
 

Voor groep 1, 2 en 3 

Klik hier en log vanuit huis makkelijk in op Bereslim of De Voorleeshoek. 

Luister en kijk samen naar het verhaal van Kikker of een ander leuk digitaal boek! 

Kikker is Kikker, door Max Velthuijs 
 
Kikker kon zwemmen en springen als de beste. 
Maar hij kon niet vliegen, zoals Eend. 
En niet lezen, zoals Haas. 
En geen taarten bakken, zoals Varkentje. 
‘Natuurlijk niet,’ zei Haas. ‘Want jij bent een kikker. 
En wij houden van je zoals je bent. 
 
Kikker is Kikker en dat vindt hij maar wat fijn! 
Opdracht: Teken jezelf onder Kikker. Wat maakt jou zo bijzonder jou? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Jij bent jij en dat is maar wat fijn! 

 

 

 

 

 

 

 
Kikker is Kikker, hét Geef een Prentenboek cadeau van 2019. 

Koop het prentenboek van dit jaar voor € 2,50 vanaf 10 april in de boekhandel.  

https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html


Voor de ouder(s)/verzorger(s) 

Lesbrief: Thuisleesactiviteit voor groep 1,2 en 3 

Doel: Samen begrijpend lezen en spelenderwijs leren dat iedereen goed is zoals hij/zij is. Jij 

bent goed zoals je bent. 

Digitale prentenboeken voorlezen/luisteren, makkelijk vanuit huis! 

Kikker is kikker, kan digitaal geluisterd worden in de Voorleeshoek.  

Je kunt hier op inloggen via onze website: 

BZOF.nl/0-6 jaar/Voorleesfilmpjes/Voorleesverhalen in de voorleeshoek/ Kikker is Kikker. 

In deze tijd, zijn veel digitale lees sites/apps vrij en gratis toegankelijk! 

Verdiepingsopdracht 

1. Na het samen luisteren en kijken naar Kikker is Kikker, kun je aan de slag met de 

tekenopdracht.  

 

Maak kort ruimte om stil te staan bij de boodschap van het boek ‘iedereen is goed zoals 

hij/zij is’, ‘je bent goed zoals je bent’. Ga hiervoor even terug naar voorbeelden uit het 

verhaal. 

Ga met elkaar in gesprek en stel open vragen, als: wat vind jij leuk aan jouzelf’, ‘als ik jou 

vraag iets te kiezen, wat jou jou maakt. Wat is dat dan?’. 

Probeer onzekerheden weg te nemen, door bijvoorbeeld te vertellen:  ‘wat ik zo leuk 

vind aan jou, is..’ of ‘ik ben zo trots op jou, omdat je ..’. 

2. Naar aanleiding van het verhaal en het gesprekje, tekenen kinderen zichzelf in het lege 

vak onder Kikker, jij bent jij en dat is maar wat fijn! 

 

Veel luisterplezier! 

 

 

 


