
KINDERBOEKENWEEK
N I E UWS B R I E F

Een goede taalstimulering is

essentieel voor de ontwikkeling van

het kind. Wanneer kinderen taal

wordt aangeboden, krijgt hij steeds

meer vaardigheid in verschillende

aspecten van taal, waaronder

woordenschat en de grammatica van

taal. Door middel van lezen worden

de kinderen gestimuleerd in hun taal

ontwikkeling. 

In de Kinderboekenweek wordt het

belang en het plezier van lezen voor

kinderen extra onder de aandacht

gebracht. Kinderen zijn vanaf jongs

af aan al bezig met de beroepen die

er zijn. Het maakt niet uit wie je bent

of waar je vandaan komt. De een is

goed in klimmen en de ander in

tekenen. Of je nu 3 jaar bent of 10,

ieder kind kan worden waar het van

droomt. Beroepen als astronaut,

politie of kok..., kinderen spelen vaak

na wat ze willen worden, of worden

geïnspireerd door anderen. Tijdens

de Kinderboekenweek 2021 kun je

alles worden wat je wil en alvast

dromen over later!

Kiki droomt ook wat ze later wil

worden. Kok lijkt haar wel leuk, want

ze houdt van lekker eten. Dokter

worden vindt ze toch ook heel erg

leuk, want dan kan je anderen beter

maken. Met de kinderen kun je

hierover in gesprek gaan. Wat willen

zij later worden? En wat wilde jij later

worden toen je nog kind was? 

Vaak vinden kinderen voorlezen

heerlijk. Het is een rustmomentje

voor ze en ze kunnen zich helemaal

verliezen in een verhaal. Het boek

van dit jaar is dan ook vol fantasie

geschreven en heet Tiril en de

toverdrank. In het boek ontdekt Tiril

dat ze van gedaante kan veranderen,

net als haar lievelingsgod Loki. 

Met deze nieuwsbrief hopen wij jullie

in de sferen van de

Kinderboekenweek te brengen en

vinden jullie verschillende activiteiten

die je met de kinderen kunt

uitvoeren. 

Veel plezier!

IN DEZE NIEUWSBRIEF
VIND JE DE VOLGENDE
ACTIVITEITEN

Wat wordt Kiki?

Verschillende
Kiki's

Beroepen
memory

Worden wat je wil

KIKI Kansen in Kinderen



Wat wordt Kiki?
Wordt Kiki een ridder, prinses of
piraat? Volg de lijnen en ontdek het! 



Zoek de verschillen
Hé! Dat is gek, denkt Kiki. In de ene spiegel zie ik er anders uit

dan in de andere. 
 

Kunnen jullie de 5 verschillen tussen de twee Kiki's vinden? 

Verschillende Kiki's



Knip de plaatjes uit en leg ze op z'n kop op de tafel. Zoek nu het
beroep bij het juiste plaatje.

Veel plezier en succes!
 

Beroepen memory


