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Woensdag 22 januari Donderdag  23 januari Vrijdag 24 januari 

Smakelijke start van de 
voorleesdagen. De kinderen 
maken kennis met de 
Moppereend uit het 
prentenboek ‘Moppereend’ 
tijdens het voorleesontbijt. 

We lezen samen uit dit 
uitbundige, speelse 
boerderijverhaal.  
Welke dieren komen er voor in 
het verhaal?  
Vandaag ontdekken we hoe ze 
eruit zien en welke geluiden ze 
maken. Kan jij ze uitbeelden? 

In de gymles van vandaag 
wurmen we onszelf net als 
Hond door gaten. En rollen we 
door de modderpoel, zoals 
Varken. Vervolgens huppen we 
als Konijn rondom de vijver en 
begeven we ons door de 
waslijn van geit. 

 

Maandag 27 januari Dinsdag 28 januari Woensdag 29 januari Donderdag  30 januari Vrijdag 31 januari 

Wat is een avontuur zonder 
muziek?! Samen met Haan 
vormen de kinderen een koor. 
Met vrolijke, spannende 
klanken doen we het tikken 
van de regen na en stampen 
we in de plassen. Hoe zal dat 
klinken? We dansen erop los.  

In ons atelier maken we o.a. 
wasco-tekeningen met grote 
boze Moppereend-wolken. 
Ook maken we grote, 
glanzende en spetterende 
regendruppels, die je nog 
nooit gezien hebt. Een 
kleurrijke regenboog mag ook 
niet ontbreken! 

Opa’s, oma’s, vaders & 
moeders zijn vandaag welkom 
op de locatie om voor te lezen 
uit een werk naar keuze. 
Gezellig! 

Voorleeslounge. Net als 
Schildpad gaan we samen met 
Eend soezen en liggen de 
kinderen op een dik pak 
kussens en luisteren naar nog 
meer mooie verhalen, uit 
verschillende boeken. 

Met het barsten van de wolk 
komt alles goed, dat wordt 
lachen (Of wordt het een 
wolkbreuk boven je hoofd!) 
Het wordt een feestje vandaag 
tijdens de afsluiting van de 
Nationale voorleesdagen.  

 

 

Over de Nationale voorleesdagen 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en 

bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale 

Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 

kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. 

 
Het thema van dit jaar 
Dit jaar staat het prentenboek ‘Moppereend’ centraal. Eend is mopperig. Haar vijver is 

opgedroogd en er is niemand die met haar wil spelen. Tenminste... dat vindt zij. Want ze wil 

niet gaten graven met hond. Niet met Varken in de modderpoel. Niet kraaien met Haan. Niet 

soezen met Schildpad. Niet een lekker hapje eten met Geit. Hoe loopt dit af? 

 

Oproep: opa’s, oma’s, vaders & moeders 

Geef je op bij de medewerkers van de groep van jouw (klein)kind en kom voorlezen! 

 


