
    

 
Activiteitenoverzicht voorschools 2020 
 
Je treft hier ons activiteitenoverzicht en suggesties aan om het werk binnen de kinder- en 
peuteropvang aantrekkelijk te maken voor hele jonge kinderen. 
Bibliotheek IJmond Noord kan voor jou een belangrijke partner zijn op het gebied van 
taalontwikkeling, taalverwerving en leesplezier van kinderen.  
De bibliotheek is een bron van informatie en inspiratie waarbij leesplezier een belangrijke rol 
speelt. Je kunt ook bij ons terecht voor mediawijsheid, pedagogische onderwerpen en 
actuele informatie over je beroep.  
 
In dit overzicht staan onder meer onderwerpen zoals vertelplaten, de Nationale 
Voorleesdagen, projecten lenen en het op bezoek komen naar de bibliotheek beschreven. 
Je kunt het activiteitenformulier downloaden, invullen en per mail verzenden. 
 
Voor vragen en suggesties kun je contact opnemen met: 
 
Bibliotheek IJmond Noord 
Anja Westra en Marjolein Verkerke 
Kerkplein 5 
1941 HD Beverwijk 
tel: 0251-228591 
awestra@obijmond.nl 
mverkerke@obijmond.nl  
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PROJECTEN 
 
Doel van onze - meestal op vraag samengestelde –projecten is om jonge kinderen in 
aanraking te laten komen met boeken. 
Tegelijkertijd wordt het leesplezier bevorderd en de taalontwikkeling gestimuleerd. Onze 
projecten zijn ook geschikt voor VVE en bevatten verwerkingssuggesties rond het thema. 
 De projecten mogen 4 weken worden geleend.  
 
Inhoud projecten: 

 
     - Voeding en bewegen  - Prentenboeken, handleiding met informatie over    
                                             voeding en beweging, tips, liedjes, spelletjes en  
                                             knutselideeën, diverse materialen.                       
 
      - Zee en strand             - Prentenboeken, handleiding met informatie, tips en                                                   

                                  kleurplaten, speel-en oefenboek, woordkaarten, diverse         
                                  materialen. 

 
      - MOMO           - Project voor leesbevordering baby’s en jonge kinderen 
   
 
MOMO 
Het project MOMO : Van sabbelen tot babbelen geeft pedagogisch medewerkers 
structuur, handvatten en inspiratie om invulling te geven aan een leesritueel en 
leesmoment met een baby. Dit om samen lezen met baby’s een structurele plek te 
geven in de kinderopvang, baby’s vertrouwd te laten raken met boekjes en te leren het 
boek als boek te gaan gebruiken, de taalontwikkeling te stimuleren en samen plezier 
beleven met de kleurrijke wereld van het boek! Het project bestaat uit een ladekastje 
met attributen, een usbstick met een PowerPointpresentatie en enkele babyboekjes.  
Het kastje met alle materialen is voor 4 weken te leen.  
 
 
BOEKSTART IN DE KINDEROPVANG 
                                              
BoekStart in de kinderopvang is een leesbevorderingsprogramma voor de kinderopvang. 
Het is een uitbreiding van BoekStart, om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch 
medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen via de 
kinderopvang. De Bibliotheek ondersteunt en geeft advies over een aantrekkelijke 
(voor)leesplek op de werkplek en een collectie geschikte boekjes, biedt 
deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers aan, het betrekken van ouders, 
het maken van een voorleesplan en samenwerking in een leesbevorderingsnetwerk.  
In Beverwijk werken SKOV en Montessori peuteropvang met BoekStart in de kinderopvang.  
De pedagogisch medewerkers hebben een training interactief voorlezen gevolgd, we hebben 
voorlees coördinatoren voor de kinderopvang opgeleid, er is advies gegeven over het 
inrichten van een geschikte leesplek en de collectie boeken op de locaties zijn vernieuwd en 
aangevuld. 
 
Wil je ook werken met BoekStart in de Kinderopvang? 
Neem contact op met Marjolein Verkerke, mverkerke@obijmond.nl  
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VERTELKASTJE OF KAMISHIBAI VERTELTHEATERTJE 
 
Kamishibai theatertjes dateren uit de 12de eeuw en werden door rondreizende vertellers in 
Japan gebruikt om de aandacht van het publiek vast te houden. Tegenwoordig wordt deze 
eeuwenoude vertelvorm veel gebruikt in Nederland en Vlaanderen, onder andere in 
bibliotheken, scholen en kinderopvang. Een set met een theatertje is te leen via de 
bibliotheek. Voor peuters bevordert het gebruik van het kastje het leesplezier en stimuleert 
gelijktijdig de taalontwikkeling. De vertelplaten zijn een leuke aanvulling op het prentenboek 
en de platen kunnen op verschillende manieren als verwerkingsactiviteit gebruikt worden. 

 
Deze vertelplaten kun je lenen van Bibliotheek IJmond Noord: 
  

 
       Ophelia / Ingrid en Dieter Schubert 
       Als Joppe het nijlpaard van verre roept dat hij last heeft van    
       vlinders in zijn buik, maken alle beesten in het bos zich grote   
       zorgen. 
 
 
 

 
Wiebelbillenboogie / Guido van Genechten 
Als mama olifant weg moet, maakt papa olifant er een gezellige dag 
van met de kinderen. Ze leren een nieuwe dans. 
 
 
 
Fiet wil rennen / Bibi Dumon Tak 
Struisvogel Fiet is dol op rennen. Hij laat zich zelfs niet  
tegenhouden door de wind. 
 
 
 

      Mama kwijt / Chris Haughton 
      Kleine Uil valt al slapend uit het nest en landt op de zachte    
      bodem van het bos. 
      Eekhoorn helpt hem zoeken naar zijn mama. 
 
     
 
     Nog 100 nachtjes slapen / Milja Praagman   
     Dorus is nog lang niet jarig. Ze mag van haar moeder, die op     
     de naaimachine bezig is, in lapjes knippen. Dan maakt Dorus    
     haar eigen feestje. 
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Krrrr…okodil / Catherine Rayner 
Het is heel rustig op de oevers van de rivier. Iedereen geniet van  de 
zon. Totdat…O-oh! Daar komt…Krrrr...okodil! Hij spettert      
en spettert en de modder vliegt alle kanten op. 
 
 

Boer Boris gaat naar zee / Ted van Lieshout 
Boer Boris heeft vakantie. Hij gaat naar zee. Wat neemt Boer Boris 
allemaal mee?    
 
 
 
 
 
Dikkie Dik jarig! / Jet Boeke 
Dikkie Dik kan niet slapen want morgen is hij jarig. Wat spannend! Als 
het ochtend is, valt hij in slaap. 
 
 
 
 
 
   We hebben er een geitje bij! / Marjet Huibers 

Er is een geitje geboren op de boerderij. Eerst komt Mik langs      
de koe, het paard, de kip en andere dieren, die ook allemaal het  
geitje willen bewonderen. 
           

 
De kleine Walvis / Benji Davies 
Boy woont aan zee met z’n vader. Boy voelt zich vaak eenzaam want 
zijn vader is visser en bijna nooit thuis. Als een kleine walvis aanspoelt 
op het strand neemt Boy ‘m mee naar huis. 

 
 
 
Ssst…de tijger slaapt / Britta Teckentrup 
Wees stil! De tijger slaapt en de dieren willen haar niet wakker maken. Ze 
willen er wel langs. Maar de tijger ligt vreselijk in de weg...! Gelukkig heeft 
de kikker een idee. Met een ballon zweven ze over de tijger heen. Daarbij 

kunnen ze wel wat hulp gebruiken. 
  
 
 
Een huis voor Harry / Leo Timmers 
Harry gaat liever niet naar buiten, binnen is het veiliger. Tot Vera hem vraagt 
om tikkertje te spelen. Dat wil hij wel. Maar hij raakt haar kwijt. Hij weet niet 
meer waar hij is. Hoe vindt hij de weg terug naar huis? 
 

 
Moppereend / Joyce Dunbar 
Eend loopt te mopperen want ze heeft niemand om mee te spelen. Dan 
wordt de grijze wolk boven haar hoofd zo zwart dat hij barst…. 
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OP BEZOEK IN DE BIBLIOTHEEK 

 
De bibliotheek is een leuke plek om met kinderen te bezoeken. Als kinderen de bibliotheek 
regelmatig bezoeken, raken ze vertrouwd met boeken. In de bibliotheek wordt (voor)lezen 
een feest! Bovendien ontdekken de kinderen dat er nog veel meer te doen is in de 
bibliotheek. Voor een (aangevraagd) bezoek zijn jullie van harte welkom. 
 
Iedere woensdagmorgen wordt in bibliotheek Beverwijk en Heemskerk door vrijwilligers om 
11:00 uur voorgelezen aan baby’s en peuters. Medewerkers van de bibliotheek kunnen op 
verzoek ook voorlezen op jullie eigen locatie. 
Voor informatie over diverse mogelijkheden: 
 
Marjolein Verkerke, mverkerke@obijmond.nl 
Anja Westra, awestra@obijmond.nl  
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NATIONALE VOORLEESDAGEN 

 
De Nationale Voorleesdagen is een campagne die zich richt op kinderen van 0-6 jaar. Het 
doel is om voorlezen bevorderen aan kinderen die nog niet leesvaardig zijn. 
 
Moppereend van Joyce Dunbar is gekozen als Prentenboek van het Jaar en is in 2020 het 
thema van de Nationale Voorleesdagen. 
 
In de periode 22 januari t/m 1 februari 2020 zijn er op woensdagmiddag in Bibliotheek 
IJmond Noord diverse activiteiten voor peuters en kleuters en hun ouders.  
Naast voorleesactiviteiten geeft Ziezus kindertheater een voorstelling in de vestiging van 
Heemskerk op zaterdag 1 februari 2020 om 16:15 uur. Kaartjes zijn te koop in beide 
vestigingen en via de website. 
 
Voorafgaand aan de Nationale Voorleesdagen organiseert Bibliotheek IJmond Noord ieder 
jaar een informatieavond voor pedagogisch medewerkers van kinder- en peuteropvang.  
Om de avond gratis te bezoeken is per locatie een abonnement nodig (zie Abonnement). 
Leerkrachten van groep 1 en 2 van het basisonderwijs ontvangen ook een uitnodiging. 
De avond is in bibliotheek Beverwijk en staat in het teken van het Prentenboek van het Jaar. 
Dit jaar hebben we hoog bezoek uit kinderboekenland: schrijversechtpaar Hans en Monique 
Hagen komen onze avond opluisteren.  
 
The Read Shop uit Beverwijk is aanwezig met een boekenstand, waar je genomineerde en 
pas verschenen prentenboeken kan kopen of bestellen.  
Alle locaties van de kinder-en peuteropvang krijgen van de bibliotheek tegen gereduceerd 
tarief een exemplaar van het prentenboek van het jaar. Dit boek wordt op de avond zelf 
meegegeven met leestips. Je ontvangt voor deze avond een uitnodiging in december 2019. 
Het is van belang dat je je van te voren per mail aanmeldt bij Anja Westra, 
awestra@obijmond.nl  
 
Pinterest 
 
Op https://nl.pinterest.com vind je lessuggesties, kleurplaten etc. om de Nationale 
Voorleesdagen te vieren op je locatie. Er zijn borden met boeken, knutsels en digitale lessen. 
Ook vind je borden over de Kinderboekenweek 2019 die gericht zijn op de basisschool. 
Google op Pinterest Bibliotheek IJmond Noord en je vindt de borden.  
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ABONNEMENT  
 
De prijs van het bibliotheekabonnement is in 2020 € 52,50 per jaar.  
Je kunt hiermee: 
 

• 12 boeken lenen 
• met een leentermijn van 6 weken 
• en deze eventueel nog 1 x verlengen (ook voor 6 weken). 

 
Daarnaast is bij het abonnement inbegrepen: 
 

• Een groepsbezoek in de bibliotheek (onderwerp/thema naar keuze). 
• Bibliotheekmedewerker die op locatie voorlichting geeft over voorlezen aan ouders 

en/of medewerkers. 
• Bibliotheekmedewerker die een ouderavond rond een thema verzorgt. 

 
• Keuze uit het lenen van 3 themacollecties. 
• Keuze uit het lenen van 10 sets vertelplaten van prentenboeken en een vertelkastje. 
• Prentenboek van het Jaar met korting bestellen. 
• Informatieavond Nationale Voorleesdagen met maximaal 3 personen per locatie. 

 
Overig:  
 
• Bij overschrijding van de uitleentermijn: € 0,15 per boek per dag. 
• Duplicaatkosten bibliotheekpas: € 4,00. 
• Indien je een wachtwoord hebt gekoppeld aan de bibliotheekpas kun je via 

www.bibliotheekijmondnoord.nl  of via de mobiele Bibliotheek Wise app je materialen 
verlengen. Je wachtwoord kun je via de website van de bibliotheek of via de app 
instellen.                                                                                                                                                                                                                          

 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bibliotheekijmondnoord.nl/


    

 
AANVRAAGFORMULIER 
 
Vul alle gevraagde gegevens volledig in. Zodra wij je aanvraag hebben ontvangen, bellen of 
mailen wij je over de planning. Wil je dit per post versturen, stuur het dan t.a.v. Marjolein 
Verkerke. Of mail naar mverkerke@obijmond.nl 
 
Kinderopvang/Peuteropvang naam: 
Contactpersoon:  
Email-adres:  
Telefoonnummer:  
 
Ophalen in: 0 Beverwijk  0 Heemskerk 0 Wijk aan Zee   
 
 
Projecten      Voorkeursmaand : 
 

0    Voeding en bewegen 
0 Zee en strand 
0    Momo 

 
 
Vertelplaten               Voorkeursmaand : 

o Ophelia 
o Wiebelbillenboogie 
o Fiet wil rennen 
o Mama kwijt 
o Nog 100 nachtjes slapen 
o Krrrr…okodil 
o Boer Boris gaat naar zee 
o Dikkie Dik jarig 
o We hebben er een geitje bij 
o De Kleine Walvis 
o Ssst! De tijger slaapt 
o Een huis voor Harry 
o Moppereend 

 
Kamishibai theatertje erbij:  ja / nee 

 
 

Overig      Voorkeursdatum: 
• Bibliotheekbezoek   
• Thema- / koffieochtend 
• Ouderavond 

 
Heb je nog suggesties voor ons? Zet ze hieronder:                     
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	Fiet wil rennen / Bibi Dumon Tak

