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Beste ouders,
Als eerste willen we jullie allemaal een gelukkig en gezond nieuwjaar wensen!!
In het nieuwe thema Een winkel vol verhalen gaan de kinderen aan de slag rondom de
Voorleesdagen 2018. De Voorleesdagen zijn van 24 januari tot en met 3 februari.
Het prentenboek Ssst! De tijger slaapt van Britta Teckentrup is verkozen tot
Prentenboek van het Jaar 2018 en staat daarom dit thema centraal. Sil en Lis lezen
samen met de kinderen in de klas dit prentenboek. Ook doen de kinderen allerlei
activiteiten rondom lezen. Zo gaan we naar de bibliotheek op school, spelen ze in hun
eigen boekwinkel en maken ze in groepsverband samen een prentenboek.
Met vriendelijke groet,
De juffen van groep 0-1-2
Versje: Voorlezen
Kom lekker bij me zitten
en doe je ogen dicht
Dan lees ik een verhaaltje en……..
ik kijk naar je gezicht
Is het een spannend stukje
staat jouw gezicht op bang
Maar wordt het boek weer grappig
zie ik een kuiltje in je wang
Ik zie bij jou soms tranen
Soms hoor ik boos gegrom
Soms val je haast in slaap
Of kijk je vragend; ‘hé, waarom?’
Doet u thuis mee?
 Ga naar de boekwinkel of bibliotheek op
school. Wist u dat kinderen gratis lid kunnen
worden van de bieb?
 Op schooltv zijn leuke filmpjes en liedjes te
vinden over lezen, de boekwinkel en de
bibliotheek.
 Boekentips van de Voorleesdagen 2018;
De kusjes-krokodil – Jozua Douglas & Loes
Riphagen
Gewoon zoals je bent – Jonny Lambert

Liedjes:
Benny Vreden: Boekie-Loekie en
Lekker lezen
Letterbord
Bij dit thema staat de letter
L centraal.
Uw kind mag een voorwerp
meenemen beginnend met deze
letter.
Begrippen
de titel, voorlezen, omslaan,
de boekwinkel, de boekenkast,
lezen, het stripboek, het
sprookjesboek, het leesboek,
lang, langer, langst, kort,
korter, kortst, dik, dikker,
dikst, dun, dunner, dunst,
neerzetten, de tekst, de zin,
het woord, de bladzijde, de
plaat, de kaft, het potlood, de
punt, de puntenslijper,
afrekenen, de kassa, pinnen,
de etalage, grappig, griezelig,
de tijger, eerste, laatste, de
tekening, de sprong, sluipen,
de computer, de poster, de
handtekening, uitkiezen,
nadoen, de streepjescode,
scannen, de hoofdletter, de
kleine letter, de cijfers

