Kikker in het
kinderdagverblijf

VROEG- EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE

Voor kinderopvang (0-4 jaar)
“Kikker” van Max Velthuijs. We kennen hem allemaal en
hebben hem in ons hart gesloten. Kikker is kikker en ieder
kind zou hem moeten leren kennen. Het project ‘Kikker
in het kinderdagverblijf’ wil daar graag een bijdrage aan
leveren.
Baby’s, dreumesen en peuters maken op een vrolijke
manier kennis met het verhaalfiguurtje Kikker. ‘Kikker in het
kinderdagverblijf’ bestaat uit een wandkleed met daarop
verschillende opbergplekken voor de vingerpopjes en de
boeken.
De handleiding heeft speciale aandacht voor het werken
met baby’s en boeken.
Thema’s: kikker, kennismaking met (baby)boeken
Uitvoering: door een pedagogisch medewerker
Projectduur: 6 weken
Locatie: kinderopvang
Prijs: € 27,50
Maximaal 15 kinderen per project.

Kleine Ezel
(Rindert Kromhout)
Voor kinderopvang (2-4 jaar) en peutergroep (2-4 jaar)
Ga mee op stap met Kleine Ezel.
De verhalen van Kleine Ezel zijn heel herkenbaar voor
peuters.
Kleine ezel maakt vriendjes, is boos en viert feest.
In de groep wordt Kleine Ezel uit het boek tot leven
gebracht. De peuters krijgen er een vriendje bij.
Gedurende het project krijgen de peuters een prentenboek
van Kleine Ezel met het vriendenboekje Kleine ezel is mijn
vriend mee naar huis. In het vriendenboekje kunnen ouders
en kinderen hun ervaringen schrijven.
Accenten: voorleesplezier, beleven en verbeelden, sociaalemotionele ontwikkeling, ouderparticipatie.
Thema’s: familie, op reis, vriendschap, emoties, feest
Uitvoering: door een pedagogisch medewerker
Projectduur: 6 weken
Locatie: kinderopvang
Prijs: € 42,50
Maximaal 15 kinderen per project.

Voorleeskisten
Voor peutergroep (2-4 jaar)

Verhalen uit prentenboeken worden nog meer tot leven
gebracht met speciaal samengestelde voorleeskisten.
Elke voorleeskist bevat het gelijknamige prentenboek
én knuffels en voorwerpen gerelateerd aan het verhaal
om het verhaal te beleven. In de bijgevoegde lesbrief/
handleiding staan tips en suggesties voor de introductie van
het boek, verwerkingsactiviteiten en tips voor ouder-kind
activiteiten rondom het boek. Zo worden woordenschaten taalontwikkeling spelenderwijs gestimuleerd en het
voorleesplezier vergroot.
Uitvoering: door een pedagogisch medewerker
Leenperiode: 6 weken
Locatie: kinderopvang
Prijs: € 27,50
Maximaal 15 kinderen per project.

We hebben voorleeskisten bij de volgende boeken:

Kleine muis zoekt een huis (Petr Horacek)

Vanuit haar holletje ziet Kleine Muis een knots van een appel
liggen. Jammer genoeg is de appel veel te groot voor haar huisje,
dus gaat Kleine Muis op zoek naar een groter onderkomen. Ze klopt
aan bij al haar dierenvriendjes, maar niemand heeft plaats voor
haar. Onderweg neemt ze zo nu en dan een lekker hapje appel,
want van huizen zoeken word je hongerig. Net als Kleine Muis aan
het eind van de dag de moed op wil geven, vindt ze toch nog een
ideaal holletje waar zijzelf én haar appel (of wat er nog van over is)
precies in passen.

Krrrr…okodil (Catherine Rayner)

Meestal is het erg rustig op de oevers van de rivier. Tot krokodil
verschijnt en hij de kikkers, libellen en ooievaars aan het schrikken
maakt en verjaagt. Als hij ook het nijlpaard wil plagen, krijgt hij van
hem een heel grote mond en schrikt de krokodil enorm. Niemand
wil met krokodil spelen, maar dan hoort hij een geluid van iemand
die de bewoners van de oevers plaagt.

Mama kwijt (Chris Haughton)

Een kleine uil valt al slapend uit het nest op de zachte bodem
van het bos. Eekhoorn wil hem helpen bij het zoeken naar zijn
mama. De aanwijzingen van het uiltje zijn beperkt en dus komen
ze steeds terecht bij een verkeerde mama. Ondertussen is mama
ook op zoek. Eind goed al goed, al houdt het grappige einde een
verrassing in.

Nog 100 nachtjes slapen (Milja Praagman)

Als je maar tot tien kunt tellen, duren honderd nachtjes slapen
voordat je eindelijk je verjaardag kunt vieren, veel te lang. Zo
lang kan Dorus echt niet wachten. Ze besluit haar eigen feestje te
maken, want ze mocht toch knippen van mama?

Ssst ! de tijger slaapt (Britta Teckentrup)

Ssst! De tijger slaapt, en zijn vriendjes willen hem niet wakker
maken. Hoe moeten ze er nu langs? Hangend aan een grote
feestballon zweeft Kikker stilletjes over de tijger heen. Maar bij Vos
gaat het een stuk moeilijker. Blaas je mee? Als jij de dieren een
handje helpt gaat het vast lukken!

Boer Boris gaat naar zee (Ted van Lieshout)

Hij is een echte boer, het jongetje met de rode laarzen en de stoere
pet. En als het vakantie is wil Boer Boris naar zee, dus wat neemt
hij mee in zijn koffertje? Zijn kammetje, zijn onderbroek, zijn knuffel
en zijn jas. Maar hij wil steeds meer meenemen en zijn koffertje
wordt steeds voller. Uiteindelijk zien we hem vertrekken op de
tractor met daarachter een aanhangwagen met de koe en haar kalf,
de kippen en de haan, alle meubeltjes en zijn broertje en zusje.

We hebben er een geitje bij (Marjet Huiberts)

Prentvertelling over het jongetje Mik, dat op zijn step naar de
kinderboerderij gaat, om daar het pas geboren geitje te gaan
bewonderen. Als hij het hek binnenkomt, wordt hij achtereenvolgens
verwelkomd door de koe, het paard, de kip, het konijn en het varken
met big die hem vertellen dat er een nieuw geitje is en hoe blij ze
daarmee zijn.

Moppereend (Joyce Dunbar)

Eend is erg mopperig want de vijver is opgedroogd en ze heeft
niemand om mee te spelen. Boven haar hoofd verschijnt een klein
grijs wolkje. Ze ontmoet allerlei dieren, maar die spelen spelletjes
waar zij als eend niet aan wil deelnemen. Het wolkje boven haar
hoofd wordt groter en groter, tot het ‘megantisch’ groot is. En dan
wordt de grijze wolk blauw, paars en geel en uiteindelijk zwart, en
barst er opeens een enorme regenbui los. Alle dieren spelen in de
regen en na de regen komt de regenboog in al haar kleuren.

Anton kan toveren (Ole Konnecke)

Anton heeft een echte toverhoed en dus wil hij toveren. De boom
verdwijnt niet, maar het vogeltje wel. En Lucas ook! Anton kan
toveren. Zijn vrienden geloven hem niet. Tot hij Laura’s vogel terug
tovert. Anton kan écht toveren!

Vertelplaten
Voor peutergroep (2-4 jaar)

Te gebruiken voor een kamishibai of vertelkastje.
Een Kamishibai is een klein -van oorsprong Japansverteltheatertje, of vertelkastje. In het kastje worden platen
geschoven van een prentenboek, die gedurende het
vertellen van het verhaal eruit worden geschoven.
Uitvoering: door een pedagogisch medewerker
Leenperiode: 6 weken
Locatie: kinderopvang
Prijs: € 8,00

Van onderstaande prentenboeken kunnen de vertelplaten worden geleend. Het vertelkastje is niet beschikbaar:
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De straat van Muis
(Lucy Cousins)

Op reis door
prentenboekenland

Voor kinderopvang (2-4 jaar) en peutergroep (2-4 jaar)

Voor kinderopvang (0-4 jaar) en peutergroep (2-4 jaar)

Loop je mee door de straat van Muis? Langs de dokter en
het postkantoor, de bakker en de geldautomaat. Langs de
brandweerkazerne, de bibliotheek en de markt. Helemaal
naar Oscars verjaardagsfeestje! Klap het boek open en trek
de hele straat tevoorschijn!
Thema’s: winkel/boodschappen, feest, bibliotheek, vriendjes
Uitvoering: door een pedagogisch medewerker
Projectduur: 6 weken
Locatie: kinderopvang

Een leuke, leerzame speurtocht, gericht op een
kennismaking met de bibliotheek.
Vanzelfsprekend wordt voorgelezen uit een prachtig
prentenboek, want voorlezen hoort erbij. Daarna gaan de
pedagogische medewerkers en de ouders actief met een
groepje kinderen aan de slag met een boek.

Prijs: € 27,50

Thema’s: bibliotheek, boeken
Uitvoering: door medewerker Bibliocenter samen met
ouders/pedagogische medewerkers
Locatie: bibliotheek

Maximaal 15 kinderen per project.

Prijs: € 104,00
Maximaal 15 kinderen per groep.

Thema- en wisselcollecties
en abonnementen
Themacollecties

Als je het leesplezier van kinderen wilt vergroten en een rijke
leesomgeving met een gevarieerd boekenaanbod wilt creëren,
maak het je dan gemakkelijk en leen een themacollectie.
Een themacollectie bestaat uit informatieve en/of verhalende
boeken rond een door jou gekozen thema.
De thema’s Carnaval, Pasen, Sinterklaas en Kerst kunnen niet
aangevraagd worden.
Een collectie kan bestaan uit: boeken voor één bepaalde groep
of boeken voor de hele school.
Kleine collectie: max. 15 boeken € 30,50
Grote collectie: max. 35 boeken € 43,50
Aanvraagtermijn: 4 weken van te voren
Leentermijn: 6 weken
Let op: de themacollecties zijn verkrijgbaar zolang de voorraad
strekt.

Abonnementen

Abonnementen die digitaal vóór 28 juli 2021 zijn
aangevraagd via de website worden rond 3 september per
post naar de kinderopvang gestuurd. De abonnementen zijn
1 jaar geldig.
A. Abonnement groep peuterspeelzaal of
kinderdagverblijf
• 35 materialen voor 6 weken
• Geen extra kosten als je de materialen te laat inlevert
Prijs: € 48,00
B. Abonnement pedagogisch medewerker/gastouder
• 12 materialen voor 3 weken
• Te laat geld voor boeken: € 0,10 per dag
• Te laat geld voor dvd: € 0,50 per dag
Prijs: €18,50

