
 

Banaan – Hans Hagen 
Wat als je liever speelt dan eet en je ouders willen dat je een 
banaan eet? 

LEES
tip

Dit boek is ook beschikbaar in het Arabisch (via 
Bereslim) en het Turks (via De Bieb). Op Bereslim 
staat ook een versie van het digitale prentenboek 
met vragen tussendoor. 
Een informatief boek over fruit (en groenten) kan 
een hele leuke aanvulling zijn op dit boek, zoals 
Waar komt fruit vandaan? van Linda Staniford. 

PRAATtip
Praat met elkaar over verschillende soorten fruit en groente.  
Het is een leuk idee om wat soorten te laten zien en deze te 
benoemen. Je kunt natuurlijk ook proeven. 

Bouw eens een hele hoge toren, net als het jongetje in het boek. 
Dat kan met blokken, maar ook met autootjes, met 
ander speelgoed of met… boeken. 

DOE
tip

2 tot 4 jaar 
Billy en de indiaan – Catharina Valckx 
Billy heeft nog nooit een indiaan gezien. Hij gaat op zoek! 

Van dit boek zijn twee versies bij Bereslim. Eén mét en 
één zonder vragen. Het is leuk om na Billy en de indiaan 
een informatief boek over indianen te lezen. 

LEES
tip

Hoe komen de dieren op de berg? Wat doen ze daar? 
Hoe ziet een echte indiaan eruit? 

PRAATtip

Het is leuk om de dieren van klein naar groot aan te wijzen. Of 
om met wat oudere kinderen zelf codetaal te maken met 
geluiden i.p.v. rooksignalen. 

DOE
tip

4 tot 7 jaar 

Voorlezen Thuis 
Digitale voorleestips 

https://next-bereslim-nl.kb.idm.oclc.org/bieb/
https://next-bereslim-nl.kb.idm.oclc.org/bieb/
https://debieb.nl/wise-apps/catalog/7599/detail/wise/424426?offset=0&qs=Waar%20komt%20fruit%20vandaan&search_in=titel&state=search
https://next-bereslim-nl.kb.idm.oclc.org/bieb/
https://next-bereslim-nl.kb.idm.oclc.org/bieb/
https://www.debieb.nl/digitaal


 
  

Praat met elkaar over vervoersmiddelen. Wat voor 
vervoersmiddelen zijn er over het water? Welke onderdelen 
ken jij van boten? Heb je zelf al eens gevaren? Hoe kan zo'n 
grote boot blijven drijven? Drijft een schroef ook? Wat is een 
waterfiets eigenlijk? Hoe noem je de plek waar boten aan de 
kade kunnen liggen? Wat weet jij al van de havens? 

Bo bouwt een boot – Astrid Poot en Dieuwertje Boeren 
Een spannend verhaal over een meisje, haar opa en een 
zelfgebouwde boot. 

LEES
tip

Bij De Voorleeshoek zijn ook andere hoofdstukken 
te beluisteren van Bo bouwt een boot. Dan weet 
je straks hoe het verhaal afloopt. 
Misschien vind je de boeken van de serie 
Willewete: Piraten en Een huis bouwen ook wel 
leuk. Hier leer je alles over piraten en over 
bouwen. Misschien kun jij je eigen brug wel 
bouwen voor Bo. Deze boeken kun je lenen bij De 
Bieb en ook vinden in De Voorleeshoek. 
 

PRAATtip

Ontwerp je eigen boot. Dit kun je doen, zoals in het filmpje over een vlot 
maken. En weet jij ook al hoe je een boot vouwen kunt van papier? Ook met 
piepschuim kun je een boot maken met een zeil erop d.m.v. een stokje en 
papier. Dan kun je testen of het zeil ook echt werkt. 

DOE
tip

7 tot 10 jaar 

Voorlezen Thuis 
Digitale voorleestips 

Met het nummer van je biebpas en het bijbehorende wachtwoord kun je gratis 
allerlei digitale prentenboeken bekijken. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid! 
www.debieb.nl/lid  

https://devoorleeshoek-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/bibliotheekverhalen/?search=bo+bouwt+een+boot
https://devoorleeshoek-nl.kb.idm.oclc.org/bibliotheek/
https://debieb.nl/wise-apps/catalog/7599/detail/wise/27084?offset=0&qs=willewete%20piraten&search_in=iets&state=search
https://debieb.nl/wise-apps/catalog/7599/detail/wise/106580?offset=0&qs=willewete%20een%20huis%20bouwen&search_in=iets&state=search
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-vlot-bootje-varen/#q=varen
https://schooltv.nl/video/hoe-maak-je-een-vlot-bootje-varen/#q=varen
https://www.debieb.nl/lid
https://www.debieb.nl/digitaal

