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Een voorleesuitje naar de bieb!

PLUS

DEZE MAAND
Omdat het deze maand Kinderboekenweek is in Neder-
land, vroegen wij aan een enthousiaste bibliothecares-
se, Gertruud Kemna, waarom zij het niet kan laten om 
ouders van jonge kinderen steeds maar weer te wijzen 
op het belang van voorlezen, maar zeker ook op het 
plezier dat dat oplevert. Gertruud: ‘In de kinderhoek 
van de bibliotheek staan veel mooie boeken die stuk 
voor stuk uitgangspunt kunnen zijn voor activiteiten 
als een spelletje doen, een liedje zingen of knutselen. 
Door er zo mee aan de slag te gaan komt het verhaal 
nog meer tot leven.’ 
Ook de PIPPO die maandelijks vers op de leesplank 
staat, wordt in de bibliotheek gebruikt om uit voor te 
lezen. De verhaaltjes lenen zich goed voor nog meer 
mooie momenten samen. Download daarom zeker de 
PIPPO Speelbrief van deze maand met activiteiten die 
aansluiten bij de verhaaltjes van aapje Pippo en zijn 
vriendjes: www.pippo.nl.

Kom naar het feest van 
voorlezen!
  

Boeken over de bieb en het bos
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Ik wens jullie met deze PIPPO weer heel veel voorleesplezier!

Redacteur PIPPO Plus

Marja Baeten

Stuur een foto naar 
pippo@clavisbooks.com.
Als die wordt afgedrukt, 

krijg je een PIPPO-knuffel!

Hoe leest jouw kind Pippo?

Tanja van Loenen, 
mama van Mats

‘Mats kreeg voor zijn tweede verjaar-

dag van zijn tante een abonnement op 

PIPPO. Voor het slapengaan lezen we 

erin. Elke keer ontdekken we nieuwe 

dingen. Het blad wordt letterlijk 

stukgelezen! Jammer dat PIPPO geen 

weekblad is!’

Peuteryoga:
voortaan elke maand in
PIPPO Plus
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VOORLEZEN
is een feest!
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Gertruud Kemna is accountmanager bij Bibliotheek 
Zoetermeer. Samen met collega’s stimuleert zij ouders 
om van voorlezen een feest te maken. ‘Want dat is het 
toch?’ zegt ze enthousiast. Ze vervolgt: ‘Er is in onze 
bibliotheek voor lezers van 0 tot 6 jaar nadrukkelijk aan-
dacht besteed aan het creëren van een  uitnodigende 
en fantasievolle omgeving.  Kinderen kunnen hier spe-
lenderwijs hun verbeelding laten spreken en daarmee 
verhalen tot leven brengen.’

Hoe is dat gedaan?
‘Met eenvoudige middelen is een verhalentheater in-
gericht. Er is een podium met een voorleesstoel en 
pal daarnaast staat een feestelijke houten taart. Het 
is een vast ritueel bij het voorlezen op woensdag- en 
zaterdagochtend dat de peuters de kaarsjes aanbla-
zen bij de start en uitblazen als het is afgelopen. In 
de taartpunten zitten steeds attributen verstopt die 
aansluiten bij de verhalen. Verder zijn er verkleed-
kleren, een huis van nijntje en andere speelattributen 
om kinderen uit te nodigen om hun fantasie de vrije 
loop te laten of verhalen na te spelen.’

Kun je iets zeggen over 
de samenwerking met de 
 kinderopvang?
‘In het kader van BoekStart organiseren we ouder-
avonden voor de kinderopvang, waarbij we een inter-
actieve presentatie geven over hoe leuk en belangrijk 
voorlezen eigenlijk is. Ouders gaan hierbij ook zelf 
met de boeken aan de slag. We maken ze bewust 
van welk boek geschikt is voor welk kind. Ouders zijn 
vaak verrast door de verscheidenheid aan boeken. Wij 
geven hen advies hoe ze bepaalde boeken kunnen 
gebruiken. Het is leuk om hen bijvoorbeeld te laten 
ontdekken hoe nuttig zoek- en beeldwoordenboeken 
kunnen zijn.’ 

Viermaal per jaar verschijnt de digitale brochure  BOEKSTART VOOR JOU! 

met tips over de nieuwste boekjes, voorlezen en multimedia. Met links naar 

filmpjes,achtergrondinformatieeninteressantewebsites.Kijkmaareens.

PIPPO kom je hier ook tegen!

Is Boekstart een succes?
‘Vóór BoekStart werden er op jaarbasis zo’n twintig 
baby’s ingeschreven als lid van de bibliotheek, nu zijn 
dat er ruim 300. Wat erg helpt, is dat we momenteel 
samen met de gemeente in één gebouw zitten. Ou-
ders die de geboorte van hun kind bij de gemeente 
gaan aangeven, krijgen een tegoedbon voor een 
BoekStart-koffertjemeeenlopendanmeteendoor
naar de bibliotheekbalie om hun kind in te schrijven 
enhetkoffertjeoptehalen.’

Welke activiteiten 
 organiseren jullie voor 
peuters?
‘Iedere woensdagochtend wordt er in alle bi-
bliotheekvestigingen voorgelezen aan peuters 
en ouders en in de hoofdvestiging gebeurt dit 
ook op zaterdagochtend. Om zo veel mogelijk 
ouders en jonge kinderen te bereiken gaan we 
in toenemende mate buiten de muren van de 
bibliotheek voorlezen. Waar mogelijk werken 
we hierbij samen met lokale partners.
Binnenkort wordt er een Kinderboekencafé 
 geopend in een wijk waar geen bibliotheek-
vestiging meer is. Daar kunnen ouders met 
baby’s en peuters terecht om met elkaar en 
hun kinderen boeken voor te lezen of in ge-
sprek te gaan. Op woensdagochtend zal er ook 
daar wekelijks worden voorgelezen door vrijwil-
ligers die worden getraind door de bibliotheek 
in  samenwerking met de kinderboekenwinkel.’

WAT DOET JOUW
BIBLIOTHEEK?

Op de sites van
BoekStart en Boekbaby’s

kun je zien of jouw gemeente
meedoet aan het leesproject

voor jonge kinderen. 

boekstart.nl/wat-is-boekstart/boekstartkoffertje/
boekbabys.be/new/veelgestelde_vragen/index.php

Als je leest met dreumesen en peuters, heeft 

je kind later meer kans op school. Dat blijkt uit 

onderzoek. Via BoekStart in Nederland en Boek-

baby’s in België kan je kindje gratis lid worden 

van de bibliotheek. Het krijgt dan een leuk boe-

kenkoffertje of een boekentas. 



Boeken over de bieb 
en het bos Het bonte bos

In dit vierkante, kartonnen prentenboek staan op elke pagina 
bosdieren afgebeeld: vossen, wilde zwijnen, wolven, herten, 
vogels en mieren. Allemaal aaibaar mooi. Boven elke pagina 
staat een vraag. Welk zwijntje is niet wild? Welke das loopt 
de andere kant uit. Welke vogel zie je maar één keer en welke 
wolf is een hond? De vragen leiden ertoe dat je de getekende 
dieren beter gaan bekijken. Ze nodigen uit om met je kind over 
de dieren te praten. Je kunt de vraag per pagina stellen en 
dan zelf een fout antwoord geven. Peuters houden erg van 
dit spel waar zij het beter weten. Je kunt natuurlijk ook zelf 
extra vragen bedenken. 

Door Nastja Holtfreter
Clavis Uitgeverij

isb n 978 90 448 2758 3
Prijs: 8,95 euro

Het grote voorleesboek
van het bos
Een lekker dik voorleesboek met verhaaltjes, versjes en knut-
selactiviteiten rondom het thema bos in alle seizoenen. Er 
zijn verhaaltjes en informatieve stukjes tekst. Over de specht 
bijvoorbeeld die geen hoofdpijn krijgt, omdat zijn hersentjes 
extra zacht zijn verpakt. Er staan ook recepten in: voor vlier-
bessenlimonade, een bramentoetje en brood bakken aan een 
stok. En knutsels: hoe je een schilderij maakt van bladeren of 
een spinnenweb van wilde kastanjes. In de grote verhaallijn 
zijnNoorenRoeldebelangrijkstefiguren:zelogerenweleens
met hun papa en mama in het boshuisje van oom Frits. Een 
boek dat jarenlang plezier kan brengen, geschikt voor peuters 
vanaf drie tot kinderen van een jaar of acht.

Door Selma Noort
Uitgeverij Leopold 

isb n 978 90 258 6603 7
Prijs: 17,99 euro

Karel gaat naar de bibliotheek
Omdat er in de Kinderboekenweek veel extra voorleesactiviteiten 
zijn voor kinderen, is dat een leuk moment om naar de bibliotheek te 
gaan. Met dit informatieve prentenboek van Karel kun je zo’n bezoekje 
voorbereiden. De heldere prenten en duidelijke teksten zijn ook heel 
bruikbaar voor een bespreking achteraf. Karel gaat met zijn papa 
naar de bibliotheek en ziet er meer boeken dan ooit. Karel kiest een 
boek en papa leest het voor. Daarna kiezen ze boeken uit om mee 
naar huis te nemen. Als ze er veel in gelezen hebben, brengt Karel 
de boeken een week later met mama weer terug, zodat ook andere 
kindjes ze kunnen lenen en lezen.

Door Liesbet Slegers  
Clavis Uitgeverij 

isb n 978 90 448 1140 7 
Prijs: 12,95 euro

Eekhoorn in de herfst
Eekhoorn gaat op ontdekkingstocht in het herfstbos. Hij ziet kleuren 
en vallende blaadjes en ontmoet dierenvriendjes die op zoek zijn naar 
eten. De kleuren van dat eten worden steeds expliciet genoemd: 
paarse bramen, blauwe bessen, rode appels en oranje wortels. Ook 
de smaken krijgen extra aandacht: zuur, zoet, bitter, fris en zoet. 
Vragen bij elke spread stimuleren kinderen om de helder getekende 
kijkplaten goed te bestuderen. Een prettige manier om hen te leren 
kijken naar illustraties.

Tekeningen uit dit prentenboek met afgeronde hoeken staan ook in 
PIPPO op blz. 6 en 7 in de rubriek Plaatjes en woordjes. Van dezelfde 
maakster verscheen ook Eekhoorn in de winter.

Door Lizelot Versteeg 
Clavis Uitgeverij

isb n 978 90 448 2897 9
Prijs: 12.95 euro
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PEUTER

Het gaat steeds
harder waaien.
Het gaat stormen.
De armen zwaaien van links
naar rechts, maar de boom 
blijft stevig staan. 

Dan gaat de wind liggen. 
De armen zwaaien steeds 
zachter heen en weer.
Tot ze niet meer bewegen...
Nu sta je even stil. En dan 
begint het waaien opnieuw.
(Doe dit drie keer achter 
elkaar.)
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1 Ga staan als een boom. 
Stevig met twee voeten
op de grond.
Je armen hangen
slap langs je lijf.

Dan gaat het waaien.
De boom draait zachtjes 
van links naar rechts.
De armen zwaaien mee.
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Veel 
plezier 
samen!

Om samen te doen NIEUW!

Door herkenbare voorwerpen en 
dieren na te doen, leren peuters 
stap voor stap hun eigen lijfje te 
ontdekken en hun zintuigen te 
gebruiken. Een boom nadoen 
helpt om kalm te worden als je 
druk of boos bent. 
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Je gelooft je oren niet!
Kijken, lezen én luisteren

Wij maken kinderdromen waar

clavis.uitgeverij

@Clavis_Books
Geluidenboekjes stimuleren kinderen

bij het ontdekken van de wereld.
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Alle abonnementen gelden tot wederopzegging en 
worden zonder tegenbericht automatisch verlengd.

Opzeggen is echt eenvoudig en kan altijd.

POMPOEN is het leukste maandblad voor kleuters 
en de opvolger van PIPPO. PIPPO-abonnees worden, 
als zij 3,5 jaar worden, automatisch omgezet naar 
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Voor abonnementen, inlichtingen en adreswijzigingen 
kunt u zich wenden tot de klantenservice van Pippo.
Voor Nederland: 
Tel.: 0900 244 62 44 - E-mail: klantenservice@pippo.nl
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Tel.: 078 35 33 13 - E-mail: info@abonnementen.be

Wij maken kinderdromen waar
www.clavisbooks.com

Je ontvangt 6X 
een               -boekje 

voor slechts €24

+ 
PUZZELTJE VAN
MUISJE MEISJE

Neem een abonnement op PIPPO en krijg elke maand een boekje thuisgestuurd!

Hét perfecte CADEAU 
voor je (klein)kind

Bestel nu met kortingscode 16YAJ voor Nederland
of PCYJ8 voor België

  Ga naar www.pippo.nl/oktober of www.pippo.be/oktober
Bellen kan ook: Voor Nederland: 0900 244 62 44  of voor België: 078 35 33 13  

Je abonneert je voor ten minste 6 maanden en tot wederopzegging. Opzeggen is heel eenvoudig en kan altijd na deze periode.


