplaten. Deze worden gratis 

uitgeleend aan kinderdagverblijven, BSO, peutergroepen en basisscholen. 

Met het magische vertelkastje worden de mooiste verhalen op een 

bijzondere manier voorgelezen. Het vertelkastje komt oorspronkelijk uit 

soort poppenkast met platen waar de verteller naast zit. Verhalen komen 

tot leven!  

in combinatie met een vertelkast/Kamishibai. Het vertelkastje laat zich ook 

goed gebruiken bij interactief voorlezen of het zelf bedenken van een 

verhaal.  

Een Kamishibaikastje en de vertelplaten zijn te leen bij de Bibliotheek. De 

tekst van de vertelplaten wordt bijgeleverd.  

De vertelplaten kun je zelf reserveren via de website van de Bibliotheek De 

Groene Venen. Zo kun je op elk moment bepalen welke vertelplaten je zou 

willen gebruiken. 

Je kunt de vertelplaten rechtstreeks reserveren via de catalogus op onze 

website. Wij raden aan tijdig te reserveren, i.v.m. het vervoer van de 

vertelplaten naar de Bibliotheekvestiging van jouw keuze. Als een 

vertelkastje gewenst is, moet dat aansluitend per mail aan de 

leesconsulent in jouw gemeente worden doorgegeven. 

Je krijgt bericht wanneer de materialen in de Bibliotheekvestiging naar 

keuze zijn gearriveerd. Je kunt de materialen na ontvangst van het bericht 

tijdens openingstijden van de Bibliotheek komen ophalen in jouw 

vestiging.  
Inbegrepen bij de Voorschoolpas en de Schoolpas 

15 minuten lezen 

 per dag kan 

 1000 nieuwe 

 woorden per jaar 

opleveren! 
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Beschikbare Kamishibai vertelplaten 

✓ Thema  Onderwerp 

✓ Welkom Puk! 
Anna en haar lieve mama Klusjes doen 

Eerste schooldag van Milan Naar school 

✓ Hoera een baby!  
Bollebuikbaby Gezinsuitbreiding 

We hebben er een geitje bij Geboorte/ kinderboerderij 

✓ Dit ben ik 
Dat ben jij, Kiki Gezin/grootouders 

Kok heeft een boze bui Boos-blij 

Mijn handen dansen. Mijn mondje is 

een rondje  

Bewegingsspelletjes 

✓ Regen 
Wat nu Olivier? Herfst/verdwalen 

Fiet wil rennen Wind 

Kaatje in het bos Herfst/ boswandeling 

✓ Eet smakelijk!  
Anna eet graag fruit Fruit eten 

Dat lust ik niet! Iets wel/niet lusten 

✓ Reuzen en kabouters 
Groter, groter, groter Groot-klein 

Kleine muis zoekt een huis Wonen/groot-klein 

✓ Slapen 
En nu lekker slapen, Sam Slapen, Herfst 

Voorschools aanbod

✓ Ons gezin 
Een grote ezel Zelf willen doen 

Het kuikentje Vallen en opstaan 

Kas bij opa en oma Logeren/ grootouders 

Kleine kangoeroe De wereld ingaan 

Waar blijft mama nou? Eekhoorn, eikels 

Wiebelbillenboogie Gezin/dansen 

✓ Zindelijkheid 
Op je potje konijn Zindelijkheid 

Het grote billenboek Billen op het potje 

✓ Feest 
Anna is jarig Jarig zijn op school 

Dikkie Dik is jarig Verjaardag vieren 

Nog 100 nachtjes slapen Slingers 

Ssst! De tijger slaapt Verjaardagsfeestje 

✓ Overig  
Hokus pokus: Omgekeerd! Tegenstellingen, heksje 

Waar is Dikkie Dik?  Verstoppertje 

Mama kwijt Verdwalen 

Anton kan toveren Toveren 

Boer Boris gaat naar zee Vakanties/strand/dieren 

Spelen/erbij horen 

Ik wil de maan Maan  

Kaatje op de fiets Verkeer  

Een huis voor Harry Verdwalen  

Moppereend Emoties 

Nijntje op de fiets Reizen  

Coco kan het! Angst overwinnen 
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Beschikbare Kamishibai vertelplaten 
Titel Onderwerp 

Anton kan toveren Goochelen 

Baby kraai Anders zijn 

Bang mannetje Angsten 

Boer Boris gaat naar zee Reizen / vakantie 

Coco kan het! Angst overwinnen 

Dat ben jij, Kiki! 

De kleine walvis Eenzaamheid / vriendschap 

De toverbriefjes Vertrouwen  

De Wiebelbillenboogie Gezin / dansen 

Een fijn feestje Verjaardagen / vriendschap 

Een geleerde wolf Vriendschap / leren lezen 

Een grote ezel Gezin / zelfstandig worden 

Een huis voor Harry verdwalen 

Fiet wil rennen Wind 

Groter, groter, groter Tegenstellingen 

Het begin van de zee Zeeën  

Het lieveheersbeestje Zelfredzaamheid / vriendschap 

Het verhaal van eend Vriendschap 

Hoe Anansi de ogen van de koning  Recht en onrecht 

Hoe Anansi het tumbafestival won Feesten  

Hokus, pocus omgekeerd Tegenstellingen 

Hopeloos verliefd Jaloezie / verliefdheid 

Ik wil de maan Maan / repeteerverhaal 

Ik zou wel een kindje lusten  Eten / krokodillen / fantasie 

Kikker is bang Slapen / bang zijn 

Kikker is verliefd Verliefdheid 

Kikker vindt een vriendje Vriendschap 

Primair onderwijs 

Kleine ezel en jarige Jakkie Jarig zijn / jaloezie 

Kleine kangoeroe Gezin 

Kleine muis zoekt een huis Wonen 

Spelen / dieren 

Mama kwijt Verdwalen 

Moppereend Emoties 

Nog 100 nachtjes slapen Feesten 

Onder water boven water Eten 

Ophelia Verliefdheid 

Prinses Arabella is jarig Verjaardagen 

RAF Knuffels / reizen 

Ridder Rikki Ridders 

Rikki en de eekhoorn Dood 

Rikki en de tuin van opa Natuur / grootouders 

Rikki helpt Sinterklaas Sinterklaas 

Rikki is jarig Jarig zijn / samen vieren 

Rikki wil een kerstboom Kerstmis  

Sinterklaasje  Sinterklaas  

Ssst! De tijger slaapt Verjaardagsfeestje 

Waar komt de zon vandaan? Volksvertelling - Vietnam 

Sprookje - Afrika 

Wat nu, Olivier? Verdwalen / herfst 

Wat staat daar? Verjaardagen 

We hebben er een geitje bij Kinderboerderij / dieren 

Wij gaan op berenjacht Angsten 

gr 
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