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Woensdag 23 januari Donderdag  24 januari Vrijdag 25 januari 
Smakelijke start van de 
voorleesdagen. De kinderen 
maken kennis met Harry uit 
het prentenboek ‘Een huis 
voor Harry’ tijdens het 
voorleesontbijt. 

We maken een stad met 
allemaal huizen van Duplo, 
houten blokken, dozen, wc-
rolletjes en andere 
materialen. Alle kinderen 
kunnen Harry helpen om de 
weg naar huis te vinden! 

Harry speelt tikkertje met 
Vera en rent achter haar 
aan. Onderweg komt hij 
heel wat obstakels tegen. 
De gymles van vandaag 
helpt goed om al die 
obstakels te overwinnen. 

 

Maandag 28 januari Dinsdag 29 januari Woensdag 30 januari Donderdag  31 januari Vrijdag 1 februari 
Wat is een avontuur zonder 
muziek?! Het prentenboek 
is de leidraad voor 
dramatische expressie. 
Samen met Harry maken de 
kinderen vrolijke, 
spannende klanken en 
dansen ze erop los. 

Harry zit altijd binnen, maar 
wat is er nou leuker dan 
buitenspelen? Daar is 
zoveel leuks te beleven!! We 
gaan met z’n allen op 
ontdekkingsreis.  
De baby’s spelen met 
verschillende materialen. 

Opa’s en oma’s zijn 
vandaag welkom op de 
locatie om voor te lezen uit 
een werk naar keuze.  

Voorleeslounge. Vandaag 
hebben we aandacht voor 
nog meer boeken. Harry en 
de kinderen liggen lekker 
op een dik pak kussens en 
luisteren naar mooie 
verhalen.    

Zou Harry zijn weg naar 
huis hebben gevonden? Het 
wordt sowieso een feestje 
vandaag tijdens de 
afsluiting van de Nationale 
voorleesdagen. Er is muziek 
en de kinderen kijken naar 
allerlei kleurige voorwerpen 
die langskomen. 

 

 

Over de Nationale voorleesdagen 

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

en bezorgt hun 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 
Dit jaar staat het prentenboek ‘Een huis voor Harry’ centraal. Harry is altijd binnen. De 

kat Harry wordt door de vlinder Vera overgehaald om samen tikkertje te spelen. Na 

uren speelplezier is hij Vera én zijn huis kwijt. Harry raakt hopeloos verdwaald. Hij 

komt veel verschillende huizen tegen. Lukt het om de weg naar huis weer te vinden? 

 

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

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

 


