
De Nationale Voorleesdagen hebben tot doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen te bevorderen. Het is een landelijke campagne. Elf dagen lang besteden 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bibliotheken, boekwinkels en basisscholen volop 
aandacht aan voorlees- en prentenboeken. Het Prentenboek van het Jaar We hebben er 

een geitje bij! en de Prentenboek TopTien staan hierbij centraal.

Jaarlijks kiest een jury van jeugdbibliothecarissen de Prentenboek 
TopTien. De jury selecteert een waaier aan boeken. Ze verschillen 
in niveau, sfeer en thema en nodigen uit tot spel, beweging en 
creativiteit. Voor iedere groep kinderen is er een passend boek.  
Deze boeken staan centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen.

We hebben er een geitje bij!
Op de kinderboerderij is een geitje geboren.  
Vóór Mik het babygeitje heeft gevonden, moet hij 
langs alle andere kinderboerderijdieren. Zij geven 
elk op hun eigen manier uiting aan hun blijdschap 
over de geboorte van de nieuwe medebewoner.

De krijtjes staken
Teun wil een tekening maken, maar zijn kleur-
krijtjes staken. Krijtje Zwart wil voor meer dan 
alleen de lijntjes worden gebruikt en Beige wil 
niet langer in de schaduw staan van Bruin. Rood 
klaagt dat hij te veel moet doen, terwijl Roze juist 
graag wat vaker ingezet wil worden. Kan Teun een 
oplossing bedenken?

De krokodil die niet van  
water hield
Alle krokodillen houden van water, toch? Nou, deze 
kleine krokodil niet. Terwijl zijn broertjes en zusjes 
lekker zwemmen, klimt hij liever in bomen. Wat is er 
toch met hem aan de hand? 

De leeuw en het vogeltje
Op een mooie herfstdag vindt de leeuw een 
gewond vogeltje. Hij verzorgt het en neemt het  
mee naar zijn huis. Het is het begin van een 
bijzondere vriendschap.

Feestmaal voor de Koning
Vogelspin heeft voor Koning Leeuw een 
verrukkelijke verjaardagstaart gemaakt. Maar... 
het extra malse kippenpootje boven op de taart is 
weg! Vogelspin gaat op zoek naar de dief en kijkt 
alle dieren in de bek.

Gewonnen
Klaar voor de race? Start! De deelnemers rennen 
naar hun voertuigen. Wie is het snelst? De scooter, 
de brandweerwagen, de driewieler? En valt deze 
race eigenlijk wel te winnen?

Het ei van Egel
Egel ziet hoe Eend haar eitjes uitbroedt. Meteen wil 
hij ook een ei! Hij vindt een groen ei met stekels, dat 
past perfect bij hem! Egel maakt een nest en zorgt 
goed voor het ei. De andere egels zeggen dat er 
niets uit zijn ei zal komen. Maar Egel houdt vol. 

Sneeuwwitje breit een monster
Een grappig, spannend sprookje met een staartje. 
Sneeuwwitje breit altijd geitenwollen sokken. Op 
een dag heeft ze zin in iets nieuws: geitjes! Maar 
Sneeuwwitje let niet goed op. Per ongeluk breit ze 
een wolf! Ze springt net op tijd in de kast. Wat nu?

Gonnie & vriendjes in 
ganzenpas
In deze speciale jubileumuitgave komen Gonnie 
en haar vriendjes zich allemaal netjes voorstellen. 
Ontdek wat elk gansje uniek maakt in dit dikke 
kartonboek met 44 flapjes!

Vergeet mij nietje
Varken gaat op reis en Muis blijft alleen achter. Muis 
wil graag mee met Varken, maar ze kan haar huisje 
niet achterlaten. Muis houdt van haar huisje. Maar 
nu Varken er niet is, voelt haar huis niet langer als 
een thuis.

Het Prentenboek van het Jaar
is We hebben er een geitje bij!,
geschreven door Marjet Huiberts en
geïllustreerd door Iris Deppe. Speciaal
voor De Nationale Voorleesdagen komt  
We hebben er een geitje bij! ook uit in  
een mini-editie met app voor €4,95.

Het Nationale Voorleesontbijt op woensdag 27 januari vormt de 
aftrap van De Nationale Voorleesdagen.
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Interactief voorlezen
Een boek interactief voorlezen betekent dat u de kinderen bij het 
verhaal betrekt en tijdens het voorlezen spontaan laat reageren. Het 
werkt het beste om een boek meerdere keren en op verschillende 
momenten voor te lezen. Hierdoor denken kinderen steeds beter na 
over het verhaal. Peuters houden van herhaling en doordat ze weten 
wat er komt, kunnen ze makkelijker meedoen  
en reageren.

Tips bij interactief voorlezen

Voorbereiding
• Lees het boek eerst zelf.
• Zoek leuk spelmateriaal dat bij het boek past.
•  Bedenk van tevoren een paar vragen die u de  

kinderen wilt stellen.

Introductie van het boek
•  Praat kort met de kinderen over een onderwerp uit het boek dat 

aansluit bij hun belevingswereld. Vraag bijvoorbeeld wie er wel 
eens op een kinderboerderij is geweest of wat hun lievelingsdier 
is. Of laat de voorkant van het boek zien. Waar denken ze dat het 
over gaat?

•  Introduceer het boek eventueel met passend spelmateriaal.

Voorlezen is leuk en belangrijk. Kinderen die veel zijn voorgelezen, zijn 
beter in taal en hebben daar een leven lang profijt van. Op de meeste 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en in de gastouderopvang lezen 
leidsters dagelijks met veel plezier aan kinderen voor. 

De Nationale Voorleesdagen 
en de pedagogische basisdoelen

De prentenboeken uit de Prentenboek TopTien gaan over 
allerlei verschillende onderwerpen en de activiteiten bij De 
Nationale Voorleesdagen behandelen daarom 
heel uiteenlopende thema’s. Bij de hoofdactiviteit 
staat altijd het voorlezen en praten met de kinderen 
over een boek centraal. U vindt hieronder per 
prentenboek uitgelegd hoe u dit leuk in de groep 
kunt aanpakken. Met de verwerkingsopdrachten 
kunt u vervolgens creatief aan de slag met de 
kinderen.

Lezen en spelen

Een flinke collectie boeken hoort thuis op iedere opvang. Twintig 
boeken per groep is een goed begin. Een gevarieerd en wisselend 
aanbod om uit te kiezen voor uw groep is belangrijk.

De Wet Kinderopvang stelt vier pedagogische basisdoelen: 
emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie 
en overdracht van normen en waarden. Met deze activiteiten van de 

Nationale Voorleesdagen  
behandelt u al deze vier  
basisdoelen. Daarnaast bieden de  
verwerkingsopdrachten een keur aan  
knutsels, knipsels en kleurplaten,  
waarmee u uw deelname aan De Nationale Voorleesdagen voor  
ouders zichtbaar maakt.

Voorlezen
•  Lees de tekst rustig voor en neem de tijd.
•  Geef kinderen tussendoor de ruimte om te vertellen  

en te reageren. 
•  Leg moeilijke woorden uit, eventueel met een gebaar.
•  Denk aan passende mimiek.
•  Lees vaak hetzelfde boek.

Meer informatie over voorlezen en boeken vindt u hier:
www.nationalevoorleesdagen.nl 

Deze  activiteiten bij de Prentenboek TopTien voldoen aan de  pedagogische basisdoelen  van de Wet  Kinderopvang.   

Hang alle 

tekeningen en 

knutselwerkjes  

op: leuk voor  

kinderen én 

ouders!

Leesplezier
staat

centraal!



De bibliotheek is deskundig op het gebied van taal en lezen en 
kan veel betekenen voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. 
De meeste bibliotheken hebben een speciale medewerker voor 
jeugd en educatie. Die kan bijvoorbeeld een aanvullende collectie 
voorleesboeken verzorgen of een vertelkastje vol verhalen maken. 
Ook organiseren bibliotheken voorleesworkshops voor ouders of 
pedagogisch medewerkers en lenen ze vertelplaten uit.

Zo maakt u samen met de bibliotheek van voorlezen een feestje!

•  Iedere bibliotheek heeft eigen projecten speciaal voor kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen. Neem contact op met de bibliotheek om te kijken wat ze voor u 
kunnen betekenen.

•  De bibliotheek kan u voorzien van materiaal bij De Nationale Voorleesdagen. Maar 
ook van materiaal bij bijvoorbeeld de Kinderboekenweek. Hiermee kunt u ouders 
laten zien dat uw kinderdagverblijf een actief leesbeleid heeft.

•  Laat een medewerker de cursus Voorleescoördinator in de kinderopvang doen, 
zodat u een eigen voorleescoördinator in huis heeft. Meer informatie vindt u op de 
website van Boekstart. 

•  De bibliotheek heeft een schat aan informatie over voorlezen in gratis brochures. 
Daarin vindt u allerlei tips om een goede boekencollectie op te bouwen en een 
plezierig leesklimaat op uw kinderdagverblijf te creëren.

•  Wijs ouders op Boekstart. Als hun kind lid wordt van de bibliotheek, krijgen ze het 
leuke Boekstartkoffertje cadeau! Kijk voor meer informatie op boekstart.nl.

Bibliotheek en 
kinderopvang
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Voorlezen. Elke dag een feest!

We hebben er een geitje bij!  |  Auteur: Marjet Huiberts  |  Illustraties: Iris Deppe
Uitgeverij: Gottmer  |  ISBN: 978 90 257 5596 6

Op de kinderboerderij is een geitje geboren. Vóór Mik het 
babygeitje heeft gevonden, moet hij langs alle andere 
kinderboerderijdieren. Zij geven elk op hun eigen manier 
uiting aan hun blijdschap over de geboorte van de 
nieuwe medebewoner.

Versje
‘Kinderboerderij’ 
Wiel Kusters 
Uit: De Nederlandse Kinderpoëzie in 
1000 en enige gedichten 
Prometheus

Verder lezen
Klein geitje kan alles 
Yvonne Jagtenberg 
Leopold

Boerderijdieren 
en hun kleintjes
Nodig: lijm, scharen en voor elk kind een papieren bordje

Op de voorkant van het boek staan verschillende vrolijke 
dieren. Naar wie kijken ze? Welke dieren zie je? Lees de titel. 
Waar zou het boek over gaan? Praat even over dieren die 
jongen krijgen; hoe heet dat bij een paard (veulentje), koe 
(kalfje), varken (biggetje), kip (kuikentje)? Praat bij iedere 
bladzijde met de peuters over de dieren die er te zien zijn. 
Welke geluiden maken ze? Mogelijke leesvragen zijn: 
• Is Mik vrolijk of verdrietig? Waarom denk je?
•  Ga jij ook wel eens naar een kinderboerderij? Welk dier 

vind jij daar het leukste?
• Wat is er allemaal op deze (tweede) bladzijde te zien? 
• Waarom hangt er een slinger?
• Bij welke dieren gaat Mik langs?

Zelf met de peuters een lief geitje maken? Dat is simpel: twee 
zijkanten van een papieren bordje wegvouwen, oogjes en 
neusje erop en met de geribbelde rand van het bordje maak 
je de oortjes en echte hoorntjes! De peuters kunnen het geitje 
beschilderen. Zie hiervoor ook het stappenplan.
En heeft u de mogelijkheid om met de peuters naar een 
kinderboerderij te gaan, neem het boek dan mee. Welke 
dieren herkennen ze?

Klimgym
Geiten kunnen geweldig klimmen: uw peuters ook? Online 
vindt u een powerpoint met foto’s van klimgeiten op 
rotspartijen. Laat ze de engste en/of leukste foto’s zien. 
Hoe doen die geiten dat toch met hun kleine hoefjes? In de 
ruimte zijn allerlei klimmogelijkheden: een bankje, een stoel, 
een kist, wat kussens… Of misschien zijn op de speelplaats 

volop klimmogelijkheden te vinden. De peuters mogen lekker 
klimmen en klauteren. Dat kan bij mooi weer ook buiten in de 
speeltuin! 

Geboortefeestje
Geitje is geboren! Vier het feest met beschuit met muisjes. 
Praat met de peuters over zwangere mama’s, geboorte en 
baby’s. Hebben ze ook een kleiner broertje of zusje? Hoe was 
het toen dat geboren werd? Kwam er veel bezoek? Aten ze 
ook beschuit met muisjes? Wilt u nog dieper op dit onderwerp 
ingaan? Er zijn veel leuke prentenboeken verschenen over 
geboorte en broertjes/zusjes.

Geitenliedjes
Van dit boek is een liedje gemaakt met dezelfde tekst als het 
verhaal. U kunt het liedje online downloaden. U kunt het liedje 
ook bekijken in de app van We hebben er een geitje bij! Bij 
aankoop van de mini-editie krijgt u gratis toegang. De peuters 
kunnen het refrein meezingen.
Kennen ze nog meer geitenverhalen? (Boze wolf en de zeven 
geitjes, Drie geiten en de trol onder de brug.) En kennen ze 
ook geitenliedjes? Op de website vindt u onder andere een van 
Annie M.G. Schmidt, De geit van dokter Sanders. Met de klas 
kunt u het refrein en de gebaren goed meedoen. Ook Geitje op 
de boerderij is geschikt om actief te zingen.

boerderij
boerderijdieren

Thema’s:

blijdschapgeboorte

Kijk op onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl 
voor meer lees- en kijktips bij



We hebben er een geitje bij!Marjet Huiberts
Gottmer



Voorlezen. Elke dag een feest!

De krijtjes staken!  |  Auteur: Drew Daywalt  |  Illustraties: Oliver Jeffers  
Uitgeverij: De Fontein  |  ISBN: 978 90 261 3675 7

Teun wil een tekening maken, maar zijn kleurkrijtjes staken. 
Krijtje Zwart wil voor meer dan alleen de lijntjes worden gebruikt 
en Beige wil niet langer in de schaduw staan van Bruin. Rood 
klaagt dat hij te veel moet doen, terwijl Roze juist graag wat vaker 
ingezet wil worden. Kan Teun een oplossing bedenken? 

Verder lezen
Vos en haas: Blauw is saai 
Sylvia vanden Heede
Lannoo

Versje
‘Ik verf’
Wim van de Woestijne
Uit: De Nederlandse Kinderpoëzie  
in 1000 en enige gedichten
Prometheus

Welke kleur is 
het?
Nodig: een dienblad met veel krijtjes in de kleuren van het boek

Laat de peuters van het dienblad een krijtje kiezen. Kunnen 
ze dingen noemen die dezelfde kleur hebben als het krijtje in 
hun hand? Laat een kind met zijn krijtje naar het betreffende 
voorwerp lopen; de andere peuters kunnen dan zien welk 
voorwerp er bij het genoemde woord hoort. De kleur kan 
meteen gecontroleerd worden. Laat de peuters bij elke 
kleur krijtje wat voorwerpen noemen. Kunnen ze straks ook 
een tekening maken met al die dingen van hun kleur erop? 
Poeh, alle kleuren krijtjes hebben Teun wat te vertellen. De 
concentratiespanne van de peuters is waarschijnlijk nog niet 
zo groot. Het boek is goed in brokjes van een paar brieven 
voor te lezen. Mogelijke leesvragen zijn:
• Houd jij ook van tekenen en kleuren? 
• Wat is er op deze bladzijde getekend? Welke kleur is het?
• Heb je een lievelingskleur? Gebruik je die ook het vaakst?
•  Kleur jij een aardbei, hartje en brandweerauto ook altijd 

rood? Waarom?
•  Vind jij dat een paard ook blauw kan zijn en een krokodil 

roze?
•  Waar hebben geel en oranje ruzie over? Welke kleur geef 

jij de zon? Altijd?
•  Je hebt veel verschillende huidskleuren. Eén 

huidskleurkrijtje is niet genoeg. Kijk maar eens om je heen. 
Hoeveel kleurtjes zijn er in je groep?

Na afloop mag iedereen een tekening maken. Welke dingen 
of dieren zijn er in dezelfde kleur als hun krijtje? Laat ter 
inspiratie het boek zien of help de kinderen. 

Toverkrijtjes
Achter in het boek staat een toverpotlood. Toverkrijtjes zijn 
makkelijk zelf te maken. Verzamel de restjes en stompjes krijt 

(zoals blauw in het boek) en vraag de kinderen kleuren die ze 
mooi bij elkaar vinden passen in ijsblokjes- of muffinvormen te 
doen. Even in de oven en je hebt prachtige toverkrijtjes. Kijk 
online voor een stappenplan. 

Brieven
Praat met de peuters over brieven. Hebben ze wel eens een 
brief verstuurd of ontvangen? Hoe heet dat waar ze in zitten? 
Wat komt er op de envelop? Waar doe je de brief dan in? Vraag 
de peuters een mooie tekening te maken voor bijvoorbeeld 
opa, oma, vriendje of buurvrouw. Het allerleukst is om met 
behulp van de ouders de tekeningen echt te versturen. Krijgt 
iemand ook antwoord?

Schaafselhangers
Vraag de peuters slijpsel van de krijtjes over een vel wit 
bakpapier te verdelen. Maak er mooie kleurencombinaties 
van: paarse vlekken, rood gemixt met groene stippen en beige 
randen… Welke kleuren zouden goed mengen? Leg er een  
tweede vel bakpapier op en ga er voorzichtig met een strijkijzer 
overheen. U heeft nu mooie, licht doorzichtige, gekleurde 
vellen. Knip er krijtjes uit. Gebruik het werkblad als mal. Hang 
de krijtjes voor het raam zodat de kleuren mooi uitkomen. Plak 
er eventueel ook handjes en voetjes aan. Natuurlijk kunnen 
de peuters de krijtjes op het werkblad ook kleuren met hun 
toverkrijtjes!

kleuren

brieven

Thema’s:

post

Kijk op onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl 
voor meer lees- en kijktips bij
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De krijtjes staken
Drew Daywalt en Oliver Jeffers

De Fontein

Geef deze krijtjes een mooi kleurtje of 
gebruik ze als mal om het bakpapier in de 

vorm van een krijtje te knippen.



Voorlezen. Elke dag een feest!

De krokodil die niet van water hield  |  Auteur: Gemma Merino  |  Illustraties: Gemma Merino
Uitgeverij: Lemniscaat  |  ISBN: 978 90 477 0614 4

Alle krokodillen houden van water, toch? Nou, deze 
kleine krokodil niet. Terwijl zijn broertjes en zusjes lekker 
zwemmen, klimt hij liever in bomen. Wat is er toch met hem 
aan de hand? 

Verder lezen
Kietel nooit een krokodil 
Bette Westera 
& Sylvia Weve 
Gottmer

Krokodil of 
draak? 
Nodig: een glad steentje

Kunnen alle krokodillen zwemmen? Stel de peuters deze 
vraag. Laat de voorkant zien; waar denken ze dat het over 
gaat? Laat nu het schutblad zien. Zien ze ook iets geks? 
Goed kijken! Wijs naar de mand met eieren. Lees het boek 
voor. Mogelijke leesvragen zijn: 
•   Wie houdt er ook niet zo van in bad gaan? Ga je liever 

in bad of onder de douche? En hoe zit het met haren 
wassen?/Water in je ogen?

•   Waar was krokodil wel goed in? Wat vind jij moeilijk en wat 
makkelijk?

•   Waarom lukt het niet onder water te zwemmen?
•   Waarom telt kleine krokodil 1-2-2½-3?
•   Wat gebeurt er als kleine krokodil niest? Wat is er aan de 

hand, denk je? 

Bekijk ook het schutblad aan de achterkant van het boek 
en lees de tekst voor. Laat de kinderen weer naar de eieren 
kijken. Voorin: allemaal blauw met één witte, achterin: 
allemaal wit met één blauwe! Zijn er slimmeriken die het 
snappen? 
Een liedjesspelletje: Ga in een kring staan en leg de peuters 
uit, dat als ze het steentje gekregen hebben, ze dat goed in 
hun handjes moeten verstoppen. Ze moeten hun handjes als 
een kommetje naar voren steken en hun ogen dichtdoen. U 
zingt met elkaar: ‘De dikke draak/ging uit wandelen/van de 
ene/naar de andere/kijk eens hier/kijk eens daar/zoek het 
eitje nu maar.’ De melodie kunt u zelf verzinnen. Online staat 
een voorstel. Op de maat van de muziek raakt u steeds met 
het steentje hun handen aan. Bij één kind stopt u het steentje 

in het kommetje, maar u gaat door met zingen en aanraken. 
Liedje uit? Alle peuters moeten hun handjes dichtdoen en hun 
ogen openen. Eén kindje mag raden wie het steentje in zijn 
handen heeft. Ze moeten dus goed toneelspelen! 

Allemaal draken
Laat de peuters lekker met water kliederen. Vul een bak met 
water en laat er liefst krokodillenfiguurtjes in dobberen. Wie 
durft er met zijn handje tussen de krokodillen te ‘zwemmen’? U 
kunt ook met zand en water een krokodillenzwembad maken.

Zwembanden-gym
Beweeg eens met (arm)zwembanden en strandballen! Of doe 
de zwembandendans: in plaats van stoelen zwembandjes om 
op te gaan zitten. De peuters kunnen van een afstandje iets in 
of door een (opgehangen) zwemband mikken, met strandballen 
stuiteren, armzwembandjes overgooien of zwembanden ergens 
omheen gooien. En samen alles opblazen is ook al bijna een 
sport! 

Drakeneieren
Op het werkblad staat het draakje. Dat draakje spuwt vuur. 
Laat dan de plaat uit het prentenboek zien. Welke kleuren heeft 
het vuur? Geef aandacht aan de kleuren rood, geel en oranje. 
Vraag de peuters die kleuren te gebruiken voor het vuur uit de 
bek van het draakje. 

zwemmen
talent erbij horen

Thema’s:
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Versje
‘De gans met de gouden eieren’
Maria van Donkelaar & Martine van Rooijen
Uit: Boven in een groene linde zat een 
moddervette haan
Gottmer

Kijk op onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl 
voor meer lees- en kijktips bij
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Voorlezen. Elke dag een feest!

De leeuw en het vogeltje  |  Auteur: Marianne Dubuc  |  Illustraties: Marianne Dubuc
Uitgeverij: Querido  |  ISBN: 978 90 451 1697 2

Op een mooie herfstdag vindt de leeuw een gewond 
vogeltje. Hij verzorgt het en neemt het mee naar zijn 
huis. Het is het begin van een bijzondere vriendschap.

Versje
‘Verdragen’
Leendert Witvliet
Uit: Kwam dat zien! Kwam dat zien!
Querido

Verder lezen
Grote vriend, kleine vriend
Eric Carle
Memphis Belle

Seizoenen
Nodig: vier vellen papier (A2), crêpepapier in kleuren rood, geel, oranje, 
licht- en donkergroen

Dit boek heeft veel pagina’s zonder tekst. Het is belangrijk 
goed stil te staan bij wat er te zien is. Vertel de peuters bij 
die pagina’s wat er aan de hand is en wat Leeuw zal voelen. 
Lees het boek interactief voor. Stel vragen, luister met 
interesse, laat stiltes vallen en geef de kinderen de ruimte om 
na te denken en te reageren. Mogelijke leesvragen zijn:
•  Wat is Leeuw aan het doen in de tuin? 
•  Wat is er allemaal te zien?
•  Wat is er in de tuin van Leeuw gevallen? Wat is er met het 

vogeltje?
•  Wat komt er uit de schoorsteen van het huisje? Wat 

betekent dat?
•  Wat zie je allemaal in het huis van de leeuw?
•  Wat doen Leeuw en het vogeltje allemaal samen?
•  Wat doen ze in de winter?
•  (Heel het boek door) Is het herfst, winter, lente of zomer? 

Hoe weet/zie je dat?
•  (Heel het boek door) Waar zit het vogeltje?
•  Welk bloemetje komt na de winter het eerst boven de grond?
 
Maak een vierluik van bomen in het seizoen. Teken op vier 
grote vellen de stam en takken van een boom en schrijf 
er de seizoenen bij. Begin met het huidige seizoen: de 
winter. Hoe zien de bomen er nu uit? Hebben ze bladeren? 
Bespreek van elk seizoen de kleuren van de bladeren en hoe 
de meeste bomen er dan uitzien. Maak met elkaar propjes 
van crêpepapier. De gekleurde propjes mogen bij de juiste 
seizoenen geplakt worden: rood, geel en oranje in de herfst 
(zowel aan als onder de boom), in de winter geen, in de 
lente enkele lichtgroene, en in de zomer hangt de boom vol 
met licht- en donkergroene propjes. Leuk om die bomen op 
te hangen in de ruimte. Bij andere boeken over seizoenen 
kunnen ze weer ondersteunend zijn. 

Streepjestekeningen
Bekijk met de peuters heel precies de tekeningen in het boek. 
Zien ze dat het allemaal kleine streepjes zijn? Bij het gras 
en het vloerkleed is het goed te zien. Geef de kinderen het 
werkblad met de leeuw. Ze mogen de manen mooi inkleuren 
met waskrijt. Kunnen ze dat ook met allemaal kleine streepjes?

Vliegen als vogels
Laat de peuters tijdens het buiten spelen vliegen als vogels. 
Hoe bewegen de vleugels van een vogel? Op YouTube zijn 
veel filmpjes over vliegende vogels te bekijken. Oefen eerst 
binnen en ga dan buiten verder. De peuters vliegen vast steeds 
sneller! 

Koud of warm?
Vraag de ouders om wat kinderkleding te leen; zomer- en 
winterkleding. Ga met de peuters in een kring zitten en leg de 
kleding in het midden. Praat over wat voor de winter en wat 
voor de zomer is. Neem bij het buiten spelen een grote knuffel 
mee. O, wat heeft hij het vreselijk koud! Geven de peuters 
aan welke kledingstukken de knuffel het beste kan dragen om 
buiten warm te blijven? En helpen ze mee hem aan te kleden? 
De peuters mogen daarna met de knuffel buiten spelen.

helpen
vriendschap
alleen

samen
Thema’s:

seizoenen
elkaar missen

Kijk op onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl 
voor meer lees- en kijktips bij



De leeuw en het vogeltje

Marianne Dubuc

Querido



Voorlezen. Elke dag een feest!

Feestmaal voor de Koning  |  Auteur: Marlies Verhelst  |  Illustraties: Linde Faas
Uitgeverij: Lemniscaat  |  ISBN: 978 90 477 0669 4

Vogelspin heeft voor Koning Leeuw een verrukkelijke 
verjaardagstaart gemaakt. Maar... het extra malse 
kippenpootje boven op de taart is weg! Vogelspin gaat 
op zoek naar de dief en kijkt alle dieren in de bek. 

Versje
‘Hondensnackbar’
Jan Paul Schutten
Uit: Kwam dat zien! Kwam dat zien!
Querido

Verder lezen
Olifantensoep
Ingrid en Dieter Schubert
Lemniscaat

Lievelings-
avondetentaart
Nodig: een banaan, gekookt ei, bladeren en takken, boomschors, pitjes/
vogelvoer, blik sardientjes, etc.

Dit boek is erg geschikt voor peuters. Lees 
het bijvoorbeeld wanneer de kleintjes 
slapen. Bespreek vooraf wat u allemaal heeft 
meegenomen. Vinden de kinderen deze 
dingen lekker? Wie zouden het wél lekker 
vinden? Lees het boek interactief voor. Stel 
vragen, luister met interesse, laat stiltes 
vallen en geef de kinderen de ruimte om na te denken en te 
reageren. Mogelijke leesvragen zijn:
•  Durf jij in de bek te kijken van een gorilla, slang, giraffe, 

etc.? 
•  Welk dier vind jij gevaarlijk? Welk dier is gevaarlijk voor een 

vogelspin? (roofvogel en katachtigen)
•  Ook Krokodil is de dief niet. Waarom is Vogelspin nu sip? 
•  Wie snoept er van de taart? (laat de kinderen eerst gokken, 

voordat u de bladzijde omslaat) 
•  Als je gaat snoepen, wat snoep je dan het liefste?
•  Wat is jouw lievelingsavondeten?

Praat even na over dat avondeten. Grappig in het boek is dat 
van al het diereneten feesteten is gemaakt: zelfs een bakje 
wormen ziet eruit als een lekkernij! 
De kinderen gaan een lievelingsavondetentaart maken. Is dat 
boerenkool met worst? Teken dan de vakjes op het werkblad 
vol met boerenkool, spekjes, worst, uitjes en piccalilly. Knip 
de vakjes uit en plak ze boven elkaar op een gekleurd papier 
in taartvorm. Teken er nog wat extra spekjes bij en je hebt 
een taart van je lievelingseten. Schrijf bij de tekeningen wat 
de peuters gekleurd hebben, zodat ook de ouders weten wat 
het allemaal is.

Vogelspin in de hoofdrol
Wat is een vogelspin eigenlijk? Is de spin in het boek eng of 
aardig? Of misschien wel allebei? Maak met de groep eigen 
vogelspinnen. Laat ze in een platte bak met makkelijk schoon 
te maken verf een afdruk van hun hand op een papier maken, 
twee kanten op, zonder duim. Toon later de spin op de voorkant 
van het boek. Ze kunnen oogjes op hun spin plakken, en een 
koksmuts, vork en lepel tekenen. Online staat een voorbeeld. 

Mag ik even in je bek kijken?
Wie komt er wel eens bij de tandarts? Vraagt die ook: ‘Mag ik 
even in je bek kijken?’ Bouw in een hoek een tandartspraktijk 
met wachtruimte. Regel bijvoorbeeld een spiegeltje, een 
mondkapje, handschoenen en patiëntenservet. Speel het stukje 
na waarbij de spin steeds vraagt: ‘Mag ik even...?’ Doe dan net 
alsof u ziet wat hun lievelingseten is: ‘O ja, spruitjes!’ Kinderen 
kunnen het later naspelen.

Lekkere kleuren
Al dat eten ziet er fantastisch uit. Blader door het boek en 
benoem met elkaar de kleuren: gele bananen, groene kevers, 
grijsgespikkelde eitjes. Bedek de tafel met plastic en geef ieder 
kind een velletje keukenrolpapier. Zet jampotjes met gekleurd 
water klaar, met wat verf of kleurstof in de kleuren van het eten. 
De kinderen druppelen met pipetjes (een goede investering!) 
of met een kwastje verschillende kleuren op hun papier. Ze 
versmelten direct. Hang de velletjes voorzichtig over een lijn te 
drogen. U kunt er een mooie slinger van maken.
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Feestmaal voor de Koning

Marlies Verhelst en Linde Faas

Lemniscaat

Lievelingsavondetentaart
Teken de taartdelen vol met je lievelingseten. 

Knip ze uit en plak ze in taartvorm boven elkaar 
op een gekleurd papier.



Voorlezen. Elke dag een feest!

  Gewonnen  |  Auteur: Ruth Wielockx  |  Illustraties: Ruth Wielockx  |  Uitgeverij: Clavis  |  ISBN: 978 90 448 2196 3

Klaar voor de race? Start! De deelnemers rennen naar hun 
voertuigen. Wie is het snelst? De scooter, de brandweerwagen, 
de driewieler? En valt deze race eigenlijk wel te winnen?

Versje
‘ABC, daar begint het mee’
Willem Wilmink
Uit: Ik zoek een woord
Querido

Verder lezen
Karel Klus bouwt een auto 
Jens Ahlbom & George 
Johansson 
Christofoor

Silhouettenspel 
Nodig: een witte muur of wit projectiedoek, een felle lamp, uitgesneden 
voertuigen op stokjes (werkblad)

Doe met gespreide armen een vliegtuig na: Brroemm, brrrm. 
Vliegen jullie mee? Samen zittend op een stoel kunt u met 
de kinderen voertuigen nadoen, bijvoorbeeld roeien in een 
boot, een auto of brommer besturen, of in een stoomtreintje 
zitten. Praat even over racen. Lees het boek voor. Mogelijke 
leesvragen zijn:
•   Hoe zien de kinderen eruit? Zie je kleding die bij een piloot 

hoort? Welke kleding zie je nog meer? Bij welk voertuig 
hoort die?

•   Is de scooter sneller dan een driewieler? Wat is het verschil 
tussen een scooter en een driewieler? (etc.)

•   Wat is een inhaalmanoeuvre?
•   Hoe voel je je als je wint? En als je verliest?
•   Hoe kan het dat de driewieler weer vóór het vliegtuig is?
•   Ben jij wel eens in een draaimolen geweest? Wat vond je 

dan het leukste?

Maak het donker in de ruimte. Spannend! Richt een felle lamp 
op de muur of het doek. Lees nu het boek nog eens voor. 
Laat de schaduw van een voertuig op een stokje op muur of 
doek verschijnen. Geef even wat aandacht aan die schaduw. 
Welk voertuig is dat? Waar zien we dat voertuig in het boek? 
Toon soms het verkeerde; zien de peuters dat? 
De kinderen kunnen helpen een voertuig scherp op muur 
of doek te krijgen. Kijk: dicht bij en verder weg van de lamp 
heeft gevolgen. En hoe snel gaan de voertuigen ten opzichte 
van elkaar? Ze kunnen het later in de week zelf in een kleiner 
groepje nog eens proberen.
 

Verkeerslicht
Maak een rood, een oranje en een groen bord. De peuters 
rennen rond als voertuigen uit het boek. Ze ‘rijden’ een parcours 
door de ruimte. Als u het rode bord omhoog houdt: stoppen! Bij 
groen doorrijden, bij oranje houden ze in. Het kan nóg langzamer 
in een slowmotionwedstrijd: zo traag mogelijk naar de streep. 
Zó traag dat ze bijna omvallen. Breid het uit met in slowmotion 
juichen als ze over de streep gaan! Doe dat voor.

Van weg naar stad
Maak met grijze tape wegen door de ruimte. De peuters 
rijden er met autootjes overheen. Ze mogen er ook dingen 
bij verzinnen, bijvoorbeeld met een wit krijtje zebrapaden 
en strepen op de weg tekenen. Een velletje papier kan 
een parkeerplaats zijn. Ook een tankstation, rotonde, 
kinderspeelpleintje, garage of winkelcentrum kunnen aan de 
weg liggen. Zo breidt de weg zich steeds verder uit.

Werkplaats
Verzamel een doos met spulletjes die bij een motor horen, 
zoals slangen, schroeven, tandwielen, een klein (stofzuiger)-
motortje. Liefst spulletjes die nog verder uit elkaar kunnen. De 
kinderen onderzoeken de inhoud met behulp van bijvoorbeeld 
een vergrootglas en een schroevendraaier. Lukt het ze iets in 
of uit elkaar te schroeven? Een peuter zal met het vergrootglas 
wel meer dingen in de ruimte ontdekken. Laat ze lekker op 
ontdekkingstocht gaan!
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Voorlezen. Elke dag een feest!

Gonnie & vriendjes in ganzenpas  |  Auteur: Olivier Dunrea  |  Illustraties: Olivier Dunrea 
Uitgeverij: Gottmer  |  ISBN: 978 90 257 5615 4

In deze speciale jubileumuitgave komen Gonnie 
en haar vriendjes zich allemaal netjes voorstellen. 
Ontdek wat elk gansje uniek maakt in dit dikke 
kartonboek met 44 flapjes!

Versje
‘Grote voeten’
Hans & Monique Hagen
Uit: Jij bent de liefste
Querido

Verder lezen
Gekke Geppie Gans
Petr Horáček
Lemniscaat

De hele groep in 
ganzenpas!
Nodig: kopieën van het werkblad, tekenspullen

Dit boek behandelt veel begrippen, cijfers en tegenstellingen. 
Het is daarom heel geschikt om in een klein groepje voor te 
lezen. Bekijk eerst samen de voorkant van het boek. Vertel 
dat ganzen altijd achter elkaar aan lopen: in ganzenpas. Laat 
de peuters de bladzijde omslaan en benoem alles wat er te 
zien is. Vraag ze te voorspellen wat achter het flapje zit. Lees 
het boek interactief voor. Stel vragen, luister met interesse, 
laat stiltes vallen en geef de kinderen de ruimte om na te 
denken en te reageren. Mogelijke leesvragen zijn:
•  Ben je wel eens een vriendje kwijt geweest?
•  Heb jij ook een beste vriendje?
•  Zie je in de ruimte ook iets blauws? 
•  Speel je wel eens verstoppertje? Hoe gaat dat?
•  Vind jij het leuk om vies te zijn, van bijvoorbeeld modder  

of klei?
•  Heb je ook iets wat je iedere dag aan wilt trekken? 
•  Met hoeveel kindjes zitten we nu hier? Tel maar mee…
•  Ken jij nog meer dieren en hun geluid?

Lees gedurende een paar dagen het boek aan steeds 
een ander groepje peuters voor. Als iedereen een keer is 
voorgelezen, kunt u met de hele groep verder, in ganzenpas! 
Heeft u beschikking over bijvoorbeeld een laptop of iPad? 
Online vindt u een paar leuke filmpjes over ganzen in 
ganzenpas. Kleur met de peuters de twee ganzenvoeten van  
het werkblad en plak ze met een stukje stevig (duct)tape 
op de schoenen van de kinderen (of vraag ze laarzen mee 
te nemen). U bent de moedergans: loop met uw gansjes 
met echte ganzenvoeten een parcours over het speelplein. 
Gebruik tegenstellingen: over en onder, voor en achter dingen 
langs. Laat ze ook een beetje waggelen als echte ganzen.

Prachtige gans
De peuters toveren een papieren bordje om tot een prachtige 
gans. Knip witte papieren bordjes in de juiste vorm. Online 
staat een voorbeeld. De peuters kunnen de snavels oranje 
verven. Ze mogen de gans met mooie bontgekleurde veren 
beplakken. 

Kleed je voeten aan
Wat kun je allemaal aan je voeten doen? Gonnie houdt van 
rode laarsjes, Gijsje van blauwe. Maar je hebt ook sandalen, 
cowboylaarzen, wandelschoenen, dansschoenen, hakjes, 
sloffen… Richt een stukje van de ruimte in met allerlei soorten 
schoeisel en benoem hoe het allemaal heet. Of maak er een 
schoenenwinkel van met een kassa. 

Maak een verstoptekening
Het is niet moeilijk om met de kinderen een flapjestekening te 
maken. Online staat een stappenplan. Toon de bladzijde waar 
Teun verstopt is. Geef de peuters een bladzijde waar een luikje 
in gesneden is en een gewoon vel (gekleurd) papier. Die twee 
plakken ze op elkaar. Achter het luikje tekenen ze zichzelf. 
Waar willen ze zich verstoppen? Achter een schaap? In een 
berg bladeren? Dat tekenen ze op de voorste pagina met het 
luikje dicht.
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Voorlezen. Elke dag een feest!

Het ei van Egel  |  Auteur: Nozomi Takahashi  |  Illustraties: Nozomi Takahashi  
Uitgeverij: De Eenhoorn  |  ISBN: 978 90 583 8928 2

Egel ziet hoe Eend haar eitjes uitbroedt. Meteen wil hij 
ook een ei! Hij vindt een groen ei met stekels, dat past 
perfect bij hem! Egel maakt een nest en zorgt goed voor 
het ei. De andere egels zeggen dat er niets uit zijn ei zal 
komen. Maar Egel houdt vol.

Versje
‘Ei-vers’
Frank van Pamelen
Uit: Ik zoek een woord
Querido

Verder lezen
De koe die een ei legde
Andy Cutbill & Russel Aylto
Lemniscaat

Van wie is het ei?
 
Nodig: verschillende ‘eieren’ in een nest: een paar (gekleurde) gekookte 
eieren, misschien een gekookt kwarteleitje, een suprise-ei, als het kan een 
kastanje, een stuiterbal, bruine of zwarte en groene verf, plastic vorkjes

In de kring zien de peuters het nestje. Hè, er zitten 
verschillende ‘eieren’ in! Laat het schutblad zien. Wat denken 
de kinderen dat er aan de hand is? Lees het boek interactief 
voor. Stel vragen, luister met interesse, laat stiltes vallen en 
geef de kinderen de ruimte om na te denken en te reageren. 
Mogelijke leesvragen zijn:
• Hoe heet dat als je op eieren zit, zoals Eend? (broeden) 
•  Heeft een egel ook eitjes? Waar komen kleine egeltjes dan 

uit?
• Wat kiest Egel als ei? Waarom past het ei wel bij Egel?
•	 Hoe	verzorgt	Egel	het	ei?	Wat	betekent	dat,	‘beschermen’?
•  Hoe is het ei van Egel kapotgegaan? Heb jij wel eens 

gehad dat iets stukging?
•	 Wat	zat	er	in	‘het	ei’	van	Egel?
 
Heeft u bijvoorbeeld een laptop of  
iPad dan kunt u na het voorlezen  
de bijbehorende powerpoint laten  
zien. U vertelt daarbij wat er  
allemaal uit een ei kan komen.  
Er zijn foto’s van onder andere  
een slang, eend, luizen, kikker,  
suprise-ei, vlinder, schildpad,  
kaviaar, spin, krokodil.
Egelstekels: Met een vork en verf  
kan net zo’n mooie egel en stekelig  
ei gemaakt worden als in het boek. Doop de puntjes van een 
plastic vork in de bruine of zwarte verf. Stempel ermee op het 
papier en voilà: echte egelstekels. Doe hetzelfde met groen 
voor het ‘ei’ van Egel. Gebruik het werkblad. 

Discopunk-egels
Vouw voor elke peuter een papieren bordje dubbel en knip 
er een snuitje in. De grotere kinderen kunnen zelf voorzichtig 
de rand inknippen (zo krijgt de egel stekels). Voor de kleinere 
kinderen moet u de stekels alvast voorknippen. Met een 
kwastje kunnen ze de stekels in mooie kleuren schilderen.

Egeltikkertje
Als een egel bang is, rolt hij zich helemaal op. Dan zie je 
alleen nog maar een stekelig balletje. U kunt met de peuters 
egeltikkertje spelen. Wijs een tikker aan: de oproller. De 
anderen zijn egel. Als de oproller tikt, roept hij ‘oprollen’. Het 
getikte kindje moet zich oprollen als een balletje. De oproller 
gaat door totdat iedereen is opgerold.

Wiegeliedjes
Egel zingt lieve liedjes voor zijn ei. Ga met de peuters in een 
kring op de grond zitten, knus met kussens en dekentjes erbij. 
Leg in het nestje in het midden een kastanje of een ei. Zing met 
de groep wiegeliedjes, bijvoorbeeld: Slaap kindje slaap, In de 
maneschijn, Kleertjes uit pyjamaatje aan. Doe dit in de vorm 
van een klein toneelstukje: Jullie gaan het ei in slaap zingen. 
De peuters mogen ook hun knuffel of een pop pakken om die al 
zingend in slaap te wiegen.
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Voorlezen. Elke dag een feest!

Sneeuwwitje breit een monster  |  Auteur: Annemarie van Haeringen  |  Illustraties: Annemarie van Haeringen 
Uitgeverij: Leopold  |  ISBN: 978 90 258 6660 0

Een grappig, spannend sprookje met een staartje. 
Sneeuwwitje breit altijd geitenwollen sokken. Op een dag 
heeft ze zin in iets nieuws: geitjes! Maar Sneeuwwitje let 
niet goed op. Per ongeluk breit ze een wolf! Ze springt 
net op tijd in de kast. Wat nu?

Versje
‘Monster’
Gerda De Preter
Uit: Kwam dat zien! Kwam dat zien! 
Querido

Verder lezen
Monsterboek
Alice Hoogstad
Lemniscaat

Bolletjes plakken
Nodig: diverse kleuren bolletjes garen, het liefst van verschillend materiaal, 
breimateriaal

Zijn er veel kinderen met een beperkte woordenschat? 
Leg dan eerst de moeilijkere woorden uit (lestip 2).

Zet een bak met de verschillende bolletjes garen klaar. 
Breipennen en ander breigerei erin. Toon de voorkant van 
het boek. Zien ze iets wat in de kring én op het boek is? 
(breipennen) Wijs ook op het grapje op de tweede bladzijde: 
vandaag breit ze geitjes! Sommige hebben een roze staartje 
of een gele poot. Lees het boek interactief voor. Stel vragen, 
luister met interesse, laat stiltes vallen en geef de peuters de 
ruimte om na te denken en te reageren. Mogelijke leesvragen 
zijn:
•  Mevrouw Schaap komt op visite. Doet ze aardig tegen 

Sneeuwwitje? (ze pocht)
•  Ben jij ook wel eens boos op iemand die zegt iets beter, 

sneller of mooier te kunnen? 
•  De wolf slokt mevrouw Schaap op. Waarom rikketikketikt 

nu het hart van Sneeuwwitje in plaats van haar pennen?
•  Sneeuwwitje hecht het monster niet af. Ze laat de staart op 

de pennen. Waarom doet ze dat?
•  Zie je het grapje aan het einde? Wordt dat wel gras?

Geef de peuters een bolletje wol en laat ze eraan voelen. 
Benoem kleur, dik, dun, groot, klein, pluizig, hard, ruw, zacht, 
etc. Daarna gaan de kinderen plakken en sommigen ook 
knippen. Geef elk kind een werkblad. De peuters plakken 
allerlei gekleurde draadjes rond de geitjes. Afhankelijk van de 
groep kan het handig zijn om al vooraf kleine stukjes garen te 
knippen.

Stoepverven
Verf op de buitenspeelplaats of de stoep net zulke mooie 
kleuren als die van de wol van Sneeuwwitje. Misschien lukt het 
wel om een geit te kleuren, of bolletjes wol! Gebruik stevige 
bakjes die niet makkelijk omvallen. Verder zijn kwasten, 
maizena, water en Ecoline nodig. Meng gelijke delen water en 
maizena, voldoende voor het aantal kleuren dat u wilt maken 
(= het aantal bakjes). Goed mixen kost wat tijd. Verdeel de mix 
over de bakjes en doe overal een druppeltje Ecoline bij. Het 
droogt veel lichter op dan dat het nu lijkt. Jammer, na een paar 
regenbuien zijn alle mooie tekeningen weer weg.

Huh, ‘averecht’ wat is dat?
In dit boek staan veel uitdrukkingen en woorden die bij breien 
horen. Niet altijd even makkelijk. Zie de woordenlijst online. 
Nodig een ouder die goed kan breien uit om het een keer te 
laten zien (of doe dat zelf). Leg breipennen en twee lapjes 
(één afgehecht, één om uit te halen) in een bak. Lees het boek 
meerdere keren voor. Benoem af en toe een moeilijk breiwoord, 
maar sta er tijdens het voorlezen niet te lang bij stil. 

Wolventikkertje
Speel met de peuters dat u of een van de kinderen de wolf is. 
De wolf lust héél graag kleine geitjes! Variant: Sneeuwwitje 
verstopte zich in de kast. De peuters kunnen zich ook 
verstoppen en u gaat als wolf op zoek naar al die lekkere kleine 
geitjes. Veel plezier!
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dig
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monsterbreien

sprookjes
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Voorlezen. Elke dag een feest!

Vergeet mij nietje  | Auteur: Milja Praagman  | Illustraties: Milja Praagman
Uitgeverij: De Eenhoorn  | ISBN: 978 90 583 8926 8

Varken gaat op reis en Muis blijft alleen achter. Muis wil 
graag mee met Varken, maar ze kan haar huisje niet 
achterlaten. Muis houdt van haar huisje. Maar nu Varken 
er niet is, voelt haar huis niet langer als een thuis. 

Versje
‘Drie dagen’
Hans en Monique Hagen
Uit: Jij bent de liefste
Querido

Verder lezen
Waar ben je, Kleine Beer?
Martin Waddell  
& Barbara Firth
Lemniscaat

Plantprikkers
Nodig: satéprikkers, lijm, kleurpotloden en werkbladen

Vergeet mij nietje nodigt uit tot het vertellen van reisverhalen 
en een gesprek over hoe zo’n reis is voor de thuisblijvers. 
Laat de kinderen eerst het schutblad zien. Muis en Varken zijn 
dikke vrienden. Wat valt ze vervolgens op aan de voorkant? 
(wijs zo nodig op de rugzak van het varkentje) Waar zou het 
boek over gaan? Mogelijke leesvragen zijn:
•  Muis voelt rare knopen in de buik. Hoe komt dat? Heb jij 

dat ook wel eens? Wanneer voel jij dat?
•  Wat zijn vergeet-mij-nietjes?
•  Muis mist Varken heel erg. Ken je dat gevoel? Wie heb jij 

wel eens moeten missen? Hoe kwam dat?
•  Muis heeft geen zin meer om te eten. Zij slaapt veel. 

Wanneer wil jij niks eten? En wanneer wil jij het liefst 
slapen? Hoe voel je je dan?

•  Muis gaat dingen doen om niet aan Varken en het 
rotgevoel te denken. Muis gaat poetsen. Wat doe jij als je 
iemand mist?

•  Muis kijkt uit het raam en staart naar buiten. Wat is staren? 
Waarom doet Muis dat?

•  Waarom krijgt Muis het stipje niet weggepoetst?
•  Hoe komt het dat het geelroze stipje steeds groter wordt?
•  Hoe komt het dat de ogen van Muis blinken? 
 
Blader het boek nog eens door en bekijk met de peuters de 
illustraties extra goed. Let vooral op de prachtige patronen. 
Met de figuren op het werkblad kunt u optische-illusie-
plantprikkers maken. De peuters kunnen met vrolijke kleurtjes 
de plantjes en patronen op het werkblad opfleuren. Help 
ze de plantjes uit te knippen en met een lange satéprikker 
ertussen stevig op elkaar te plakken. Als ze de satéprikker 
tussen hun handen rollen, ontstaat een mooi effect. 

Plantvormen in klei
Bestudeer samen alle planten uit het boek nog eens 
extra goed. Met droge pasta kun je in grijze klei net zulke 
bladerpatronen stempelen. Met name waaiertjespasta werkt 
goed, maar alle vormen komen van pas. Zorg voor wat 
verschillende soorten pasta om uit te kiezen. Rommelen met 
pasta en klei is heerlijk voor de peuters. Bovendien is het goed 
voor hun tastzin.

Schoonmaakteam
Muis kan ontzettend goed poetsen en u heeft vast ook 
poetskampioenen in de klas. Dat komt goed uit! Verzamel een 
paar goede poetsattributen: een gek schort, een plumeau, 
plastic handschoenen… Benoem deze spullen. Iedere dag gaat 
een duo op zoek naar iets wat vies is. Hoe denken ze dat het 
beste te kunnen schoonmaken? Na overleg met u mogen ze 
het uitproberen. U kunt ze ook een gerichte opdracht geven. Na 
een week blinkt de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf als 
nooit tevoren. 

We gaan op weg naar Londen
Maak een kring. Op de maat van ‘We gaan op weg naar 
Londen’ stapt u met de kring in het rond. Bij het tweede couplet 
gaan de armen omhoog, zodat er ‘poortjes’ ontstaan. Bij het 
derde couplet danst iedereen. Als het lukt dansen de peuters 
met een buurjongetje of -meisje. Dit herhaalt zich zo tot het 
liedje is afgelopen. 

planten
missen

picknicken

schoonmaken
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