Boekstart/Boekenpret
Wat is Boekstart/Boekenpret?
Boekstart/Boekenpret is een methode om
jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan
voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting
bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt en
kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers.
Boekstart/Boekenpret sluit naadloos aan bij
de verschillende methodes/thema’s die in
de basisschool gebruikt worden.
Boekstart/Boekenpretproject
Een Boekstart/Boekenpretproject bevat:
•
30 prentenboeken van één titel
(bij enkele titels is aangegeven dat er met twee groepen tegelijk mee gewerkt
kan worden)
•
1 handleiding voor de leerkracht
•
1 map met ervaringen en suggesties van andere scholen
•
30 speel- en ontdekboeken
•
30 tassen
•
eventueel ondersteunende materialen
De leerkracht introduceert het boek in de klas. In de handleiding staan diverse suggesties om
dat te doen. Bij de eerste introductie kunnen ouders uitgenodigd worden. In de eerste week
wordt het boek diverse keren voorgelezen.
Na een week neemt elke leerling het prentenboek mee naar huis, waarbij van de ouders
wordt verwacht dat zij, ondersteund door een speel- en ontdekboek, samen met hun kind
het verhaal lezen. Ruim een week later nemen de leerlingen het prentenboek weer mee naar
school.
Kosten
De bibliotheek zorgt voor de prentenboeken, de speel- en ontdekboeken en de tassen. De
prentenboeken moeten na 4 weken terug naar de bibliotheek. De speel- en ontdekboeken en
de tassen mogen de kinderen houden. De kosten zijn € 30,00 per groep, per periode.
Reserveren
Hieronder vind je een lijst van de beschikbare titels, een korte beschrijving en het thema van
het prentenboek. Op het aanmeldformulier kun je aangeven in welke periode je gebruik wil
maken van het centraal prentenboek en welke titels je wil lenen.
Een medewerkster van de bibliotheek is natuurlijk altijd bereid op school uitleg te geven over
Boekstrart/Boekenpret. De prentenboeken staan ook ter inzage in de Bibliotheek Didam. Ook
kun je informatie vinden op www.boekenpret.nl.
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David Shannon
Eend op de fiets

Thema: dieren, boerderij, fietsen

Shen Roddie
Kom uit het ei, kleintje

Thema : voorjaar, eieren, kippen

Als Eend de dieren van de boerderij heeft
laten zien dat hij kan fietsen, willen zij het
ook wel eens proberen.

Moeder Hen heeft een ei gelegd, maar ze
vindt het heel moeilijk om het uit te broeden.
Kan voor twee groepen tegelijk

Martin Waddell
Plons!

Thema: zomer, boerderij
Op een zomerse dag besluit Floortje, het
varken van boer Van der Pluim, een duik in
de vijver te nemen.
Kan voor twee groepen tegelijk

Alice Schertle
Kleine blauwe truck
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Thema: vriendschap
Kleine blauwe truck gaat een eindje rijden.
Allerlei dieren rijden met hem mee. Dan
worden ze ingehaald door grote gele truck.
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Max Velthuijs
Trompet voor olifant

Thema: vriendschap

Max Velthuijs
Kikker is kikker

Thema: identiteit, vriendschap

Ingrid Schubert
Gekke buren

Thema: vriendschap

Krokodil en Olifant ontdekken dat het leuker
is om samen iets te doen dan alleen.

Kikker voelt zich nutteloos omdat hij niet zo
veel kan als zijn vrienden.

De keurige, hardwerkende Kaat heeft niet
veel op met haar slordige nieuwe buurman
Bram, maar door een storm komt daar verandering in.

Marcus Pfister
Thema : vriendschap
De mooiste vis van de
zee
Omdat de mooiste vis van de zee al zijn
schatten voor zichzelf wil houden, vinden de
andere vissen hem niet aardig.
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Elle van Lieshout & Erik
van Os
O, o, Octopus

Thema: dieren, zee, vriendschap

Elle van Lieshout & Erik
van Os
Schatje en Scheetje

Thema: liefde, vriendschap

Rindert Kromhout
Kleine Ezel en jarige
Jakkie

Thema: verjaardag

Als Octopus terugkomt van een “zwommetje”, steekt er een enorme staart uit zijn
huisje. Hij vraagt al zijn zeevrienden wat hij
moet doen, maar krijgt van iedereen een
ander advies.

Schatje en Scheetje hebben een paar sokken gestolen. Daarom zitten ze vast in een
donkere kerker. Scheetje wil hun gevangenis een beetje opfleuren en regelt een stukje zee en zon.

Kleine Ezel moet de vlieger die hij voor zijn
vriendje heeft uitgezocht ook daadwerkelijk
geven, ook al houdt hij hem liever zelf.
Kan voor twee groepen tegelijk

Ken Brown
Knoop het in je slurf
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Thema: verjaardag
Het olifantje Kaja heeft een knoop in zijn
slurf gelegd om iets heel bijzonders te onthouden. Maar wat was er zo belangrijk?
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Rindert Kromhout
Wat staat daar?

Thema: feest, leren lezen

Max Velthuijs
Klein Mannetje heeft
geen huis

Thema: wonen

Aap wordt voor een feest uitgenodigd en
mag zijn vriendjes meenemen, maar hij kan
de uitnodiging niet lezen.

Nadat zijn huisje in elkaar is gezakt, vindt
een klein mannetje een onderkomen bij een
klein vrouwtje.
Kan voor twee groepen tegelijk

Annemarie Bon
Haas wil worteltjestaart

Thema : tuinieren, eten

Charlotte Dematons
Ga je mee?

Thema: fantasie, boodschappen doen, reizen

Haas heeft enorme trek in worteltjestaart.
Helaas verkoopt Bakker Big die niet. Dan
moet Haas zelf maar gaan bakken.

Een jongen met een rode trui moet voor
zijn moeder appels halen bij de buren, maar
de tocht door de tuin is in zijn fantasie erg
avontuurlijk en spannend.
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Lucrèce L’Ecluse
De schoenen van
mama

Thema: kleur, vorm ,de markt
Omdat Warre zijn moeder niet wil kwijtraken op de markt, let hij goed op haar
schoenen, maar ineens zit er een andere
mevrouw in mama’s schoenen.

Sylvia Vanden Heede
Thema: kleur, vorm, eten en drinken
Vos en haas: blauw is
saai
Vos moppert tijdens een picknick met Haas
dat hij zijn blauwe trui saai vindt. Haas is
het niet met hem eens.
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Tan Koide
Klop, klop, wie is
daar?

Thema : verdwalen

Julia Donaldson
De Gruffalo

Thema : bang zijn

Drie marmotten verdwalen in het bos en
overnachten samen met andere dieren in
een leeg huis. Als de bewoner thuiskomt,
schrikken ze erg, maar gelukkig is hij niet
boos.

Een muis schrikt zijn belagers af door een
eng fantasiedier als vriend te verzinnen.
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Helen Oxenbury
Wij gaan op berenjacht

Thema: bang zijn, familie

Guido van Genechten
Ridder Rikki

Thema: ridders, middeleeuwen, dromen

Michael Rosen
De vliegensvlugge
vlieg

Thema: Dieren, rijmvertellingen

Tjibbe Veldkamp &
Kees de Boer
Tim op de tegels

Thema: verkeer, vervoer

Vier kinderen gaan met hun vader op berenjacht. Ze trotseren moedig de natuur, maar
dan staan ze opeens tegenover een echte
beer!

Konijntje Rikki droomt ervan dat hij in de
middeleeuwen als ridder ten strijde trekt
tegen vuurspuwende draken.

Vliegensvlugge Vlieg valt Olifant, Nijlpaard
en Tijger lastig. Zal het hen lukken om die
vervelende Vlieg te pakken te nemen?

Tim mag van zijn vader buiten spelen, maar
moet wel op de stoeptegels blijven. En dat
doet hij!

Boekstart/Boekenpret

8

Tjibbe Veldkamp
Kom uit die kraan!!

Thema: helden, vervoermiddelen

Martin Waddell
Welterusten, Kleine
Beer

Thema: slapen, geborgenheid

Harmen van Straaten
Hé, wie zit er op de
wc?

Thema: toiletten, zindelijkheid

Bart gaat altijd kijken bij de bouwplaats.
Op een dag klimt hij zomaar op de wals, de
cementwagen en de hijskraan. Hij richt een
enorme ravage aan. Maar daar blijkt hij een
goede reden voor te hebben…

Kleine Beer kan niet slapen, het is veel te
donker. Maar zelfs de grootste lantaarn
helpt niet!

Zeven dieren die héél nodig moeten, verdringen zich in een rij voor de wc, maar die
is bezet. Waarom duurt het toch zo lang? Ze
houden het echt niet meer!

