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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 door jullie gebruikt worden.
Het is een goedkope en weinig arbeidsintensieve manier om een thema uit te werken.
Boekstart/Boekenpretproject
Een Boekstart/Boekenpretproject bevat:
•
25 prentenboeken van één titel
•
1 handleiding voor de leidster
•
1 map met ervaringen en suggesties
•
25 speel- en ontdekboeken
•
25 tassen
•
eventueel ondersteunende materialen
De leidster 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 peuter 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 peuters 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. Je kunt meerdere keren gebruik maken van dit project. Retourneer het aanmeldformulier voor 30 juni 2019.
Een medewerkster van de bibliotheek is natuurlijk altijd bereid op school uitleg te geven over
Boekenpret. De prentenboeken staan ook ter inzage in de Bibliotheek Didam. Ook kun je informatie vinden op www.boekenpret.nl.

Boekstart/Boekenpret
Peuters

Betty Sluyzer
Kinderboererij

Thema: kinderboerderij

Julie Sykes & Jane Chapman
Dottie’s eieren

Thema: dieren, boerderij, voorjaar, eieren

Dick Bruna
Nijntje vliegt

Thema: reizen, vliegen

Kathleen Amant
Anna in het verkeer

Thema: verkeer, fietsen

Twee peuters zien op de kinderboerderij
allerlei dieren.

Kip Dottie is zo trots op haar eerste nest
eieren, dat ze iedereen erover moet vertellen, maar de andere dieren zijn veel te
druk met hun eigenkroost om te luisteren.

Een konijntje mag met haar oom een
vliegtochtje maken.

Anna gaat samen met mama op de fiets
naar de stad. Ze moeten wachten voor een
verkeerslicht en goed naar links en rechts
kijken.
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Peuters

Judy Hindley
De grote rode bus

Thema: vervoermiddelen

Dagmar Stam
Wat gaat Sinan doen?

Thema: omgeving van een peuter

Fleur van der Weel
Piep! Naar de dokter

Thema: doktersbezoeken

Betty Sluyzer
Hup, naar buiten!

Thema: ziek zijn, vriendschap

Een grote rode bus zit vast in een gat in
de weg, zodat ook andere voertuigen er
niet meer door kunnen.

Een buitenlands jongetje leert zijn omgeving kennen.

Piep heeft zich bezeerd en moet naar de
dokter. Daar zitten nog meer dieren te
wachten. Kikker moet hoesten, poes is
verkouden en varken heeft vlekjes. Wat
gaat de dokter allemaal doen?

Giraf heeft geen zin om buiten spelen, hij
blijft een dagje in bed. Zijn vriendjes doen
hun best om Giraf op te vrolijken.
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Peuters

Jane Simmons
Kom nou, Bommes!

Thema: bang zijn

Anna-Clara Tidholm
Wil je met me spelen?

Thema: spelen

Amy Hest
Eendje in de regen

Thema: weer, grootouders

Bette Westera
Lieve, stoute Beer Baboen

Thema: winkelen, knuffels

Wanneer het eendje Bommes de wereld
ontdekt, is het maar goed dat moeder in
de buurt blijft als er gevaar dreigt.

Buiten regent het zo hard, dat er niets anders overblijft dan binnen met het speelgoed spelen.

Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan
regen, totdat ze van opa een paraplu en
laarsjes krijgt.

Als Willem Wout met zijn moeder en knuffelbeer in de stad kleren gaat kopen, raakt
hij beer Baboen kwijt.
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Peuters

Petr Horáček
Kleine Muis zoekt een
huis

Thema: wonen, dieren

Gitte Spee
Er was eens een muisje… Over tellen van 1
tot 12

Thema: tellen, eenzaamheid, jarig zijn

Nannie Kuiper
Daar ben ik dan

Thema: gezin, boodschappen doen

Nancy Kaufmann
Dag!

Thema: bang zijn, school

De appel die Kleine Muis vindt, past niet
in zijn holletje en daarom gaat hij op zoek
naar een groter huis.

Een eenzame muis gaat op zoek naar
vriendjes die hij vindt op een verjaardagsfeestje.

Een dag uit het leven van een gezin. Papa
gaat werken, Ayla gaat naar school en
Sinan mag met mama boodschappen doen
en naar opa en om.

Varkentje Bram gaat voor het eerst naar
school en wil niet dat zijn papa weg gaat.
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Peuters

Axel Scheffler
Pip en Posy en de grote ballon

Thema: emoties, verdriet

Pauline Oud
Kas bij opa en oma

Thema: grootouders, logeren

Amy Hest
En nu lekker slapen,
Sam!

Thema: slapen

Guido van Genechten
Een geweldig cadeau

Thema: zindelijkheid

Konijn Pip is dolgelukkig met zijn ballon.
Trots laat hij hem zien aan zijn vriendin
Posy. Het verdriet is groot als de ballon
wegvliegt en kapot gaat.

Kas gaat bij opa en oma logeren. Als hij
zijn koffer heeft gepakt, brengt mama
hem weg. Kas doet allemaal leuke dingen
met opa en oma en met hond Kees.

Als mama Beer Sam naar bed brengt,
moet ze van alles doen voordat Sam gaat
slapen.

Papa en mama hebben iets voor Olifantje
meegenomen. Het is een piepsie-poepsie-potje, maar Olifantje begrijpt niet wat
je daar nu mee kunt doen. Tot papa het
laat zien.

