
Inspiratie pedagogisch medewerkers 

 

Kinderboekenweek 2021 

 

Suggesties van activiteiten en boekentips 

 

 



 

Baby’s eerste zachte 
boekje 

Stella Baggott 

0 – 1 jaar  

De Notenkraker van 
Tsjaikovski 

Marion Billet 

9 mnd – 1,5 jaar 

Drukke dag 
Brandweer/ 

Drukke dag boer 
Dan Green 

Vanaf 1  jaar 

Het timmermannetje 
Marianne Busser 

 
Vanaf 1,5 jaar  

Mijn prinsje 
Ruth Wielockx 

Vanaf 1,5 jaar  

Waar is iedereen? 
Tom Schamp 

Vanaf 1,5 jaar 

Wat wij later worden 
Dick Bruna 

Vanaf 2 jaar 

Mijn eerste 
gereedschapskistje 

 
 
 
 
 
 

 
Vanaf 2 jaar 

  
Ik help de brandweer 

Jonas Boets 

 
 

Vanaf 2 - 3 jaar  

Boer Boris start de motor! 
/ Boer Boris en Bakkertje 

Bas 
Ted van Lieshout 

vanaf 3 jaar 

Boekenreeks beroepen 
v. Liesbet Slegers 

 
Vanaf 3 jaar  

Andre het Astronautje 
Leert tellen. Andre kuipers 

 
Vanaf 3 jaar 

Alles kan 

Adam Ciccio 

Vanaf 4 jaar 

Prinses Arabella gaat naar de 

kapper 

Mylo Freeman 

Vanaf 4 jaar 

Papa ik word later rijk 

Annemarie van Haeringen 

Vanaf 4 jaar 

Diepzeedokter Diederik 

Leo Timmers 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 4 jaar 

  

De voorleestrein/de 

voorleesfiets (versjes) 

Marianne Busser 

 
Vanaf 3 jaar  

      De kinderboekenweek 

Isabelle de Ridder 

(informatief boek) 

 
Vanaf 4 jaar 

Zoekboek 

Rik en de beroepen 

Liesbet Slegers 

            Vanaf 4 jaar 

Op de bouwplaats 

Een zoek en ontdekboek 

Doro Gobol 

 
 

 

 

 

 

 

Vanaf  3 – 6 jaar  



Liedjes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(459) Zingen met Nienke van Zappelin - 

Wat wil je later worden? - YouTube  

Wat wil je later worden? 

Wat wil je later worden? Zeg me waar 

droom je van 

Zoveel leuke beroepen, die je later kiezen 

kan 

De brandweervrouw die blust de brand 

Politie vang een boef 

De timmerman die goed zagen kan 

Een kok die het eten proeft 

Een danseres draait een pirouette 

Een voetbalheld op het voetbalveld 

Wat wil je later worden? Zeg me waar 

droom je van? 

Zoveel leuke beroepen, die je later kiezen 

kan. 

 

(459) De Kapper | Kinderliedjes | 

Liedjes voor peuters en kleuters | 

Minidisco - YouTube 

De kapper 

Knip, knip, knip, knip zegt de schaar 

Kappertje wat doe je met mijn haar? 

Hou je het lang? Of maak je het kort?  

Ik hoop maar dat het netjes wordt. 

Knip knip knip , knip zegt de schaar 

Verf je het paars 

Of knipje het op  

Of krijg ik een krullenkop? 

 

(471) lied over de postbode - 

YouTube  

Lied over de postbode (op 

melodie olifantje in het bos) 

In de regen in de kou  

Graag breng ik de post bij jou 

Dus nu sta ik voor jouw huis  

Misschien ben je wel niet thuis  

Open nu de deur maar gauw  

Want ik heb een pakje voor jou 

(471) BOER, WAT ZEG JE VAN 

MIJN KIPPEN? | Kinderliedje uit 

de Wereld van Zappelin| NPO 

Zappelin - YouTube 

Boer wat zeg je van mijn 

kippen 

Boer wat zeg je van mijn kippen 

Boer wat zeg je van mijn haan 

Hebben ze dan geen mooie 

veren 

Of staat jou de kleur niet aan 

Boer wat zeg je van mijn kippen 

Boer wat zeg je van mijn haan 

 

 

 De brandweer: (471) Kinderliedjes | DE 

BRANDWEER | Tekenfilm | Minidisco | DD 

Company - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p1J9dRBLohw
https://www.youtube.com/watch?v=p1J9dRBLohw
https://www.youtube.com/watch?v=Vz2hi0LiKoQ&list=PLx42s68K8WUI7zWUllBgPZ2a2XoTyrsu9
https://www.youtube.com/watch?v=Vz2hi0LiKoQ&list=PLx42s68K8WUI7zWUllBgPZ2a2XoTyrsu9
https://www.youtube.com/watch?v=Vz2hi0LiKoQ&list=PLx42s68K8WUI7zWUllBgPZ2a2XoTyrsu9
https://www.youtube.com/watch?v=In30VbWXkpM&list=PLrnYVWdixOFYjv8H-UsCplhCdpxRUzxjl&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=In30VbWXkpM&list=PLrnYVWdixOFYjv8H-UsCplhCdpxRUzxjl&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=clJEfnw6bfc
https://www.youtube.com/watch?v=clJEfnw6bfc
https://www.youtube.com/watch?v=clJEfnw6bfc
https://www.youtube.com/watch?v=clJEfnw6bfc
https://www.youtube.com/watch?v=7O72QmCJ2vI&list=PLrnYVWdixOFYjv8H-UsCplhCdpxRUzxjl&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7O72QmCJ2vI&list=PLrnYVWdixOFYjv8H-UsCplhCdpxRUzxjl&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7O72QmCJ2vI&list=PLrnYVWdixOFYjv8H-UsCplhCdpxRUzxjl&index=7


Versjes uit ‘Ik weet wat ik worden wil’ met liedjes vanuit Spotify 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene activiteiten 

 

- Attributen mee nemen en laten zien die verwijzen naar beroepen. Kinderen mogen dan 

prentenboeken zoeken die bij de verschillende attributen passen (of andersom) 

- Attributen gebruiken voor het spel ‘wat is weg’? Daarna kan je kort iets vertellen over het 

beroep of vragen stellen aan de kinderen of zij weten welk beroep hier bij hoort.  

- Spelletjes/spelmateriaal aanbieden tijdens vrij spel die aansluiten bij beroepen: hamertje tik, 

gereedschapskoffer/kistje, voertuigen, doktersspullen, zandtafel 

- Met peuterscharen kinderen met begeleiding zelf papier laten knippen 

 

Dokter 

Goed zo, mevrouw 

Zucht nog eens diep 

Ik hoor het al u hebt de griep 

Elke avond een tablet 

En de hele week in bed 

 

Uw been doet zeer? 

Uw teen doet zeer? 

Laat het mij eens zien meneer, 

Een zalfje voor uw zere been 

Een pleister op uw zere teen 

 

Met mijn spuit en thermometer 

Maak ik iedereen weer beter 

Met poedertjes 

Pilletjes, korreltjes, druppeltjes, 

drankjes van drop 

En als het geen van alle helpt… 

Geef ik er een kusje op. 

Brandweerman 

Ik ben een echte brandweerman 

Voor niks en niemand ben ik bang 

Staat in vuur en vlam 

Kom ik met mijn brandweerslag 

 

Brand brand!! 

Iedereen eruit 

Iedereen naar buiten 

Weg bij dat vuur 

 

Ladder uit 

Ik spuit en spuit 

Dwars door de ruiten 

Dwars door de muur 

Ik spuit en spuit 

Het laatste vlammetje 

Gaat uit 

 

En s’avonds in mijn brandweerbed 

droom ik nog een branweerdroom 

Waarin ik een poesje red 

Uit de allerhoogste boom 

 

 



Ontwikkelingsgerichte activiteiten / spelhoeken  inspiratiebord adhv prentenboeken boekentips 

Beroep: boer(in) 
Sensomotorisch 

 
 
 
 
 

Beroep: kap(st)er 
Kleien/knippen 

 

Beroep: Ijscoman/ijscovrouw 
Vrijspel in de poppenhoek 

 
 

Beroep: dokter / de tandarts 

 
 

Beroep: Pizza bakker /  taartenbakker 

  
 

Beroep: muzikant/danseres 

  

Beroep: bus chauffeur 

 

Beroep: timmerman/timmervrouw/bouwvakker 
 

 
 



Digitale voorleestas / digitale prentenboeken 

Ken je de Voorleestas? Dat is een tas met een prentenboek en opdrachtjes daarover. Deze 

tas is ook digitaal beschikbaar. In de Digitale Voorleestas vind je de link naar een filmpje 

waarin een prentenboek wordt voorgelezen. Met je bibliotheekabonnement kun je het filmpje 

gratis bekijken. En daarna kun je de zing-, spel- en praatopdrachtjes op het werkblad doen. 

Leuk en helemaal gratis. Speciaal voor kinderen tussen de 2 en 6 jaar. 

 

Digitale Voorleestas (bibliotheek-zoetermeer.nl) 

digitale-voorleestaszaza-speelt-doktertje.pdf (bibliotheek.nl) 

digitale-voorleestas-andre-het-astronautjeleert-tellen.pdf (bibliotheek.nl)  

 

Digitale prentenboeken 

Bereslim.nl  

WePboek | Digitale prentenboeken | Kindersite - WePboek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bibliotheek-zoetermeer.nl/jeugd-en-jongeren/0-6/voorleesfilmpjes/digitale-voorleestas.html
https://www.bibliotheek.nl/content/dam/landelijk/haal-meer-uit/jeugd-en-jongeren/0-6-jaar/voorleestassen/pdf/digitale-voorleestaszaza-speelt-doktertje.pdf
https://www.bibliotheek.nl/content/dam/landelijk/haal-meer-uit/jeugd-en-jongeren/0-6-jaar/voorleestassen/pdf/digitale-voorleestas-andre-het-astronautjeleert-tellen.pdf
https://wepboek.nl/kindersite/


1. Bekijk / lees het prentenboek 

2. Lees het boek idee.  20210702_mijn-eerste-gereedschapskistje.pdf (boekstartpro.nl) 

3. Lees de werkvormen 20210208_werkvormen-voor-de-boekenkring---onderbouw-2021.pdf 

(debibliotheekopschool.nl)  

4. Vul het formulier in en bedenk samen wat je op jou groep zou kunnen doen. 

Schrijf dit op, koppel terug als we als groep weer bij elkaar komen. 

Titel prentenboek: 
 
 

 

Activiteit Introductie 
 
 
 
 
 
 
 

Nodig: 

Waar zou je opletten tijdens het voorlezen ?  
(denk aan wat voor soort vragen, materialen, 
gesprekjes) 
 
 
 
 
 
 

Nodig: 

Welke betekenisvolle activiteit zou je kiezen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodig: 

Welke werkvorm(en) zou je gebruiken ? Nodig: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/Boekidee/20210702_mijn-eerste-gereedschapskistje.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20210208_werkvormen-voor-de-boekenkring---onderbouw-2021.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20210208_werkvormen-voor-de-boekenkring---onderbouw-2021.pdf


1. Bekijk / lees het prentenboek prinses Arabella gaat naar de kapper 

2. Lees het boek idee.   

3. Lees de werkvormen 20210208_werkvormen-voor-de-boekenkring---onderbouw-2021.pdf 

(debibliotheekopschool.nl)  

4. Vul het formulier in en bedenk samen wat je op jou groep zou kunnen doen. 

Schrijf dit op, koppel terug als we als groep bij elkaar komen. 

Titel prentenboek: 
 
 

 

Activiteit Introductie 
 
 
 
 
 
 
 

Nodig: 

Wat doe je tijdens het voorlezen ?  
(denk aan wat voor soort vragen, 
materialen, gesprekjes) 
 
 
 
 
 
 

Nodig: 

Welke betekenisvolle activiteit zou je 
kiezen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nodig: 

Welke werkvorm(en) zou je gebruiken ?? Nodig: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20210208_werkvormen-voor-de-boekenkring---onderbouw-2021.pdf
https://pro.debibliotheekopschool.nl/dam/lezen/20210208_werkvormen-voor-de-boekenkring---onderbouw-2021.pdf


Prinses Arabella gaat naar de kapper  - Mylo Freeman 

Prinses Arabella gaat naar de kapper. Dit prentenboek sluit goed aan bij het thema ‘Worden 

wat je wil’. Het boek laat de jonge lezers kennismaken met de verschillende aspecten van 

een bezoekje aan de kapper. 

 

Prinses Arabella gaat samen met haar vrienden voor de eerste keer naar de kapper.  Ze 

kiezen allemaal een ander kapsel uit en zien er prachtig uit, maar prinses Arabella vindt het 

moeilijk om te kiezen. Eindelijk na lang wachten is ook prinses Arabella klaar! Welk kapsel 

heeft ze gekozen? 

Doelgroep: 
Kinderen vanaf 3 jaar. 
 
Doel: 
Het voornaamste doel van het voorlezen is het leesplezier! Kinderen die graag worden 
voorgelezen en het fijn vinden om boeken te bekijken, zullen later het lezen sneller 
oppakken. Bij de keuze van het boek is het belangrijk om aan te sluiten bij de 
belevingswereld van de kinderen. Natuurlijk wordt de woordenschat vergroot en wordt de 
taalontwikkeling gestimuleerd. 
 
Voorbereiding: 

- Het is belangrijk dat je van te voren het prentenboek een aantal keer zelf leest. Zo 
weet je van te voren of er moeilijke woorden in voor komen. Dit kan je dan tijdens of 
na het voorlezen uitleggen.   

- Let ook op de details als je het verhaal vaker gaat voorlezen. Er is op verschillende 
bladzijden een hondje te zien. Het hondje heeft verschillende emoties.  

- Woorden die goed behandeld kunnen worden bij dit boek om de woordenschat te 

vergroten: 

➢ Met behulp van de illustraties: je wijst het aan terwijl je voorleest: lang, kort, 

steil, -krulletjes, wijs de kleuren aan. 

 

➢ Uitleggen met andere woorden: je vertelt in eenvoudige woorden en leest 

daarna de boekentaal voor: ontevreden, het is hoog tijd voor, besluiten, aan 

de beurt zijn, het valt niet mee, eindeloos lang wachten, tevreden, precies 

hetzelfde 



➢ Uitleggen door het te doen/aan te wijzen: je leest voor met mimiek, je 

verandert je stem of door iets uit te beelden: ze kijken hun ogen uit, iets vol 

bewondering zeggen, verbaasd roepen 

Introductie: 
 Je introduceert het boek door iets te doen dat heel dicht bij het thema van het boek blijft en 
bij de beleving van de kinderen 
 

- Uit de poppenhoek pak je een pop met haar (jongen en meisje). Je pakt er een 
borstel bij, een fohn, een schaar, wat elastiekjes, gel en andere haarspulletjes. Laat 
de peuters een kijkje nemen. Je hebt zo mooi de gelegenheid om te zien welke 
kinderen al iets van gereedschap weten en voor welke kinderen het nog een vreemde 
wereld is. Je kan er bij vertellen dat het haar van de poppen al best lang is. Wat 
kunnen ze er aan doen? Waar moeten ze naar toe? Hoe zouden zij het haar van de 
poppen knippen? Vraag vervolgens of ze zelf ook wel eens naar de kapper gaan en 
wat er dan gebeurt. Vinden ze dit fijn?  

 
- Begin met het voorlezen van een versje over de kapper (uit versjesboek). Herhaal dit 

een aantal keer. Vertel dat je een verhaal gaat voorlezen. Waar denken zij dat het 
over gaat? Wat is een kapper? Wat doet de kapper?  
 

- Laat het liedje horen ‘knip knip knip zegt de schaar’. Zing dit een aantal keer mee. 
Vraag dan, wat gaat de schaar knippen ? Wie gebruikt de schaar om dat te knippen? 
Waarom denk je? vraag dan of ze zelf ook naar de kapper gaan.  

 
Voorlezen en vragen stellen 
 
Bekijk met de kinderen de voor- en achterkant en laat ze vertellen wat ze allemaal kunnen 
zien. Lees de tekst op de achterkant voor. Na het bekijken en lezen van de voor- en 
achterkant kun je met de kinderen verzinnen hoe het haar van prinses Arabella eruit zou zien 
als ze naar de kapper is geweest. Als het prentenboek voor de eerste keer voorgelezen 
wordt, onderbreek je het zo min mogelijk . Je geeft alleen maar uitleg als je denkt dat 
sommige woorden te moeilijk zijn om het verhaal te begrijpen.  Zorg ervoor dat de kinderen 
het boek goed kunnen zien. Leg moeilijke woorden uit door te vertellen wat je op de tekening 
ziet.  
 

- Als je Arabella hebt als pop kan je die er bij nemen. Eventueel kan je ook zorgen voor 
materialen die uit het boek komen. Die versterkt je verhaal. 

- Na het voorlezen kan je onderstaande vragen stellen. Let op dat je niet blijft hangen 
bij de vragen: ‘wat is dit?’ ‘Wat doet de kapper?’ ‘Wat gebeurt er nu?’ 

Vb van vragen die je kan stellen: 
Kijk en vergelijk: 
Bij alle kinderen die een ander kapsel hebben kun je bespreken hoe het er eerst uitzag en 
wat het verschil is. Bekijk ze ieder apart. Wat is bij prins Mimoen het grootste verschil en wat 
bij prinses Ling? Hoe is het haar van prinses Sofie veranderd? 
Betwijfelen: 
Op de laatste bladzijde zie je wat de kapster heeft gedaan met de haren van Arabella. Was 
het een goed idee van Arabella? Waarom vind jij het wel of niet een goed idee?  
Bedenken: 
De kapster heeft de haren van de kinderen veranderd. Kunnen jullie bedenken wat de 
kapster nodig had bij de haren van Sofie, Mimoen, Ling en Arabella? 
Oplossen: 
Prinses Arabella kan maar niet kiezen. Uiteindelijk heeft ze een oplossing bedacht. Wat 
vinden jullie van de oplossing van prinses Arabella? 



Voorspellen: 
De koningin vindt dat het tijd is voor een bezoekje (bladzijde 3). Op de achterflap zie je wat 
de kapster doet met het haar van de koningin. Kunnen jullie bedenken hoe het haar eruit ziet 
van de koningin als ze onder de droogkap uitkomt? Wat moet de kapster dan nog doen 
denken jullie? 
Grote ideeën: 
Iedereen gaat wel eens naar de kapper. Wat zou je doen als er geen kappers waren? 
Kunnen we kappers missen? En dokters? En agenten? Wie kunnen we wel missen en wie 
niet?  
Ontwerpen: 
Het is de hoogste tijd voor een bezoekje aan de kapper zegt de koningin. Veel mensen gaan 
naar de kapper omdat ze er mooi uit willen zien. 
 Wat vind jij het mooiste kapsel van de wereld? Hoe ziet dat eruit? Als jij kapster zou zijn hoe 
zou jij dan het haar van de juf of de meneer knippen? 
Verbinden: 
Er mooier uitzien, dat wil bijna iedereen.  
Zou jij iets aan jezelf willen veranderen? Wat en waarom? Zou je iets aan iemand anders 
willen veranderen? Wat en waarom? 
 

- Reken/telvragen/inzicht vragen: 
Prinses Arabella heeft bolletjes op haar hoofd, kleine en grote. Kun jij tellen hoeveel grote en 
hoeveel kleine bolletjes? 
Prinses Ling heeft een kroontje op. Hoeveel gekleurde bolletjes zie je op het kroontje, 
hoeveel van elke kleur? 
Hoeveel vlechtjes heeft prinses Sofie 
Hoe vaak komt het hondje in het boek voor? 
Hoe komt het dat je met een föhn je haren droog kunt blazen 
 
Activiteiten.  Door na het voorlezen een betekenisvolle activiteit te doen, zorg je voor 
meer plezier en verwerking. 
 

- Schilderen/verven met allerlei kammen en borstels. Hoe komt hun schilderij er uit te 
zien? 

 
- Kleien: kopieer het hoofd van Arabella en Mimoen (zonder haar). Lamineer dit. Laat 

de kinderen met klei zelf het haar maken en bedenken. Maak er een foto van.  
 

- Knip en plak je eigen haar. Zorg dan dat je wol hebt, schaar en lijm. Maak een foto 
van de kinderen en print ze uit. Knip het haar er af. De kinderen kunnen op papier het 
haar van wol er op plakken.  

 
- In de wachtkamer van de kapper. Laat kinderen in kappersboeken hun mooiste 

kapsel uitzoeken. Knippen en plakken uit folders van de kapper. Laat de kinderen zelf 
kiezen hoe ze hun haar willen hebben. Laat ze met hulp dit knippen en opplakken op 
papier. Dit kunnen ze dan mee nemen als ze zelf naar de kapper gaan om te 
vertellen hoe ze hun haar willen hebben  

 
- Maak samen met een groepje kinderen een kappershoek in een van de hoeken. Wat 

heb je allemaal nodig? 
 

- VrijSpel: Speel een zogenaamde volledige kappersbeurt, afspraak maken, kapmantel 
en handdoek aandoen, haren wassen, knippen, föhnen, in de spiegel kijken of het 
mooi is, afrekenen en vegen. Je kan dit eerst als voorbeeld in de kring doen. En 
vervolgens de kinderen dit na laten spelen tijdens vrijspel.  

 


