
 

 

 

 

Van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari vinden De Nationale Voorleesdagen plaats. De 

doelstelling van deze campagne is, ‘Het stimuleren van het voorlezen aan kinderen die nog niet zelf 

kunnen lezen’. De doelgroep zijn ouders van en professionals die werken met baby’s, dreumesen, 

peuters en kleuters ( kinderen van 6 maanden tot 6 jaar). 

 

Kindcentrum Toekomst (HDO) heeft tijdens De Nationale Voorleesdagen het volgende programma: 

Woensdag 22 januari De start van De Nationale Voorleesdagen. We starten met 

een klein voorleesontbijt en Desiree komt het prentenboek 

“Moppereend” voorlezen. 

Donderdag 23 januari We starten met ochtendgymnastiek en daarna hebben we 

een special guest die komt voorlezen. 

Vrijdag 24 januari Renate en de kinderen van de BSO komen voorlezen op de 

groepen. 

Maandag 27 januari Quinty (stagiaire babygroep) komt voorlezen op de groepen. 

Dinsdag 28 januari Stacey (stagiaire peutergroep) komt voorlezen op de 

groepen. 

Woensdag 29 januari De kinderen van de BSO komen voorlezen.  

Donderdag 30 januari  In de ochtend komt er een politieagent voorlezen en in de 

middag komt Franka van pedagogisch kenniscentrum 

voorlezen op de groepen. 

Vrijdag 31 januari Afsluiting van De nationale Voorleesdagen. 

 

 

  



 

 

 

 

Van woensdag 22 januari t/m zaterdag 1 februari vinden De Nationale Voorleesdagen plaats. De 

doelstelling van deze campagne is, ‘Het stimuleren van het voorlezen aan kinderen die nog niet zelf 

kunnen lezen. De doelgroep van de campagne zijn ouders en professionals die werken met baby’s, 

dreumesen, peuters en kleuters ( kinderen van 6 maanden tot 6 jaar).  

In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor het lezen en het leesplezier. Kinderen die van 

jongs af aan zijn voorgelezen, zijn; gemotiveerd om te leren lezen, ze blijken taalvaardiger te zijn en 

begrijpen teksten beter. Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel maar bovenal 

bezorgt het kinderen en hun (groot-) ouders heel veel plezier! 

 

Prentenboek van het Jaar! Moppereend is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2020. 

Moppereend is een mopperige eend die steeds  chagrijniger wordt.   

Ze heeft namelijk niemand om mee te spelen.  De dieren die zij 

onderweg tegenkomt vragen haar om 

mee te spelen maar Moppereend, maar Moppereend  

kan dat volgens haar niet of ze heeft geen zin.  

Het donderwolkje boven Moppereend wordt alsmaar  

groter en groter tot het een ‘megantisch’  zwarte wolk  

is geworden. En wat gebeurt er met de wolk?  

De wolk barst los: regen, de dieren die dansen in de  

plassen en…. een regenboog.  

De conclusie van dit verhaal is: hoe donker de wolken  

ook worden, ooit komt er een einde aan. 

 


