
KINDERBOEKENWEEK
N I E UWS B R I E F

Van jongs af aan leren kinderen taal.

Een goede taalstimulering is

essentieel voor de brede

ontwikkeling van het kind. Als deze

taalstimulering ontbreekt, wordt het

kind direct op achterstand gezet.

Lezen is een geweldige manier om

kinderen te stimuleren in hun

taalontwikkeling. 

'En toen?' vragen de kinderen als je

op een spannend moment het boek

dichtslaat. Dat is dan ook het thema

van de Kinderboekenweek 2020. 'En

toen? Wat gebeurde er toen?' Dit jaar

gaan we terug in de tijd! Om terug te

gaan in de tijd heb je geen

tijdmachine nodig. Enkel een mooi

boek en je eigen fantasie. 

Zijn de kinderen net als Kiki gek op

verhalen over ridders en prinsessen

of luisteren ze het liefst naar

verhalen over dinosaurussen?

Piratenschepen, het oude Egypte, de

tijd van de Britse adel of

holbewoners. Met een goed verhaal

ontdek je de wereld van toen.

stimuleer je het

inlevingsvermogen

vergroot je de liefde voor boeken

versterk je de relatie tussen

voorlezer en kind 

verhoog je de concentratie van

kinderen

stimuleer je de taalontwikkeling

prikkel je de fantasie

Ook jonge kinderen kunnen zich

verliezen in mooie verhalen en

prachtige prenten. Laat voorlezen

dagelijks terugkomen in de opvang,

want naast het feit dat je de

taalontwikkeling stimuleert, zijn er

ook andere voordelen aan voorlezen. 

Met voorlezen:

Om jou en de kinderen alvast in de

Kinderboekenweek stemming te

krijgen, vind je in deze nieuwsbrief

een aantal passende activiteiten om

samen met de kinderen te doen.  

Veel plezier!

IN DEZE NIEUWSBRIEF
VIND JE DE VOLGENDE
ACTIVITEITEN

Wat hoort bij
elkaar?

Breng prinses
Kiki terug naar
haar kasteel

Piratendoolhof

Schaduw
memory

En toen?

KIKI Kansen in Kinderen





HELP!
Wie brengt mij het snelste 

naar mijn kasteel? 
 

Pak 1 dobbelsteen en voor iedere
speler een pion!

Ik ben zo moe! Even
rustig aan. Doe maar
een stapje achteruit.

Ik kom je helpen.

Doe maar een stap

vooruit!






