K i n d e r b o e ke n fe es t !
We vieren het kinderboekenfeest! Helpen jullie mee?
We versieren het lokaal, maken uitnodigingskaarten, verkleden ons
als kinderboekfiguren, knutselen een taart, doen spelletjes en maken
cadeautjes. En natuurlijk lezen we heel veel boeken!
Deze les is te gebruiken om lezen te bevorderen of
algemeen te gebruiken bij het thema feest.
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Doel: Leesbevordering,
woordenschat en leesplezier.
Doelgroep: PO groep 1, 2 en 3.

Voor de leerkracht
Bij deze les hoort een werkblad. Meld je aan voor de Tips
leesbevordering. Je krijgt dan automatisch een downloadlink.

In deze les staan tips bij
maar liefst vijf prentenboeken.
Klik op de vlaggetjes om er
direct heen te gaan.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Het boekenfeest

Voor de leerkracht
Bekijk de voorkant van het boek en lees het voor.

Praat daarna met de kinderen over het verhaal.
Mats wil een feestje geven, maar bijna al zijn vrienden zijn
op vakantie. Zijn buurvrouw Guusje heeft gelukkig een
heleboel boekenvrienden, die allemaal mogen komen. Het
wordt een heel bijzonder feest!
• Wat doet Mats het liefst?
• En waar houdt Guusje van?
• En jij?

Praatvragen

Het boekenfeest

Tekst: Rian Visser
Ill.: Nicolle van den Hurk
Uitgeverij Zwijsen
ISBN 978 90 487 1844 3
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Praatvragen
• Mats en Guusje geven een feest. Er komen heel veel
kinderboekfiguren. Welke kinderboekfiguren
ken jij? Wat is jouw lievelingsboek?
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Feestelijke opening
U kunt het verhaal van Mats en Guusje spelen als feestelijke
opening bij dit thema.
Download het script als pdf. Wie komen er op het feest?

Ik ben Mats.
Ik hou van feesten!

Ik ben Guusje.
Ik hou van boeken!

Maak zelf poppen van sokken,
pollepels of wc-rolletjes!

Nodig een echte poppenspeler uit!
Poppenspeler Jogchem Jalink heeft een
voorstelling gemaakt van Mats en Guusje
en het boekenfeest.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Verteltafel

Voor de leerkracht
Maak een verteltafel met de huizen van Mats en Guusje,
de leesboomhut en heel veel kinderboekfiguren.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Letterslinger

Alle kinderen schilderen een vaantje met een letter. Samen vormen deze letters een feestelijke slinger met
Kinderboeken(week)feest. Beplak de andere kant van de vaantjes met kleurenkopiën van kinderboekfiguren.

Letterslinger van 21 letters:

Kinderboekenweekfeest
Print op stevig papier, knip uit, verf en
plak vast aan een lange draad.

Voor de leerkracht
Een werktekening staat in de handleiding.
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LETTERSLINGER KINDERBOEKENFEEST – KLEUTERLES @RIANVISSER

K i n d e r b o e ke n fe es t !
Billy geeft een feestje

Billy is jarig. Samen met Pierke gaat hij op pad om zijn vriendjes uit te nodigen voor een feestje en ook
Japie, het kleine broertje van Pierke, mag mee. Maar dan is Japie opeens verdwenen!

Praatvragen

Billy geeft een feestje
Ill. en tekst: Catharina Valckx
Uitgeverij Gottmer
ISBN 978 90 257 5782 3

• Waarom geeft Billy een feestje?
• Wat voor soort feest wil hij geven?
• Wie heeft het kleine broertje van
Japie gepakt?
• Waarom is de gier verdrietig?
• Hoe gaat Pierke verkleed?
• Hoe is de gier verkleed?
• Waarom durft de gier wel naar het
feest als hij verkleed is?
• Hoe zou je zelf verkleed willen gaan?
Waarom?

Voor de leerkracht
Bekijk de voorkant van het
boek en lees het voor. Praat
daarna met de kinderen
over het verhaal.
Op YouTube staat een leuke
animatie
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Uitnodigingen maken

De ouders mogen op school komen om de klas te bekijken,
tips te krijgen over leuke voorleesboeken of voor de
Kinderboekenmarkt. De kinderen nodigen net als Billy
mensen uit voor het feest. Ze maken hiervoor zelf een
uitnodigingskaart.

Voor de leerkracht
Zie de handleiding voor
de instructies en een
mooie kleurplaat.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Verhaal naspelen

Wil je dat Billy, Agent en Boef, Kleine Ezel en jarige Jakkie of één van de andere kinderboekfiguren in jouw
klas komt? Maak een leuk filmpje!

Voor de leerkracht
Heeft u een iPad en een digibord? Met
de app Puppet Pals HD kunnen kinderen
het prentenboekverhaal naspelen of
een kinderboekfiguur in de klas laten
verschijnen. Laat de kinderen zelf de
teksten bedenken en inspreken. Daarna
kunt u het fimpje afspelen op het
digibord! Deze opdracht is goed voor de
taalontwikkeling en het verhaalbegrip.
Uitgebreidere instructies staan in de
handleiding.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Verkleedfeest

Soms is het leuk om te spelen dat je iemand anders bent,
bijvoorbeeld een kinderboekfiguur, zoals Kleine Ezel,
Guusje, Mats, Billy, Agent, Boef, Vos of Haas.
Wie wil jij zijn?

Op de website van Kidsproof
staan heel veel mooie
schminkvoorbeelden.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Een boek vol taart

Vos is jarig en wil graag taart.
Hij schrijft een brief naar Kip.
Kip wil jij een taart bakken? Dat kan jij heel goed!
Haas wil de brief wel brengen.
Zal er taart zijn op het feest van vos?

Praatvragen

Een boek vol taart

Ill. en tekst: Nicolle van den Hurk
Uitgeverij Zwijsen
ISBN 978 90 487 1189 5

• Waarom heeft Vos een mooie
trui aan?
• Vos geeft Haas een brief.
Wat staat erin?
• Haas brengt de brief naar
Kip. Wie komt hij onderweg tegen?
• Wie bakt er een taart voor Vos?
• De koe bakt een vlaai.
Weet je wat dat is?

Voor de leerkracht
Bekijk de voorkant van het boek en lees het voor.
Praat daarna met de kinderen over het verhaal.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Hoe zijn de taarten versierd?
Wijs aan:
aardbei
chocolaatje
slagroom
roos
vlaggetje

kaarsje

kers
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Taart
bakken

Wat heb je nodig om een
taart te bakken?
Ken je alle ingrediënten
en keukenspullen?
Voor de leerkracht
Versier een taart en
maak een kookboek.
Zie de handleiding.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Tellen

Voor de leerkracht
Kijk in handleiding voor werkbladen.

Wijs aan: 1, 2, 3, 4, 5 of 6 stukjes taart.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
aa

Voor de leerkracht

Ken je nog meer woorden met de middenklank aa?

Zie werkbladen.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
oe

Voor de leerkracht

Ken je nog meer woorden met de middenklank oe?

Zie werkbladen.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Agent en Boef en het boefvangfeest
Agent is jarig. Hij wil feestvieren, maar eerst moet hij Boef vangen.
En die trakteert hem op een speurtocht vol boevenstreken…

Praatvragen

en
en het boefvangfeest

Tjibbe Veldkamp
& Kees de Boer

cover.indd 1

Agent en Boef
en het boefvangfeest
Tekst: Tjibbe Veldkamp
Ill: Kees de Boer
Uitgeverij Terra Lannoo
ISBN 978 94 014 1758 7

25-02-14 10:05

• Welk cadeau krijgt Agent voor zijn verjaardag?
• Heb je wel eens een speurtocht gedaan?
• Je kunt een speurtocht maken met pijlen. Weet
je nog meer manieren?
• Welke spelletjes doe jij graag als het feest is?
• Deze week vieren we het boekenfeest.
Heb je zin in een leuke speurtocht met
kinderboekfiguren?

Voor de leerkracht
Bekijk de voorkant van het boek en lees het voor.
Praat daarna met de kinderen over het verhaal.
In de handleiding staat een boekenspeurtocht
beschreven en leuke Agent-en-Boef-tikspelletjes.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Spelletje
Zoek en wijs aan.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Spelletje

Zoek de 10 verschillen.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Kleine Ezel en jarige Jakkie

Kleine Ezels vriend Jakkie is jarig en Kleine Ezel gaat een cadeautje voor hem
kopen. Hij kiest een vlieger uit, een prachtige rode vlieger met een staart
eraan. Wat een mooie vlieger! vindt Kleine Ezel. Eigenlijk zonde om hem aan
Jakkie te geven...

Voor de leerkracht
Bekijk de voorkant van het boek en lees het voor.
Praat daarna met de kinderen over het verhaal.

Praatvragen

Kleine Ezel en jarige Jakkie
Tekst: Rindert Kromhout
Ill: Annemarie van Haeringen
Uitgeverij Leopold
ISBN 978 90 258 3067 0

• Waarom kiest Kleine Ezel de rode
vlieger?
• Waarom wil Kleine Ezel jarige Jakkie
liever zijn oude beer geven?
• Wat zou je zelf graag willen hebben?
• Heb je wel eens een cadeautje voor
iemand gekocht of gemaakt? Wat
was dat?
• Wat staat er op de laatste bladzijde
van het verhaal naast de kast?
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Verhaal
navertellen

Kijk naar de vier platen uit het
prentenboek Kleine Ezel en jarige
Jakkie.
Welke komt eerst?
Wat gebeurt er?
Welke komt erna?
Oefen het navertellen van het
verhaal.

Voor de leerkracht
Laat kinderen het verhaal naspelen.
Rollen: Kleine Ezel, Jakkie,
winkelbediende, moeder Kleine
Ezel en moeder Jakkie.
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Cadeautjes

Soms kun je aan een ingepakt cadeautje precies zien wat erin zit.
Maar niet altijd. Dit zijn twee heel verschillende cadeautjes.
Wat zit erin?

Ik ben helemaal rond.
Ik ben een …

Voor de leerkracht
De oplossing staat op de volgende pagina. Laat de kinderen
eerst een tijdje raden. Er zijn meerdere antwoorden
mogelijk.

Ik ben rond en plat.
Ik ben een …
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Cadeautjes

Wist je het goede antwoord?
Ken je nog meer dingen die rond zijn?
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Nog meer cadeautjes

Voor de leerkracht
De oplossing staat op de volgende pagina.

Wat zit er in deze cadeautjes?
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Nog meer cadeautjes
Had je alles goed?

Voor de leerkracht
Tip: pak speelgoed in en laat de kinderen
raden wat erin zit. Is het zwaar of licht?
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K i n d e r b o e ke n fe es t !
Deze les is gemaakt door Rian Visser, www.rianvisser.nl.
Met dank aan Nicolle van den Hurk, Jogchem Jalink, Catharina Valckx, Tjibbe Veldkamp, Kees de Boer,
Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen. Tevens wil ik uitgeverij Zwijsen, uitgeverij Gottmer,
uitgeverij Leopold en uitgeverij TerraLannoo bedanken voor de medewerking.
Meld je aan voor de Tips leesbevordering. Je krijgt dan automatisch een downloadlink voor de handleiding en werkbladen.

Kijk voor nog meer digibordlessen op rianvisser.yurls.net
Als u boeken wilt bestellen kan dat hier.
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