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Samen ontdekken
De eerste keer laat je je kindje kennismaken met het boekje. 

Het knisperende geluid trekt de aandacht, net als het vosje, de 

wapperende pagina’s en de kleuren. Zet Vosje vast met het 

klittenband en laat je kindje het weer lostrekken, een leuk 

spelletje! Neem de tijd om samen het boekje te ontdekken en 

leg het daarna in de buurt van je kindje zodat het zelf verder op 

ontdekking kan gaan. Houd er wel een oogje op, ook omdat het 

leuk is om te zien hoe je baby met het boekje omgaat.

Aanwijzen en benoemen
De vier dieren hebben allemaal zo hun eigen eigenschappen, 

ze zien er anders uit, voelen anders, maken andere geluiden en 

wonen in een ander holletje. Egel woont onder een berg bladeren, 

konijn heeft een holletje onder de grond. Muis ook, maar haar 

holletje is veel kleiner. Door alles te benoemen geef je woorden 

aan de dingen, een mooie manier om de wereld te leren kennen.

Naspelen
Lees de tekst voor en wijs de dieren en de holletjes aan. Neem een 

paar van de knuffels van je kind en maak verschillende ‘holletjes’. 

Laat de fantasie van je kindje het verdere verloop van het spel 

bepalen. Uiteraard maak je ook een holletje voor je kindje.

De echte wereld
Tijdens een wandeling door het park of het bos ga je op zoek naar 

een gat in de grond of onder bomen, een berg bladeren, of een 

vogelnestje. Wie woont daar? 

Tip:  Wil je meer weten over voorlezen aan je baby? Ga dan naar

         boekstart.nl/voorleestips.

Op boekstart.nl/boekidee vind je nog meer tips bij BoekStart-

kofferboekjes.
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Vosje zoekt zijn holletje
Een zacht stoffen boekje met aan een lintje een vosje, dat op iedere bladzijde 
vastgeplakt kan worden met een klittenbandje. Alle dieren in het bos hebben 
hun eigen holletje, maar waar is nou toch het holletje van Vosje? Voordat je 
aan het verhaaltje begint, kun je het boekje op verschillende manieren samen 
ontdekken.
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