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Leestips!           Met een kwartier   
    voorlezen per dag 
        leert een kind 1000 
nieuwe woorden 
          per jaar 

Superbeesje, redder in nood!
Lees samen het verhaal van Guido van Genechten over Superbeesje met 

zijn supermegakrachtige turbo-redmiddelen én veel gezond beesjesverstand.  

Superbeesje redt een kameel in de Sahara en een hond in de Grand Canyon. 

Welke kleuter kent deze woorden en plekken? Prentenboeken zijn een 

venster om de wereld samen met je kind te ontdekken, heerlijk toch!

Heb jij op mijn kop gepoept?!
Een kleine mol steekt zijn hoofd boven de aarde uit 

en... wordt op zijn kop gepoept! Wie heeft dat toch 

gedaan? Was het een paard? Een haas? Een varken? 

In de moderne klassieker Over een kleine mol die wil 

weten wie er op zijn kop gepoept heeft van Werner 

Holzwarth en Wolf Erlbruch, gaat de kleine mol op 

onderzoek uit. Een prentenboek waar ieder kind én 

ouder plezier aan beleeft en dat is de grote kracht van 

voorlezen! Wie kent het niet? Lekker warm tegen 

elkaar aangekropen, samen genieten van een boek. 

Kwaliteit-tijd!

Waarom? Waarom? Wie niet vraagt blijft dom!
Polle gaat met zijn opa naar de dierentuin en wil alles 

weten! Want waarom heeft een giraf vlekken? En waarom 

is een zebra niet roze met blauw? Waarom, waarom, 

waarom ... Vraagt jouw kleuter je ook de oren van het hoofd? 

Een nieuwsgierig kind is een wetenschapper in spé! Duik 

samen in de avonturen van Polle en zijn opa en lees het 

prachtige prentenboek En hoe komt toch een olifant aan 

al die kilo’s grijs? van Erik van Os en Elle van Lieshout.

Voorlezen is erg belangrijk voor de 

woordenschat van kinderen. Lees 

bijvoorbeeld Aap & Mol bouwen 

een hut van Gitte Spee over Mol die 

zo blij is met zijn knusse hol onder 

de grond. Hij vindt dat zijn sterke 

stoere vriend Aap ook een betere hut 

nodig heeft. Aap woont het liefst in 

de allerhoogste boom van het bos. 

Samen gaan ze aan de slag. Ze zagen, 

schroeven, timmeren en verven en 

takelen alles omhoog de boom in. 

Maar als de hut klaar is, krijgt Aap 

het benauwd. Er zijn geen ramen in 

de hut! Aap mist zijn uitzicht, het 

mooiste uitzicht van de wereld. Wat 

moeten ze doen? 

Wat voel ik?
Lees het boek Een spannende nacht van Catherine Metzmeyer 

en ervaar wat Jenna voelt ... is het een slang, de staart van een 

draak, een dikke natte kikker? Jenna moet elke nacht haar bed 

uit om te plassen. Dan krijgt ze een zaklamp van papa zodat ze 

mama en papa niet wakker hoeft te maken. Maar alles ziet er in 

de nacht zo anders uit! Een verhaal waar ieder kind zich mee kan 

identificeren. En ook dat is de kracht van voorlezen, het vergroot 

het inlevingsvermogen van kinderen en versterkt de sociaal 

emotionele ontwikkeling.

Zwaan laat het waaien 
Zwaan wordt bijna moeder en wil 

graag dat papa Leon terugkomt van 

zijn reis op zee. Hij wil wel naar huis, 

maar er is geen wind. Vanuit haar huis 

op een eiland doet Zwaan er alles aan 

om het te laten waaien. Blazen zorgt 

voor wind, een wind laten ook, maar 

het is bij lange na niet genoeg. Daarom 

bouwt Zwaan een hele windinstallatie, 

waarin als je goed kijkt allerlei dingen 

herkent die iets met luchtverplaatsing 

te maken hebben: een blaasinstrument, 

een fietspomp, een mixer. Een 

prachtig oplossingsgericht verhaal van 

Marjolein Hof dat zeker de fantasie 

van kinderen zal prikkelen.

Opa Jan maakt zijn huis schoon 
Opa Jan woont samen met heel veel dieren in een rommelig huisje. Als hij struikelt over de troep moet hij van zijn dieren aan de 

schoonmaak. Opa Jan wil wel poetsen maar dat is moeilijker dan je denkt. Hij bedenkt daarom allerlei hulpinstrumenten zoals 

een schoonmaakrobot, maar ook dat levert niet het gewenste resultaat. Dan vraagt hij zijn zus Marietje hem te helpen. Marietje 

neemt niet alleen het huisje maar ook Opa Jan en de dieren onder handen. Een humorvol prentenboek van Marius van Dokkum.
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