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Veel plezier met ‘LeesPret’
“Als je van lezen houdt, hoef je je nooit te vervelen.’’ Dat zijn wijze
woorden van mijn moeder. Ze las zelf graag en veel. Dus ze kon het
weten. En van dat lezen heeft ze tot op hoge leeftijd plezier gehad.
Ook toen het wat stiller om haar heen werd.
Als je leest, kun je in gedachten op reis. Of je maakt allerlei avonturen
mee. Of je leert iets over de geschiedenis.
Om te kunnen lezen moet je dat wel hebben geleerd. Het liefst zo jong
mogelijk. Ouders kunnen beginnen met voorlezen, heel veel voorlezen.
Liefde voor lezen begint met voorgelezen worden. En ouders zijn
op deze manier op een fijne manier met hun kind bezig. Heel kleine
kinderen zeggen vaak na een verhaaltje: ‘Nog een keer!’ Zo fijn vinden
ze het. Voorlezen is dus een mooie tijdsbesteding voor ouder en kind.
Als de kinderen zelf kunnen lezen, helpt het als ouders dat lezen
aanmoedigen. Zodat het lezen later geen problemen meer oplevert.
Ons ‘eigen’ Ridderkerkse Lezen Oké! wil daar een handje bij helpen.
Onder meer met dit prachtige magazine, helemaal door Lezen Oké!
bedacht en uitgevoerd. Met deze uitgave kunt u kinderen ook in de
vakantietijd stimuleren om met taal en lezen bezig te zijn.
Alle beetjes helpen, nietwaar?
Ook voor vaders en moeders is er van alles te lezen. En wat is er leuker
dan dat ouders samen met hun kinderen met taal aan de slag gaan?
Dat kan met dit blad!
Mijn complimenten voor de initiatiefnemers van deze uitgave.
De gemeente heeft hieraan graag meegewerkt.
Ik hoop, dat u en uw kind er veel plezier aan beleven!
Anny Attema
Burgemeester van Ridderkerk
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LEZEN OKÉ!

Leesplezier!
Lezen Oké! wil graag dat kinderen lezen.
Leesplezier is hiervoor belangrijk.

Lezen Oké! heeft daarvoor een aantal projecten
zoals Boekenpret.
Ook organiseert Lezen Oké! voorstellingen
voor alle kinderen van Ridderkerk.
Tijdens de Voorleesdagen en in de Kinderboekenweek
bezoeken de kinderen samen met hun juf
deze voorstellingen.
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Boekenpret
Ken je Boekenpret? In veel peuter- en kleutergroepen wordt met Boekenpret gewerkt.
Boekenpret herken je aan het gele tasje. In het gele tasje neemt je kind een
prentenboek mee naar huis. Nu kan je kind thuis over het boek vertellen.
Op school is dit prentenboek voorgelezen. De juf heeft over dit verhaal verteld.
De kinderen hebben geknutsel of een spelletje gedaan.
Thuis kun je samen met je kind nog eens praten over het verhaal.
Maak er een gezellig ‘samen-moment’ van.
Waar kun je over praten?
Stel vragen aan je kind over het boek.
Denk aan:
• Vind je het verhaal spannend?
• Wat vind je het leukste van het boek?
• Wat zie je op de tekeningen staan?
• Wie zou jij graag willen zijn?
• Wat zou je doen als ….
Laat je kind ook vragen aan jou stellen.
En samen kun je bedenken hoe het
verhaal verder gaat.
Maar je kunt ook de bladzijdes samen bekijken.

Marianne & Gu

yanne

Tips
Lees het boek eerst zelf.
Je weet dan waar het over gaat.
Bekijk samen de voorkant en praat
hierover.
Kies een vast moment om samen te lezen.
Bijvoorbeeld voor het slapen gaan.
Lees rustig en duidelijk voor.
Wordt je kind moe? Stop dan en
ga op een ander moment
verder.
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BOEKENTIPS

Peuterboeken
THUIS BIJ MUIS - Pauline Baartmans
Uitgeverij Holland
Muis en zijn knuffel Beer maken
van alles mee. Ze bakken koekjes,
spelen in de regen en nog veel meer. Ieder
avontuur is een kort verhaaltje.
Herkenbaar voor jonge kinderen.

HET GETAL GEEN
Oliver Jeffers
Uitgeverij Hoogland &
van Klaveren
Telboek van ‘geen’
tot 10. Bijvoorbeeld
vijf hoeden. Het
zijn mooie prenten
om met kinderen
te bekijken en
ontdekken.
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VAN 1 TOT 10
Mies van Hout
Uitgeverij Gottmer
Tel je mee?
Hoeveel oren heeft
het konijn?
Hoeveel tanden heeft
de krokodil?
Je telt met deze dieren
van 1 tot en met 10.
Boekje voor kinderen
vanaf 2 jaar.

HA... EEN WIPWAP! - Susanne Strasser
Uitgeverij Hoogland & van Klaveren
De olifant zit op de wipwap. Hij is zo zwaar. Gelukkig komen veel
dieren helpen. Zal het lukken?
BEER EN HAAS - WAAR IS BEER? - Emily Gravett
Uitgeverij Gottmer
Beer en Haas spelen verstoppertje. Beer kan zich niet zo
goed verstoppen. Maar dan opeens is hij weg. Waar is Beer
gebleven? Gelukkig vindt Haas Beer weer terug.
EN NU MIJN BAD UIT! - Britta Teckentrup
Uitgeverij Gottmer
Ellie de olifant zit in bad. Maar de krokodil, de flamingo en de
tijger komen er ook in. Dan zit er ook nog een muis in bad. Olifant
gebruikt zijn slurf, hij slurpt het badwater op. De dieren gaan naar
huis. En olifant? Die gaat terug in bad!
Met het boek kan je meespelen in het verhaal.
BOBBI NAAR DE TANDARTS
Monica Maas
Uitgeverij Kluitman
Bobbi poetst zijn tanden
goed. Hij gaat naar de
tandarts.
“Hallo, Bobbi!’ zegt de
tandarts. “Kom maar binnen
allemaal.’
De tandarts is aardig. Hij
legt uit wat hij gaat doen.
Bobbi heeft geen gaatjes.
Hij krijgt poetsles van de
tandarts.
Thuis geeft Bobbi poetsles
aan zijn knuffelvriendjes.
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Lees
voor!
Samen met uw kind
een fijn momentje.

Samen wegdromen in een boek.
Ik wens u veel leesplezier.
Dini Bongers

Tip 1: Kies een goed prentenboek
In een goed prentenboek staan tekst en plaatjes.

Tip 2: Bedenk rituelen
Het helpt uw kind als u vaste rituelen verzint.
Uw kind weet dan: we gaan voorlezen.

De tekst en plaatjes versterken elkaar.
Kies een prentenboek dat past bij uw kind.
Wat vindt uw kind leuk? Wat doet uw kind graag?

Bijvoorbeeld:
• een vast plekje
• een vaste tijd
• start het lezen met een liedje

Tip 3: Leer samen met uw kind
Uw kind leert tijdens het voorlezen veel dingen.
Zeker als u het boek vaker voorleest.
Denk hierbij aan:

Tip 4: Verken met elkaar de plaatjes
Bekijk de platen nog eens rustig samen. Je kunt
hierbij veel leuke dingen doen. Bijvoorbeeld:
• samen zingen
• samen bewegen
• met poppen spelen
• toneel spelen
• rijmen
• fantaseren
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• maar vooral plezier hebben!

• concentratie
• fantaseren
• woordenschat
• emoties
• tijdsbesef
• zingen
• bewegen
Ook kan uw kind het
boek zelf navertellen.

Tip 5: Breng de knuffels tot leven
Kies een knuffel van uw kind. Lees samen met

Tip 6: Pak spullen
die in huis zijn

de knuffel het prentenboek voor. Pak hierbij

Eén pop uit een verhaal

de knuffel in zijn nek. Laat zijn hoofd rustig

is al genoeg om het

bewegen. Geef de knuffel een stem. Laat de

verhaal te spelen.

knuffel vertellen bij het boek.

De pop mag er best
anders uitzien.

Tip 7: Gebruik uw fantasie

Heb vooral veel plezier.

Neem uw kind mee in het verhaal.
De pop verandert in een figuur uit het boek.
Dit mag van alles zijn. Uw kind verzint de
rest er wel bij!

Tip 8: Verzamel vingerpopjes
Een vingerpopje kan het verhaal
voorlezen. Verzamel vingerpopjes van
dieren. Dieren komen veel voor in

Tip 10: Lees het prentenboek
vaak voor
Geniet samen van het prentenboek.
Je ontdekt steeds meer. Liedjes en
spelletjes kun je vaak herhalen.
Door herhaling leert het kind het
verhaal zelf te vertellen.

prentenboeken. Bij veel prentenboeken
bestaan vingerpopjes. Dit kan ook.

Tip 9: Maak uw kind nieuwsgierig
Wacht nog even met voorlezen.
Maak je kind nieuwsgierig. Verzin iets
spannends. Pak een voorwerp uit het
boek. Stop het voorwerp in een doosje,
zakje of koffertje. Maak het langzaam
open… Hoor je al wat?

Bezoek Dini op:

www.poppenrijk.nl
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KLEUREN MET BOBBI

10

SPEUREN MET BOBBI
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RECEPT

Hartige Hapjes
Dit heb je nodig:
• Bladerdeeg
• Knakworstjes
• Salami
• Mozzarella
• Melk
• Ei

1.

Verwarm de oven voor op 210°C

3.

2.

Draai een halve knakworst in ieder stukje

Snij de plakken
in vier stukken

4b.
4a.
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Leg salami en mozzarella
op ieder stukje

Sla twee punten
naar elkaar toe en
maak ze vast

5.
Doe een
beetje
melk bij
het ei en
roer

Leg mozzarella op
de stukjes en
maak de punten
aan elkaar vast

6.

7.

Smeer de hapjes
met ei en melk in

8.
Leg de hapjes op
bakpapier en schuif
ze in de oven

9.

10.

Zet de hapjes 15 minuten
in de oven
Haal de hapjes uit de
oven: smullen maar!
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TAAL IN DE BIEB

Beter worden
in Nederlands?
Taal is overal. Daarom is het belangrijk dat iedereen goed Nederland leest, spreekt
en schrijft. Wil je beter worden in Nederlands? Kom naar de bibliotheek.

Taalcafé

Taalpunt

In het Taalcafé oefen je Nederlands spreken en

Bij het Taalpunt helpen wij je met vragen over

begrijpen.

taal. Wil je een opleiding volgen?

Je leert ook nieuwe mensen kennen.

Of wil je oefenen met taal?

Er worden activiteiten georganiseerd.
Het Taalcafé is open voor iedereen.

Kom naar een Taalpunt in:

Het is gratis en er is koffie en thee.
Ridderkerk
Je oefent voor:
• Een 10 minuten gesprek op school

•B
 ibliotheek Ridderkerk centrum
elke dinsdag | 14.00-16.00 uur

• De krant lezen en erover praten
• Een boek lezen met je kind

Barendrecht
•B
 ibliotheek Carnisselande

Kom eens langs!
Ridderkerk
• Bibliotheek Ridderkerk centrum

elke dinsdag | 14.00-15.15 uur

Gratis abonnement

elke dinsdag | 14.00 – 16.00 uur
• Bibliotheek Bolnes
elke woensdag | 9.00 – 10.30 uur

De Bibliotheek heeft ook makkelijk te lezen
boeken. Maak gratis kennis met de bibliotheek.
Met het Welkom Volwassen abonnement leen

Barendrecht

je per jaar 5 gratis boeken, tijdschriften of

• Bibliotheek Barendrecht het Kruispunt

DVD’s.

elke woensdag | 10.00-12.00 uur
• Bibliotheek Carnisselande
elke dinsdag | 14.00 – 15.15 uur
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www.debibliotheekaanzet.nl

D
PIRAMIDE RIJSOOR

Boekenboom
Bij OBS De Piramide
in Rijsoord staat in
de Gruffalotuin een
Boekenboom.
Dat is een boom met een paar
boekenhuisjes.
Ouders en kinderen mogen
uit de Boekenboom boeken
meenemen.
Ze kunnen ook boeken in de
huisjes terug zetten.
De Boekenboom is voor alle
mensen in de buurt.
Zo kan iedereen een boek
kiezen om te lezen!

Tips

• Zoek met je kind in de buurt naar een boekenhuisje.
• Kies samen met je kind een boek uit om in het boekenhuisje te zetten
• Denk ook eens aan een tijschrift om in het huisje te leggen.
• Ook boeken in een andere taal zijn leuk!
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TUSSENDOORTJE

Vergiet prikken
Pak een vergiet en zet
het op de kop

Laat je kind spaghetti
prikken

Laat je kind
chenille
(pijpenragers)
prikken

Laat je kind snoeiafval
prikken (en een bloemetje)
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KIJKPLAAT

Kinderboerderij
Op pagina 18 en 19 staat een ‘kijkplaat’. Er is
van alles op te zien. De kijkplaat gaat over de
kinderboerderij. Je kunt met je kind praten over
de plaat. Je kind leert daar veel van, bijvoorbeeld
nieuwe woorden. Bij deze kijkplaat hebben we een
paar opdrachten die je samen met je kind kunt doen.

Tellen:
Hoeveel kuikentjes tel je?

Aantal
kinderen

Hoeveel konijnen?
Tel de rode emmers.
Hoeveel kinderen zijn op bezoek bij de kinderboerderij?

Praten:
Wat eten de dieren?
Wat doet dit meisje?
Wat doen de varkens?
Waarom is de haan boos?

Zoeken:
Zoek de poes.

Opl
o
zoe ssinge
n
kpl
aat

Zoek de muis.
Welke letters zie je?
Kun jij het paarse draakje vinden?
Praatplaat uit: Actief leren lezen, woordplaten, Kluitman Educatief B.V.
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Praatplaat uit: Actief leren lezen, woordplaten, Kluitman Educatief B.V.
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BUITENSPELLETJES

Spelen in het zand

Schatgraven

wat glimt daar?

Pak bestek en een schepje.
Verstop het bestek in het zand.
Houd een klein stukje zichtbaar.
Laat je kind schatten opgraven.

gevonden!

graven maar

schenken

de keuken

Zandkeuken

kopje
zandkoffie

zeven

Verzamel potjes, bakken, flessen, vergiet, trechter e.d.
Zorg ook voor houten lepels en schepjes.
Neem een fles water mee.
Zet alles in het zand en laat je kind heerlijke soep, koffie of thee maken.

20

Letters zoeken

Pak een bak met zand.
Verstop verschillende
letters of voorwerpen in
het zand.
Laat je kind met een
vergiet, zeef of schepje
de letters of voorwerpen
zoeken.
Verzamel de letters of
voorwerpen in een potje.

de letters

goed zeven

de opbrengst
21

PRAATPLAAT

Welke
j in
figuren zie ji
de wolken?

Wat maak
jij graag van
zand?

Wat doe je
als je je
verveelt?
22

Laat je kind
eens goed denken.
Stel deze vragen
op een rustig moment.

Kun je altijd
naar het
strand gaan
?

Wat ruik jij
d?
op het stran

Waar ga jij
graag naar
toe?

Wie is jouw
vriend? Hoe
weet je dat
?
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BEWEEGTIPS

Dansen met je kind
Tips van Ilse Westdijk bij het boekje
“Spelen tot het donker wordt “

CADEAUTJE
Happy (instrumentaal) - Pharrel Williams
Als je jarig bent krijg je een cadeautje. Waar is jouw cadeautje gebleven?
• Gebruik een knuffel van jouw kind. Dat is het cadeautje.
• Leg het cadeautje bij je kind op het hoofd, de rug, de buik.
• Leg het cadeautje ook tussen de benen en op de billen!
• Doe elke opdracht 10 seconden. Doe dan pas de volgende opdracht.

SCHUITJE VAREN
Kinderliedjes van vroeger - Schuitje varen
Vaar je mee naar de overkant? Stap maar in de boot.
• Zing het liedje en wieg mee.
• Jouw kind zit op schoot of voor je op de grond.
• Wieg van voor naar achter of van links naar rechts.
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Meer over Ilse Westdijk en haar
activiteiten met peuters en kleuters vind
je op de website www.kidsabilities.nl

BELLEN
Bellen Blazen - Dirk Scheele
Het bad zit vol met bellen! Kan jij de bellen prikken?
• Prik de bellen met je neus of met je oor.
• Prik de bellen met je ellebogen.
• Doe dit samen met je kind.
• Zo leert je kind de lichaamsdelen.

SOEP MET SLIERTJES
Alegria - Cirque du Soleil
De sliertjes in de soep gaan alle kanten op.
Welke kant gaat jouw soepsliertje op?
• Gebruik een danslint.
• Het danslint kan omhoog en omlaag.
• Het danslint kan ook naar links en rechts.
• Het lint kan ook snel en langzaam.
• Laat je kind ontdekken hoe je kunt bewegen met het danslint.
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EEN KIJKJE IN

De Taalkeuken

bij OBS de Piramide

De Taalkeuken is gestart bij OBS De
Piramide in 2017. De Taalkeuken is voor
dames die pas in Nederland wonen. Het
doel is taal, bakken en gezelligheid. Iedere
woensdag is de Taalkeuken open van 9.00
tot 11.30 uur. Let op: tijdens schoolweken.

Een gewone ochtend
15 dames komen in de Taalkeuken. Zij oefenen met taal.
Margriet, Annie en Mari-Luz helpen de dames.
Tussen 8.30 en 9.00 uur komen de dames binnen. Zij gaan in groepjes zitten.
De taaloefeningen beginnen. Vanaf 10 uur werken ze in drie groepen.
Samen met Mari-Luz gaat een groep naar de keuken.
Zij lezen recepten en wegen de ingrediënten. Daarna maken ze de hapjes.
Anne neemt ook een groep mee. Deze groep gaat oefenen met spreken.
De laatste groep blijft bij Margriet. Zij oefenen met lezen.
Na een uurtje zijn de hapjes klaar. Iedereen gaat eten en praten met elkaar.
Dan sluit de Taalkeuken.

Helpende handen
Margriet, Annie en Mari-Luz helpen in de Taalkeuken. Dit doen ze al bijna drie jaar.
De groep komt graag bij elkaar. Samen leren ze veel. De opdrachten worden door
Margriet, Annie en Mari-Luz gemaakt. Deze zijn bruikbaar in de praktijk.
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Belangrijk hierbij is het contact en de gezelligheid.

Soms workshops
Soms worden in de Taalkeuken workshops gegeven.
Zoals een workshop over kaartlezen. De dames oefenen met een kaart.
Bij de kaart staan vragen. De vragen worden samen besproken.
Hoe lees je een kaart? Hoe werkt de waterbus? En hoe vind je de weg?
Parisha Akbarzadeh heeft ook een workshop gegeven.
Zij komt uit Iran en woont 5 jaar in Nederland.
De workshop gaat over zelfvertrouwen.
Welke dromen heb je? Wat wil je bereiken?
Bij deze vragen maken de dames tekeningen. Hierover praten zij met elkaar.
Op het einde vertellen de dames over hun dromen. Ze oefenen hun Nederlands.
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BOEKENTIPS

Kleuterboeken
WAT RIJMT ER OP STOEP…?

EEN SCHILDPAD WAS ZIJN SCHILDJE KWIJT

Harmen van Straaten
Uitgeverij Leopold

Marjet Huiberts & Carmen Saldana
Uitgeverij Gottmer

De oma van Thomas is jarig. Thomas
wil een rijm maken. Hij ziet een zak
snoep. Een hond ziet de zak snoep ook.
Thomas volgt de hond met de zak
snoep. Dan gebeurt er heel veel!
Thomas heeft de zak snoep en zijn rijm
voor oma.
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Een schildpad is op zoek naar zijn
schild. Hij vindt het schild nergens.
Dan kruipt hij in een oud konijnenhol.
De andere dag wordt de schildpad
wakker van een vogeltje. Dat vogeltje
helpt de schildpad met zijn schild.

HET WATERSCHAAP
John Rabou en Annelies van Uden
Uitgeverij De Vier Windstreken
Manfred wil zwemmen. Echt héél graag.
De andere schapen vinden het een
slecht idee. Manfred droomt aan
de waterkant over de vlinderslag,
snorkelen en bommetjes maken
in de sloot. Alleen... hoe krijgt hij
dat voor elkaar? Een verhaal over
durven en doorzetten met grappige
waterverfillustraties.

WIJ ETEN HIER GEEN KLASGENOOTJES
Ryan T. Higgins
Uitgeverij Gottmer
Dinosaurus Tirza Rex is klaar voor haar
eerste schooldag. Ze heeft een nieuwe
rugzak met pony’s erop. Haar vader
heeft driehonderd boterhammen voor
haar gesmeerd. Op school blijkt dat al
haar klasgenootjes kínderen zijn! Maar
een kind is haar lievelingshapje...
Een grappig prentenboek over
vriendschap en een goede
voorbereiding op de eerste schooldag.

MIJN HUIS STAAT IN DE DIERENTUIN
Silvia Vanden Heede & Pieter Gaudesaboos
Uitgeverij Lannoo
Lotte woont in een huis in de dierentuin.
De giraf haalt Lotte op. Lotte gaatnaar de beren.
Ze gaat op bezoek bij de krokodil. Lotte speelt met de apen.
Ze gaat schilderen bij de pinguïns. Lotte roetsjt van een
olifantenslurf. Ze krijgt een ijsje van de ijsbeer. Moe leest Lotta
een verhaal voor aan de dieren voor ze gaan slapen.
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LEREN TELLEN

Tellen met
jonge kinderen

Leren tellen is heel belangrijk. Tellen is de basis voor goed rekenen.
Help je kind door samen te tellen, telboekjes te lezen en telliedjes te
zingen. Leren tellen begint met het herkennen van telwoorden.
En daarna het opzeggen van de telrij.
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Telliedjes
Zing liedjes met getallen erin. Denk aan: Hoedje van papier, Ik zag
twee beren broodjes smeren, Berend Botje, Drie kleine kleutertjes,
10 kleine eendjes en Er zaten zeven kikkertjes.
Voor je kind is het goed om deze liedjes vaak te zingen.

Samen tellen
In huis kun je spullen tellen. Tel de treden van de trap, de borden op
de tafel, de rode autootjes, of het speelgoed in de kist. Ook kun je
kleuren tellen: hoeveel groene voorwerpen zijn er in de huiskamer?
Onderweg kun je natuurlijk ook tellen. Denk aan bomen langs de weg,
blauwe auto’s of kinderen.
In de winkel kun je de boodschappen tellen. Hoeveel appels nemen we
mee? Of maak de eierdoos eens open.

Telboekjes
Gebruik een voorleesmoment om een telboekje te lezen.
Er zijn veel boekjes over tellen en getallen.
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Wist je dat
bromvliegen
brommen omdat
de lucht die tussen de
haartjes op hun vleugels
zit, gaat meetrillen als
ze vliegen? En dat
hoor je!

lbeestjesboek BI def.indd 45
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DE BROMVLIEG
Stel er blijft wat biefstuk over
na ’t gourmetten – en je denkt
dat het goed is dat je dat maar
naar de vuilcontainer brengt
Maar als die niet is afgesloten
ruikt een bromvlieg dat al snel
hij komt rustig aangevlogen
en bromt vrolijk: dank je wel
Want een bromvlieg denkt tevreden:
stukjes biefstuk die zijn fijn
omdat die stukjes prima plekjes
voor mijn bromvlieg-eitjes zijn
En kijk je dan een dagje later
bij het afval – heb je pech
dan zit je bak bomvol met maden
maar de biefstuk… die is weg!

Wist je dat
er in ons land
ongeveer zestig
verschillende soorten
bromvliegen te
Wist je
dat bro
mvliege
vinden zijn?
een doo
n
d dier o
f rauw
vlees op
kilomet
ers afst
and
kunnen
ruiken?
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“De bromvlieg” komt uit Het Dikke Kriebelbeestjes Boek,
geschreven door Marianne Busser en Ron Schröder
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N
TEKENEN & KLEURE

Bromvliegen!
Teken een hele zwerm bromvliegen
en kleur daarna alles netjes in.

34

Kruis aan waar, hoe en wat je gelezen hebt!

VOORLEES

BINGO
Ik lees samen met papa/mama/opa/oma/…

... onder een
boom

... in een
sprookjesboek

... in de auto

... een stripverhaal

... in bed

... onder de
tafel

... op het
strand

... bij het
zwembad

... op de bank

... met
muziek aan

... een
spannend boek

... op een
gekke plek
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LeesPret

Win een boekenpakket!
Wil jij kans maken op een boekenpakket?
Maak dan een foto van LeesPret in gebruik.
Stuur deze foto naar ons op.
Mail je foto vóór 1 oktober 2019 naar ridderkerk@lezenoke.nl
Let op: Om kans te maken op een boekenpakket moet je kind
op een (voor)school zitten in Ridderkerk.
(de inhoud van de boekenpakketten kan variëren)

