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Voorlezen aan jonge kinderen is belangrijk. Het is goed voor de taalontwikkeling, het 
stimuleert de fantasie, brengt rust en regelmaat en is vooral erg leuk. In de bibliotheek 
hebben we daarom iedere week een gratis voorleesfeestje voor peuters van 2 - 4 jaar met hun 
(groot)ouders en/of verzorgers. 

In de bibliotheek in Rijswijk lezen we in de oneven weken voor op vrijdag. In de bibliotheek in 
Voorburg lezen we in de even weken voor op woensdag en in de bibliotheek in Leidschendam 
op vrijdag. Het voorlezen begint om 10:00 uur en is rond 10:30 uur afgelopen.

Voorburg Leidschendam Rijswijk
even weken • woensdag even weken • vrijdag oneven weken • vrijdag

9 januari 11 januari 18 januari

23 januari * 25 januari * 1 februari *

6 februari 8 februari 15 februari

20 februari 22 februari 1 maart

6 maart 8 maart 15 maart

20 maart 22 maart 29 maart

3 april 5 april 12 april

17 april 19 april 26 april

1 mei 3 mei 10 mei

15 mei 17 mei 24 mei

29 mei 31 mei 7 juni

12 juni 14 juni 21 juni

26 juni 28 juni 5 juli

10 juli 12 juli 19 juli

*Op deze dagen starten we met een speciaal voorleesontbijt om 08:45 uur. Vooraf aanmelden.

Spaarkaart
Komt u met uw kind vaker naar het peutervoorlezen? Vraag dan bij de voorlezer om een 
spaarkaart. Elke keer dat u bij het voorlezen bent, krijgt uw kind een stempel. Bij een volle 
spaarkaart ontvangt uw kind een kleinigheidje!


