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Voorwoord
Hierbij sturen wij u het jaarprogramma voor de peuterspeelzalen en de
kinderdagverblijven voor het seizoen 2015-2016 van de gezamenlijke bibliotheken
West-Achterhoek.
Jaarprogramma:
Voor jonge kinderen zijn boeken heel belangrijk. Samen met boeken bezig zijn is goed
voor de taalontwikkeling, fantasie en concentratie. Kinderen die plezier beleven aan
verhalen en boeken leren makkelijker lezen als ze naar de basisschool gaan.
In dit jaarprogramma staan tal van mogelijkheden vermeld die u de gelegenheid bieden
om samen met de bibliotheek, boeken onder de aandacht te brengen bij baby’s, peuters
en hun ouders.
Als bibliotheek en peuterspeelzaal of kinderdagverblijf kunnen we samen werken aan de
taalontwikkeling en het vergroten van de woordenschat bij jonge kinderen.
Inschrijving:
Op de inschrijfformulieren achter in dit boekje kunt u kenbaar maken aan welke
activiteiten u mee wilt doen.
Om zeker te zijn van deelname willen wij u vragen de inschrijfformulieren zo snel
mogelijk te retourneren. Het inschrijfformulier ‘Voorlezen in de groep’ moet vóór 27
november ingeleverd zijn.
Ruim voordat de activiteiten plaatsvinden, ontvangt u bericht over datum en tijd.
Deelname aan de activiteiten is gratis, tenzij anders vermeld.
De bedragen zijn exclusief 21% btw.
Digitaal:
Het jaarprogramma Peuterspeelzalen/Kinderdagverblijven is ook te vinden op onze
website: www.bibliotheekwestachterhoek.nl
Wij zien uw aanmeldingen, bij voorkeur digitaal, graag tegemoet. Als u na het lezen van
dit jaarprogramma nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met ondergetekenden:
Erna Krol
e-mail: e.krol@bibliotheekwestachterhoek.nl
Jacqueline Terwijn
e-mail: j.terwijn@bibliotheekwestachterhoek.nl
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Bibliotheek informatie
Gratis lidmaatschap
Kinderen van 0-18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek, ook zonder dat de
ouders lid zijn van de bibliotheek.
Als ouders hun kind lid maken kunnen er direct materialen mee naar huis genomen
worden met een uitleentermijn van 4 weken.
Peuters die in de periode van de Nationale Voorleesdagen (woensdag 20 t/m zaterdag 30
januari 2016) lid worden, krijgen een klein cadeautje.
Schoolabonnementen
Kinderdagverblijven en Peuterspeelzalen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om
een schoolabonnement aan te schaffen. Met een schoolabonnement kunnen onbeperkt
boeken/tijdschriften geleend worden voor een termijn van 8 weken met een maximum
van 20 tegelijk thuis. De kosten zijn € 12,50 per groep.
Bij het overschrijden van de uitleentermijn wordt een bedrag van € 0,15 per boek per
dag berekend. Het is niet de bedoeling dat de kinderen de boeken mee naar huis nemen.
Voor meer informatie over deze abonnementen kunt u terecht bij de plaatselijke
vestiging van Bibliotheek West-Achterhoek.
Doel:
- De boekenhoek in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf met een steeds
wisselende collectie boeken uitbreiden
- Het contact tussen leidsters en bibliotheek bevorderen en, indien nodig, de
leidsters adviseren bij de boekenkeuze
Doelgroep:
Alle groepen van de kinderopvang en peuterspeelzalen.
Periode:
Voor één jaar. Het abonnement kan op elk gewenst moment ingaan en wordt
automatisch verlengd.
Klassikaal boeken ruilen
Peuters kunnen onder begeleiding van de leidsters, onder schooltijd nieuwe boeken voor
op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf uitzoeken. Dit kan tijdens de openingstijden of
(in overleg) buiten de openingstijden van de bibliotheek. Er kunnen maximaal 20 boeken
per schoolabonnement worden geleend.
Doel:
- De peuterspeelzaal of kinderdagverblijf met een steeds wisselende collectie boeken
uitbreiden
- Bevordering van het bibliotheekbezoek
Doelgroep:
Peuters en de leidsters.
Periode:
Gedurende het hele schooljaar.
Kosten:
De peuterspeelzaal of kinderdagverblijf moet in het bezit zijn van een schoolabonnement.
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Babyhoek en babybijeenkomsten
Inhoud:
De vestigingen van West-Achterhoek (met uitzondering van Steenderen) beschikken over
een gezellig ingerichte babyhoek.
In deze hoek staan boekjes die met name geschikt zijn voor baby’s van 0-1 jaar. Dit zijn
badboekjes, knisperboekjes, knuffelboekjes en voelboekjes. De boekjes worden
uitgeleend in daarvoor bestemde uitleenzakjes. Uiteraard voelen, grijpen en sabbelen
baby’s bij alle boekjes. Om die reden zorgt de bibliotheek dat de boekjes regelmatig
gewassen worden.
Voor ouders van baby’s staat er een kleine collectie informatieve boeken en tijdschriften
met informatie over bijvoorbeeld borstvoeding, de ontwikkeling van de baby, spelen met
baby’s en babymassage.
In alle bibliotheek vestigingen worden themabijeenkomsten georganiseerd voor ouders
en hun baby’s. Onder het genot van een kop koffie of thee worden onderwerpen
besproken zoals voorlezen met baby’s en praten met de baby. U bent van harte
uitgenodigd om met een groepje baby’s en dreumesen van het kinderdagverblijf deel te
nemen aan de bijeenkomst. Kijk op onze website voor data, tijden en locaties.
Doel:
- Ontwikkelen van leesplezier op zeer jonge leeftijd
- Bevordering van het bibliotheekbezoek
Doelgroep:
Ouders met baby’s.
Periode:
De babyhoek is geopend tijdens openingstijden van bibliotheek.
Kosten:
Babyboekjes kunnen geleend worden door ouders van de baby’s met een gratis
lidmaatschap op naam van de baby.
Kinderdagverblijven kunnen babyboekjes lenen met een schoolabonnement.
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Vertelkastje en vertelplaten
Het vertelkastje, of Kamishibai, komt uit Japan.
Kamishibai betekent letterlijk, theater van papier.
Bij dit houten theatertje horen gelamineerde prenten,
waarop scènes uit het verhaal zijn afgebeeld. De
verteller schuift tijdens zijn verhaal de platen in het
kastje, waardoor er steeds nieuwe afbeeldingen te zien
zijn. Het verhaal komt zo als in een voorstelling tot leven.
Voor iedereen die met peuters en kleuters werkt biedt het vertelkastje met vertelplaten
veel voordelen. De verteller kan bijvoorbeeld eenvoudig de woordkeuze aanpassen,
ingaan op reacties van de kinderen en gebruik maken van gebaren en mimiek. Ook
kinderen met een taalachterstand kunnen door deze vorm van vertellen meegenomen
worden in beelden. De woordenschat zal door het vertellen vergroot worden.
Het reserveren en lenen van vertelplaten is gratis. Het vertelkastje kan er gratis bij
geleend worden, zolang de voorraad strekt. De vertelplaten kunnen gereserveerd worden
door in de catalogus ‘zoeken op onderwerp’ aan te klikken en dan de zoekterm
‘vertelplaten’ in te typen.
De bibliotheek heeft ongeveer 50 titels in haar bezit met vertelplaten. Voorbeelden zijn:
Titel

Schrijver

Thema

De gruffalo
De eend op de pot
Kleine Bever en de echo
De mooiste vis van de zee
Platvoetje
Bang mannetje

Donaldson, Julia
Kuiper, Nannie
MacDonald, Amy
Pfister, Marcus
Schubert, Ingrid
Stein, Mathilde

rijmverhaal/griezelen
zindelijkheid
vriendschap/water
vriendschap/water
sprookjesfig/anders zijn
angsten
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Voorlezen in de groep: prentenboek van het jaar 2016 “We hebben er een geitje
bij”.
Van woensdag 20 t/m zaterdag 30 januari 2016 worden de Nationale Voorleesdagen
georganiseerd rondom het prentenboek van het jaar “We hebben er een geitje bij” geschreven
door Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe.

In We hebben er een geitje bij! is op de kinderboerderij een nieuwe bewoner geboren. Voor Mik het
babygeitje heeft gevonden, gaat hij langs alle andere kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen
manier uiting geven aan hun blijdschap over de geboorte van het nieuwe geitje.
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2015 brengt een medewerker van de bibliotheek een bezoek
aan de peutergroepen. De medewerker leest het prentenboek “We hebben er een geitje bij” op een
bijzondere wijze voor. Daarna wordt er een liedje gezongen of een dansje met de peuters gedaan.
Ouders worden van harte uitgenodigd bij dit voorlezen aanwezig te zijn. Het bezoek duurt
ongeveer 30 minuten.
Doel:
-

Bevorderen van het leesplezier
Bevorderen van de taalontwikkeling
Bevorderen van de ouderbetrokkenheid

Doelgroep:
Peuters en hun ouders.
Periode:
Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 20 t/m 30 januari
Duur groepsbezoek:
Ongeveer een half uur
Aanmelden:
Via het inschrijfformulier in deze brochure. De plaatselijke bibliotheek maakt met u een afspraak
over datum en tijd.
Kosten:
De kosten zijn € 15,00 (excl. BTW) per groep.
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Leskist “Nog 100 nachtjes slapen”

Dorus is nog lang niet jarig en mag daarom geen feestje vieren. Ze mag van haar
moeder, die op de naaimachine bezig is, in lapjes knippen. Dan maakt Dorus haar eigen
feestje.
Doel:
- Bevorderen van het leesplezier
- Taalontwikkeling en vergroten woordenschat. Het programma is samengesteld
met inachtneming van de richtlijnen van de Taallijn VVE
- Bevorderen van de ouderbetrokkenheid
Doelgroep:
Het programma is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar, in het bijzonder voor peuters vanaf
3 jaar en hun ouders.
Periode:
Het hele jaar. Het thema sluit aan bij verjaardagen en feesten.
Inhoud Leskist:
Het programma zal in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:
 Programmabeschrijving met werkbladen
 Aanvullende suggesties
 Het boek Nog 100 nachtjes slapen
 Cd-rom
Duur van het project:
Leidsters kunnen er in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf drie weken mee werken.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
Het project kost € 15,50 (excl. BTW).
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Leskist “Klipperdeklop”
Inhoud:
Klipperdeklop is een programma naar het gelijknamige
prentenboek van Nicola Smee, waarin alles draait om een paard
en de andere dieren op de boerderij.
In het prentenboek – met grote platen en weinig tekst – staat een
geweldig leuk avontuur: Meneer Paard laat zijn vriendjes een ritje
maken op zijn rug. Dat loopt bijna verkeerd af, maar gelukkig
komt alles goed. En net als de dieren vraagt dit prentenboek om
nóg een keer: nóg eens voorlezen, liefst iedere dag.
De peuters krijgen deze weken bezoek van het stokpaard Logeermeneer Paard en zijn
vier dierenvriendjes (deze logeerdieren zitten in het pakket materialen). De logees doen
mee met de activiteiten. In het programma staat hoe de logeerdieren ingeschakeld
kunnen worden.
Doel:
- Bevorderen van het leesplezier
- Taalontwikkeling en vergroten woordenschat. Het programma is samengesteld
met inachtneming van de richtlijnen van de Taallijn VVE
- Bevorderen van de ouderbetrokkenheid
Doelgroep:
Het programma is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar, in het bijzonder voor peuters van
2½ tot 3 jaar en hun ouders.
Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het programma Klipperdeklop. De beschrijving
geeft leidsters aanbevelingen hoe ze dit kunnen doen.
Periode:
Het hele jaar. Het thema sluit aan bij: de boerderij.
Inhoud Leskist:
Het programma zal in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:
 Programmabeschrijving met werkbladen
 Aanvullende suggesties
 Stokpaard en 4 pluche dieren
 Het boek Klipperdeklop en enkele andere titels over de boerderij
 Cd-rom met geluiden en afbeeldingen
Duur van het project:
Leidsters kunnen er in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf drie weken mee werken.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
Het project kost € 15,50 (excl. BTW).
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Leskist “Kleine kangoeroe”
Inhoud:
Kleine Kangoeroe is een programma naar het gelijknamige
prentenboek van Guido van Genechten.
Kleine Kangoeroe heeft het heel goed naar haar zin in de buidel
van haar moeder, maar ze wordt steeds groter en haar moeder
vindt dat het tijd wordt dat ze de wijde wereld in gaat. Moeder
Kangoeroe laat zien hoe mooi die wereld buiten haar buidel is,
maar Kleine Kangoeroe vindt het niets. Maar als ze een andere
Kangoeroe springend ziet, wil ze dat ook en springt uit de buidel.
In de handleiding vindt u originele suggesties om het boek voor te lezen aan de kinderen.
In het verhaal zit een prachtig bewegingselement. Dit onderdeel is in samenwerking met
het Nederlands instituut voor Sport en Beweging uitgewerkt. Het boek leent zich ook erg
goed voor het uitspelen op de verteltafel en ook daar is in de handleiding aandacht voor.
Doel:
- Bevorderen van het leesplezier
- Taalontwikkeling en vergroten woordenschat. Het programma is samengesteld
met inachtneming van de richtlijnen van de Taallijn VVE
- Bevorderen van de ouderbetrokkenheid
Doelgroep:
Het programma is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar en hun ouders.
Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het programma Kleine Kangoeroe. De
beschrijving geeft leidsters aanbevelingen hoe ze dit kunnen doen.
Periode:
Het hele jaar. Het thema sluit aan bij de thema’s welkom of grootte.
Inhoud Leskist:
De leskist zal in ieder geval de volgende onderdelen bevatten:
 Handleiding voor de leidster
 Kangoeroeschort en diadeem met kangoeroe oren
 Klein kangoeroe van pluche
 Vingerpopjes vlinder, giraffe, vogel, olifant en kangoeroe
 Het boek kleine kangoeroe
 Liedje
 Vertelplaten
Duur van het project:
Leidsters kunnen er in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf drie
weken mee werken.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
Het project kost € 15,50 (excl. BTW).
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Leskist “Anton kan toveren”
Inhoud:
Het boek “Anton kan toveren” van Ole Könnecke, was verkozen
tot het prentenboek van het jaar 2009.
“Anton heeft een echte toverhoed en dus wil hij toveren. De
boom verdwijnt niet, maar het vogeltje wel. En Lucas ook!
Anton kan toveren. Zijn vrienden geloven hem niet. Tot hij
Laura's vogel terugtovert. Anton kan écht toveren!”
In de handleiding vindt u originele suggesties om het boek voor
te lezen aan de kinderen.
Doel:
- Bevorderen van het leesplezier
- Taalontwikkeling en vergroten woordenschat. Het programma is samengesteld
met inachtneming van de richtlijnen van de Taallijn VVE
- Bevorderen van de ouderbetrokkenheid
Doelgroep:
Peuters van 2-4 jaar.
Periode:
Het hele jaar.
Inhoud leskist:
 Handleiding voor de leidster
 Prentenboek “Anton kan toveren”
 Vertelplaten “Anton kan toveren”
 Vingerpopje Anton
 Kleurplaat Anton
 Vogelkooitje met vogeltje
 Toverdoek met vingerpopjes voor het toverspel
 Papieren hoed van Anton
Duur van het project:
Leidsters kunnen er in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf drie weken mee werken.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
Het project kost € 15,50 (excl. BTW).
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Leskist “Centraal prentenboek”
Inhoud:
De leidster gaat in de groep met de peuters aan de slag met één van de prentenboeken. De
leidster introduceert het boek in de groep. In de handleiding staan hiervoor diverse suggesties. Bij
de eerste introductie is het raadzaam om de ouders ook uit te nodigen.
In de eerste week wordt het boek diverse keren voorgelezen.
Na een week neemt elke peuter het prentenboek mee naar huis, waarbij van de ouders wordt
verwacht dat zij, ondersteunt door verwerkingsvellen, samen met hun kind het verhaal lezen. Liefst
meerdere keren. Ruim een week later nemen de leerlingen het prentenboek weer mee naar de
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. De verwerkingsvellen mogen de kinderen houden.
U kunt kiezen uit de volgende titels. Een korte inhoudsbeschrijving vindt u op onze website
www.bibliotheekwestachterhoek.nl:
Titel
Eendje in de regen
Wat gaat Sinan doen
De grote rode bus
De kinderboerderij
Er was een een muisje….
over tellen van 1 tot 12
En nu lekker slapen Sam
Za-za’s babybroertje
Nijntje vliegt
Dottie’s eieren
Kom nou Bommes
De eend op de pot
Raad eens hoeveel ik van je hou
Hup naar buiten
Kleine muis zoekt een huis
Daar ben ik dan
Wil je met me spelen
Doel:
-

Schrijver
Amy Hest
Dagmar Stam
Judy Hindley
Betty Sluyzer
Gitte Spee
Amy Hest
Lucy Cousins
Dick Bruna
July Sykes
Jane Simmons
Nannie Kuiper
Sam McBratney
Betty Sluyzer
Petr Horacek
Nannie Kuiper
Anna-Clara Tidholm

Bevorderen van het leesplezier
Taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat
Bevorderen van de ouderbetrokkenheid
Stimuleren van het voorlezen in de thuissituatie

Doelgroep:
Het programma is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar en hun ouders.
Periode:
Het hele jaar.
Inhoud




leskist:
20 prentenboeken van één titel
1 handleiding voor de leidster
20 sets verwerkingsvellen

Duur van het project:
Leidsters kunnen er in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf vier weken mee werken.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure.
Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven in welke periode u gebruik wilt maken van het
centraal prentenboek en welke titel u wilt lenen. U kunt meerdere keren gebruik maken van dit
project.
Kosten:
Het project kost € 15,50 (excl. BTW) per keer.
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Leskist “Kikker in het kinderdagverblijf”
Inhoud:
Het verhaalfiguurtje Kikker van Max Velthuijs behoort tot
onze klassiekers. Ieder kind zou Kikker moeten kennen. Het
project Kikker in het kinderdagverblijf wil daar voor zorgen.
Met dit project kan er in het kinderdagverblijf thematisch
gewerkt worden.
Baby’s, dreumesen en peuters maken kennis met het
verhaalfiguurtje Kikker. Het project bestaat uit een
wandkleed met daarop verschillende opbergplekken voor de
vingerpopjes en de boeken.
In de handleiding is speciale aandacht voor het werken met baby`s en boeken. Ook vindt
u suggesties voor de leidsters om met dreumesen en peuters en de twee grote uitgaven
van “Het grote boek van Kikker” en “Eend en Kikker en een heel bijzondere dag”, te
werken. Deze prentenboeken kunt u zelf aan het project toevoegen.
Doel:
- Bevorderen van het leesplezier
- Taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat
Doelgroep:
Baby’s, dreumesen en peuters.
Periode:
Het hele jaar.
Inhoud leskist:
 Een wandkleed (met buizen en haken)
 4 babyboekjes (kikker in het water, kraken met kikker, kikker buiten, mijn kikker
aanwijsboek)
 6 vingerpopjes
 Handleiding kinderdagverblijf
 Een tas
Duur van het project:
Leidsters kunnen er in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf drie weken mee werken.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
Het project kost € 15,50 (excl. BTW).
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Leskist “De wiebelbillenboogie”
Inhoud:
Als mama olifant weg moet, past papa olifant op. En dat is
een feest: samen op verkenning gaan als indianen, super
veel schuim maken in bad en de wiebelbillenboogie (leren)
dansen. Als mama weer thuis komt en de rommel ziet,
zucht ze diep. Papa olifant en de kinderen proberen haar
weer op te vrolijken.
Het boek “De wiebelbillenboogie” van de schrijver Guido van
Genechten was verkozen tot prentenboek van het jaar
2010.
Thema:
Het boek sluit aan bij de thema’s: gezin, oppassen, dansen en spelen.
Doel:
- Bevorderen van het leesplezier
- Taalontwikkeling en vergroten van de woordenschat
Doelgroep:
Het programma is bedoeld voor kleuters uit groep 1 en 2, met de nadruk op groep 1.
Periode:
Het hele jaar.
Inhoud leskist:
De leskist bevat de volgende onderdelen:
-

lesbrief voor de leerkrachten
prentenboek “de wiebelbillenboogie”
vertelplaten met beschrijving
groene koffer met daarin het pak van papa olifant en de cd “Doe de
wiebelbillenboogie”
30 gekleurde handdoeken
indianentooi
olifantenvoetstappen
7 gelamineerde platen uit het boek voor speurtocht
stickervellen behorende bij gelamineerde platen
vingerpopje olifant
tekst wiebelbillenboogielied met dansbewegingen
grote knuffel olifant

Duur:
De leerkracht kan 3 weken met het project werken.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
Het project kost € 15,50 (excl. BTW).
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Leskist “Fiet wil rennen”

Inhoud:
Het boek “Fiet wil rennen” geschreven door Bibi Dumon Tak, is in 2011 gekozen tot
prentenboek van het jaar. Fiet is een eigenwijze struisvogel die heel graag rent. Maar
tegen de storm in rennen is erg moeilijk.
In de handleiding vindt u originele suggesties om het boek voor te lezen aan de kinderen.
Doel:
- Bevorderen van het leesplezier
- Taalontwikkeling en vergroten woordenschat. Het programma is samengesteld
met inachtneming van de richtlijnen van de Taallijn VVE
- Bevorderen van de ouderbetrokkenheid
Doelgroep:
Het programma is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar en hun ouders.
Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het programma Fiet wil rennen. De
beschrijving geeft leidsters aanbevelingen hoe ze dit kunnen doen.
Periode:
Het hele jaar. Het thema sluit aan bij bewegen.
Inhoud leskist:
 Handleiding voor de leidster
 Prentenboek “Fiet wil rennen”
 Vertelplaten “Fiet wil rennen”
 Handpop Fiet
 Kartonnen achtergrond met een afbeelding van het verhaal
 Cd met windgeluiden en liedje van Fiet
Duur van het project:
Leidsters kunnen er in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf drie weken mee werken.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
Het project kost € 15,50 (excl. BTW).
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Leskist “Mama kwijt”

Inhoud:
Het boek “mama kwijt” geschreven door Chris Haughton, is in 2012 gekozen tot
prentenboek van het jaar. Kleine uil valt al slapend uit het nest en landt op de zachte
bodem van het bos. Eekhoorn helpt hem zoeken naar zijn mama. Maar hoe ziet zij er
precies uit?
In de handleiding vindt u originele suggesties om het boek voor te lezen aan de kinderen.
Doel:
- Bevorderen van het leesplezier
- Taalontwikkeling en vergroten woordenschat. Het programma is samengesteld
met inachtneming van de richtlijnen van de Taallijn VVE
- Bevorderen van de ouderbetrokkenheid
Doelgroep:
Het programma is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar en hun ouders.
Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het programma Mama kwijt. De beschrijving
geeft leidsters aanbevelingen hoe ze dit kunnen doen.
Periode:
Het hele jaar. Het thema sluit aan bij bewegen.

Inhoud leskist:
De leskist bevat o.a.de volgende onderdelen:
- lesbrief
- het prentenboek “Mama kwijt”
- houten boom
- mandje met alle voorkomende knuffels
uit het verhaal
- cd met lied “Mama kwijt”
- vertelplatenset
Duur van het project:
Leidsters kunnen er in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf drie weken mee werken.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
Het project kost € 15,50 (excl. BTW).

15

Leskist “Boer Boris “

Inhoud:
Boer Boris gaat naar zee, geschreven door Ted van Lieshout en geïllustreerd door Philip
Hopman, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2015.
'Boer Boris heeft vakantie. Boer Boris gaat naar zee.
Hij pakt zijn kleine koffertje. Wat neemt Boer Boris mee?'
Een heleboel. Te veel voor in zijn koffer. Boer Boris besluit dan maar de tractor vol te
laden. Nu kan er veel meer mee! Nog steeds niet genoeg? Daar weet Boer Boris wel raad
op. Dat wordt een supervakantie!
In de handleiding vindt u originele suggesties om het boek voor te lezen aan de kinderen.
Doel:
- Bevorderen van het leesplezier
- Taalontwikkeling en vergroten woordenschat. Het programma is samengesteld
met inachtneming van de richtlijnen van de Taallijn VVE
- Bevorderen van de ouderbetrokkenheid
Doelgroep:
Het programma is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar en hun ouders.
Ouders worden nadrukkelijk betrokken bij het programma Boer Boris. De beschrijving
geeft leidsters aanbevelingen hoe ze dit kunnen doen.
Periode:
Het hele jaar. Het thema sluit aan bij bewegen.
Inhoud leskist:
 Handleiding voor de leidster
 Prentenboek “Boer Boris”
 Vertelplaten “Boer Boris”
 Materialen voor het uitspelen van “Boer Boris”
 Speelmateriaal
Duur van het project:
Leidsters kunnen er in de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf drie weken mee werken.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
Het project kost € 15,50 (excl. BTW).

16

Lezing
“Voorlezen, je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!”: lezing voor ouders van
peuters.
Inhoud:
De bibliothecaris kan een bijdrage leveren aan ouderbijeenkomsten waarop het lezen
centraal staat. Dat kan zowel een algemene ouderavond, als een ouderbijeenkomst
rondom een bepaald thema zijn.
Op zo’n ouderavond of koffieochtend kunnen diverse onderwerpen aan bod komen:
- het belang van leesplezier
- het belang van (interactief)voorlezen
- boeken als hulpmiddel bij angst, jaloezie, rouw, zindelijkheid e.d.
De lezing kan bij u op locatie gegeven worden, bijvoorbeeld tijdens een ouderavond,
maar ook in de bibliotheek. Dit hangt af van het aantal belangstellenden en het karakter
van de lezing.
Bij de lezing wordt een tentoonstelling van jeugdboeken ingericht, zodat ouders
zoveel mogelijk boeken kunnen bekijken.
Doel:
Ouders op een ontspannen manier laten kennismaken met diverse prentenboeken en
(interactief) voorlezen. Ouders laten ervaren wat leesplezier is en laten zien hoe
belangrijk leesplezier is voor de taalontwikkeling van hun kind.
Doelgroep:
Ouders van peuters.
Periode:
Gedurende het hele schooljaar.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
De kosten zijn € 60,- (exclusief btw) per lezing.
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Bibliotheekbijdrage voor de ouderinformatiekrant of nieuwsbrief
Inhoud:
Drie maal per schoolseizoen kan de bibliotheek een bijdrage aan de ouderinformatiekrant
of nieuwsbrief leveren. Er verschijnt kopij in november, februari en in mei. De bijdrage
bestaat uit bijvoorbeeld informatie over nieuwe bijzondere (prenten)boeken, bekroonde
boeken, of boeken rond een thema. De bijdrage wordt digitaal aangeleverd.
Doel:
- Leesbevordering
- Boekpromotie
Doelgroep:
Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Periode:
Drie maal per schoolseizoen.
Aanmelden:
Via het digitale formulier of het inschrijfformulier in deze brochure. De bibliotheek maakt
met u een afspraak over datum en tijd.
Kosten:
Gratis.
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Inschrijfformulier
Voorlezen in de groep: “We hebben er een geitje bij”
Kosten: € 15,00 (ex BTW) per groep
Naam kinderdagverblijf/kinderopvang:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
Aantal groepen:
Aantal kinderen per groep:
Voorkeur dagdeel (eerste keus):
Voorkeur dagdeel (tweede keus):

Ingevulde formulieren graag 27 november 2015 opsturen naar:
Bibliotheek West-Achterhoek
t.a.v. Karin van den Dikkenberg
Postbus 279
7000AG Doetinchem
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Inschrijfformulier: Leskisten
( u kunt meerdere leskisten aankruisen)
Uitleentermijn: 3 weken
Kosten: € 15,50 (excl. BTW)
Naam kinderdagverblijf/kinderopvang:
Contactpersoon:
Adres:
Telefoon:
E-mailadres:
Leskisten:
o

Nog honderd nachtjes slapen

Voorkeursperiode (maand)
o Klipperdeklop
Voorkeursperiode (maand)
o

Kleine kangoeroe

Voorkeursperiode (maand)
o

Anton kan toveren

Voorkeursperiode (maand)
o

Kikker in het kinderdagverblijf

Voorkeursperiode (maand)
o

De wiebelbillenboogie

Voorkeursperiode(maand)
o

Fiet wil rennen

Voorkeursperiode (maand)
o

Mama kwijt

Voorkeursperiode(maand)
o

Boer Boris

Voorkeursperiode(maand)
Ingevulde formulieren graag opsturen naar:
Bibliotheek West-Achterhoek
t.a.v. Karin van den Dikkenberg
Postbus 279 7000 AG Doetinchem
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Inschrijfformulier: Leskist “Centraal Prentenboek”
Uitleentermijn: 4 weken
Kosten: € 15,50 (excl. BTW)
Naam school:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Aantal leerlingen in de groep:
Voorkeurstitel:
o “Eendje in de regen” van Amy Hest
o

“Wat gaat Sinan doen” van Dagmar Stam

o

“De grote rode bus” van Judy Hindley

o

“De kinderboerderij” van Betty Sluyzer

o

“Er was eens een muisje….over tellen van 1 tot 12” van Gitte Spee

o

“En nu lekker slapen Sam” van Amy Hest

o

“Za-za’s babybroertje” van Lucy Cousins

o

“Nijntje vliegt” van Dick Bruna

o

“Dottie’s eieren” van July Sykes

o

“Kom nou Bommes” van Jane Simmons

o

“De eend op de pot” van Nannie Kuiper

o

“Raad eens hoeveel ik van je hou” van Sam McBratney

o

“Hup naar buiten” van Betty Sluyzer

o

“Kleine muis zoekt een huis”van Petr Horacek

o

“Daar ben ik dan” van Nannie Kuiper

o

“Wil je met me spelen” van Anna-Clara Tidholm

Voorkeursmaand:
Ingevulde formulieren graag opsturen naar:
Bibliotheek West-Achterhoek
t.a.v. Karin van den Dikkenberg
Postbus 279
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7000 AG Doetinchem

Inschrijfformulier: Bibliotheekbijdrage voor de
ouderinformatiekrant/nieuwsbrief
Naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mailadres:

Ingevulde formulieren graag opsturen naar:
Bibliotheek West-Achterhoek
t.a.v. Karin van den Dikkenberg
Postbus 279
7000 AG Doetinchem
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Inschrijfformulier: Lezing: “Voorlezen: je kunt er niet vroeg genoeg mee
beginnen”
Kosten: € 60,- (excl. BTW) per lezing
Naam peuterspeelzaal/kinderdagverblijf:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
E-mailadres:
Voorkeursavond/ochtend:

Ingevulde formulieren graag opsturen naar:
Bibliotheek West-Achterhoek
t.a.v. Karin van den Dikkenberg
Postbus 279
7000 AG Doetinchem
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