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belang van voorlezen
Door te werken met prentenboeken, werk je tegelijk aan de basisdoelen van de kinderopvang. 

Dagelijks voorlezen in de groep is voor peuters heel belangrijk. Peuters leren verschillende 

vaardigheden tijdens het voorlezen. Ze leren nieuwe woordjes en krijgen informatie over het 

thema (persoonlijke ontwikkeling). Ook leren ze om te luisteren naar elkaar en op hun beurt te 

wachten bij het praten tijdens het interactief voorlezen (sociale ontwikkeling). Bovendien draag je 

normen en waarden over en creëer je een prettige leesomgeving waarin peuters zich veilig voelen 

(emotionele ontwikkeling). Kortom, voorlezen is belangrijk en fijn tegelijkertijd!

Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven spelen een belangrijke rol in de leesloopbaan van 

peuters. Niet alle kinderen worden thuis voorgelezen en in de groep krijgen ze dit wel mee als je 

het dagelijks doet. Zo geef je de peuters een voorsprong mee in hun ontwikkeling.

Bij voorlezen hoort het beleven van verhalen. De bibliotheek stimuleert dit met materialen bij de 

boeken in de themakisten, een interactieve voorleesvertelling tijdens de Nationale Voorleesdagen 

en theatervoorstellingen. 

nieuw
Naast vier nieuwe theatervoorstellingen, hebben we dit jaar ook de themakisten vernieuwd. 

Nieuwe thema´s zijn toegevoegd (seizoenen, kunst, verkeer, wonen en feest) en alle kisten zijn 

voorzien van handpoppen en nieuwe prentenboeken. Een plezier om mee aan de slag te gaan.

Voorlezen geeft peuters een goede start!

de bibliotheek als voorleespartner

3



Het programma BoekStart heeft als doel het voorlezen aan jonge kinderen te stimuleren. Als 

kinderen vroeg in aanraking komen met verhalen, wordt hun fantasie geprikkeld. Ze ontwikkelen 

hun hersenen en leren beter te praten met een grotere woordenschat. Om het voorlezen structureel 

in te zetten, kun je meedoen als locatie met het programma BoekStart in de Kinderopvang. 

het programma bestaat uit:
• Opleiden van een voorleescoördinator

• Trainen in interactief voorlezen met de basisdoelen van de kinderopvang

• Schrijven van een voorleesplan

• Creëren van een rijke leesomgeving

• Collectie boekjes die bij de leeftijd passen (van baby tot peuter)

trainingen
De Bibliotheek is gecertificeerd om pedagogisch medewerkers op te leiden tot voorleescoördinator. 

Ook verzorgt de bibliotheek trainingen interactief voorlezen (zie verder op de volgende pagina).

voorleesklimaat
Een goed voorleesklimaat ontstaat door goed opgeleide pedagogisch medewerkers die weten 

welke boeken geschikt zijn voor welke leeftijd. Ook een voorleeshoek draagt bij aan een rijke 

leesomgeving. Een plek waar het fijn is om voor te lezen en waar de peuters graag komen om zelf 

in boekjes te kijken. 

meer informatie
Voor meer informatie over BoekStart in de Kinderopvang en het bespreken van de mogelijkheden 

voor jouw instelling kun je contact opnemen met de trainer en Specialist Educatie, 

Loes Reichenfeld, lreichenfeld@bibliotheekaandevliet.nl.

boekstart in de kinderopvang
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trainingen

training tot voorleescoördinator

Met een voorleescoördinator op jouw kinderdagverblijf 

of peuterspeelzaal is het voorleesbeleid goed geborgd. 

Een voorleescoördinator zorgt ervoor dat het voorlezen 

een structurele plek krijgt binnen de instelling. Tijdens 

de training schrijven de cursisten een voorleesplan voor 

hun locatie. Meld je alvast aan voor de training, want bij 

voldoende aanmeldingen start er een nieuwe training.

• training pedagogisch 
medewerkers

• 4 bijeenkomsten van 3 uur

• start bij voldoende 
aanmeldingen

• € 200,00 per deelnemer, 
inclusief materialen

• gratis voor vve-zalen

training (interactief) voorlezen aan baby’s, 
dreumesen en peuters

Hoe kun je ook aan de doelstellingen van de kinderopvang 

werken met behulp van voorlezen? Hoe kun je voorlezen 

aan baby’s en dreumesen? Welke boeken zijn geschikt 

voor baby’s, dreumesen en peuters? Allemaal vragen waar 

je antwoord op krijgt tijdens deze training. Een training 

kan ook op locatie gegeven worden aan alle pedagogisch 

medewerkers.

• training pedagogisch 
medewerkers

• 1 bijeenkomst over baby’s en 
dreumesen en/of

• 1 bijeenkomst over peuters

• € 25,00 per deelnemer per 
bijeenkomst

• gratis voor vve-zalen
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ouderparticipatie

de MAAKplaats in de bibliotheek (nieuw)

We gaan spelen met taal tijdens de MAAKplaats in de 

bibliotheek. Een bibliotheekbezoek rondom het verhaal 

van Kasper en Flip in de werkplaats. Tijdens het bezoek 

aan de MAAKplaats in de bibliotheek maken de peuters 

kennis met verschillende gereedschappen, het maken, de 

taal en de bibliotheek!

Een speciale ochtend voor peuters mét hun ouders om 

kennis te maken met de bibliotheek.

• bibliotheekbezoek ouders en 
peuters

• 1 uur

• max. 15 peuters met hun 
ouders

• maart-mei 2020

• € 45,00 (gratis voor vve-
zalen)

ouderbijeenkomst

Tijdens een ouderbijeenkomst informeren wij ouders over 

verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over het belang 

van voorlezen en media opvoeding. Met aantrekkelijke 

nieuwe materialen inspireren we de ouders en 

enthousiasmeren we ze om meer voor te lezen. Na afloop 

krijgen de ouders een bon om hun dreumes/peuter gratis 

in te schrijven als lid van de bibliotheek. We kunnen 

verschillende thema’s behandelen. Bijvoorbeeld: hoe 

houd ik de aandacht van mijn kind vast bij het voorlezen? 

Welke boekjes zijn 

geschikt voor mijn kind? 

Hoe lang mag mijn kind 

achter een tablet? Is een 

tablet goed voor mijn 

jonge kind? 

• ouderbijeenkomst / media 
opvoeding

• 1 uur

• op aanvraag

• € 45,00 (gratis voor vve-
zalen)
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voorleesdagen en voorlezen

• Lesbrief, boek 
en vingerpoppetje

• Om te houden

• € 25,00 (gratis voor VVE-
zalen)

• voorlezen door vrijwilliger

• (twee)wekelijks

• 30 minuten

• gratis

lesbrief met boek

Direct zelf aan de slag met het prentenboek van het jaar 

Moppereend? Bestel dan het pakket met lesbrief, boek en 

vingerpoppetje. Het verhaal gaat over Eend die steeds 

meer moppert. Het wolkje boven haar hoofd wordt steeds 

groter, tot het uiteindelijk uitbarst in een fikse regenbui 

(met regenboog). In de lesbrief vind je betekenisvolle 

ideeën om te doen in de groep, zodat het verhaal nog 

meer gaat leven voor de peuters. 

voorlezen op maat

Een vrijwilliger van het Project Voorlezen op maat komt 

regelmatig in jullie groep langs om voor te lezen. Zeer 

geschikt als jullie een kleiner groepje peuters apart 

aandacht willen geven. Jullie peuters raken vertrouwd 

met de vrijwilliger en kijken uit naar het speciale 

voorleesmoment.

MOPPEREEND

samengesteld door de Bibliotheek aan de Vliet

lesbrief voor peuters en kleuters  

bij het prentenboek van het jaar 2020

MOPPEREEND
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• interactieve 
voorleesvertelling

• 30 minuten in januari 2020

• max. 15 peuters

• € 40,00 (gratis voor vve-
zalen) 

• Inclusief lesbrief, 
vingerpoppetje, mini-boekje

voorleesvertelling

Rondom de Nationale Voorleesdagen is het natuurlijk 

voorleesfeest op de groep. Wij komen graag bij jullie langs 

met de interactieve voorleesvertelling over Moppereend. 

Na afloop krijg je de lesbrief met nog meer ideeën om te 

doen in de groep (de lesbrief is ook los te bestellen). Elke 

groep krijgt ook een vingerpoppetje en mini boekje zodat 

je het verhaal kunt naspelen. 



theateraanbod

kinderboekenweek – ga je mee naar de zee?

Muis wil op vakantie, lekker naar de zee.

Spelen op het strand. Rollen in het zand.

Alle dieren van de boerderij mogen met de tractor mee.

In Oktober staat de Kinderboekenweek in het teken van 

Reis mee! Samen met muis trekken de peuters met de 

tractor naar de zee. Gaan jullie mee met deze muzikale 

voorstelling?

Leidschendam • dinsdag 1 oktober 2019

Voorburg • donderdag 3 oktober 2019

Rijswijk • donderdag 10 oktober 2019

• poppentheater kletskous

• in de bibliotheek

• € 80,- per groep (gratis voor 
vve-zalen)

• 3 voorstellingen: 9.00 uur, 
10.00 uur en 11.00 uur

• ca. 45 minuten

feest in de bieb - dikkie dik en de taart

De Bibliotheek aan de Vliet bestaat 100 jaar en viert 

samen met Dikkie Dik een feestje in de bibliotheek. Vieren 

jullie het mee? Een kleine, sfeervolle muziekvoorstelling.  

Het publiek wordt actief betrokken bij de voorstelling. 

Er mag volop gezongen en geroepen worden bij nieuwe 

originele liedjes over Dikkie Dik. Het verhaal wordt 

opgebouwd rond een levensgroot boek met originele 

Dikkie Dik-tekeningen van Jet Boeke. 

Voorburg • maandag 4 november 2019

Leidschendam • dinsdag 5 november 2019

Rijswijk • donderdag 7 november 2019

• joes bonen (bureau vanaf2)

• in de bibliotheek

• € 80,- per groep (gratis voor 
vve-zalen)

• 3 voorstellingen: 9.00 uur, 
10.00 uur en 11.00 uur

• ca. 45 minuten

1919 - 2019     100 jaar

aan de Vliet
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theateraanbod

voorleesdagen - moppereend

Rik Rikken speelt het geweldige verhaal van Moppereend.  

Een echte sparteleend komt erachter dat zijn favoriete 

speelpoel in een droge woestijn is veranderd. Andere 

dieren willen hem helpen door hun eigen plek aan te 

bieden, maar dat helpt niet. Moppereend wil zijn eigen 

plek! De donderwolk boven Moppereend wordt steeds 

groter. Dat kan niet goed gaan, hij ontploft bijna! 

Moppereend is een spetterende voorstelling voor 

dreumesen en peuters.

Leidschendam • donderdag 23 januari 2020

Rijswijk • maandag 27 januari 2020

Voorburg • donderdag 30 januari 2020

• rik rikken

• in de bibliotheek

• € 80,- per groep (gratis voor 
vve-zalen)

• 3 voorstellingen: 9.00 uur, 
10.00 uur en 11.00 uur

• ca. 45 minuten

muzikale tekenvoorstelling 

Marijke ten Cate maakt niet alleen illustraties in 

prentenboeken. Ze treedt ook met een muzikale 

tekenvoorstelling op. Zo komen haar prentenboeken 

tot leven. Samen met Daniella Snijders doen de peuters 

beweegspelletjes en zingen ze mee met de liedjes. Marijke 

tekent daar dan bij. Zo komen de verhalen tot leven. 

Lekker zingen, lachen en bewegen? Kom ook genieten en 

laat de peuters het ervaren. 

Leidschendam • maandag 16 maart 2020

Voorburg • dinsdag 17 maart 2020

Rijswijk • donderdag 19 maart 2020

• marijke ten cate

• in de bibliotheek

• € 80,- per groep (gratis voor 
vve-zalen)

• 3 voorstellingen: 9.00 uur, 
10.00 uur en 11.00 uur

• ca. 45 minuten
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de themakisten zijn vernieuwd!

nieuwe materialen
In overleg met de kinderopvang hebben we gekeken naar de bruikbaarheid van de themakisten. 

We hebben alle themakisten vernieuwd en nieuwe thema’s toegevoegd. Er is zoveel mogelijk 

gezocht naar grote boeken, die goed te gebruiken zijn in de groep. Daarnaast zijn er materialen 

toegevoegd, waarmee het verhaal tot leven komt. In elke themakist vind je een handpop of knuffel 

uit een verhaal. Ook zit in elke themakist minimaal één set vertelplaten rondom het thema.

uitleentermijn
De uitleentermijn is nu 2-3 weken, zodat meer groepen gebruik kunnen maken van de themakisten. 

Afhankelijk van de aanvragen, verdelen we de kisten over de groepen. 

thema’s
De meeste peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken met de programma’s Puk & Ko, Uk & 

Puk of Piramide. Elk programma kent andere themabenamingen. Wij hebben ervoor gekozen om 

overkoepelende namen voor de themakisten te gebruiken, zodat ieder zich erin kan vinden. 

algemeen
• Themakist lenen

• 2-3 weken (afhankelijk van de vraag)

• €  20,00 

• gratis lenen voor VVE-zalen

• zelf afhalen in locatie Voorburg

• laten bezorgen €  15,00 per themakist

themakist samen uitpakken
Speciaal voor VVE-zalen: Vind je het leuk als wij de themakist komen presenteren en dan het 

eerste verhaal voorlezen? Geef dit dan aan op het formulier.

contact
Voor vragen over de themakisten kun je contact opnemen met:

Barbara Leguijt, bleguijt@bibliotheekaandevliet.nl

themakist lenen
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seizoenskisten (nieuw)
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lente

In de lente leggen alle 
vogels een ei. Ook Dottie 
legt eieren en krijgt 
kuikentjes. Beleef het mee met kip 
Dottie en de eieren die langzaam 
krakken en open gaan. Maar ook Saar, 
Karel, Anna, Sammie, Eekhoorn of Fien 
& Milo beleven de lente. Kijk samen 
hoe de lente eruit ziet in het kijk- en 
zoekboek Leve de lente.

Vertelplaten: We hebben er een geitje bij 
met vingerpoppetje 

Thema: Dottie’s eieren • 
Kom er maar uit • Holletje, 
bolletje, lente!

herfst

In de herfst kun je van 
alles beleven. Samen met 
de boeken van Saar, Karel, 
Anna en Sammie beleven de peuters het 
mee. Extra leuk natuurlijk om handpop 
Saar daarbij te gebruiken. Maak samen 
het geluid van de regen na met de 
trommelstokjes en regenkoker. Kijk 
samen hoe de herfst eruit ziet in het 
kijk- en zoekboek Het is herfst.

Vertelplaten: Eendje in de regen met Kiki 
knuffel

Thema: Ritsel ritsel herfstblad 
• Regen

winter

In de winter is het meestal 
koud en ligt er sneeuw. 
Beleef het samen met Saar, 
Anna, Sammie, Kaatje of Fien & Milo. 
Met handpop Saar en de poppen Fien & 
Milo is dat extra leuk. En ook Eekhoorn 
in de winter beleeft een avontuur. Kijk 
samen hoe de winter eruit ziet in het 
kijk- en zoekboek Wat een winter.

Vertelplaten: Kleine IJsbeer met handpop

Thema: Winter • Oef, wat koud! • 
Sneeuw

zomer

In de zomer is het lekker 
warm. Speel met de 
materialen het verhaal 
van Boer Boris die naar zee gaat na of 
van Floortje die een duik in het water 
neemt in Plons! Met handpop Saar 
beleef je samen zomerse avonturen in 
Saar in de zomer. Kijk samen hoe de 
zomer eruit ziet in het kijk- en zoekboek 
Zonnige zomer.

Vertelplaten: Boer Boris gaat naar zee 
met vingerpoppetje en Plons! 
met kleding en dieren

Thema: Oef, wat warm • 
Zomerkriebels



themakisten (vernieuwd)
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mijn familie, ons gezin

Dans met papa De 
wiebelbillenboogie of speel 
verstoppertje met mama in 
Waar is Dribbel? Gezinsuitbreiding is 
een belangrijke gebeurtenis voor een 
peuter. Beleef het met de handpoppen 
van Kas en Saar in Kas wordt grote broer 
en Saar wordt grote zus.

Vertelplaten: De wiebelbillenboogie met 
vingerpoppetje

Thema: Ik en mijn familie • Broer en zus

in de klas

Hoe gaat het er aan toe 
in de peuterklas? Kas laat 
het zien met zijn nieuwe 
vriendje Aylan in Bij Kas in de klas. In 
Saar gaat naar school komen we Kas 
ook weer tegen. Handpoppen Saar, Kas 
en Aylan zitten dan ook in deze kist. 
Ook Milan, Karel, Jules, Mila, Gansje 
en Dribbel gaan (voor het eerst) naar 
school.

Vertelplaten: Kiki gaat naar school met 
Kiki knuffel

Thema: Welkom Puk • 
Welkom op de 
peuterspeelzaal

mijn familie, opa en oma

Met de opa en oma 
handpoppen kun je veel 
verhalen naspelen. Samen met 
handpop Kas bijvoorbeeld het boek Kas 
bij opa en oma. Of het boek Mijn lieve 
familie. Maar het is ook leuk om met 
knuffel Nijntje op bezoek te gaan bij de 
grote versie van Opa en oma Pluis.

Vertelplaten: Dat ben jij Kiki  met 
vingerpoppetje

Thema: Ik en mijn familie • Opa en oma



themakisten (vernieuwd)
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ziek

Kleine Beer en Kas zijn allebei 
ziek. En Kaatje en Saar gaan 
naar de dokter. Beleef het samen met 
de handpoppen van Kas en Saar. Of ga 
pleisters plakken met Dikkie Dik.

Vertelplaten: Dikkie Dik gaat pleisters 
plakken met handpop Dikkie Dik

Thema: Dokter • Ziekte • Ziekenhuis

dit ben ik

Met je zintuigen kun je 
voelen – proeven – ruiken. 
En dat is precies wat Nellie & Cezar 
ook doen. Samen met de knuffels van 
Nellie & Cezar kun je dat nadoen. Of 
gezichtsuitdrukkingen uitproberen met 
de boeken Gekke bekken, Tijn is boos of 
Bang, boos, blij. Gebruik ze samen met 
de handpoppen of het memospel met 
gezichtsuitdrukkingen.

Vertelplaten: Kok heeft een boze bui met 
koksmuts

Thema: Zintuigen • Mijn 
lichaam • Emoties • 
Voelen-ruiken-proeven

eten en drinken

Rupsje Nooitgenoeg blijft 
maar eten. Beleef het samen 
met het levensgrote prentenboek met 
rupsje dat echt door de gaten van het 
fruit heen kan kruipen. Ga samen aan 
tafel met de poppen Fien & Milo. Ook 
Kikker heeft honger en laat dit met gekke 
wiebelogen zien.

Vertelplaten: Hap voor hap en Rupsje 
Nooitgenoeg met knuffel Rupsje 
Nooitgenoeg

Thema: Eet smakelijk • Mmm, lekker eten!

kleding

Welke kleertjes hebben Kaatje 
en Karel? En wat trekken Fien 
& Milo aan? Saar krijgt nieuwe 
schoenen en ook Ella krijgt nieuwe 
schoenen in Ik wil die! Speel het samen 
na met de prachtige rode schoentjes. 
Muis verkleedt zich. Maar van wie zou 
die sok toch zijn? Ontdek het samen 
met de peuters in Van wie is die sok?

Vertelplaten: Ik wil die met rode 
schoentjes

Thema: Wat heb je aan vandaag? • 
Dat wil ik aan!



nieuwe themakisten
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verkeer (nieuw)

Toet, Toet, daar gaan 
we! Nijntje en Kaatje 
gaan op de fiets, Jelle met de trein 
en Boer Boris gaat met verschillende 
vervoersmiddelen naar de markt. Anna 
beleeft samen met haar konijn een heel 
avontuur in het verkeer. Van wie is die 
auto? Ontdek het samen. En kijk in het 
Trein Zoekboek welke vervoersmiddelen 
je tegenkomt.

Vertelplaten: Nijntje op de fiets met 
knuffel Nijntje

Thema: Broem, tingeling • Vervoer

wonen (nieuw)

Harry is zijn huis kwijt en 
Kas gaat verhuizen naar een 
ander huis. Kleine muis zoekt 
een huis, maar past nergens in met de 
grote appel. Speel de verhalen na met 
handpop Kas, vingerpoppetjes Harry en 
Muis en de poppen Fien & Milo.

Vertelplaten: Een huis voor Harry en 
Kleine Muis zoekt een huis 
met vingerpoppetjes

Thema: Wie komt er in 
mijn huisje?

kunst (nieuw)

Peuters zijn eigenlijk 
Kunstenaars in de dop. Ga 
met ze experimenteren met vormen 
en kleuren, net als Prinses Arabella. En 
bezoek samen met Nijntje of Muis het 
museum. 

Vertelplaten: Prinses Arabella maakt 
kleuren met handpop Prinses Arabella

Thema: Kunst Natuurlijk!

feest (nieuw)

Deze feestelijke themakist 
bereidt peuters voor op 
hun verjaardag. Ook Saar 
en Dikkie Dik zijn jarig. Speel samen 
verstoppertje met Bertje Beer in 
Beestenfeest! En pas op voor Tijger als 
hij slaapt.

Vertelplaten: Ssssst! Tijger slaapt met 
vingerpoppetje, Dikkie Dik is jarig en 
Saar is jarig met handpoppen

Thema: Jarig • Bijna vier



aanvragen

Alle diensten kunnen via het inschrijfformulier aangevraagd worden of digitaal via onze website 

www.bibliotheekaanvliet.nl. Graag inleveren vóór 15 september in verband met de planning en 

mogelijke beschikbaarheid.

contact

Voor meer informatie over BoekStart in de kinderopvang of nieuwe ideeën voor ons educatieve 

programma kun je contact opnemen met:

 Loes Reichenfeld, Specialist Educatie

 lreichenfeld@bibliotheekaandevliet.nl

Voor vragen over het theaterprogramma kun je contact opnemen met:

 Ingrid van der Heijden

 ivanderheijden@bibliotheekaandevliet.nl

Voor vragen over de themakisten kun je contact opnemen met:

 Barbara Leguijt

 bleguijt@bibliotheekaandevliet.nl

afhalen
De themakisten kunnen afgehaald worden in: 

de Bibliotheek aan de Vliet - locatie Voorburg

Koningin Julianalaan 257

2273 JG  Voorburg

bezorgen
Voor het bezorgen en ophalen van een themakist 

bij de instelling, berekenen wij € 15,00 per kist. 

Dit kun je aanvragen via het inschrijfformulier.

aanvragen & contact
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Ben je lid van de bibliotheek?
Bekijk de voorleesfilmpjes

KIJK EN LUISTER 
NAAR DE MOOISTE 
PRENTENBOEKEN

Voorleesfilmpjes

jeugdbibliotheek.nl/voorleesfilmpjes

Voorburg (afhalen leskisten)
Koningin Julianalaan 257 • 2273 JG Voorburg

Rijswijk
Generaal Eisenhowerplein 101 • 2288 AG Rijswijk

Leidschendam
Fluitpolderplein 5 • 2262 ED Leidschendam

Telefoon: 070 - 2400 250

E-mail: educatie@bibliotheekaandevliet.nl

Alle prijzen in deze brochure zijn exclusief BTW. 

Wijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

Fotografie ©de Bibliotheek aan de Vliet, BoekStart

 /dBadV      @dBadV     /dBadV 

www.bibliotheekaandevliet.nl

aan de Vliet

adressen


