Activiteitenprogramma

2014-2015

voor peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven

INLEIDING
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar is er trots op u het vierde gezamenlijke
“Activiteitenprogramma peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 2014-2015” aan te
bieden, met een overzicht van alle spel- en leesbevorderende activiteiten die voor nul
tot vierjarigen door de bibliotheek worden georganiseerd.
Door alle activiteiten overzichtelijk te presenteren, hopen wij u een duidelijk beeld te
geven van de mogelijkheid tot samenwerken tussen uw instelling en Bibliotheek
Voorschoten-Wassenaar. Op deze manier kunt u bijtijds kiezen en plannen wat u dit
jaar met uw groep(en) wilt doen, zodat u voldoende tijd heeft voor de voorbereiding.

NIEUW!

Op verzoek van verschillende peuterleidsters is de uitleentermijn van
themakisten dit schooljaar korter is geworden. De uitleentermijn was 6 weken, maar
peutergroepen werken nooit 6 weken met hetzelfde thema. Door de uitleentermijn
terug te brengen naar 4 weken, is het mogelijk om de leskisten beter in te passen in het
jaarprogramma van de peutergroep.
Via het aanmeldingsformulier, kunt u uw groep(en) opgeven voor één of meerdere
activiteiten.
Het aanbod voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is ook te vinden op de website
www.obvw.nl. Daar zijn ook de aanmeldingsformulieren te downloaden.
Graag ontvangen wij deze formulieren vóór 9 juli 2014 retour. In september kunnen
de activiteiten dan direct van start gaan.
U kunt de formulieren inleveren bij:
Hanneke de Waal (Coördinator Jeugdbibliotheekwerk)
p/a Bibliotheek Voorschoten
Wijngaardenlaan 4
2252 XN Voorschoten
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u een overzicht met de activiteiten
waarop u bent ingeschreven.
Wij hopen u met dit overzicht enthousiast te maken voor de bibliotheekactiviteiten
voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
Een prettig boekenjaar toegewenst en tot ziens in de bibliotheek!

1. UW INSTELLING EN DE BIBLIOTHEEK
Contactpersoon binnen de instelling
Om het contact tussen instelling en bibliotheek zo soepel mogelijk te laten verlopen,
wordt gebruik gemaakt van contactpersonen.
Door middel van bijgesloten inschrijfformulieren kunt u aangeven wie de contactpersoon van uw instelling is. Zij fungeert als aanspreekpunt voor zowel de leidsters als
de bibliotheekmedewerkers. Dit werkt voor beide partijen prettig.
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Contactpersoon van uw lokale bibliotheek
Met vragen over het aanbod van de bibliotheek kunt u terecht bij:
Hanneke de Waal
Bibliotheek Voorschoten
Wijngaardenlaan 4
2252 XN Voorschoten
h.dewaal@obvw.nl
tel. 071-561 56 78

Elly Nobel
Bibliotheek Wassenaar
Langstraat 40
2242 KM Wassenaar
e.nobel@obvw.nl
tel. 070-511 33 97

Instellingsabonnement
Elke peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is lid van de bibliotheek. De kosten van het
abonnement bedragen voor dit schooljaar €36,00. Meer abonnementen, bijvoorbeeld
voor elke groep, zijn altijd mogelijk.
Het pasje blijft gemakshalve aanwezig in de bibliotheek.
Op een pas kunnen 15 materialen geleend worden. Na het verlopen van de uitleentermijn
wordt boete berekend.
De uitleentermijn en eventuele leenkosten voor 2014 zijn:
Materiaal
uitleentermijn
kosten
boeken
6 weken
geen
kamishibai-kastje
3 weken
geen
set kamishibai-platen
3 weken
geen
Luisterboeken
3 weken
geen
dvd’s
1 week
€ 2,De ‘kleine lettertjes’:
Als het abonnement niet op tijd betaald is, kan er helaas geen gebruik gemaakt worden
van de diensten van de bibliotheek, zoals beschreven in dit activiteitenprogramma..

2. LESKISTEN
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar biedt een aantal leskisten aan voor gebruik in de
groep/instelling. Er zijn leskisten beschikbaar voor baby’s en voorleesprojecten en
themakisten voor peuters.
Achter in dit Activiteitenprogramma vindt u een inschrijfformulier waarmee u een
leskist kunt aanvragen. Leskisten worden uitgeleend voor 4 weken. De leskisten worden
door de leidster opgehaald en teruggebracht in de bibliotheek.
Per schooljaar kunnen maximaal 3 leskisten per instelling aangevraagd worden.
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De ‘kleine lettertjes’:
De leidster van de groep is verantwoordelijk. Dit betekent dat vermissing of
beschadiging van de materialen in rekening gebracht wordt.
Bij niet tijdig afzeggen (uiterlijk één week van tevoren) of ophalen (binnen één week)
van een kist / project brengen wij u administratiekosten in rekening.
Deze bedragen € 15,00 per kist.

WAT IS EEN VOORLEESPROJECT?
Een voorleesproject is een activiteit waarbij gedurende een
bepaalde periode een boek centraal staat in de groep. Dit boek
bepaalt het thema van het voorleesproject. Tijdens het
voorleesproject wordt actief gewerkt rond dit thema.
Hoe werkt een voorleesproject?
De groep krijgt een boekenkist die allerlei materialen bevat om gedurende het project te
gebruiken. Dit zijn in ieder geval voldoende exemplaren van het thema-boekje, een aantal
andere boeken over het thema en een aantal voorwerpen die met het thema te maken
hebben.
Gedurende ca. een maand wordt in de groep gewerkt rondom het thema. Bij het
voorleesproject wordt een projectmap geleverd met adviezen en ideeën die de leidsters
een houvast geven. Het thema-boekje wordt regelmatig voorgelezen in de groep. Naar
aanleiding daarvan ontstaat een gesprek met de kinderen over het thema. Ter
ondersteuning zijn in de projectmap kleurplaten, versjes, liedjes, knutseltips en andere
boeken over het thema opgenomen, waardoor de kinderen ook op een andere manier

werken met het thema.
Voor elk kind is er een exemplaar van het thema-boekje dat (te leen) mee naar huis
gegeven wordt. Zo worden ouders actief betrokken bij het voorleesproject. Dit is een
goed moment om ouders voorlichting te geven over voorlezen. Omdat het kind zowel thuis
als in de groep hetzelfde boek leest, zal de herkenning groot zijn.
Na een maand wordt het voorleesproject afgesloten. Dit kan op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door met de groep en ouders de bibliotheek te bezoeken of door de werkjes
van de kinderen op te hangen in de bibliotheek.
Vraag naar de mogelijkheden in de bibliotheek.
Aanpassen aan eigen situatie
Het voorleesproject kan aangepast worden aan de wensen van de leidsters en het niveau
van de groep. Het plezier in lezen (in de groep en thuis) en het werken rond het thema
staan centraal. U kunt zelf bepalen of u wilt knutselen of kleuren, of dat u de nadruk legt
op versjes, liedjes en andere boekjes. U kunt zelf de activiteiten kiezen die u wilt
uitvoeren, zelfs als deze niet in de projectmap beschreven staan. Met uw enthousiasme en
creativiteit wordt het voorleesproject een feest voor kinderen, ouders en leidsters.
Een voorleesproject duurt ± 4 weken. De voorleeskist staat 6 weken ter beschikking,
zodat er ook tijd is om activiteiten voor te bereiden en af te ronden. Na het
voorleesproject dient de kist (met complete inhoud) terug te worden gebracht naar de
bibliotheek.
Houdt met de planning van een voorleesproject rekening met vakanties, vrije dagen en
andere jaarlijks terugkerende activiteiten.

WAT IS EEN THEMAKIST?
Naast de voorleesprojecten zijn er ook een aantal thema-kisten voor peutergroepen
ontwikkeld. Deze kisten bevatten boeken, spelmaterialen en een themamap met
suggesties voor activiteiten. De thema’s zijn zo gekozen dat ze aansluiten bij de vaste
thema’s die in peutergroepen gebruikt worden, zoals de Puk en Ko-thema’s.
De themakist wordt in de groep gebruikt. Er zijn geen extra boeken die aan de peuters
meegegeven worden om thuis te lezen. Hierin verschilt de themakist van het
voorleesproject.
De themakist is bedoeld als ondersteuning voor leidsters van de peutergroepen, om hen
handvaten te geven de vaste thema’s eens op een andere manier aan te bieden.
Een themakist is gedurende 4 weken in de groep beschikbaar. Na afloop dient de kist (met
complete inhoud) terug te worden gebracht naar de bibliotheek.

ALLE LESKISTEN OP EEN RIJTJE
Elk leskist heeft een eigen thema. Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende
leskisten.
Boekenpret-baby-kist voor baby’s
Activiteiten die met babygroepen kunnen worden uitgevoerd zijn:
liedjes zingen, kinderliedjes draaien op cd, praten tegen de
kinderen (activiteiten of voorwerpen benoemen) en ervoor zorgen
dat er voldoende babyboekjes aanwezig zijn in de groep.
Om bovengenoemde activiteiten te stimuleren is speciaal voor
babygroepen een Boekenpret-baby-kist ontwikkeld. Deze baby-kist
bevat een aantal stoffen en houten boekjes, knuffels en zacht
speelmateriaal en een aantal cd’s met kinderliedjes.
Elke babygroep kan 6 weken per jaar gebruik maken van deze baby-kist.
Onderwerp: baby-boekjes, kinderliedjes
Puk& Ko thema: n.v.t.
Themakist Mama Kwijt
In deze leskist staat het boek 'Mama kwijt' van Chris Haugton centraal. Dit
boek is in 2012 verkozen tot Prentenboek van het Jaar.
Kleine Uil valt slapend uit het nest. Eekhoorn helpt hem met zoeken.
Maar de aanwijzingen zijn wel heel erg beperkt….
Naast het themaboek bevat deze leskist een een kartonen boom en
stokpoppen van alle personages van het boek, zodatr u het verhaal kunt
naspelen, cd met liedje ‘Mama kwijt’ en een handleiding.
Onderwerp: repeteerverhaal, verdwalen
Puk& Ko thema: Dit ben ik!
Themakist De Wiebelbillenboogie
In deze leskist staat het boek 'De Wiebelbillenboogie' van Guido
van Genechten centraal. Dit boek is in 2010 verkozen tot
Prentenboek van het Jaar.
Het wordt een dolle bende als papa voor de kinderen zorgt.
Alles haalt hij uit de kast. En dat wordt natuurlijk een enorme
bende. Mama is er niet … hoe reageert zij als ze thuiskomt?
Papa en de kinderen hebben dé oplossing: ze dansen de wiebelbillenboogie!
Naast het themaboek bevat deze leskist een olifantenbillenkostuum, 20 gekleurde
handdoekjes, kleurplaat met olifantenmasker, cd met liedje ‘ Doe de
Wiebelbillenboogie’ en een handleiding.
Onderwerp: spelen, water, dansen
Puk& Ko thema: Oef, wat is het warm!

Themakist Seizoenen
Alle seizoenen in één leskist. De kist bevat boeken, lessuggesties en
speelmaterialen die passen bij het betreffende seizoen.
Onderwerp: lente, zomer, herfst, winter
Puk& Ko thema: Regen, Oef, wat warm!
Voorleesproject Dribbel bakt een taart
Het thema van dit voorleesproject is eten, drinken en boodschappen doen.
Een ruim thema, dat veel mogelijkheden biedt voor activiteiten. Van
winkeltje spelen tot koekjes bakken.
Tijdens dit voorleesproject staat het boek “Dribbel bakt een taart” van Eric
Hill centraal. Het jonge hondje Dribbel bakt een taart voor zijn jarige
vader. Zijn moeder helpt hem met boodschappen doen en bakken. Op elke
pagina is er een kartonnen flapje waaronder iets verstopt zit.
De voorleeskist bevat materialen voor 20 kinderen.
Onderwerp: eten, boodschappen doen
Puk& Ko thema: Eet smakelijk!
Themakist Naar de peuterspeelzaal
In deze leskist staat de peuterspeelzaal zelf centraal. Hoe ziet een dag
eruit op de peuterspeelzaal? Je kunt er samen spelen, naar verhalen
luisteren, tekenen, knutselen, iets eten en drinken….. Op de
peuterspeelzaal is van alles te beleven!
Onderwerp: peuterspeelzaal, spelen, opruimen
Puk& Ko thema: Welkom Puk!
Voorleesproject Freddie bij de kapper
Het thema van dit voorleesproject is lichamelijke verzorging: wassen, tanden
poetsen, haren kammen... allerlei thema’s sluiten aan bij dit onderwerp.
Tijdens dit voorleesproject staat het boek “Freddie bij de kapper” van Nicola
Smee centraal. Freddie gaat voor het eerst naar de kapper en laat zien wat er
allemaal gebeurt: cape om, haren wassen, knippen en er nog mooier uitzien. De
voorleeskist bevat materialen voor 20 kinderen.
Onderwerp: lichaam
Puk& Ko thema: Dit ben ik!

Voorleesproject Zaza’s baby-broertje
Het thema van dit voorleesproject is gezinsuitbreiding, alle emoties die daarbij
horen komen aan bod: blijdschap, jaloezie, de oudste zijn...
Tijdens dit voorleesproject staat het boek “Zaza’s baby-broertje” van Lucy
Cousins centraal. Voor het zebrameisje Zaza verandert er veel als ze een
broertje krijgt. Vaak is dat leuk, maar soms ook niet.
De voorleeskist bevat materialen voor 25 kinderen.
Onderwerp: gezinsuitbreiding
Puk& Ko thema: Hoera, een baby!
Voorleesproject Kinderboerderij
Het thema van dit voorleesproject is de kinderboerderij en alle beesten die je
daar kunt zien. Tijdens dit voorleesproject staat het boek “Kinderboerderij” van
Betty Sluijzer centraal. Het boek gaat over 2 peuters die een dagje naar de
kinderboerderij gaan.
De voorleeskist bevat materialen voor 25 kinderen.
Onderwerp: boerderijdieren
Puk& Ko thema: n.v.t.
Themakist En nu lekker slapen, Sam!
In deze leskist staat het boek ‘En nu lekker slapen, Sam’ van Amy Hest
centraal. Mamma Beer brengt Sam naar bed; En nu lekker slapen ,Sam!
Maar Sam kan niet gaan slapen, want mamma Beer is iets vergeten. Wat
kan dat zijn?
Daarnaast bevat de leskist andere titels over knuffels, spelmateriaal
en een handleiding.
Onderwerp: slaaprituelen
Puk& Ko thema: Knuffels
Voorleesproject Ik wil de maan
Tijdens dit voorleesproject staat het boek “Ik wil de maan” van Jonathan
Emmett centraal. Het boek gaat over een mol die voor het eerst de maan ziet.
Hij vindt de maan zo mooi dat hij hem wil pakken. Al zijn pogingen de maan te
grijpen mislukken, zoals Konijn, Egel en Eekhoorn al hadden gezegd. Dit boek
is gekozen tot prentenboek van het jaar in 2004.
Naast het themaboek bevat de leskist diverse boeken met een mol in de
hoofdrol, een bollamp als maan, een spiegelende plas op hardboard, een wolk en
een handpopje van de mol.
De voorleeskist bevat materialen voor 30 kinderen.
Onderwerp: nacht, grootte
Puk& Ko thema: Reuzen en kabouters

Themakist Nijntje
In deze leskist staat Nijntje, het beroemdste konijn van Nederland, centraal.
De kist bevat een collectie Nijntje-boeken, spelmateriaal van Nijntje en een
handleiding voor de leidster.
Onderwerp: thuis
Puk& Ko thema: Knuffels
Voorleesproject Klipperdeklop
Klipperdeklop is een programma naar het gelijknamige prentenboek van
Nicola Smee, waarin alles draait om een paard en andere dieren op de
boerderij.
De peuters krijgen met dit voorleesproject bezoek van het stokpaard
Klipperdeklop en zijn vier dierenvriendjes. Klipperdeklop laat zijn vriendjes
een ritje maken op zijn rug.
Naast het themaboek bevat de leskist verschillende andere boeken over de boerderij.
De voorleeskist bevat materialen voor 30 kinderen.
Onderwerp: boerderijdieren, tellen
Puk& Ko thema: n.v.t.
Themakist Kaatje bij de dokter
In deze leskist staat het boek ‘Kaatje bij de dokter’ van Liesbeth Slegers
centraal. Daarnaast bevat de leskist allerlei andere boeken over ziek zijn,
naar de dokter gaan en het ziekenhuis. En natuurlijk is er ook
spelmateriaal aanwezig.
Onderwerp: ziek zijn, dokters
Puk& Ko thema: Hatsjoe
Themakist Kikker
Kikker is de bekende hoofdpersoon uit de boeken van
Max Velthuijs. De leskist bevat een groot aantal kikker-boeken, een stoffen
kikker en een handleiding voor de leidster.
Onderwerp: thuis, vrienden
Puk& Ko thema: Knuffels, Dit ben ik!

Themakist Nellie en Cezar
Nellie en Cezar zijn hoofdpersonen uit de boeken van Ingrid Gordon.
De leskist bevat handpoppen van Nellie en Cezar, een collectie boeken
over deze muis en kikker, 4 vertelplaten over tegenstellingen en een
handleiding voor de leidster.
Onderwerp: grootte, begrippen
Puk& Ko thema: Reuzen en kabouters
Themakist Kleine kangoeroe
In deze leskist staat het boek 'Kleine kangoeroe' van Guido van Genechten
centraal. Dit boek is in 2007 verkozen tot Prentenboek van het Jaar.
In de handleiding vindt u originele suggesties om het boek voor te lezen aan
de kinderen. In het verhaal zit een prachtig bewegingselement. Dit
onderdeel is in samenwerking met NISB (Nederlands instituut voor Sport en
Beweging) uitgewerkt. Het boek leent zich ook erg goed voor het uitspelen
op de verteltafel en ook daar is in de handleiding aandacht voor.
Verder bevat de leskist een kangoeroepak, vingerpoppetjes en natuurlijk
boeken over kangoeroes.
Onderwerp: groter worden, bewegen
Puk& Ko thema: Reuzen en kabouters
Themakist Kiki
De leskist bevat een kiki-handpop van 85 cm, diverse boeken over het eendje
Kiki van Amy Hest en een handleiding voor
de leidster. Het boek ‘Dat ben jij, Kiki” is gekozen tot prentenboek van het jaar
2006.
Onderwerp: thuis, tellen, groter worden
Puk& Ko thema: Dit ben ik!
Themakist Wat heb je aan vandaag?
In deze leskist sluit aan bij het gelijknamige Puk en Ko-thema. Allerlei
boeken over kleding en verkleden passeren de revue en natuurlijk is er
ook kleding in de leskist te vinden.
Onderwerp: kleding, verkleden
Puk& Ko thema: Wat heb je aan vandaag?

Themakist Dottie’s eieren
In deze themakist staat het prentenboek ‘Dottie’s eieren’ van J.
Sykes centraal. Naast het themaboek en verschillende andere
materialen over kippen en eieren, bevat deze leskist alle materialen
om Dottie’s verhaal na te spelen met peuters.
Onderwerp: lente, tellen, boerderijdieren
Puk& Ko thema: n.v.t.
Themakist Plons!
In deze leskist staat het boek ‘Plons!’ van Martin Waddell
centraal. In dit humoristische prentenboek neemt het varken
Floortje op een warme dag een duik in de vijver van boer Van der
Pluim.
Daarnaast bevat de leskist allerlei andere boeken over water,
vakantie en warme temperaturen.
Onderwerp: water, warm-koud, zomer
Puk& Ko thema: Oef, wat warm!
Themakist Kleine muis zoekt een huis
In deze leskist staat het boek “Kleine muis zoekt een huis” van Petr
Horácek centraal. Dit boek is verkozen tot Prentenboek van het Jaar
2008.
De leskist bevat vinger- of handpoppen van de hoofdfiguren Muis, Mol,
Konijn, Das en Beer, een muizenverkleedset (masker en staart), het
boek ‘Kleine muis zoekt een huis’ en een handleiding voor de leidster.
Bij de materialen zijn vijf vertelplaten opgenomen. Het zijn
afbeeldingen van de muizenhol, de molshoop, het konijnen-, dassen- en
berenhol. In elke plaat is het hol uitgestanst. Staand op de bijgeleverde
houtenstandaard kunnen de dieren echt in en uit hun holletje kruipen.
Onderwerp: thuis, grootte, eten
Puk& Ko thema: Reuzen en kabouters, Eet smakelijk!
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WELKE LESKISTEN BIJ WELK PUK EN KO-THEMA?
De meeste Voorschotense peuterspeelzalen en kinderdagverblijven maken gebruik van
de Puk en Ko-methode. Daaom vindt u hieronder een kort overzicht van welke leskisten
aansluiten bij de verschillende Puk en Ko-thema’s.
Maar de materialen in de leskisten zijn niet van Puk en Ko. U kuntde leskisten ook
gebruiken als uw speelzaal geen gebruik maakt van de Puk en Ko-methode.

Puk en Ko-thema
Welkom Puk!
Knuffels

Hatsjoe!
Hoera, een baby!
Wat heb jij aan vandaag?
Regen
Dit ben ik!

Eet smakelijk!
Reuzen en kabouters

Oef, wat warm!

Leskist
Themakist Naar de peuterspeelzaal
Themakist Nijntje
Themakist kikker
Themakist En nu lekker slapen, Sam!
Themakist Kaatje bij de dokter
Voorleesproject Zaza’s baby-broertje
Themakist Wat heb jij aan vandaag?
Themakist Seizoenen
Voorleesproject Freddie bij de kapper
Themakist Kikker
Themakist Mama kwijt
Voorleesproject Dribbel bakt een taart
Themakist Kleine Muis zoekt een huis
Themakist Kleine kangoeroe
Voorleesproject Ik wil de maan
Themakist Nellie en Cezar
Themakist Kleine Muis zoekt een huis
Themakist Seizoenen
Themakist De wiebelbillenboogie
Themakist Plons!

Leskisten die niet specifiek aansluiten bij een Puk en Ko-thema:
Voorleesproject Kinderboerderij
Voorleesproject Klipperdeklop
Themakist Kiki
Themakist Dottie’s eieren

3. BoekStart in de bibliotheek
Sinds februari 2014 doet Bibliotheek VoorschotenWassenaar mee met het landelijke leesbevorderingsproject
BoekStart. We werken hiervoor nauw samen met de
gemeente en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
BoekStart laat ouders ontdekken dat het lezen van boekjes
samen met hun baby leuk en leerzaam is. Baby’s die al vanaf het prille begin met boeken
in aanraking komen hebben daar hun hele leven profijt van.
De gemeente stuurt ouders van baby’s die drie
maanden zijn een brief met een waardebon.
Daarmee kunnen de ouders in de bibliotheek een
mooi Boekstartkoffertje ophalen. Er zit een
stoffen boekje en een boekje met cd met liedjes
en versjes in. De baby wordt direct lid gemaakt van
de bibliotheek. In beide bibliotheekvestigingen is
een speciaal babyhoekje waar ouders met hun baby
prettig kunnen verblijven en natuurlijk
babyboekjes kunnen lezen en lenen!
Ook bij het Centrum voor Jeugd en gezin wordt aandacht besteedt aan Boekstart met
boekjes en informatie.
Met BoekStart krijgen kinderen direct een
vliegende start voor hun taalontwikkeling. Boekstart
is een onderdeel van Kunst van Lezen, een project
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschappen waarmee een doorgaande leeslijn
voor kinderen van 0 tot 18 bevorderd wordt.
Boekstart is de eerste stap op weg naar de taal- en
leesvaardige burgers van straks.
In de bibliotheek is een speciale BoekStart-hoek
ingericht. Hier kunnen ouders met jonge kinderen
rustig zitten en een boekje lezen. Ook is een
collectie babyboekjes aangeschaft, zodat kinderen
vanaf 3 maanden al kunnen genieten van een boek.
Deze materialen zijn natuurlijk ook te leen voor
kinderdagverblijven.

4. WAT BIEDT DE BIBLIOTHEEK NOG MEER?
Kamishibai-kastje en vertelplaten
Een kamishibai is een Japans verteltheatertje. In het kamishibai-kastje passen
vertelplaten op A3-formaat waarmee een verhaal verteld kan worden. Bibliotheek
Voorschoten-Wassenaar leent kamishibai-kastjes en verschillende sets platen uit. Bij elke
set hoort een blad met de tekst van het verhaal. Het kamishibai-kastje is goed te
gebruiken bij het vertellen van verhalen aan een groep kinderen.
U kunt de volgende titels voor een periode van 3 weken lenen:
Anton kan toveren
Baby kraai
Bang mannetje
Dat ben jij, Kiki
De wiebelbillenboogie
Een grote ezel
En nu lekker slapen, Sam!
Fiet wil rennen
Het begin van de zee
Hoe Anansi de ogen van de koning opende
Hoe Anansi het tumbafestival won
Hopeloos verliefd
Ik wil de maan
Kikker is bang
Kleine Kangoeroe
Kleine muis zoekt een huis
Krrrr…okodil
Lassa doet boodschappen
Lassa is jarig
Mama kwijt
Nog 100 nachtjes slapen
Onder water, boven water
Ophelia
Raf
Spaghetti met dropveters
Tellen met muis Jelle
Vera
Waar is Dikkie Dik
Wat nu, Olivier?
Bij de informatieve boeken is het boek “Kamishibai : de magie van het vertelkastje” van
Karin Wanrooij aanwezig. In dit boek staat de geschiedenis van de kamishibai
beschreven en praktisch tips voor het gebruik van het vertelkastje.

Speel-leer-materialen
Bibliotheek Voorschoten heeft een ruime collectie speel-leer-materialen. Hiermee
kunnen kinderen spelenderwijs bepaalde vaardigheden oefenen: fijne motoriek, leren
lezen, rekenen, kleuren benoemen…. U kunt deze materialen lenen als aanvulling op uw
eigen lesmateriaal. Ook kunt u ouders attenderen op deze collectie, zodat zij thuis met
hun kind kunnen oefenen.
Bij de collectie ligt een overzicht met alle speel-leer-materialen uit de collectie.
Prentenboeken op onderwerp
Het zoeken van een prentenboek rond een thema is vaak lastig. Om dit probleem op te
lossen, heeft de bibliotheek verschillende thema’s bij de peuterboeken en prentenboeken
apart gezet.
De thema’s zijn:
Adoptie
Begrippen (tegenstellingen e.d.)
Baby’s (verhalen over gezinsuitbreiding)
Dood gaan (verhalen over dood gaan en rouwverwerking)
Echtscheiding
School / speelzaal (voor het eerst naar de speelzaal of naar school)
Vervoer (verhalen over auto’s, treinen en vliegtuigen)
Voorbereidend lezen
Woordenschat (o.a. beeldwoordenboeken)
Ziek zijn (verhalen over ziek zijn, ziekenhuis, dokter en tandarts)
Zindelijkheid
Zoekboeken (met zoekplaten, zoals “Waar is Wally?”)
Hebt u nog suggesties voor bepaalde onderwerpen, dan horen wij die graag van u.
Ondersteuning en advies voor leidsters
Hebt u als leidster vragen over jeugdboeken of het gebruik van boeken in uw groep? De
jeugdbibliothecaris is u graag van dienst.
Nieuwsbrief voor leidsters
De Nieuwsbrief voor leidsters verschijnt 3 maal per schooljaar. Bordevol nieuws,
boekentips en suggesties om nòg meer te halen uit uw abonnement op de bibliotheek!
Aanmelden m.b.v. inschrijfformulier vóór 9 juli 2014

5. THEMACOLLECTIES VAN PROBIBLIO
Via de bibliotheek kan een themacollectie bij ProBiblio worden aangevraagd.
Bijvoorbeeld wanneer de gehele instelling met hetzelfde thema bezig is, en de collectie
van de lokale bibliotheek ontoereikend blijkt te zijn.
Een themacollectie wordt op maat gemaakt naar de wensen van de school en kan bestaan
uit informatieve en verhalende boeken, audiovisueel materiaal, brochures, wandplaten
en spelmateriaal. De omvang van de collectie is afhankelijk van de vraag van de school
en het beschikbare aanbod. De uitleenperiode is zes weken.
Aanvragen kan met het formulier “Aanvraagformulier themacollecties
kinderdagverblijven en peuterspeelzalen” dat u achterin dit programma aantreft.
Gedurende het schooljaar kunnen themacollecties aangevraagd worden tot 3 weken voor
de benodigde datum. De school krijgt bericht als een collectie klaar staat en kan deze
dan afhalen bij de bibliotheek.
Per collectie wordt € 35,00 in rekening gebracht.
Aanmelden (uiterlijk 3 weken van te voren)
bij de jeugdbibliothecaris van de bibliotheek in uw gemeente
Achterin dit programma en op de website vindt u een inschrijfformulier.

6. NATIONALE VOORLEESDAGEN 2015
Sinds 2004 worden jaarlijks de nationale
voorleesdagen georganiseerd. Dit jaar van 21 t/m 31
januari 2015. In deze periode is er natuurlijk extra
aandacht voor voorlezen.
Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ontvangen van
CPNB een folder waarmee u zelf materialen kunt
bestellen.
“Boer Boris gaat naar zee” van Ted van Lieshout en
Philip Hopman is uitgeroepen tot Prentenboek van het
Jaar en zal een centrale rol vervullen in de materialen
van De Nationale Voorleesdagen 2015.
Aan een programma voor de Voorleesdagen wordt nog hard gewerkt. Hierover vindt u
t.z.t. alle informatie op onze website www.obvw.nl.
Wel is al bekend dat voor ieder kind van 0 tot 6 jaar dat tijdens de Nationale
Voorleesdagen lid wordt van de bibliotheek, er een cadeautje klaarligt!
Voorlezen staat centraal
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar wil het
voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen
extra promoten.
U kunt met uw groep in de periode rondom de
Nationale Voorleesdagen een bezoek brengen
aan de bibliotheek. Daar wordt voorgelezen uit
het prentenboek van het jaar.
Het is ook mogelijk dat iemand van de
bibliotheek op bezoek komt bij uw
peuterspeelzaal of kinderdagverblijf en daar
voorleest. Een uitgelezen kans om ook ouders
uit te nodigen en samen te genieten van een verhaal.
Ook een presentatie van actuele prentenboeken door de bibliothecaris tijdens een
ouderavond is mogelijk. Zo maken we samen de Voorleesdagen ectra speciaal.
Op formulier Nationale Voorleesdagen 2015 kunt u aangeven of u hiervan gebruik wilt
maken. De bibliothecaris neemt dan contact met u op om een definitieve afspraak te
maken.

BASISFORMULIER - GEGEVENS INSTELLING 2014-2015
t.b.v. bibliotheek-administratie
Dit basisformulier a.u.b. altijd invullen en terugsturen.

Naam instelling
Straat
Postcode + plaats
Telefoon
E-mail-adres
Contactpersoon
E-mail-adres
contactpersoon
Contactpersoon
te bereiken op
Aantal kinderen
HULP GEVRAAGD!
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar is benieuwd naar uw wensen voor leskisten en/of
activiteiten die we voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven kunnen organiseren. U
kunt uw suggesties / ideeën hier melden, zodat we ons aanbod nog beter kunnen
afstemmen op uw wensen.

Wij willen graag leskisten over het thema _________________________________
Wij willen graag een voorleesproject rondom het boek________________________
________________________________________________________________
Ideeën / suggesties__________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

INSCHRIJFFORMULIER - LESKISTEN 2014-2015

Naam instelling
Contactpersoon
E-mail-adres
Telefoon
Vastgestelde periodes:
22 september 2014 – 17 oktober 2014
Periode 1
3 november 2014 – 28 november 2014
Periode 2
5 januari 2015 – 30 januari 2015
Periode 3
9 februari 2015 – 13 maart 2015
Periode 4
30 maart 2015 – 1 mei 2015
Periode 5
18 mei 2015 –19 juni 2015
Periode 6
Wilt u hieronder aankruisen welke leskisten u wilt reserveren en in welke periode.

Kruis maximaal 3 leskisten aan
Babykist
Voorleesproject Dribbel bakt een taart
Voorleesproject Freddie bij de kapper
Voorleesproject Zaza’s baby-broertje
Voorleesproject Kinderboerderij
Voorleesproject Ik wil de maan
Voorleesproject Klipperdeklop
Themakist Seizoenen
Themakist De Wiebelbillenboogie
Themakist Nijntje
Themakist Plons!
Themakist Kikker
Themakist Wat heb je aan vandaag?
Themakist Nellie en Cezar
Themakist Kleine Kangoeroe
Themakist Kiki
Themakist Kleine Muis zoekt een huis
Themakist En nu lekker slapen, Sam!
Themakist Kaatje bij de dokter
Themakist Dottie’s eieren
Themakist Naar de peuterspeelzaal
Themakist Mama kwijt

Kruis een periode aan
Periode 1 2 3 4

5

6

LET OP:
- Maximaal 3 leskisten aankruisen.
- Het is mogelijk een reserveperiode of een reservekist aan te geven.
- Bij meerdere aanmeldingen voor dezelfde periode, kan het voorkomen dat u de
leskist toegewezen krijgt in een andere dan de opgegeven periode.
- Bij teveel aanmeldingen, kan het voorkomen dat u de leskist niet
toegewezen krijgt.
- Op de laatste dag dient de kist, met complete inhoud, terug gebracht te
worden naar de bibliotheek.

INSCHRIJFFORMULIER – NATIONALE VOORLEESDAGEN 2015
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar wil het voorlezen tijdens de Nationale
Voorleesdagen extra promoten.

Naam instelling
Contactpersoon
E-mail-adres
Telefoon

Kruis aan:
0

Wij willen graag een bezoek aan de bibliotheek brengen.

0

Wij willen graag dat de bibliothecaris komt voorlezen in de groep.

0

Wij willen een bibliothecaris uitnodigen voor een presentatie

0

Anders, namelijk:_______________________________________________

INSCHRIJFFORMULIER - NIEUWSBRIEF VOOR LEIDSTERS 2014-2015
De contactpersoon van de school ontvangt de Nieuwsbrief voor leidsters automatisch.
Leidsters die de nieuwsbrief ook automatisch willen ontvangen, kunnen zich met dit
formulier opgeven.

Naam instelling
Contactpersoon
E-mail-adres
e-mail-adressen overige leidsters

