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De veertiende editie van De Nationale Voorleesdagen staat 

voor de deur: van 24 januari tot en met 3 februari 2018. 

Doel van de campagne is het stimuleren van voorlezen 

aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Voorlezen aan 

kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 

het taalgevoel, vergroot de woordenschat en draagt bij aan 

hun interactieve vaardigheden. Maar vooral: het bezorgt 

kinderen heel veel plezier!

Dit keer is Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup 

verkozen tot Prentenboek van het Jaar. Speciaal voor De 

Nationale Voorleesdagen is het prentenboek ook in een 

mini-editie te koop, met daarin een inlogcode voor een 

gratis app met spelletjes. 

1.1 Materialen CPNB
Stichting CPNB heeft als organisator van De Nationale 

Voorleesdagen verschillende materialen rondom 

het Prentenboek van het Jaar ontwikkeld. Denk aan 

affi  ches, ballonnen, vlaggenlijnen, een kleurplaat en een 

vingerpopjes van 

de tijger uit Ssst! 

De tijger slaapt. Dit 

materiaal hebben de 

bibliotheken in mei 

kunnen bestellen.

Lestips voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bij de 

titels uit de Prentenboek TopTien (zie overzicht in paragraaf 

1.3) zijn te downloaden via www.cpnb.nl (beschikbaar na 

inloggen). 

Er wordt door CPNB ook een gratis peuterpakket naar 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verzonden 

met daarin affi  ches over De Nationale Voorleesdagen, 

de Prentenboek TopTien, tips over voorlezen en een 

kopieerbare kleurplaat. Ook zitten er 30 briefkaarten in 

om aan ouders mee te geven om uit te delen: Wil jij me 

15 minuten voorlezen?. In dit pakket zit ook een brief met 

een code zodat kinderdagverblijven de lestips zelf kunnen 

downloaden op www.onderwijs.nationalevoorleesdagen.nl.

Attendeer de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die 

een bezoek brengen aan de bibliotheek op dit pakket en 

moedig hen aan de briefkaarten te verspreiden.

1.2 Het Voorleesdagenpakket bij Ssst! De tijger 
slaapt
Samen met uitgeverij Gottmer ontwikkelde Cubiss 

verschillende materialen om van De Nationale 

Voorleesdagen een vrolijk voorleesfeest te maken. Het 

verhaal over de slapende tijger en de dieren die langs 

hem proberen te sluipen om zijn verjaardag voor te 

bereiden, is spannend voor jonge kinderen zonder 

dat het té eng wordt, en de afl oop is feestelijk. In het 

Voorleesdagenpakket zitten materialen die, samen met 

deze handleiding, ervoor zullen zorgen dat de peuters een 

geweldige tijd hebben bij hun bezoek aan de bibliotheek.

•  een grote slapende tijger (of kan hij ook wakker 

worden…?)

•  dierenkronen om zelf langs de tijger te kunnen sluipen

•  een taart om de verjaardag mee te vieren

Het liedje Er ligt een tijger in de weg! , geschreven door Bette 

Westera, mag tijdens het peuterbezoek natuurlijk niet 

ontbreken. 

1.3 Prentenboek TopTien
Ssst! De tijger slaapt, geschreven en geïllustreerd door Britta 

Teckentrup, is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2018.  

Naast dit boek hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen 

nog negen andere prentenboeken gekozen uit het aanbod 

van 2017, die de Prentenboek Top Tien compleet maken. In 

dit overzicht de tien genomineerde boeken. 

1 De Nationale Voorleesdagen 2018 
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Tekst & illustraties:  Britta Teckentrup
Uitgeverij:   Gottmer
ISBN:   9789025765460
Prijs:   € 13,95

Tekst & illustraties:  Jonny Lambert 
Uitgeverij:   Veltman
ISBN:   9789048312641
Prijs:   € 12,50

Tekst:  Sherri Duskey Rinker

Illustraties:  Tom Lichtenfeld

Uitgeverij:  Moon

ISBN: 9789048831036 

Prijs:  € 7,50

Tekst:  Anke de Vries
Illustraties:  Piet Grobler
Uitgeverij:  Lemniscaat
ISBN:  9789047708513
Prijs:  € 13,95

Tekst:  Jozua Douglas
Illustraties:  Loes Riphagen
Uitgeverij:  De Fontein
ISBN:  9789026141959
Prijs:  € 13,99

Ssst! De tijger slaapt

Gewoon zoals je bent 

Slaap maar fi jn, bouwterrein

Antonia

De kusjeskrokodil

Ssst! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker 
maken. Maar ze ligt wel vreselijk in de weg... Gelukkig 
heeft Kikker een idee: met een ballon zweven ze over de 
tijger heen. Daarbij kunnen ze wel wat hulp gebruiken. 
Blaas je mee, zodat alle dieren veilig aan de overkant 
komen? 

Kleine Snuf moet in de rij blijven lopen met de andere 
olifanten, maar er is veel te zien onderweg. Steeds 
komen ze andere dieren tegen die wel iets hebben 
wat Kleine Snuf ook graag wil hebben, van superlange 
steltpoten tot mooie vleugels om te vliegen en 
fl adderen.

Als de zon ondergaat achter de grote bouwplaats, 
maken alle hardwerkende machines zich klaar om 
welterusten te zeggen. Eén voor één gaan Kraanwagen, 
Cementmixer, Bulldozer en Graafmachine lekker slapen, 
zodat ze ‘s morgens weer klaar zijn voor een nieuwe dag 
vol zware en stoere werkzaamheden.

Antonia houdt van zingen. Als ze haar stem in alle vroegte 
laat schallen, kreunen de dieren. Op een dag krijgt Antonia 
er genoeg van en gaat ze ervandoor. Pas dan merken 
de dieren wat ze missen. Als Antonia in vermomming 
terugkeert, hoort ze de dieren alle lof over haar zingen 
en besluit ze te blijven. Om de volgende ochtend haar 
aanwezigheid weer luidkeels te laten blijken…

Tim kan niet slapen. Hij hoort allerlei vreemde geluiden. 
Het blijken dieren die in zijn slaapkamer verstopt 
zitten: het Verhaaltjesvarken, de Toedektijger en de 
Knuff elbuff el. Deze bijzondere dieren helpen Tim om in 
slaap te vallen. Maar na een kus van de Kusjeskrokodil 
kan hij pas écht lekker gaan slapen.
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Tekst &  Jenni Desmond
illustraties: 
Uitgeverij:  Lemniscaat
ISBN:  9789047707622
Prijs:  € 13,95

Tekst:  Edward van de Vendel
Illustraties:  Floor de Goede
Uitgeverij:  Em. Querido’s  
  Kinderboeken Uitgeverij 
ISBN:  9789045119588
Prijs:  € 14,99

Tekst &  Anita Bijsterbosch
illustraties: 
Uitgeverij:  Clavis
ISBN:  9789044827248
Prijs:  € 12,95

Tekst &  Susanne Strasser
illustraties: 
Uitgeverij:  Hoogland & Van Klaveren 
ISBN:  9789089672063
Prijs:  € 11,50

Tekst &  Jörg Mühle
illustraties: 
Uitgeverij:  Gottmer
ISBN:  9789025765835
Prijs:  € 8,95

Alberts boom

Ik ben bij de dinosaurussen geweest

Mijn potje

Mmm… een taart!

Nog even mijn haartjes wassen

De beer Albert heeft een lievelingsboom, waarin hij 
graag op een tak ligt. Maar dan gebeurt er iets wat hij 
nog niet eerder heeft meegemaakt. Zijn boom huilt. Met 
de hulp van andere dieren uit het bos probeert hij de 
boom te troosten. Maar niets helpt. Tot Albert zijn boom 
een berenknuff el geeft en heel zachtjes vraagt wat er 
aan de hand is…

Toegankelijk en grappig prentenboek over een jongetje 
dat dol is op dinosaurussen! Iedere dag verdwaalt hij 
in zijn lievelings-dino-boek en beleeft zo de meest 
spannende avonturen met de T-Rex, de Stegosaurus en 
vele anderen… Met kleurrijke en levensechte illustraties 
van Floor de Goede.

Er valt iets roods uit de lucht. ‘Een hoed!’ denkt Hond. 
Ook de andere dieren wagen een gokje. Een bedje? 
Een boot? Een bloemenvaas? Alleen Haas weet wat het 
echt is, want het is van hém. Een grappig verhaal waarin 
allerlei dieren niet goed weten waarvoor een potje 
dient.

Beneden staat de beer, hij heeft honger. Boven staat de 
taart, heerlijk zoet, maar onbereikbaar. Daar komt het 
varken. En daarna de hond, de haas, de kip en de kikker. 
Een oud kunstje lijkt te werken: samen komen ze heel 
ver. Dan gaat het bijna toch nog mis.

Klein Konijn moet in bad, dus roep hem maar gauw. En 
help je ook met haartjes wassen? Dat vindt Klein Konijn 
namelijk niet zo fi jn. Pas op dat hij geen schuim in zijn 
oogjes krijgt! Zo, nu nog even afdrogen en föhnen. Het 
resultaat: een brandschoon Klein Konijn. Lief!
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2 Draaiboek voor het peuterbezoek

2.1 Overleg met de pedagogisch medewerker 
Bereid het peuterbezoek aan de bibliotheek goed voor, samen met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Ter 

voorbereiding op het bezoek zijn er een aantal dingen te regelen. Hieronder staan enkele tips over de afspraken die je kunt 

maken met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf.  

Betrek ook gastouders bij De Nationale Voorleesdagen!

Gastouders zijn ook een mogelijke doelgroep voor De Nationale Voorleesdagen. Ze hebben natuurlijk minder kinderen 

in een groep, maar je kunt in één bezoek bijvoorbeeld meerdere gastouders met hun kinderen ontvangen. Schrijf indien 

mogelijk de gastouders aan en geef door op welke momenten je een voorleesbezoek voor hen organiseert. Zij kunnen 

zich dan hiervoor inschrijven, zodat je weet hoeveel kinderen er komen. Zorg dat je in dat geval ook met de gastouders 

onderstaande afspraken maakt!

Afspraken Acties

Vraag aan de pedagogisch medewerker of het boek Ssst! De 

tijger slaapt al een keer voorgelezen kan worden voordat de 

peuters het bezoek aan de bibliotheek brengen. De peuters 

doen bij hun bezoek immers veel nieuwe indrukken 

op, dus het is prettig als zij het verhaal al een beetje 

kennen. De lessen bij het boek bieden de pedagogisch 

medewerker ondersteuning bij het interactief voorlezen 

en het thematisch verder werken met het boek. Door het 

boek in kleine groepjes voor te lezen, kan de pedagogisch 

medewerker bovendien veel gerichter ingaan op de 

beleving van het individuele kind. 

•  In het peuterpakket dat de peuterspeelzalen ontvangen 

zit een brief met daarin een code waarmee ze de lestips 

kunnen downloaden.

•  Download eventueel zelf de speeltips en lessen via  

www.cpnb.nl, en zorg dat de pedagogisch medewerker ze 

ontvangt als ze die nog niet heeft.

•  Wijs de pedagogisch medewerkers eventueel op deze 

brochure van de Stichting Lezen: http://www.lezen.nl/

publicaties/kwestie-van-lezen-deel-4-voorlezen-in-de-

kinderopvang

Vraag aan de pedagogisch medewerker om alvast het 

liedje Er ligt een tijger in de weg! een aantal keer met de 

kinderen te beluisteren op de peuterspeelzaal of op het 

kinderdagverblijf, voordat de peuters het bezoek aan 

de bibliotheek brengen. Vooral het refrein nodigt uit tot 

meezingen. Dit liedje is speciaal voor de voorleesdagen 

bij het boek geschreven door Bette Westera, op muziek 

gezet door Diederik van Essel en ingezongen door Zippora 

Tieman.

•  Attendeer de kinderopvang en gastouders op de mini-

editie van Ssst! De tijger slaapt die in de boekhandel voor  

€ 4,95 te koop is. Bij de mini-editie hoort een app die 

gratis toegankelijk is met de inlogcode uit de mini-editie. 

De app is zowel geschikt voor Apple, Android als voor in 

je webbrowser. In de app vind je het liedje Er ligt een tijger 

in de weg! en een animatie van het verhaal, voorgelezen 

door Ruben Nicolai.

•  Het lied Er ligt een tijger in de weg! staat ook op de cd die in 

het Cubiss Voorleesdagenpakket zit, en is desgewenst los 

te bestellen. Het is ook gratis te downloaden op  

www.cpnb.nl. (beschikbaar na inloggen).  

Zorg dat de pedagogisch medewerker het lied en de tekst  

(zie Bijlage) ontvangt. 
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Het is handig als de kinderen een naamkaartje of -sticker 

kunnen dragen tijdens het bibliotheekbezoek. Dat maakt 

het persoonlijk aanspreken van de kinderen eenvoudiger. 

Vraag of de pedagogisch medewerker hiervoor kan zorgen. 

Vraag of er vanuit de peuterspeelzaal of op het 

kinderdagverblijf een nieuwsbrief naar de ouders verstuurd 

wordt. Als dat het geval is, vind je op de site een voorbeeld 

van een bericht.

•  Download via https://www.cubiss.nl/webshop/

producten/ssst-de-tijger-slaapt-leesbevorderingsproject-

tijdens-de-nationale-voorleesdagen de Wordbestanden 

voor de communicatie. 

Bespreek op welke manier ouders gestimuleerd kunnen 

worden om thuis meer voor te lezen:

•  Breng BoekStart onder de aandacht bij ieder 

intakegesprek met ouders op het kinderdagverblijf.

•  Verspreid de kaarten met de tekst ‘Wil jij me 15 minuten 

voorlezen?’ uit het peuterpakket.

•  Wijs ouders op sites die informatie geven over voorlezen

•  Leen prentenboeken uit in combinatie met 

Speelontdekboeken. 

• Gebruik De Leesmeter.

•  Oriënteren op ouderbetrokkenheid programma’s. 

Informeer eventueel bij de Provinciale 

Ondersteuningsinstelling (POI) voor meer informatie.

•  Evt. brochure downloaden van de Stichting Lezen:  

http://www.lezen.nl/publicaties/kwestie-van-lezen-deel-

8-ouders-betrekken-bij-voorlezen.

2.2 Kleed de voorleesruimte aan
De voorleesochtend tijdens het bibliotheekbezoek is een feest voor de peuters en kleuters. Dat sluit goed aan bij het 

prentenboek Ssst! De tijger slaapt omdat het daarin uiteindelijk ook om een feest gaat - een verrassingsfeest voor de tijger. 

Versier daarom de voorleesruimte als voor een verjaardag. Hang verjaardagsslingers, strikken en vlaggetjes op. Gebruik 

cadeaupapier om de wanden te versieren of pak de voorleestafel in. Eventueel kun je ook lege dozen inpakken en in een 

hoek of bovenop de kasten zetten. Het is echter niet de bedoeling dat peuters er te veel door worden afgeleid en ze uit willen 

pakken. Het boek en de tijger staan centraal, maar de ruimte mag wel een feestelijke sfeer uitstralen. 

Gebruik de promotiematerialen als je die bij CPNB besteld hebt om de vertelhoek verder aan te kleden. De affiches van 

het Prentenboek van het Jaar en van De Nationale Voorleesdagen kun je her en der ophangen. Plak de raamstickers op 

strategische plekken en versier de vertelruimte met de vlaggenlijnen. Als je de ballonnen gebruikt om de ruimte te versieren, 

hang ze dan zo dat de kinderen er niet bij kunnen. Dat leidt te veel af tijdens het voorlezen.
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Het Voorleesdagenpakket van Cubiss 

In het pakket dat Cubiss samen met uitgeverij Gottmer 

heeft ontwikkeld, zitten verschillende materialen om 

het voorleesbezoek tijdens De 

Nationale Voorleesdagen tot een 

echte belevenis te maken: 

• de grote slapende tijger;

•  het liedje Er ligt een tijger in de 

weg!;

• een zittende tijger;

• 5 sets van 25 dierenkronen (5 

keer 5 verschillende);

• een taart met stukjes om hem te 

versieren. 

De zittende tijger kan bij de ingang van de bibliotheek 

staan om de kinderen te verwelkomen.

De grote slapende tijger moet in het midden van de 

vertelruimte staan. Zorg wel dat je er bij kunt komen tijdens 

het voorlezen, om het oog van de tijger open te kunnen 

doen. Het oog kan open en dicht door eraan te draaien. 

Probeer een paar keer uit hoe dat werkt, zodat je weet wat 

je tijdens het voorlezen moet doen. Voor het begin van de 

voorleesbijeenkomst moet het oog dicht zijn.

Het liedje Er ligt een tijger in de weg! kan tijdens de 

binnenkomst van de kinderen gespeeld worden, en komt 

terug na het voorlezen.

De dierenkronen worden na het voorlezen gebruikt voor 

spelletjes. Het is handig om steeds voor de voorstelling het 

benodigde aantal kronen in elkaar gezet te hebben. Door 

de sleuven in het papier kunnen kronen van verschillende 

groottes gemaakt worden. Meestal zal de kleinste maat 

goed passen. Je kunt desgewenst tevoren een paar grotere 

maken of de kronen aanpassen als de kinderen ermee aan 

de slag gaan. De kronen kunnen na afl oop met de kinderen 

meegegeven worden zodat ze een aandenken aan het 

bezoek hebben, en ook de ouders kunnen zien dat ze naar 

de bieb geweest zijn. Mede daarom is op de binnenkant 

een tekst afgedrukt over het belang van voorlezen.

De taart met de versieringen wordt ook na het voorlezen 

gebruikt. Deze is bedoeld om vaker gebruikt te worden; 

de kinderen mogen de versierstukjes dus niet meenemen. 

Als je groep uit jonge peuters bestaat, zijn de versierstukjes 

misschien wat klein; laat het versieren van de taart na 

afl oop dan achterwege.

De grote slapende tijger kan eenvoudig uitgeklapt worden 

volgens de handleiding die op de verpakking zit: 

1. Zet de display rechtop, zodat de tijger naar voren komt.

2.  Vouw het karton onderaan tussen tijger en achterwand 

tot een doosje.

3.  Vouw de driehoek in de achterwand naar achteren zodat 

hij blijft staan.
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2.3 Het bezoek
Als je de voorbereiding met de pedagogisch medewerker 

hebt doorgenomen en de vertelruimte is aangekleed, ben 

je klaar voor het bezoek van de peuters. Om alles in goede 

banen te leiden, zijn hier nog enkele tips. 

2.3.1 Tips voor een geslaagd bezoek
•  Zorg dat je het verhaal, de tijger en de activiteiten van 

tevoren bekeken hebt. Wat gebeurt er in het verhaal? Wat 

is er op de tekeningen te zien? Je kunt dan makkelijker 

focussen op de belangrijke dingen en daar de peuters in 

meenemen.

•  Laat niets aan het toeval over en zorg dat alles klaar ligt: 

leg het prentenboek klaar, zet de tijger midden in de 

ruimte en houd de traktatie voor de kinderen bij de hand. 

•  Niets is zo vervelend als een onderbreking van het 

voorlezen; zorg er daarom voor dat alle peuters naar de 

wc zijn geweest voordat je begint. 

•  Zet de kinderen tijdens het voorlezen in een halve cirkel 

voor je. Laat de pedagogisch medewerker dit begeleiden. 

Leg uit wanneer ze mogen meedoen en wanneer ze 

moeten blijven zitten. Wees hier duidelijk in. 

•  Ga niet voor een raam zitten, maar kies een rustige 

achtergrond zodat de kinderen niet afgeleid worden. 

•  De beste manier om rust in een peutergroep te creëren, is 

door zachtjes te praten. 

•  Lees de titel voor op een manier die de aandacht trekt. 

Hier gaat iets gebeuren, moet je nu eens luisteren! Wees 

allemaal maar stil dan kun je het goed verstaan. Creëer zo 

een sfeer waarin de kinderen willen luisteren en bij het 

verhaal betrokken worden.

•  Lees het verhaal interactief voor: betrek de kinderen erbij 

door ze mee te laten doen met het verhaal en door ze op 

dingen op de afbeeldingen te wijzen. Maar hou wel de 

draad van het verhaal vast.

•  Ná het voorlezen is er voor de kinderen gelegenheid 

hun energie kwijt te raken, dus probeer ze tijdens het 

voorlezen echt bij je te houden. 

2.3.2 Tijdsindicatie van het bezoek 
In onderstaand schema zie je een overzicht van 

de verschillende programmaonderdelen van het 

peuterbezoek, de eventuele benodigdheden en een 

indicatie van de benodigde tijd.

Programma onderdeel Tijd Benodigdheden

Ontvangst 5 min Zittende tijger*

Verkennen van de voorleesruimte 2 min
• Cd of download van het lied Er ligt een tijger in de weg!

• Afspeelapparatuur

Voorlezen 10 min

• Prentenboek Ssst! De tijger slaapt

• De grote slapende tijger*

• Eventueel vertelplaten 

• Eventueel Kamishibaikastje of een voorleesstandaard

Vervolgactiviteiten 15 min

• Cd of download van het lied Er ligt een tijger in de weg!

• Afspeelapparatuur

• De grote slapende tijger*

• 25 dierenkronen* 

• De taart met versierstukjes*

• Evt. traktatie

Afsluiten van het programma 3 min • Eventueel vingerpopjes, stickers, ballonnen, kleurplaten, …

* de materialen met een * zitten in het Cubiss Voorleesdagenpakket
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2.3.3 Ontvangst
Het is belangrijk dat je tijdens het bezoek voldoende tijd 

reserveert voor de ontvangst van de kinderen. Vaak vinden 

peuters het heel spannend om op bezoek te gaan in de 

bibliotheek. Laat ze daarom op hun gemak hun jassen 

ophangen en zorg dat iedereen naar de wc kan.

Breng de groep weer bij elkaar en stel jezelf voor. Vertel dat 

je gaat voorlezen uit Ssst! De tijger slaapt. Weten de kinderen 

dat een tijger heel gevaarlijk kan zijn? De zittende tijger bij 

de deur ziet er gelukkig vriendelijk uit. Maar midden in de 

zaal ligt een tijger die slaapt. Dus we moeten héél zachtjes 

doen als we er dichterbij komen, want we willen hem niet 

wakker maken!

Maak het niet té spannend: de kinderen hoeven van 

tevoren nog niet de hele tijd muisstil te zijn. Maar het is wel 

goed om ze rustig te laten zijn en alvast een beetje in de 

stemming te brengen.

2.3.4 De voorleesruimte verkennen
Laat het liedje Er ligt een tijger in de weg! zachtjes op de 

achtergrond spelen als de peuters de voorleesruimte 

binnenkomen. Geef ze even de gelegenheid om de ruimte 

te bekijken en te verkennen. De grote tijger staat in het 

midden; die zal zeker de aandacht trekken. De kinderen 

mogen er naar kijken, maar: de tijger moet wel blijven 

slapen! Dus niet aanraken en niet te veel herrie maken.

Laat de kinderen vervolgens in een halve cirkel 

plaatsnemen, met hun ruggen naar een raam of andere 

zaken die voor afleiding kunnen zorgen. De pedagogisch 

medewerker helpt je hierbij. Vraag de aanwezige 

hulpouders om een plekje tussen de kinderen te zoeken.

Zet de muziek uit. Laat de voorkant van het boek zien en 

lees de titel voor. Ssst! De tijger slaapt. Wijs nog een keer naar 

de grote slapende tijger. 

2.3.5 Algemene voorleestips 
Lees voor met je hele lichaam. Gebruik je intonatie en 

gezichtsmimiek om woorden, zinnen en passages te 

verduidelijken. Door jouw reactie weten de kinderen 

ook wat ze moeten voelen. Zorg voor interactie met de 

peuters om ze bij het verhaal te betrekken. Ook kun je op 

die manier moeilijkere passages verduidelijken. In 2.3.6 

vind je voorleestips per bladzijde en staan een aantal 

interactiemomenten beschreven.

Het is afhankelijk van de situatie of je het nodig vindt 

om even uit het verhaal te stappen en de kinderen te 

betrekken bij wat er gebeurt. Let erop dat je zelf de grote 

lijn van het verhaal vasthoudt en dat de kinderen rustig 

luisteren als je verder gaat.

Het voorlezen met vertelplaten of het gebruiken van een 

voorleesstandaard is aan te bevelen als de groep wat groter 

is. Hierdoor wordt de aandacht van de kinderen gefocust 

op de afbeeldingen en heb je als voorlezer je handen vrij 

voor gebaren. Dit bevordert de interactie. Maar ook als je 

met vertelplaten werkt, is het goed om daarnaast het boek 

te laten zien, zodat de kinderen de relatie leggen met het 

boek zelf. 

Als je uit het boek voorleest, hou dan steeds het open 

boek omhoog, zodat alle kinderen de afbeeldingen goed 

kunnen zien.

Het verhaal is voor peuters spannend, zeker als ze het 

voor de eerste keer horen. Maar ook als ze het in de 

voorbereiding op het kinderdagverblijf gehoord hebben en 

er dus al bekend mee zijn, blijft het een spannend verhaal. 

Zeker nu er een echte tijger ligt met een oog dat open kan 

gaan – al weten de kinderen dat nog niet. 

De tekst van het boek roept de kinderen steeds op om mee 

te doen. Geef de kinderen daar de tijd voor, maar hou de 

aandacht bij het boek. Laat bijvoorbeeld niet álle kinderen 

over de neus of de buik van de tijger aaien, dan wordt het 

voorlezen erg onrustig. Kies een of twee kinderen uit die 

de actie op de grote tijger mogen uitvoeren. Geef direct 

tijdens het voorlezen de beurt, zodat duidelijk is wie er iets 

mag doen. Zeg dus niet: Aai de tijger maar over haar buik, 

maar Aai jij de tijger maar over haar buik, terwijl je een kind 

aanwijst.

De andere kinderen maken natuurlijk wel de gebaren en 

geluiden mee. Spreek af dat ze dat mogen doen tot je 

bijvoorbeeld je hand opsteekt.

Je kunt ook het vingerpopje van de tijger uit het pakket van 

CPNB gebruiken tijdens het voorlezen om de reactie van de 

tijger nog meer uit te beelden. Laat het vingerpopje dan op 

dezelfde manier reageren als de tijger in het boek; aai hem 

over zijn neus, wieg hem heen en weer etc.

Sommige woorden in het boek zijn groter gezet. De 

meeste peuters en kleuters zullen niet kunnen lezen, maar 

die woorden mogen in ieder geval nadruk krijgen bij het 

voorlezen.
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2.3.6 Voorleestips per bladzijde Ssst! De tijger slaapt
In onderstaand schema vind je per bladzijde suggesties voor het voorlezen van het verhaal. 

Introductie bij de voorkant van het prentenboek. 

Vertel: “Ik ga jullie voorlezen uit dit boek.” 

Wijs de titel aan en lees deze voor. 

Wijs de tijger aan met zijn dichte ogen op de 

omslag, en vertel dat die tijger nu hier ook echt ligt 

te slapen.

Vestig even de aandacht op het muisje dat er 

boven zweeft.

Lees de tekst voor, en wijs op de grote tijger in de 

voorleesruimte.

Lees de tekst en wijs de ballonnen aan die 

de dieren bij zich dragen. Wijs ook op de 

uitdrukkingen van de dieren: de kikker is boos, de 

muis heeft haar pootjes in de lucht, …

Waarom zou dat zijn?
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Lees de tekst op de linker pagina voor. Wijs de 

kikker aan terwijl je de eerste zin voorleest. Maak 

vervolgens met je arm een groot gebaar, terwijl je 

swoesssjjj zegt: hij zweeft helemaal over de tijger!

Lees de tekst op de rechterpagina voor.  Wijs een 

kind aan dat over de neus van de tijger in de 

voorleesruimte mag aaien. De andere kinderen 

aaien over hun eigen neus.

Wijs de vos aan tijdens het voorlezen. Gebruik je 

stem om het spannend te maken, en geef met je 

hand aan waar de ballon zit. Lager en lager!!

De kinderen zullen vanzelf gaan blazen; blaas zelf 

ook mee richting de grote tijger.

Geef de kinderen een compliment: goed gedaan.

Lees de linkerpagina. Wijs op de schildpad. 

Doe intussen het oog van de tijger open. Dat is 

schrikken! Laat in woord en gebaar merken dat 

je schrikt. Lees de rechterpagina, en wijs een kind 

aan dat de grote tijger over haar buik mag aaien. 

De andere kinderen maken het gebaar mee in de 

lucht, of over hun eigen buik aaiend. Als het kind 

over de tijger geaaid heeft, laat dan langzaam het 

oog weer dichtgaan.
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Dan is muis aan de beurt. Wijs tijdens het voorlezen 

op muis, en wijs op haar handjes – ze heeft de 

ballon losgelaten!

Houd even stil aan het eind van de pagina.

Beweeg langzaam je hand naar de tijger om aan te 

geven dat de muis op de kop van de tijger terecht 

zal komen…

Lees de tekst voor.  Gelukkig is de muis een klein 

diertje. Wijs aan waar ze staat. Laat een kind naar 

voren komen om de tijger voorzichtig een beetje te 

wiegen (van voor naar achter gaat het best). Zing 

met zijn allen een slaapliedje (slaap kindje slaap) en 

zing zelf ook mee. Maak een wiegende beweging 

met je armen. De andere kinderen wiegen op hun 

plaats met hun armen, of met hun lijfj e.

Lees de tekst op de linkerpagina voor. Gebruik je 

hele lijf om de opluchting te laten zien, en hou 

even stil zodat de kinderen ook de opluchting 

kunnen voelen. 

Lees dan de rechterpagina voor. Wijs de ooievaar 

aan, en wijs op haar lange poten. 

Wijs dan op de grote blauwe ballon, recht voor de 

snavel van de ooievaar…!
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PANG! klap in je handen of roep heel hard Pang, 

zodat duidelijk is dat de ballon klapte.

Doe het oog van de tijger open. 

Sla vlot de bladzijde om.

Lees de tekst met nadruk voor. Wat nu?!?

Roep heel blij Verrassing!!

Lees de tekst voor.

Sluit af door met zijn allen ‘lang zal ze leven’ te 

zingen.
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2.3.7 Vervolgactiviteiten
Voorlezen in een groep vraagt veel van de concentratie 

van peuters. Na het voorlezen moeten ze dan ook 

even hun energie kwijt. Zorg daarom voor een actief 

vervolgprogramma met een lekkere traktatie, zing een 

liedje en dans met de kleuters of speel een spelletje 

met ze. Natuurlijk allemaal in het thema van Ssst! De 

tijger slaapt. Hieronder een aantal suggesties voor het 

vervolgprogramma.

Traktatie

Na het voorlezen is het tijd om iets te eten en te drinken. 

Dit kan een traktatie in de sfeer van het verhaal zijn. Het 

verhaal eindigt met een feest: de tijger krijgt een stukje 

taart. Je kunt de kinderen trakteren op een plakje cake. Je 

kunt ook bijvoorbeeld roze koeken in vieren snijden en 

op ieder partje een tumtummetje leggen. Een gezondere 

variant kan bestaan uit ballonnetjes in de vorm van 

kerstomaatjes en druiven.

 

Wie het leuk vindt om zelf iets te maken, kan slingers 

maken door zure matjes aan dropveters te rijgen, of een 

berg kadootjes maken van vierkante spekjes.

Liedjes zingen en samen bewegen

Het is moeilijk voor peuters om lang stil te zitten. Na het 

voorlezen is het dus de hoogste tijd voor een liedje en een 

dansje! Verjaardagsliedjes passen natuurlijk heel goed bij 

het slot van het boek. De pedagogisch medewerker kan 

je hier heel goed bij helpen. Kies bij voorkeur liedjes waar 

gebaren bij horen, zodat de kinderen lekker mee kunnen 

bewegen. Een voorbeeld is ‘if you’re happy and you know 

it, clap your hands’, waarvoor je hier een aardig fi lmpje 

vindt https://www.youtube.com/watch?v=71hqRT9U0wg. 

Weliswaar in het Engels, maar eenvoudig en snel genoeg 

te begrijpen. En bij ieder couplet kunnen de kleuters 

meebewegen.

Natuurlijk kun je hier het liedje SEr ligt een tijger in de weg! 

laten horen dat speciaal voor De Nationale Voorleesdagen 

geschreven is door Bette Westera. Het liedje staat op de 

cd die in het Voorleesdagenpakket van Cubiss zit, en is 

gratis te downloaden op www.cpnb.nl. Als het goed is, 

hebben de kinderen het liedje al eerder gehoord in het 
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kinderdagverblijf of peuterspeelzaal en kunnen ze het 

refrein misschien al een beetje meedoen.

Het lied vertelt in verschillende coupletten over de dieren 

die het huis willen versieren voor de verjaardag van de 

tijger. Maar – de tijger ligt in de weg, dus ze moeten 

zachtjes doen. Het is een zgn. ‘stapelvers’- de dieren uit 

de vorige coupletten worden in het refrein herhaald en 

het aantal dieren dat zachtjes moet doen wordt daardoor 

steeds groter.

Zet het liedje op en luister er een keer naar. Zet de 

dierenkronen op de voorleestafel, en wijs achtereenvolgens 

op het dier dat in een couplet aan de beurt is, en dan op de 

dieren die meedoen in het refrein: 

1 kikker, 

2 vos, kikker

3 schildpad, vos, kikker

4 muis, schildpad, vos, kikker

5 ooievaar, muis, schildpad, vos, kikker

6 tijger!

Je gaat nu samen met de kinderen het lied over de 

verjaardag van tijger zingen. Het aanleren van het liedje 

is misschien moeilijk voor peuters, omdat de tekst vrij 

snel gaat. Laat hen vooral lekker luisteren. Maar omdat er 

veel herhaling in zit, kunnen kinderen sommige zinnetjes 

waarschijnlijk wel mee doen, zeker als je dat voordoet. 

Zingen en bewegen is heerlijk om te doen, dus hebben 

we gebaren aan het liedje toegevoegd. De tekst met de 

gebaren vind je achterin deze handleiding. 

Bouw het zingen met gebaren op. Leer de kinderen eerst 

de bewegingen voor de dieren aan: 

kikker – spring met gebogen knieën, 

vos – maak met de arm een ‘staart’ achter je rug die heen 

en weer zwaait

schildpad – vouw je handen boven je hoofd als een schild, 

trek je hoofd een beetje in 

muis – maak je klein: buig je rug een beetje, hou je handen 

bij je hoofd

ooievaar – steek twee armen recht naar voren als een 

snavel.

Ook de gebaren voor de spullen die ze meenemen kun je 

eerst apart inoefenen:

ballonnen – een grote cirkel in de lucht

een lange slinger – de armen zo wijd mogelijk uit elkaar

cadeautjes – til je handen open voor je omhoog, alsof je 

iets optilt

een hoedje – houd je handen schuin boven je hoofd in 

een punthoedje

drie kaarsjes – houd drie vingers omhoog.

Zing vervolgens het liedje met de gebaren, maar hou het 

ontspannen. Als het de kinderen niet lukt om (alle) gebaren 

mee te maken, is dat geen enkel probleem. Als alternatief 

kun je de kinderen in vijf groepen verdelen: voor ieder dier 

een groep. Eventueel kun je daar ook de dierenkronen bij 

gebruiken, om de herkenbaarheid te vergroten. Op het 

moment dat een dier in het lied genoemd wordt, kunnen 

de kinderen als hun eigen dier meedoen. 

Spelletjes met de dierenkronen en de taart

Er zijn vijf verschillende dierenkronen: een kikker, een muis, 

een schildpad, een vos en een ooievaar.
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Zet de verschillende kronen zichtbaar naast elkaar op de 

tafel zodat de kinderen de dieren kunnen zien.

Sla het boek open op de eerste pagina van het verhaal. 

Lees de tekst nog eens voor: Ssst! De tijger slaapt heel diep en 

we willen haar niet wakker maken.  Wijs de kinderen op de 

vijf dieren die net ‘om de pagina’ heen kijken. Bekijk samen 

met de kinderen de kronen en bespreek welke kroon welk 

dier is. 

- wie ben ik 

Zet een kroon op je eigen hoofd. Vraag ‘wie ben ik’? De 

kinderen mogen samen zeggen wie je bent. Zet dan een 

andere kroon op. Nu mogen de kinderen het niet meer 

zeggen, maar moeten ze door bewegingen en geluiden 

laten zien wie je bent. Je kunt ook vragen stellen aan de 

kinderen: Heb ik lange benen? Heb ik een staart? Kan ik 

kwaken? Ben ik geel? etc. Stem je vragen af op de leeftijd 

van de kinderen.

Als je denkt dat de kinderen er aan toe zijn, haal je ook een 

aantal kinderen uit de groep naar voren die een kroon op 

krijgen en moeten raden wie ze zijn.

- herkennen 

Geef alle kinderen een kroon. Deel de kronen willekeurig 

uit, zodat alle dieren vertegenwoordigd zijn. Laat de 

kinderen goed naar hun eigen kroon kijken, en hem dan 

op hun hoofd zetten. Hou een kroon in de hoogte, en laat 

alle kinderen met diezelfde kroon naar voren komen. De 

schildpadden gaan bij elkaar staan, de vosjes enzovoorts. 

Als een kind niet meer weet welk dier hij  had, mag hij even 

kijken. 

Laat de kinderen door elkaar lopen. Als je in je handen 

klapt, gaan alle kinderen snel weer per dier bij elkaar staan. 

Is dat goed gegaan? 

Laat de kinderen weer door elkaar lopen en doe dit nog 

een paar keer.

- bewegen als een vos, muis, ...

Bedenk samen met de kinderen hoe ieder dier beweegt. 

Laat vooral de kinderen meedenken. Bij het liedje hebben 

ze al een beweging van het dier geleerd, maar tijdens het 

liedje is er geen tijd om echt zo langzaam als een schildpad 

te lopen. Nu kan dat wel.

Ideeën:

-  kikkers springen, vanaf de grond, ze kwaken, ze hebben 

bolle ogen op hun hoofd, …;

-  een vos is een roofdier dus kan heel goed sluipen, lopen 

zonder geluid te maken, goed om zich heen kijkend;

-  een schildpad is laag, in elkaar gedoken, en héél 

langzaam; 

-  muizen zijn juist heel snel, ze rennen vlug vlug overal naar 

toe, ze piepen en snuffelen met hun neus

-  een ooievaar loopt statig, met stijve benen, armen langs 

zijn lijf of als snavel voor zich uit.

Geef de kinderen steeds opdrachten om te lopen als een 

muis, als een kikker etc.  Alle kinderen kunnen dezelfde 

bewegingen maken, maar je kunt ook alleen de kinderen 

met die dierenkronen zo laten bewegen. Door elkaar of na 

elkaar.

- langs de tijger sluipen.. 

De dieren mogen per groepje zachtjes langs de tijger 

sluipen zonder hem wakker te maken. Misschien wel met 

de bewegingen die ze net bedacht hebben, maar zonder 

geluid! Als ze niet zachtjes genoeg doen, doe je het oog 

van de tijger open, en moeten de dieren die aan de beurt 

waren de tijger weer in slaap brengen, door te wiegen, 

een slaapliedje te zingen, over zijn buik te aaien etc. Spreek 

van tevoren af hoe ze de tijger in slaap brengen als ze 

niet zachtjes genoeg waren: De kikkers gaan langs de tijger 

sluipen. Wat gaan de kikkers doen als hij wakker wordt?

Spreek ook af of de andere kinderen meehelpen of dat die 
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juist steeds zo stil mogelijk moeten blijven. 

Als het in de tijd past, kun je hier het boek nog een keer 

voorlezen, terwijl de kinderen met de dierenkronen langs 

de tijger sluipen op het moment dat ze in het verhaal 

voorkomen.

- de taart versieren

Leg de roze taart in het midden op de grond voor de tijger 

of op de tafel, en haal de zittende tijger erbij. Ga rond 

met het geruite zakje met versierstukjes en laat ieder kind 

zonder te kijken een stukje uit de zak pakken. 

Er zijn verschillende fi guurtjes: driehoekige rode aardbei, 

ronde groene kiwi, rechthoekige rode kaarsjes, …. Met 

deze stukjes kan de taart versierd worden. Afhankelijk van 

de leeftijd van de kinderen kun je bijvoorbeeld eerst alle 

rode stukjes, alle vierkante stukjes, alle eetbare stukjes … 

op de taart laten leggen, of je geeft combinatieopdrachten: 

de schildpadden leggen rode stukjes op de taart. Laat de 

kinderen de taart versieren zoals ze zelf mooi vinden, of laat 

patronen leggen. 

Als de taart klaar is, zingen de kinderen ‘Lang zal ze leven’ 

voor de tijger. 

2.3.8 Het bezoek afsluiten
Zet nog een keer het liedje Er ligt een tijger in de weg! op 

terwijl de kinderen hun jassen aantrekken, en neem ze mee 

naar de uitgang. 

Geef - indien mogelijk - aan ieder kind een vingerpopje als 

blijvende herinnering aan het bezoek in de bibliotheek. 

De dierenkronen krijgen de kinderen in ieder geval mee 

naar huis. Op de binnenkant van de kronen staat een 

boodschap voor de ouders over het belang van voorlezen.

Voorlezen: het leukste tussendoortje

Waarom zou je je kind alleen voorlezen voor het slapengaan? 
Samen lezen mag en kan overal! Bijvoorbeeld thuis op 

een druilerige middag, in de trein, bij de kapper of in de 
wachtkamer van de dokter. Juist wanneer je ergens moet 

wachten, is lezen een perfecte manier om je kind te 
vermaken. Ga dus altijd voorbereid op pad en stop een 

voorleesboekje in je tas.

Voorlezen is niet alleen leuk, het is ook belangrijk voor de 
ontwikkeling van je kind. Het stimuleert de taalvaardigheid, 
prikkelt de fantasie en creëert een heerlijk familiemoment. 

Voorlezen maakt kinderen slimmer!

even lekker tegen elkaar aankruipen en samen een 
mooi verhaal beleven daar kan weinig tegenop! 
Maak je kind nu gratis lid van de Bibliotheek en

...lees voor!

Ssst! De tijger slaapt © Britta Teckentrup
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3 Publiciteit

Publiciteit helpt om mensen te interesseren voor de 

voorleesactiviteit(en) in jouw bibliotheek tijdens De 

Nationale Voorleesdagen 2018. Via een persbericht naar 

verschillende lokale media bijvoorbeeld, zoals huis-aan-

huisbladen, kranten, websites en de lokale omroep. Gebruik 

ook de verschillende social-mediakanalen om mensen te 

informeren en te enthousiasmeren. 

Stel de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in jouw 

regio op de hoogte van de activiteiten. Vergeet ook de 

ouders van de peuters die op bezoek komen niet. Hang 

posters op, plaats een bericht op je website en in je digitale 

nieuwsbrief. 

In onderstaand schema vind je een planning van de acties 

die je als leidraad kunt hanteren voor de publiciteit rondom 

De Nationale Voorleesdagen (NVD). 

Let op! Mocht je gebruik willen maken van foto’s van de 

kinderen, vraag daarvoor dan altijd toestemming aan de 

ouders of verzorgers. Je mag kinderen namelijk niet zomaar 

afbeelden. Een sfeerimpressie van kinderen die op de rug 

gefotografeerd zijn, kan wel. 

Week Wie Activiteit Aanvullende informatie

8 à 10 

weken  

van 

tevoren

Actie:

•  Zorg voor een vooraankondiging in de nieuwsbrief voor 

de peuterspeelzalen /kinderdagverblijven 

•  Meld je activiteiten aan op de website van 

denationalevoorleesdagen.nl

Licht alvast een tipje van de 

sluier van de activiteiten die je 

organiseert.

6 weken 

van 

tevoren

Versturen:

•  Uitnodiging richting de peuterspeelzalen/

kinderdagverblijven / gastouders, inclusief het artikel dat 

ze in hun nieuwsbrief voor ouders op kunnen nemen

Stuur een afbeelding van het 

prentenboek Ssst! De tijger slaapt 

mee. 

2 weken 

van 

tevoren

Versturen:

• Persbericht naar huis-aan-huisbladen*

• Persbericht naar lokale RTV*

• Start met tweets over je NVD activiteiten

*  Let op de sluitingsdata 

van de redacties. Stuur 

een afbeelding van het 

prentenboek mee.

1 week 

vooraf

Versturen:

• Persbericht naar krant/ /nieuwssite*

• Tweets en een Facebookbericht

Nabellen:

• Huis-aan-huisbladen. Gaan ze het bericht plaatsen?

•  Zijn er nog vragen? Nodig ze uit voor één van je NVD 

activiteiten

*  Let op de sluitingsdata 

van de redacties. Stuur 

een afbeelding van het 

prentenboek mee, samen met 

het verslag en leuke foto’s van 

vorig jaar.
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3 dagen 

vooraf

Versturen:

• Tweets en een Facebookbericht

Nabellen:

•  Krant/nieuwssite. Gaan ze het bericht plaatsen? Zijn er 

nog vragen? Nodig ze meteen uit voor een van je NVD 

activiteiten

Op de dag 

zelf

Versturen:

• Tweets en een Facebookbericht

Regelen:

•   Fotograaf of collega die goed kan fotograferen (zorg voor 

hoge resolutie)

*  Maak vooral foto’s van de 

sfeer en de aanwezigen. Blije 

kinderen en tevreden leidsters 

zorgen voor een goede 

uitstraling.

Na afl oop Nazorg:

•  Verslag maken van de bijeenkomst en met fotomateriaal 

plaatsen op de bibliotheekwebsite en in de nieuwsbrief 

voor de peuterspeelzalen/kinderdagverblijven

•  Bel de contactpersonen van de peuterspeelzalen/

kinderdagverblijven en vraag hun reactie*

•  Geplaatste berichten over NVD in jouw bibliotheek 

verzamelen

*  De positieve reacties kun je 

bij het verslag plaatsen. Zet 

ze ook in de uitnodigingen 

van volgende jaren. Van de 

negatieve reacties kun je 

leren.

Via de webshop van Cubiss: https://www.cubiss.

nl/webshop/producten/ssst-de-tijger-slaapt-

leesbevorderingsproject-tijdens-de-nationale-

voorleesdagen, kun je een aantal voorbeelden van 

berichten downloaden die je kunt gebruiken voor de 

communicatie over de Nationale Voorleesdagen en 

de activiteiten in de bibliotheek: een voorbeeld van 

een persbericht, bericht op je website, uitnodiging 

voor kinderdagverblijf en peuterspeelzaal etc. Het zijn 

Wordbestanden, zodat je ze makkelijk aan kunt passen, of 

je kunt ze als voorbeeld gebruiken. 

Maak je eigen uitnodiging aantrekkelijk met een afbeelding 

van het boek, foto’s van de ingerichte voorleesruimte, 

sfeerimpressies van vorig jaar etc. Ook voor een persbericht 

in kranten is een foto altijd leuk: berichten met foto worden 

eerder geplaatst. 



DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 2018  |  21

4 Ouderbetrokkenheid

De Nationale Voorleesdagen kunnen aanleiding zijn om 

voorlezen onder de aandacht te brengen van ouders en 

van de kinderopvang. Ouders kunnen via de kinderopvang 

gestimuleerd worden om de activiteiten in de bibliotheek 

te bezoeken. Ze kunnen mogelijk het vingerpopje krijgen, 

en in de boekhandel zelf de mini-editie met app kopen. 

Als de kinderopvanglocatie met BoekStart werkt, is dit een 

goed moment om gezamenlijk de ouders bij de activiteiten 

te betrekken. Als ze dat nog niet doen, is dit een goed 

moment om BoekStart onder de aandacht te brengen. 

Zorg dat in het kinderdagverblijf de materialen van 

BoekStart zoals het BoekStart-koffertje en posters op een 

goede plek zichtbaar zijn. Maak afspraken dat bij de intake 

van nieuwe kinderen Boekstart onder de aandacht wordt 

gebracht en dat de BoekStart-bon wordt meegegeven als 

een kind nog geen lid is van de bibliotheek. Print via http://

www.boekstart.nl/tips/voorleestips/ de folder ‘Voorlezen 

aan jonge kinderen, hoe doe je dat?’ en geef die mee aan de 

ouders.

In het peuterpakket voor De Nationale Voorleesdagen dat 

de CPNB naar alle kinderdagverblijven heeft verstuurd, zijn 

30 kaarten opgenomen met de tekst: Wil jij me 15 minuten 

voorlezen? Vraag op welke manier deze kaarten verspreid 

worden naar ouders.

Daarnaast kan voorlezen thuis gestimuleerd worden door 

verschillende producten zoals:

•  Speel en ontdekboeken http://www.boekstartpro.nl/

page/7134/ 

Via http://www.boekstartpro.nl/page/7144/

Over+Boekenpret is een lijst te downloaden van alle 

beschikbare Speelontdekboeken. Speelontdekboeken 

maken onderdeel uit van het programma BoekStart- 

BoekenPret. Het Speelontdekboek voor ouders geeft 

concrete suggesties om een specifiek prentenboek thuis 

voor te lezen en/ of te bekijken.

•  Leesmeter http://www.leesmeter.nl/

Meer weten over het belang van voorlezen door ouders? 

Kijk op deze pagina http://www.actiefouderschap.

nl/actueel/nieuws/bibliotheken-maken-werk-van-

ouderbetrokkenheid-bij-lezen/ en download hier de 

brochure van de Stichting Lezen: 

http://www.lezen.nl/publicaties/kwestie-van-lezen-deel-8-

ouders-betrekken-bij-voorlezen
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Bijlage Liedtekst Er ligt een tijger in de weg!

Tekst:    Bette Westera

Compositie:   Diederik van Essel

Zang:    Zippora Tieman

Arr., mix en mastering:  Roel Slootman

Wie gaat er mee een feestje vieren?
Wie gaat er mee het huis versieren?
Ik, kwaakt de kikker, ik ga mee, 
ik ga mee een feestje vieren, ik ga mee het huis versieren,
ik heb al een heleboel ballonnen.

twee handen in de zij, kijk elkaar aan
draai van links naar rechts 
vinger opsteken, springen
in het rond springen als een kikker
grote cirkel maken in de lucht om aan te geven hoeveel 
ballonnen je hebt

Hé… oh nee!
Er ligt een tijger, een tijger, een tijger in de weg.
Eventjes niet kwaken,
want slapende tijgers
moet je niet wakker maken!

schrikken
wijs op de tijger die slaapt
hand voor de mond
nee schudden, met de wijsvinger van links naar rechts 
bewegen

Wie gaat er mee een feestje vieren?
Wie gaat er mee het huis versieren?
Ik, keft het vosje, ik ga mee,
ik ga mee een feestje vieren, ik ga mee het huis versieren,
ik heb al een hele lange slinger.

twee handen in de zij, kijk elkaar aan
draai van links naar rechts 
een hand achter je rug als staart
‘staart’ zwaaien, heupen van links naar rechts bewegen
handen zo wijd mogelijk aan te geven hoe lang de 
slinger is

Hé… oh oh!
Er ligt een tijger, een tijger, een tijger in de weg.
Eventjes niet keffen en niet kwaken,
want slapende tijgers,
moet je niet wakker maken!

schrikken
wijs op de tijger die slaapt
hand voor de mond
nee schudden, met de wijsvinger van links naar rechts 
bewegen

Wie gaat er mee een feestje vieren?
Wie gaat er mee het huis versieren?
Ik, slist de schildpad, ik ga mee,
ik ga mee een feestje vieren, ik ga mee het huis versieren,
ik heb al een heleboel cadeautjes.

twee handen in de zij, kijk elkaar aan
draai van links naar rechts 
handen boven je hoofd vouwen als schild
langzaam van links naar rechts bewegen
handen open optillen alsof er cadeautjes op liggen 

Hé… oh oh!
Er ligt een tijger, een tijger, een tijger in de weg.
Eventjes niet slissen en niet keffen en niet kwaken,
want slapende tijgers
moet je niet wakker maken!

schrikken
wijs op de tijger die slaapt
hand voor de mond
nee schudden, met de wijsvinger van links naar rechts 
bewegen

Wie gaat er mee een feestje vieren?
Wie gaat er mee het huis versieren?
Ik, piept het muisje, ik ga mee,
ik ga mee een feestje vieren, ik ga mee het huis versieren,
ik heb al voor iedereen een hoedje.

twee handen in de zij, kijk elkaar aan
draai van links naar rechts 
rug krommen, twee vingers opsteken, 
twee vuisten in de lucht, dansen
met de handen een hoedje boven je hoofd maken
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Hé… oh oh!
Er ligt een tijger, een tijger, een tijger in de weg.
Eventjes niet piepen en niet slissen en niet keffen en niet 
kwaken,
want slapende tijgers
moet je niet wakker maken!

schrikken
wijs op de tijger die slaapt
hand voor de mond

nee schudden, met de wijsvinger van links naar rechts 
bewegen

Wie gaat er mee een feestje vieren?
Wie gaat er mee het huis versieren?
Ik, klept de ooievaar, ik ga mee,
ik ga mee een feestje vieren, ik ga mee het huis versieren,
ik heb al drie mooie rooie kaarsjes.

twee handen in de zij, kijk elkaar aan
draai van links naar rechts 
armen naar voren als snavel, 
kleppen met je armen
drie vingers in de lucht steken

Hé… oh nee!
Er ligt een tijger, een tijger, een tijger in de weg.
Eventjes niet kleppen en niet piepen en niet slissen en niet 
keffen en niet kwaken,
want slapende tijgers
moet je niet wakker maken!

schrikken
wijs op de tijger die slaapt
hand voor de mond

nee schudden, met de wijsvinger van links naar rechts 
bewegen

Ooievaar, pas je op met die scherpe snavel van je… [Pang!]
Ooooh!  De tijger is wakker!

prikken
handen om het hoofd, geschrokken
[oog van de tijger opendoen]

Wie gaat er mee een feestje vieren?
Wie gaat er mee het huis versieren?
Ik, brult de tijger, ik ga mee,
ik ga mee een feestje vieren, ik ga mee het huis versieren,
ik sliep nog, maar nu ben ik wakker! raaaah!!

[dingdong]
Hier is de bakker!
Jaaaa, taart!
Lekker zeg! Slagroomtaart!

twee handen in de zij, kijk elkaar aan
draai van links naar rechts 
handen om je mond, brullen
dansen met handen om je mond
uitrekken alsof je net wakker wordt

aanbellen

handen draaien naast het hoofd

Wie gaat er mee een feestje vieren?
Wie gaat er mee het huis versieren?
Feest voor de tijger, wij doen mee!
Wij gaan samen een feestje vieren, wij gaan samen het huis 
versieren,
Hiep hiep hoera voor de tijger!
Zing maar mee!
Hiep hiep hoera voor de tijger!
Nog een keer!
Hiep hiep hoera voor de tijger!

Gefeliciteerd, tijger!

twee handen in de zij, kijk elkaar aan
draai van links naar rechts 
twee vuisten in de lucht, dansen 

juichen, dansen



Aantekeningen


