
De Nationale Voorleesdagen 2018   
programma kinderdagverblijf  

 

 Woensdag 24 januari Donderdag 25 januari Vrijdag 26 januari 
Feestelijke start van De 
Nationale Voorleesdagen. De 
kinderen maken tijdens het 
voorleesontbijt kennis met het 
boek: ‘Ssst! De tijger slaapt’.  
 
’s Middags gaan we door de 
hindernisbaan. Let wel op dat 
de tijger niet wakker wordt…. 
Denkvermogen, coördinatie & 
creativiteit worden 
spelenderwijs gestimuleerd. 

Net als de tijger die heerlijk 
aan het relaxen is, doen wij 
vandaag Tijgeryoga!  
 
Op een speelse manier leren 
we in- en ontspannen door ons 
allerlei yogahoudingen eigen 
te maken.  
 
Rust, genieten en vooral veel 
plezier: dat belooft het te 
worden.  

Alle ballonnen in de lucht 
Waar een feest is, zie je 
ballonnen. Maar weet je… 
ballonnen zijn niet alleen leuk 
als decoratie!  
We gooien ze in de lucht, 
tikken of blazen er tegenaan. 
Vang de ballon eens met je 
hoofd, op je billen, op je voet. 
We kunnen ook tennissen, 
stempelen en zelfs toveren met 
ballonnen, maar pas op, 
maak de tijger niet wakker!! 
 

Maandag 29 januari Dinsdag 30 januari Woensdag 31 januari Donderdag 1 februari Vrijdag 2 februari 
Verkleedkleren aan, attributen 
bij de hand en een flinke 
portie fantasie: we spelen met 
z’n allen het verhaal na van: 
‘Ssst! De tijger slaapt’ of een 
ander mooi boek. Wie speel 
jij? De kikker, schildpad, muis, 
vos of de ooievaar?   

Om bij in slaap te vallen: 
Je kunt zoveel met muziek! 
Welke slaapliedjes ken jij? We 
zingen oude, nieuwe, bekende 
en minder bekende liedjes.  
 
Met de hulp van instrumenten 
& muziek ontdekken we 
verschillende klanken. Hard, 
zacht, vrolijk. We dansen op 
onze tenen een zwierige, 
slaperige stopdans. 

Voorleeslounge met opa’s, 
oma’s, vaders & moeders: 
lekker liggen op een dik pak 
kussens en met z’n allen 
luisteren naar mooie verhalen. 
Neem jouw lievelingsboek dus 
mee.  
 
 

Tijger is jarig! We gaan 
verjaardagstaart versieren voor 
tijger, een vierkante 
verjaardagstaart, een taart in 
de vorm van een hart. We 
laten onze fantasie de vrije 
loop en we knutselen allerlei 
verschillende taarten. Alles is 
mogelijk.  
Natuurlijk mag iets lekkers niet 
ontbreken. We maken iets 
feestelijks in de kinderkeuken. 

De Nationale Voorleesdagen 
worden feestelijk en in stijl  
afgesloten! We bouwen samen 
een feestje. 
De peuters spelen een spelletje 
‘ballonnentrap’. De tikker 
(tijger) probeert de ballonnen 
van zijn vriendjes weg te 
halen. 
Iedereen mag vandaag 
verkleed komen en een knuffel 
meenemen. 

                                                                                                                                                                

 

 

Over De Nationale Voorleesdagen 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en 

bezorgt hen veel plezier. Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er de Nationale 

Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet 

kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. 

Het thema van dit jaar: ‘Ssst! De tijger slaapt! 

De tijger is in diepe slaap, maar ze ligt wel HEEL ERG in de weg. Hoe kunnen de andere dieren 

erlangs zonder dat ze de tijger wakker maken. DAT WORDT SPANNEND! 

Oproep: opa’s, oma’s, vaders & moeders 

Geef je op bij de medewerkers van de groep van jouw (klein)kind en kom voorlezen! 

 


