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       De Nationale Voorleesdagen 

programma 

Het voorleesontbijt Poppentheater

Ieder jaar komen er veel prentenboeken uit. Het 

Prentenboek van het Jaar 2022 is Maar eerst ving ik een 

monster, geschreven door Tjibbe Veldkamp en 

geïllustreerd door Kees de 

Boer. Dit is een boek dat 

geschikt is voor kinderen 

vanaf vier jaar.  

Voor de peuters is het 

Nationale Voorleesdagen 

programma daarom samengesteld rond het prentenboek 

Muk van Mark Haayema. Dit vrolijke prentenboek op rijm 

is verkozen tot één van de prentenboeken uit de 

Prentenboeken Top 10 2022.  

Muk is een Dalmatiërpup. Hij droomt dat hij steeds meer 

stippen krijgt. Zijn vriend vlieg telt ze en komt hierbij tot 

negen. Om nieuwe stippen te verzamelen bezoeken ze 

mevrouw de koe in de wei. Dat wordt een bezoekje met 

veel poep, plas en gespetter, maar door het rollen in de 

modder heeft Muk na afloop zijn tiende stip. En nu maar 

dromen van stip elf, of komt die misschien vanzelf?  

Het prentenboek Muk wordt voorgelezen, daarna is er 

een verwerking met muziek en spel. 

De peuters worden voorgelezen uit het Top 10 

Prentenboek Muk van Mark Haayema, geïllustreerd 

door Laury Tinnemans en Job van Gelder. 

De Bibliotheek nodigt een lokale held uit om voor te 

lezen. Voor de kinderen is er een klein ontbijtje. 

Het Nationale Voorleesontbijt vormt de feestelijke 

aftrap van de Nationale Voorleesdagen. Dit jaar vindt 

het Nationale Voorleesontbijt plaats op woensdag 26 

januari. Doel van de Nationale Voorleesdagen is het 

bevorderen van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 

kunnen lezen. 

In verschillende vestigingen wordt een voorleesontbijt 

georganiseerd. 

Inschrijving hierop is beperkt mogelijk, in overleg met 

de leesconsulent. 

Tijdens de Nationale Voorleesdagen 

worden verschillende voorstellingen 

gespeeld, die zijn geïnspireerd op de 

mooiste prentenboeken van 2022.

Op het moment van verschijnen van 

deze brochure zijn data van de 

voorstellingen nog niet bekend. Er 

zullen voorstellingen zijn in  

Theater Swanla, Zevenhuizen  

Theater Evertshuis, Bodegraven 

Cultuurhuys de Kroon, 

Waddinxveen  

Kaartjes kun je tegen die tijd kopen 

via 

www.bibliotheekdegroenevenen.nl  

Gratis  Januari-februari 30 min. Gratis 20 

januari 

45 min. 
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http://www.bibliotheekdegroenevenen.nl/


Vertelkoffers 

De vertelkoffers zijn gevuld met materiaal toegespitst op een thema.  

De inhoud bestaat uit één centraal prentenboek met materiaal dat gebruikt 

kan worden bij het interactief voorlezen. Daarnaast zijn er nog vier extra 

boeken waarmee het thema verder verdiept kan worden.  

Thema Centrale boek Auteur 

Herfst Karel in de herfst  Liesbet Slegers 

Noortje in het bos  Annemarie van der Heijden 

Eendje in de regen Amy Hest 

Anna en de herfst        Kathleen Amant 

Het regent!  M. Christina Butler 

Winter Pip en Posy in de sneeuw  Axel Scheffler 
Dikkie Dik  Winterbibbers Jet Boeke 

Kikker en de sneeuwman  Max Velthuijs 

Luuk en Lotje  Het is winter!  Ruth Wielockx 

Lente Karel in de lente Liesbet Slegers 

Kom uit het ei, kleintje Shen Roddie 

Het wonder van het ei Andreas Nemet 

Luuk en Lotje  Het is lente! Ruth Wielockx 
Anna en de lente Kathleen Amant 

Zomer Dikkie Dik naar het strand Jet Boeke 

Kamperen met Fien en Milo Pauline Oud 

Nijntje aan zee Dick Bruna 
Plons  Martin Waddell 

Hatsjoe! Kleine beer is ziek Judith Koppens 

Noortje speelt poppendokter Annemarie van der Heijden 
Eet smakelijk Anna eet graag fruit Kathleen Amant 

Tellen Tien kleine rubbereendjes Eric Carle 

Vervoer Muis in de file Lucy Cousins 

Jarig Muis is jarig Lucy Cousins 
Hoera een baby Za- Lucy Cousins 

Boerderij We hebben er een geitje bij Marjet Huiberts 

Boer Boris Ted van Lieshout 

Voorschoolpas Gratis in overleg 

Kennismaken met robots en programmeren? 

Kinderen groeien op in een digitale wereld. Ze moeten hun weg kunnen 

vinden in de digitale samenleving en veilig, creatief en kritisch kunnen 

handelen. En daar kun je niet vroeg genoeg mee kunnen beginnen! 

Daarom bieden wij als Bibliotheek een kennismakingsbox waarbij zowel de 

kinderen als de pedagogisch medewerkers 

aan de slag kunnen met allerlei 

verschillende digitale materialen. 

Denk hierbij aan robotjes, die op 

eenvoudige wijze geprogrammeerd kunnen 

worden. 

Deze box is gericht op multimediale 

activiteiten voor jonge kinderen.  

Er zitten 2 verschillende robots in, met duidelijke 

instructies.  

De volgende materialen zitten in de kist:  

✓ BeeBot + vloermatten met verschillende 

✓ Cubetto + vloermatten 

Voorschoolpas In 

overleg 

3 weken 
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Samen een boekje lezen  plaatjes aanwijzen en verhaaltjes 

vertellen  is heel gezellig. En kinderen die als baby al zijn 

voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kunt dus niet vroeg 

genoeg beginnen met voorlezen.  Vanuit deze gedachte is 

BoekStart ontstaan: een programma dat kinderen van 0 tot 4 

jaar en hun voorlezer van boeken laat genieten. 

Vertelkoffer BoekStart voor dreumesen 

Nieuw zijn de twee vertelkoffers om dreumesen voor te lezen. 

In elke koffer zitten 10 leuke boeken om interactief voor te 

lezen, bijvoorbeeld boeken met flapjes, schuifjes, geluidjes en 

knuffels. 

Deze boeken zorgen gegarandeerd voor voorleesplezier bij de 

kleintjes! 

Voor alles op deze pagina geldt: 
 

Voorschoolpas Gratis in overleg 

Klein wit visje wordt groot 

Klein wit visje wordt vandaag twee jaar. Iedereen 

komt naar zijn feestje: grote en kleine, dikke en 

dunne, lange en korte, rechte en kromme, vieze 

en schone, blije en verdrietige waterdieren.  

Inhoud 

✓  van 

Guido van Genechten 

✓ Vertelplaten 

✓ Vertelstandaard 

✓ Magneetbord met 13 speelfiguurtjes 

✓

✓

✓ Beschrijving programma 

Vertelplatentassen 
Wist je dat je sommige prentenboeken ook kunt 

voorlezen met behulp van een vertelkastje?  

In onze vertelplatentassen zit een set 

vertelplaten én materiaal om het verhaal met de 

kinderen uit te spelen.  

Er zijn tassen bij de volgende prentenboek titels:  

✓ Moppereend 

✓

✓ Mama kwijt 

✓ Kleine muis zoekt een huis 

✓ Een huis voor Harry 

✓ Coco kan het! 

✓ Nijntje op de fiets 

Kikker 

Eigenlijk zou ieder kind Kikker moeten 

kennen! 

Kikker, het verhaalfiguurtje van Max 

Velthuis, behoort tot onze klassiekers.  

Dit project geeft je suggesties om met 

te gaan werken en samen te genieten van 

zijn verhalen.  

Inhoud: 

✓ Verschillende boeken: 

  Kikker in het water (badboekje) 

  Kraken met Kikker (ritselboekje) 

  Kikker buiten (stofboekje) 

  Kikker (aanwijsboekje) 

  Kikker en een heel bijzondere dag 

  Het grote boek van Kikker en Eend 

✓ 6 vingerpopjes 

✓ 1 Kikkerknuffel 

✓ Dominospel Kikker 

✓ Kopieerbladen  

- Schrijvers prentenboek 

✓ Wandkleed + stokken 

- Handleiding 
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