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Maandag 25 januari
Wat is een avontuur zonder
muziek! Hoe voelen de veren
van Coco aan? We dansen en
bewegen op klassieke muziek
tussen de veren van Coco.
We sluiten het dansen en
zingen af met het vrolijke lied
‘Coco kan het’.

Dinsdag 26 januari
In ons atelier maken we o.a.
met alle gevonden takjes ons
eigen nestje. We zullen ook de
vriendjes van Coco buiten niet
vergeten. We maken lekkers
om voor de vogels in de
Plukkeboltuin op te hangen.

Woensdag 20 januari
Een smakelijke start van de
Voorleesdagen. De kinderen
maken kennis met Coco uit het
prentenboek ‘Coco kan het’
tijdens het voorleesontbijt.

Donderdag 21 januari
Vandaag ontdekken we hoe je
met de muzieksjaaltjes kan
fladderen en misschien wel
vliegen op muziek?
In de tuin gaan we op zoek
naar takken om een nest voor
Coco te maken.

Vrijdag 22 januari
In de gymles starten we met
het maken van het nest voor
Coco. Vanuit het nest krijgen
jullie vliegles. En vliegen of
fladderen jullie verder.. Kijken
of jullie ook kunnen wat Coco
kan.

Woensdag 27 januari
Opa’s, oma’s, vaders &
moeders kunnen dit jaar niet
komen voorlezen. Daarom is
het vandaag tijd voor een
speurtocht in de tuin. Jullie
gaan op zoek naar Coco en
zijn vriendjes.

Donderdag 28 januari
Voorleeslounge Op de
groepen hebben we ons eigen
‘voorleesnest’ gemaakt en
daar gaan we vandaag
luisteren naar nog meer mooie
verhalen uit verschillende
boeken.

Vrijdag 29 januari
Het wordt een ‘klein’ feestje
vandaag tijdens de afsluiting
van de Nationale
voorleesdagen. We sluiten de
dagen af met een poppenkast
voorstelling van Coco en zijn
vriendjes.

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 ‘Coco kan het’ centraal. Vandaag is een grote dag. Alle
babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat als ze valt? Of als een kat
haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is
Coco klaar om haar vleugels uit te slaan?

