Lezen is leuk!

Peuters en de bibliotheek
U weet het als geen ander: peuters zijn dol op verhalen. Dat maakt hen
voorlezen leuk! En het is niet alleen leuk: voor jonge kinderen zijn boeken
ook nog van groot belang. Voorlezen stimuleert de fantasie en bevordert de
taalvaardigheid. Peuters kunnen ademloos luisteren als u hen voorleest. Ze
leren door plaatjes kijken en voorlezen hoe de wereld eruitziet. Samen met
boeken bezig zijn stimuleert de ontwikkeling van de taal, de fantasie en het
concentratievermogen. En... zelfstandig leren lezen gaat makkelijker als
kinderen plezier beleven aan verhalen en gewend zijn aan boeken! Kortom:
jong geleerd is oud gedaan!
Voor veel peuterspeelzalen en kinderopvangcentra is dit reden genoeg
om aandacht te besteden aan taal en lezen. De bibliotheek helpt hierin graag mee. Wij hebben een aanbod
ontwikkeld dat u ondersteunt bij het werken met peuters op het gebied van taalontwikkeling en het vertrouwd
maken met boeken en verhalen.
In deze brochure leest u wat wij bieden aan peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die zich richten op
kinderen tot en met 4 jaar. Misschien zit er iets voor u bij. Heeft u andere wensen of ideeën? Neem gerust
contact met ons op, er is altijd ruimte voor overleg!
Meer informatie kunt ook vinden op www.bzof.nl, onder het kopje 'Onderwijs'.

Adressen en contactpersonen
Ooststellingwerf

Opsterland

Weststellingwerf

Klaasje Herder

Hilda Moen

Wikje Haan

k.herder@bzof.nl
0516-512075

h.moen@bzof.nl
0513-461548

w.haan@bzof.nl
0561-612623

Zuidoost Fryslân

Abonnementen
Voor Koepelorganisaties
Koepelorganisatie neemt dienstverleningsovereenkomst af € 65,-Aangesloten locaties nemen abonnement:
1e locatie
€ 52.50
2e en volgende locatie € 40.00 per locatie
Binnen dit abonnement valt::
- Boeken lenen (20 boeken op een pas)
- Lenen van 5 themacollecties (max. 10 boeken per collectie)
- Max. 3 groepsbezoeken per locatie
- Lenen van Speel-leeskisten/projecten
- Lenen van Kamishibai + vertelplaten
Overig aanbod:
Extra groepsbezoek 			
€ 25
Extra themacollectie			
€ 5 (max. 10 boeken per collectie)
Ouderavond/koffieochtend
Voorlezen			€ 75
Mediawijsheid op maat
€ 75 p.u. excl. voorbereiding (max. 2 uur á € 75) en reiskosten
Aantal bezoeken en collecties per locatie wordt bijgehouden. De koepelorganisatie ontvangt aan het eind van het
schooljaar een totaalfactuur.

Voor Losse/zelfstandige instelling/locatie
Dienstverleningsovereenkomst € 65,-Binnen dit abonnement valt::
- Boeken lenen (20 boeken op een pas)
- Lenen van 5 themacollecties (max. 10 boeken per collectie)
- Max. 3 groepsbezoeken per locatie
- Lenen van Speel-leeskisten/projecten
- Lenen van Kamishibai + vertelplaten
Overig aanbod:
Extra groepsbezoek 			
€ 25
Extra themacollectie			
€ 5 (max. 10 boeken per collectie)
Ouderavond/koffieochtend
Voorlezen			€ 75
Mediawijsheid op maat
€ 75 p.u. excl. voorbereiding (max. 2 uur á € 75) en reiskosten
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Activiteiten, workshops en trainingen:
De Nationale Voorleesdagen
De Nationale Voorleesdagen vinden elk jaar plaats in januari. Tijdens deze dagen staat het voorlezen
aan jonge kinderen centraal. Er is extra aandacht voor prentenboeken, waaronder het Prentenboek
van het Jaar. Wij nodigen u uit om in deze periode met de peuters naar de bieb te komen.
We lezen de kinderen voor en er vindt een leuke activiteit plaats die aansluit bij het boek. Wilt u
liever een activiteit op uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf? Neem contact met ons op en we
regelen het voor u.
Max. 3 bezoeken binnen het abonnement.

Themacollectie
Staat binnen de peuterspeelzaal of kinderopvang regelmatig een thema centraal? Dan is het leuk
daar ook boeken over voor te lezen. U kunt bij de bibliotheek themacollecties van max. 10 boeken
lenen die aansluiten bij diverse thema’s van Piramide en Puk en Ko.
Een themacollectie leent u voor een periode van max. 6 weken.
Vanaf de 6e collectie moet u bijbetalen. U kunt natuurlijk altijd, kosteloos, zelf boeken zoeken.

Ouderavond/koffieochtend
Wat zijn leuke kinderboeken? Wat kan ik doen met de nieuwe media? Vragen waar u tegenaan kunt lopen. Wij staan
klaar met informatie en advies. De bibliothecaris komt graag langs om een lezing of workshop te geven over verschillende
onderwerpen. U kunt denken aan onderwerpen als: Het belang van voorlezen aan jonge kinderen, De rol van ouders bij
het voorlezen, Wat zijn leuke kinderboeken?, Hoe blijf ik op de hoogte?, Hoe werk ik met prentenboeken?, Hoe ga ik om
met nieuwe media?, etc.
Een lezing of workshop is ook een leuke en zinvolle invulling op bijvoorbeeld de ouderavond of tijdens een koffieochtend!
Voor tarief, zie overzicht hierboven.

Speel-leeskisten en Kamishibai
Een speel-leescollectie is een aantrekkelijke combinatie van boeken en spelmateriaal bedoeld voor thematisch
werken. De collectie kan bestaan uit een titel in meervoud, een reuzenboek, een aantal boeken over hetzelfde thema,
knuffels, speelleermateriaal en een speelwerkbrief.
De Kamishibai is een draagbaar vertelkastje, dat oorspronkelijk uit Japan komt. Bij dit houten theatertje horen prenten
waarop scenes uit een verhaal zijn afgebeeld. Van verschillende prentenboeken
zijn sets met prenten beschikbaar. De Kamishibai kan inclusief platensets worden geleend om op school zelf aan de leerlingen voor te lezen.
Kijk voor beschikbare titels in titels de losse bijlage Aanbod Vertelplezier.

Van Dale Peutertaalkoffertje professioneel
Wilt u de woordenschat van de peuters verhogen en testen? En bent u op zoek naar leuke taalspelletjes?
Leen dan het Van Dale Peutertaalkoffertje professioneel. Dit koffertje is ontwikkeld in opdracht van de
overheid. Zij vindt het belangrijk dat kinderen een goede en professionele vroeg- en voorschoolse educatie
(VVE) krijgen. Met dit koffertje heeft u een vakkundig middel in handen!
Inhoud van het koffertje:
•
De Van Dale-peutertaaltest en Van Dale-praatplaten
•
Handleiding gebruikstips uit de praktijk
•
Mijn eerste Van Dale voorleeswoordenboek, luisterwoordenboek en interactief
•
Mijn eerste Van Dale Memo en Liedjesbingo
•
Tien kleurplaten van illustraties uit Mijn eerste Van Dale
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Projecten te leen:
Van Top tot Teen

Van Top tot Teen is een project dat genoemd is naar
het gelijknamige boek van
Guido van Genechten. De bibliotheek levert bij
dit project een collectie boeken rondom het
thema lichaamsdelen.
Thema: Mijn lichaam

Kleine Kangoeroe

Kleine Kangoeroe is een project genoemd
naar het gelijknamige boek van
Guido van Genechten, het Prentenboek van het Jaar 2009.
In het verhaal zit een prachtig
bewegingselement. Bij het
project wordt het boek "Kleine Kangoeroe"
meegeleverd.
Thema: Wie ben ik, Groter worden, Dieren

De Wiebelbillenboogie

Het wordt een dolle bende als papa voor de kinderen
zorgt. Alles haalt hij uit de kast. En dat wordt natuurlijk
een enorme bende. Mama is er niet... hoe reageert zij als
ze thuiskomt? Papa en de kinderen
hebben dé oplossing: ze dansen de
wiebelbillenboogie!
Prentenboek
van het Jaar
2010.
Thema: Spelen, Thuis, Gezin

Klipperdeklop

Klipperdeklop is een programma naar
het gelijknamige prentenboek van Nicola
Smee, waarin alles draait om een paard
en andere dieren op de boerderij. Het programma biedt twee weken lang lees- en
speelplezier rond de dierenfiguren, met als hoogtepunt
een spannend spel: geluiden raden.
Thema: Dieren, Boerderij, Vriendschap

Fiet wil rennen!

Struisvogel Fiet is dol op rennen. Hij
laat zich niet tegenhouden door de
storm, al komt hij niet vooruit. Hij
slaat de uitnodigingen van andere dieren om te drijven, kruipen,
kronkelen, vliegen, zwemmen en
schuilen af. Fiet wil rennen!
Prentenboek van het Jaar 2011.
Thema: Dieren, Omgeving, Wind

Krokodil

Krokodil wil spelen en hij vindt niets leuker dan alle dieren die ook bij de rivier
leven te laten schrikken. Hij sluipt dichterbij en spettert en spattert dan in het
rond zodat de libellen, kikkers, ooievaars
... zich verrot schrikken.
Alle dieren vinden krokodil maar een eng, vervelend dier
en willen dat hij hen met rust laat. Krokodil is erg verdrietig omdat niemand met hem wil spelen. Maar plots merkt
hij dat er iemand anders alle dieren aan het plagen is.
Thema: Vriendschap

De Boekenbroek

Met behulp van deze bijzondere boekenbroek worden prentenboeken op een
aantrekkelijke manier geïntroduceerd.
Thema: Kleding

De straat van muis

Muis is een bekend populair verhaalfiguurtje gecreëerd door Lucy
Cousins. Met dit project maken de
kinderen kennis met Muis, de straat
waar ze woont en de vriendjes die ze
heeft. Peuters ontdekken dat Muis
ook van feestjes houdt en zich graag verkleedt.
Thema: Feest, Vriendschap, Identificatie

Tomke

Uitgangspunt voor het Tomke-project is en blijft dat aandacht voor de moedertaal van
groot belang is voor het jonge kind. Via een centraal thema
wordt jaarlijks op speelse wijze aandacht gegeven aan de
ontwikkeling van het jonge kind en speciaal aan de Friese taalontwikkeling. In de Stellingwerven
kan Tomke ook ingezet worden om aandacht te geven aan het Stellingwerfs.
Er zijn 3 verschillende projectkoffers
rondom Tomke die u kunt lenen:
• Tomke en syn freonen
Thema: Vriendschap
• Tomke fiert feest
Thema: Feest
• Ik bin Tomke
Thema: Wie ben ik

Tomkepak

De bibliotheek beschikt over een reuzegroot Tomkepak!
Tijdens het Fertel en Foarlês Festival in juni komt Tomke
graag op bezoek in de peuterspeelzaal of kinderopvang.
Het leukst is dit op het moment dat er wordt voorgelezen
door een vrijwilliger van de Afûk of de Stellingwarver
Schrieversronte.
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