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Voorwoord 
 
Voor ouders van jonge kinderen en voor iedereen die met jonge kinderen van 0-6 
jaar werkt, hebben we weer een mix gemaakt van landelijke en lokale 
input: informatie over De Nationale Voorleesdagen, suggesties voor titels 
van BplusC, activiteiten en ideeën van CPNB, Cubiss, De Kinderhaven, SPL, 
Smallsteps, FloreoKids, JES Rijnland en RKBS de Singel.   
  
Bezoek ook de virtuele voorleesmarkt met nog meer tips en informatie via 
www.BplusC.nl/nvd2021. De bijgevoegde kleurplaat is leuk om uit te 
printen. En neem ook eens een kijkje op de website van jeugdboekhandel Silvester!  
  
Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen, maar 
allereerst ook voor hun ouders! Deze dagen hebben als doel het vertellen 
en voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te bevorderen. Want 
voorlezen maakt je leuker!  
  
Wij hopen dat deze speelwerkbrief je inspireert en uitnodigt om aan de slag te  
gaan! We wensen alle baby’s, peuters en kleuters met hun pedagogisch 
medewerkers of leerkrachten veel voorlees- en speelplezier toe!  
 
Werkgroep De Nationale Voorleesdagen Leiden/Leiderdorp  
  
www.denationalevoorleesdagen.nl  
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Voorleestips  
 

Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi verhaal voorleest 
of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven 
gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling 
en tekstbegrip . Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit speciale kwartiertje 
te halen.  

• Een boek kiezen  
• Hetzelfde boek een paar keer voorlezen  
• Voorleesrituelen  
• Voorlezen met stemmetjes  
• Te moeilijk of niet?  
• Voorspel samen het verhaal  
• Moeilijke woorden  
• Laat je kind vertellen  
• Voorbereiding op het voorlezen  

  
Een boek kiezen  
In de bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet meevalt een geschikt 
boek te vinden dat op dat moment past bij de belevingswereld van je kind. Denk 
eens aan de volgende situaties: misschien is er in het gezin een baby op komst, 
wordt je kind zindelijk of leert het tanden poetsen. Veel bibliotheken hebben de 
boeken per thema bij elkaar staan.  
 
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen  
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen en telkens 
opnieuw weer prachtig vinden. Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de 
tweede keer is er het feest der herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog 
voor detail en ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes.  
 Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke 
keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het 
thema, de personages, heeft je kind zelf wel eens zoiets meegemaakt?  
 
Voorleesrituelen  
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat altijd! Ze voelen zich 
prettig als ze kunnen rekenen op het dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een 
vertrouwd moment of op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo 
weinig mogelijk kans op afleiding. Voorleestijd is de tijd waarin je samen kunt 
kijken, luisteren, praten en lachen.  
 
Voorlezen met stemmetjes  
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet nodig om je extra 
in te spannen en met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog 
niet zo aan de orde. Als je langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens het 



voorlezen regelmatig aankijkt, dan tref je vaak veel beter de toon en zal je kind goed 
begrijpen wie er in het boek iets zegt.  
 
Te moeilijk of niet?  
Het kan prettig zijn om van anderen titels van prentenboeken te horen die geschikt 
zijn voor de leeftijd van je kind. Dan nog kan het zijn dat je aarzelt of het boek niet te 
moeilijk of te gemakkelijk is.  
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk nét een beetje te moeilijk 
mag zijn. Als je het meerdere keren voorleest en je praat samen over het verhaal, 
heb je de meeste kans dat je kind door een boek geboeid wordt.  
 
Voorspel samen het verhaal  
Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal verder zou kunnen gaan. 
Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het verhaal, denken kinderen goed 
na. Hierdoor leren ze in hun dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te 
zoeken voor problemen.  
 
Moeilijke woorden  
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in de context van het 
verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kun je jouw kind helpen om het nieuwe 
woord te leren door er een plaatje bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een 
vervangend woord te gebruiken. Naderhand kun je ook het moeilijke woord er weer 
bijhalen. Zo onthoudt je kind het woord beter, dit helpt bij de ontwikkeling van het 
taalgebruik.  
 
Laat je kind vertellen  
Geef je kind gelegenheid om iets te zeggen als je het verhaal voorleest. Het gaat 
erom dat je kind praat, dus alle opmerkingen over het verhaal zijn goed. Jouw kind 
heeft een eigen interpretatie over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen 
ervaringen. Daar kun je dan weer op ingaan. Zo blijft je kind betrokken bij het 
verhaal. Laat je kind het verhaal ook zelf eens navertellen.  
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, gaat je kind het 
verhaal beter begrijpen.  
 
Voorbereiding op het voorlezen  
Lees de titel van het boek voor en praat met je kind over de voorkant. Maak het 
nieuwsgierig naar het verhaal. Als je de kaft samen bekijkt, kun je samen bedenken 
waar het boek over zou kunnen gaan.  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvullende  

titels bij Coco kan het! 
 

 

 

  





















   

 
 

Activiteiten om thuis te doen 
Zelfvertrouwen  zon 

 
In het boek moet Coco meer zelfvertrouwen krijgen in haarzelf om te kunnen vliegen. Deze activiteit 
is er voor bedoeld dat je kind op een creatieve manier positieve dingen laat bedenken om ook zo 
hem of haar goed te laten voelen over zichzelf.  Je knipt de zon en oranje vlakken uit. Daarna kan je 
met je kind in gesprek gaan waar hij of zij goed in is en laat je kind dat opschrijven in de oranje 
vlakken.  
 
Wanneer je klaar bent kan je samen met je kind kijken waar je hem op kan hangen, zodat je kind daar 
elke dag naar kan kijken! 
 
Voorbeeldvragen: 

- Wat vind je leuk om te doen? 
- Waar ben je goed in? 
- Ben je lief? 
- Ben je grappig? 

 
Benodigdheden: 

- Schaar 
- Plakband of lijm 
- Potlood, pen of stift 
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Emotiespel 
 
Wanneer jullie samen het boek lezen, kan je dit schema erbij houden. Elke keer als er iets gebeurd 
met Coco kan je aan je kind vragen of Coco hier blij, boos, verdrietig of bang is. 
 
 

BLIJ BOOS 

  
 

VERDRIETIG BANG 

  
 

  



   

 
 

Memory kleurplaatspel 
 
Coco is een vogel. Ken jij nog meer vogels? Zoek de juiste vogels bij elkaar in het memoryspel en 
kleur ze daarna in. 
 
Benodigdheden: 

- Schaar 
- Kleurpotloden of stiften 

 
 

  

  



   

 
 

  

  



   

 
 

  

 

  



   

 
 

  

  

 

 



 

Wie kan vliegen en wie niet? 

Benodigdheden: een mand gevuld met een vogeltje, een vliegje/bij, een vlinder, een 
vliegtuig, een helikopter, een afbeelding Coco/popje Coco, een auto, een koe, een 
kikker, een boot, een vis (dus een aantal dieren/dingen die kunnen vliegen en een aantal 
dieren/dingen die niet kunnen vliegen), twee hoepels en een wolk of twee vleugels. 

Activiteit: Leg de hoepels op de grond in de kring. Leg in de ene hoepel de 
wolk/vleugels. Laat dan Coco tevoorschijn komen en vertel dat Coco een vogeltje is dat 
al een beetje kan vliegen. Laat hem vervolgens wat rondvliegen en landen in de hoepel 
met de wolk/vleugels. Vertel dat in deze hoepel alle dingen/dieren mogen liggen die 
kunnen vliegen. Wat/wie niet kan vliegen, mag in de andere hoepel.  

Laat nu steeds één kind iets pakken uit de mand met spullen. Het kind vertelt wat het 
heeft gepakt en bedenkt of dit dier/ding kan vliegen of niet. Daarna legt het kind het in 
de goede hoepel. 

                 

 

Nestje maken 

Benodigdheden: klei, eventueel wat stro, een klein Coco-vogeltje (alvast gemaakt of 
door de kinderen te maken, zie activiteit Smallsteps) of ander knuffeltje, (afbeeldingen 
van) een nestje van een vogel.  

Bekijk met de kinderen hoe een nestje eruit ziet. Als er een echt nestje is, mogen ze 
natuurlijk ook aan het nestje ruiken en voelen. Stel vragen om de kinderen te stimuleren 
goed te kijken en te vertellen wat ze zien. Bijvoorbeeld: 

• Waar is het van gemaakt? 
• Hoe zitten de takken t.o.v. elkaar?  
• Hoe groot zal het zijn? 
• Van wie kan dit nestje zijn?  

Vertel dat de kinderen straks ook een nestje mogen maken van takjes en klei. Verzamel 
daarna samen met de kinderen buiten kleine takjes. Van deze takjes mogen de kinderen 
met een stukje klei een nestje maken. Laat de kinderen vrij in hoe ze dat doen. 
Misschien steken ze de takjes gewoon in de klei, of misschien maken ze er een soort 
vlechtwerkje van. Leg het nestje op een rond kartonnetje. Als het nestje droog is, mag 
het kind er een vogeltje of een ander diertje in leggen.  

      



         
 

 

• Je kan één van de volgende woorden uitbeelden en laat de kinderen raden wat je 
doet: 

o gluren, trippelen, juichen, durven, vallen, slapen en fladderen.  

 

• Coco kan hele mooie vormen vliegen. Deze vormen lijken op allerlei schrijfpatronen. 
Laat de leerlingen met Coco mooie vormen vliegen door de lucht. Daarna kunnen de 
kinderen op papier alle mooie vormen tekenen 

 

 

• Coco in het nest knutselen. 
Benodigdheden: een halve cirkel, 3 kleine ovalen, stukje geel papier, wiebeloogjes 
en wat hooi. 
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Activiteit: Op zoek naar Petra! ( dreumes/ peuter) 
 

 

Wat heb je nodig?  

• Eierwekker ( deze is van de Hema) 
• Papier om oogjes van te maken, of nog beter; wiebeloogjes! 
• Prentenboek Petra  

  

Bes 

Bes 

Voorbereiding: 

• Lees het boek Petra met de kinderen. 
• Plak de oogjes op de eierwekker, en zie hier…onze eigen Petra! 

 

Activiteit: 

Stel Petra voor aan de kinderen.  Laat horen hoe het klinkt als Petra af gaat. Stel Petra in op 
een tijd, ongeveer 5 min. Verstop Petra in de ruimte. Laat de kinderen Petra zoeken. Lukt 
het om Petra te vinden voordat ze af gaat? Spannend!  

 

 

 

                                        



Activiteit: De Petra- dans! ( dreumes/peuter/ jong BSO) 
 

 

Wat heb je nodig?  

• Ruimte om te bewegen 
• Muziek ( naar keuze) 
• Prentenboek Petra  

Voorbereiding: 

• Zorg dat het boek Petra bekend is bij de kinderen. 
• Maak ruimte om te bewegen 
• Zet de muziek klaar  

 

Activiteit: 

Kennen jullie Petra nog? Zullen we kijken hoe Petra eruit ziet? Laat het boek zien. Wie kan 
Petra na doen? Kan Petra bewegen? Nee? Petra is een KEI in stilstaan. 

Wij gaan een dans doen. De Petra dans. Als je muziek hoort, ga je dansen. Als de muziek 
stopt, sta je stil! Net zo stil als Petra!  

 

Doe een oefenronde, waarbij je zelf meedoet. Als de muziek stopt, maak je jezelf zo klein en 
stil mogelijk , net als Petra.  Veel plezier! 
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Coco kan het 

Benodigdheden:  wc-rol, geel papier, vleugels, veertjes, oogjes, elastiek, zwarte verf 
en splitpennen 

De kinderen verven het rolletje zwart en beplakken de vleugels met veertjes. Even 
helpen met de snavel en de pootjes dan kunnen de kinderen de oogjes zelf 
opplakken. De vleugels vastmaken met splitpennen. Elastiek bevestigen en vliegen 
maar. 

 

 

Vogeltjesdans 

Muziek aan (vogeltjesdans) en ….. fijn samen dansen. Laat de vleugels maar 
wapperen…… 

 

Alle vogels vliegen 

Benodigdheden: vel zwart A-4 papier, geel en wit potlood 

Vouw een “straaljager” . Kleur de punt geel en geef het twee ogen. 

Daar heb je Coco! En wauw, wat kan Coco goed vliegen! 



 

 

 

Waar is Coco? 

Verstop 1 of meer vogels (Coco uitprinten en plastificeren of andere vogels). Geef 
de kinderen met schmink snorharen en een neusje en laat de poesjes de vogeltjes 
maar zoeken. 

 

Veel plezier! 

 

 



FlAP 
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FLAP 

FLAP HOI! HOI! 

FLAP 

'Hallo� Ik ben Cocor 

'Hallo! Ik ben Coco!' 



COCO KAN HET!
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