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VOORWOORD 

 
 
Nieuwe Nobelaer Bibliotheek is een laagdrempelige en betrouwbare plek voor informatie, 
ontwikkeling en educatie. Wij staan voor het prikkelen van de verbeelding, nieuwsgierigheid en 
(voorlees)plezier. 
 
Het komende schooljaar heeft de bibliotheek weer een hoop te bieden voor de kinderen van 0 tot 
6 jaar. Om te beginnen een grote collectie materialen voor deze doelgroep maar ook de 
ondersteunende dienstverlening aan ouders, leidsters, leerkrachten en andere professionals die 
zich bezighouden met de opvoeding van het jonge kind in de voorschoolse periode.  
 
Ons complete aanbod van leesbevorderende materialen en dienstverlening sluit aan bij de 
landelijke en lokale ontwikkelingen. Omdat we een organisatie zijn die het heel belangrijk vindt 
om aan te sluiten bij de vraag van onze klanten, staan we altijd open voor nieuwe en/of 
aanvullende suggesties. 

In deze brochure Dienstverlening voor voorschoolse instellingen geven wij u informatie over: 

• dienstenaanbod voor peuters 

• dienstenaanbod voor leidsters en ouders 

• het lenen, reserveren en huren van materialen bij de bibliotheek en de openingstijden van 

de bibliotheek. 
 

 
Wij wensen u veel leer en (voor)leesplezier! 
 
Ilse Jaspers, teamleider Jeugd 
 



 3 

VVE-THEMAKRATTEN 

 
De bibliotheek heeft rond 18 VVE-thema's een collectie van 15 tot 20 prentenboeken 
samengesteld. Deze collecties worden geleverd in groene stapelkratjes en zijn inmiddels bekend 
als de VVE-themakratjes. Een overzicht van de beschikbare themakratjes vindt u in onderstaand 
overzicht en op onze website www.nieuwenobelaer.nl afdeling bibliotheek. 
De meeste kratjes bevatten ook spelletjes, knuffels enz. 
 
Bij diverse thema's kunt u centrale prentenboeken bestellen. Deze boeken kunnen de kinderen 
mee naar huis nemen zodat ook de ouders bij het thema en de activiteiten betrokken worden. De 
centrale prentenboeken worden eveneens geleverd in een groen stapelkratje met deksel. De 
inhoud per kratje bestaat uit minimaal 20 tot maximaal 30 dezelfde prentenboeken.  
 
Aan een aantal thema's zijn ook speel- en ontdekboeken (Boekenpret) toegevoegd. Deze speel- 
en ontdekboeken zijn een soort lesbrieven met allerlei suggesties voor activiteiten rondom een 
centraal prentenboek.  
 
Overzicht beschikbare VVE-thema’s en centrale prentenboeken 
 
Thema Titel centraal prentenboek 
 
Bewegen/sport : Max gaat sporten 

Dansen, Springen, Buigen 
Boodschappen/eten : Rupsje Nooitgenoeg 
Buiten Spelen : Kom nou Bommes 
Dieren : De Kinderboerderij 

 Er staat een bok in de tuin 
Familie : Za-za’s babybroertje 

 Mijn lieve familie 
Feest : Knoop het in je slurf 
Huis/wonen : Kleine muis zoekt een huis 
In de speeltuin : Max in de speeltuin 
In het zwembad : (In bestelling: lekker zwemmen) 
Kleding : Lieve stoute beer Baboen 

 Mijn trui 
Lichaam :  Beer maakt een tekening 
Op Stap :  Nijntje vliegt 
School/speelzaal : Dag 

 Twaalf kleine peutertjes 
Vakantie : Mejuffrouw muis aan de Costa del Sol 
  Muis op vakantie (NIEUW) 
Verkeer :  De grote rode bus 
Vriendjes :  Ik wil vriendjes 

    Alleendje 
Winter : Koude neuzen 
Zeggen en Schrijven : --- 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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PEUTERPROJECTEN 

 

Dottie's eieren 

 
 

 

 
 
Dottie’s eieren is een project genoemd naar het gelijknamige prentenboek van J.Sykes. 
 
Dottie de kip is blij en trots. Voor de eerste keer heeft ze een nest eieren gelegd. Wat zijn ze mooi! 
Ze vindt dat iedereen ze moet zien. Maar Eend leert net haar kleintjes zwemmen, en Varken is 
met haar biggetjes aan het slapen. Al die jonkies zijn zo leuk.... Dottie is eigenlijk niet meer zo blij 
met haar eieren. Maar er wacht haar een grote verrassing. 
 
Met behulp van de materialen kunt u het boek prachtig verbeelden voor de peuters en met een 
paar aanpassingen zullen zeker ook kleuters nog plezier beleven aan dit verhaal. 
 
Bij dit project ontvangt u een speel- en ontdekboek (Boekenpret). Dit speel- en ontdekboek 
bestaat uit een handleiding voor de leidsters met tips voor de vijf stappen van interactief 
voorlezen (in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) en verwerkingsbladen voor de ouders en 
peuters. 
 
Dottie’s eieren past uitstekend bij de thema’s : lente en Pasen, dieren, (kinder)boerderij en de 
gevoelens trots, blij. 
 
Het project bevat: 

• Prentenboek: Dottie’s eieren/ J.Sykes 
• een kip van fleece-stof,  
• een strokrans,  
• 5 kuikens,  
• 8 hele eieren, een gebroken ei en een gebroken ei met kuiken, 
• Speel- en ontdekboek. 

 
Dit project wordt geleverd in een rode krat met deksel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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PEUTERPROJECTEN 

Eendje in de regen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eendje in de regen is een project genoemd naar het gelijknamige prentenboek van Amy Hest. 
Eendje Kiki loopt mopperend door de regen naar opa. Ze heeft een hekel aan regen. Gelukkig 
heeft opa nog laarzen en een paraplu op zolder. Nu is spelen in de regen wel leuk! 
 
Kiki is inmiddels een bekend boekfiguurtje geworden. In 2006 werd het boek Dat ben jij, Kiki! 
bekroond als prentenboek van het jaar. 
 
Eendje in de regen is een groot formaat prentenboek met tekeningen in zachte kleuren. 
Past uitstekend binnen de thema’s Herfst, kleding, weer, emoties, grootouders, tegenstelling 
nat/droog.   
Vanaf 3 jaar. 
 
U ontvangt bij dit project het speel- en ontdekboek Eendje in de regen (Boekenpret). 
Deze lesbrief bevat pagina's voor gebruik op de peuterspeelzaal en thuis en is samengesteld op 
basis van de Taallijn VVE.  
 
Voor de leiding worden de vijf stappen (voorbereiding, introductie,voorlezen en vertellen, ingaan 
op het verhaal, doorgaan op het thema) duidelijk uiteengezet terwijl voor de ouders de drieslag 
(lezen, praten, doen) als handreiking gegeven wordt.  
 
Dit project bevat: 

• Prentenboek Eendje in de regen van Amy Hest (Lemniscaat) 
• Grote handpop Kiki 
• Regenlaarsjes 
• Paraplu  
• Speel- en ontdekboek: Eendje in de regen 

 
Het project kan ook heel goed ingezet worden in kleutergroepen. 
 
Dit project wordt geleverd in een rode krat met deksel. 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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PEUTERPROJECTEN 

Nellie en Cezar 

 
 

 
 
Het project Nellie en Cezar is genoemd naar de boeken van Ingrid Godon. Het bestaat uit een boek 
met bijbehorende handpoppen, vier vertelplaten en een handleiding.  
 
Het basisthema van dit project is Tegenstellingen. Dit thema wordt in de handleiding uitgewerkt 
op een wijze die aansluiting mogelijk maakt bij verschillende landelijke 
taalstimuleringsprogramma’s zoals Piramide, Kaleidoscoop, de Taallijn. 
  
Het project bevat:  

• 2 handpoppen, 
• 4 vertelplaten, 
• boekje Dik en Dun (Nellie en Cezar) van I. Godon, 
• 3 prentenboeken: 

- Plons van Martin Waddel (nat/droog) 
- Klop, klop wie is daar van Tan Koide (open/dicht) 
- Er kan nog meer bij van Ingrid & Dieter Schubert (vol/leeg) 

• 1 handleiding, 
• 1 poster van Nellie en Cezar * (die u mag houden!).  

 
Bij de tegenstelling vol/leeg kunt u ook het project Nandi’s verrassing gebruiken. 
Bij de tegenstelling nat/droog kunt u het project Eendje in de regen gebruiken.  
 
Dit project is geschreven voor peuters maar is prima te gebruiken in kleutergroepen.  
Nandi’s verrassing is geschreven voor kleuters maar ook weer goed te gebruiken in 
peutergroepen.  
 
 
Dit project wordt geleverd in een rode krat met deksel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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PEUTERPROJECTEN 

Kikker Compleet 

 
 

 
 
Het verhaalfiguurtje Kikker van Max Velthuijs behoort tot onze klassiekers. Ieder kind zou Kikker 
moeten kennen.  
 
Met dit project hebben we een nieuw product, het wandkleed, gecombineerd met een bestaand 
product (de maskers).  
Hiermee kunt u niet alleen peuters maar ook baby’s, dreumesen en kleuters kennis laten maken 
met het verhaalfiguurtje Kikker.  
 
Het product bestaat o.a. uit: 

• een wandkleed (met buizen en haken) 
• 4 babyboekjes (Kikker in het water, Kraken met Kikker, Kikker buiten, mijn Kikker 

aanwijsboek) 
• 6 vingerpopjes 
• handleiding kinderdagverblijf 
• Groot formaat: Het grote boek van Kikker en Eend 
• Prentenboek Kikker en een heel bijzondere dag 
• Handleiding speciaal voor het Kinderdagverblijf 
• Handleiding voor kleuters 
• 5 dierenmaskers (Vriendjes van Kikker) 
• Kikkerpop 

De krat wordt regelmatig aangevuld met allerlei Kikkerproducten en/of –materialen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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PEUTERPROJECTEN 

 

De straat van Muis 

Muis is een bekend populair verhaalfiguurtje gecreëerd door Lucy Cousins. Met dit project maken 

de kinderen kennis met Muis, de straat waar ze woont en de vriendjes die ze heeft. Peuters 

ontdekken dat Muis ook van feestjes houdt en zich graag verkleedt.  

 

 
 

Het zich kunnen identificeren met een verhaalfiguurtje is een belangrijk doel van dit project. Het 

project richt zich op de jongste peuters vanaf ongeveer 2 jaar. Door voorlezen, het samen 

bekijken van prentenboeken en er over praten komen kinderen actief en passief met taal in 

aanraking. In het project wordt het verhaalfiguurtje Muis tot leven gebracht zodat peuters die met 

het project gewerkt hebben er een vriendje bij hebben.  

 

Iedere week staat er een blow-up; een uitvergrote afbeelding, van een winkel of van bijvoorbeeld 

de bibliotheek centraal. In de handleiding voor de leidster worden hiervoor allerlei suggesties 

beschreven.  

Samenstelling product:  

- Leperollo De straat van Muis  

- Pop Muis  

- Vier blow-ups van de bibliotheek, de verkleedwinkel, de supermarkt en de bakker. Dit 

zijn uitvergrootte afbeeldingen uit de leperello.  

- Handleiding voor de leidster en bibliothecaris  

 

Leuk in combinatie met het Huis van Muis! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? Zie pagina 30. 
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PEUTERPROJECTEN 

Huis van Muis 

 
 

 
 
Dit project is gebaseerd op de boeken over Muis van Lucy Cousins. 
Een prachtig huis van Muis (1,80 m hoog en 2,00 m breed, beschilderd zoals in de boeken en 
verschillende accessoires vormen de basis van dit project.  
Het centrale thema is dagritme; wakker worden – een bezoek aan de boerderij – slapen gaan. Dit 
project is ook goed inzetbaar bij het thema huis (Hier wonen wij) voor groep 1/2. 
Daarnaast kunt u het project gebruiken bij de thema’s: dagelijkse dingen, dieren, kleding etc. 
 
Let op: het huis is geen speelhuis maar een groot decoratieattribuut, een eyecatcher! 
 
Het project bevat: 

• Handleiding 
• Huis van Muis 
• Plank 
• 2x steunbalkje  
• 2x bloempot   
• 2 x Plakkastje met gordijntje 
• wekker 
• tandenborstel 
• tandpasta 
• beker 
• slaapzak van Muis 
• grote handpop Muis 
• 21 staartjes 

• 2 prentenboekjes van Lucy Cousins: 
Muis op de boerderij en Muis gaat 
naar bed 

• Pyjama bestaande uit donker blauw 
jasje en broekje 

• Speelset met klein muispopje 
kleertjes en speelgoed van Muis 

• Rode trui 
• Groen gestreepte broek 
• Sloffen 
• Sokken 
• Rood-groen pakje 
• Roze-geel (tuin)broekje  

 
 
De kleinere onderdelen van dit project worden geleverd in een rode krat met deksel. Het huis van 
Muis wordt geleverd in een grote witte katoenen tas. 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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PEUTERPROJECTEN 

 
Feest 
 

 
 
Het thema feest is het uitgangspunt, en taart hoort daar natuurlijk bij! Een grote roze taart van 80 
centimeter doorsnede vormt het aantrekkelijke middelpunt van dit project.  
De taart staat op een tafeltje met een tafelkleedje. Bovenop de taart: kaarsjes die aan en uit 
kunnen. Uit de stukken taart komen allerlei verrassingen zoals; slingers, muziek, een traktatie en 
een Kleine Ezel-pop. Maar natuurlijk ook een bijzonder boek. 
 
Het project bevat het prentenboek Jip is jarig! van Betty Sluyzer (peuter) en het prentenboek 
Kleine Ezel en Jarige Jakki van Annemarie van Haeringen. Maar ook met het themakistje Feest en 
het prentenboek Knoop het in je Slurf is dit project uit te werken. 
 
De taart en het tafeltje zitten in een grote vervoerskist. De leskist bevat de handleiding en diverse 
ondersteunende materialen zoals ook vertelplaten. 
 
 (Optioneel met  Feestvarken. Zie overige materialen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? Zie pagina 30. 
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PEUTERPROJECTEN 

Peerke 

 
 

 
 
 
Peerke is een project rond het thema zintuigen.  
Met Peerke wordt aangesloten bij de activiteitencyclus Horen doe je met je …. gemaakt door het 
Expertisecentrum Nederlands.  
Centraal in deze activiteitencyclus staat het prentenboek Waar zijn mijn oren van A. Pecht en L. 
Hermans. Met Peerke kunt u peuters de verschillende zintuigen op een speelse manier laten 
ervaren. Peerke is demontabel en daardoor eenvoudig vervoerbaar. 
  
Het product bestaat uit: 

• zintuigenobject in de vorm van een peer (ruim 1 meter hoog) met een steun 
• 4 losse haren 
• 2 losse oren 
• 25 verschillende soorten ballen 
• prentenboek Waar zijn mijn oren 
• handleiding voor de leidster met de activiteitencyclus `Horen doe je met je …’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 31. 
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VERTELPLATEN 

Ik wil de maan 

 
 

 
 
 
Ik wil de maan is een project dat genoemd is naar het gelijknamige boek van J. Emmett. 
(Prentenboek van het jaar 2004) 
 
Dit project bestaat uit een aantal materialen die gebruikt kunnen worden bij het uitbeelden van dit 
bijzondere prentenboek. 
In de handleiding vindt u volop suggesties om dit op een aantrekkelijke manier vorm te geven. De 
handleiding is samengesteld door Judith Stoep, met suggesties voor de praktijk van Elly van der 
Linden en sluit volledig aan bij de Taallijn VVE. 
 
Het project bevat:  

• het prentenboek: Ik wil de maan, 
• 15 vertelplaten, 
• spiegelende waterplas op hardboard, 
• een wolk van stof, 
• een bollamp als maan, (incl. gloeilamp en snoer) 
• een handpop molletje, 
• tekstballon en gouden sterren van karton 
• een handleiding.  

 
Dit project wordt geleverd in een rode krat met deksel én een wit katoenen tas. 
 

 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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VERTELPLATEN 

Wat nu Olivier? 

 
 

 
 
Dit prentenboek van Phillys Root werd prentenboek van het jaar 2005. 
 
Het is herfst en kleuterbeer Olivier scharrelt wat in de tuin. Plotseling ziet hij een mooi geel blad. 
Olivier holt erachteraan, de heuvel af, helemaal naar de rand van het bos. Het blad is ineens 
verdwenen. Maar wat erger is: het huis van pappa en mamma ook! En daar sta je dan als kleine 
beer... Wat nu? Olivier begint te huilen. hij huilt steeds harder, maar dat verandert de situatie niet 
- hij blijft verdwaald. Dan besluit hij een keel op te zetten. Hij brult en hij brult en in de verte 
brullen zijn ouders terug. Zo komt Olivier veilig terug bij pappa en mamma beer.  
 
Thema’s: herfst en verdwalen 
 
U ontvangt: 

• Het prentenboek: Wat nu Olivier? 
• Een vingerpoppetje Olivier 
• 19 Vertelplaten 

 
 
Dit project wordt geleverd in een wit koffertje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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VERTELPLATEN 

Dat ben jij Kiki! 

 
 

 
 
Het prentenboek van het jaar 2006 uitgevoerd in vertel-/voorleesplaten. 
 
Eendje Kiki en opa kijken samen foto's. Wie ligt daar in dat wiegje? Wie is er net lekker in bad 
geweest? En wie is dat kleine eendje dat zoveel cadeautjes krijgt? De verwondering van Kiki dat 
het steeds een jongere versie van haarzelf is die op de foto's staat, en het knusse gevoel van 
samen foto's kijken, zullen voor veel jonge kinderen herkenbaar zijn. Net als de eerdere boeken 
over Kiki met de duidelijke thema's zal ook dit prentenboek een groot succes zijn op 
kleuterscholen en in de kinderopvang.  

Thema’s: familie, vroeger. 

(zie ook het project Eendje in de regen) 
 
Dit project bevat: 

• Vertelplaten 
• Vingerpoppetje Kiki 

 
 
Dit project wordt geleverd in een wit koffertje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 



 

  15 

 

 

 

 

VERTELPLATEN 

Kleine Kangoeroe 

 
 

 
Kleine kangoeroe is een project genoemd naar het gelijknamige boek van  
Guido Van Genechten. (Prentenboek van het jaar 2007) 
 
Kleine kangoeroe vindt het zo knus en veilig in de buidel van haar moeder, dat ze geen zin heeft 
de wijde wereld in te gaan. Prentenboek met grote duidelijke illustraties.  
 
In de handleiding vindt u originele suggesties om het boek voor te lezen aan de kinderen. De 
suggesties zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Taallijn. Taallijn is een taalstimulerings-
programma en is ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands en Sardes in opdracht van het 
ministerie van OCW.  
 
In het verhaal zit een prachtig bewegingselement. Dit onderdeel wordt in samenwerking met NISB 
( Nederlands instituut voor Sport en Beweging) uitgewerkt.  
 
Het boek leent zich ook erg goed voor het uitspelen op de verteltafel. 
Het project sluit aan bij de thema’s: dieren, bewegen, welkom, grootte. 
De handleiding is gericht op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, maar is uitstekend te 
gebruiken in groep 1/2. 
 
Het project bevat: 

• het prentenboek Kleine Kangoeroe, 
• een kangoeroe-outfit voor de leidster, 
• een diadeem met kangoeroe-oren, 
• 2 x kangoeroe-pop, 
• vingerpopjes, 
• een handleiding, 
• vertelplaten. 

 
Dit project wordt geleverd in een rode krat met deksel. 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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VERTELPLATEN 

Kleine muis zoekt een huis 

 
 

 
 
 
 
Vertelplaten van het prentenboek van jaar 2008 
 

Als Kleine Muis een grote, rode appel vindt, past deze niet in haar holletje en daarom 
gaat ze op zoek naar en grotere woning. Maar elk hol is bewoond en niet groot genoeg 
voor de eigenaar, zijn spullen, Kleine Muis en haar appel.  
Onderweg krijgt ze honger en neemt telkens hapjes uit haar appel. Als ze tenslotte een 
leeg hol vindt waar het appelklokhuis precies in past, blijkt het haar eigen woning te 
zijn. 
 

Thema: wonen/huis 
 
Inclusief: 

• ‘Muis’pop 
• vingerpopje 
• DVD van prentenboek 
• Etalage materiaal: grote kartonnen afbeelding van boek (los geleverd) 

 
Dit project wordt geleverd in een wit koffertje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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VERTELPLATEN 

Anton kan toveren 

 
 

 
 
 
 
 
Vertelplaten van het prentenboek van jaar 2009 

 
Anton heeft een echte toverhoed en dus wil hij toveren. De boom verdwijnt niet, maar 
het vogeltje wel. En Lucas ook! Anton kan toveren. Zijn vrienden geloven hem niet. Tot 
hij Laura's vogel terugtovert. Anton kan écht toveren! Zeer herkenbaar en humoristisch 
verhaal waar geen woord te veel in staat.  
 
Andere titels over Anton zijn: 'Anton en de meisjes' en 'Anton en de blaadjes'*. 
Leespluim september 2007 en Prentenboek van het Jaar 2009.  
 
Inclusief 

• vingerpopje 
• DVD van prentenboek 
• Etalage materiaal: grote kartonnen afbeelding van Anton (los geleverd) 

 
Dit project wordt geleverd in een wit koffertje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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VERTELPLATEN 

 
De Wiebelbillenboogie 
 
 

 
 
Vertelplaten van het prentenboek van het jaar 2010 
 
Als mama olifant weg moet, past papa olifant op. En dat is een feest: samen op verkenning gaan 
als indianen, super veel schuim maken in bad en de wiebelbillenboogie (leren) dansen. Als mama 
weer thuis komt en de rommel ziet, zucht ze diep. Papa olifant en de kinderen proberen haar 
weer op te vrolijken.  
 
Het is deze bekende auteur/illustrator, Guido Van Genechten wederom gelukt om een 
prentenboek te maken met hoofdpersonen die de harten van alle kinderen en hun ouders stelen.  
 
Bij de vertelplaten kunt u tevens een Pyjamajas mét olifantenbillen en een set vrolijk gekleurde 
handdoekjes bestellen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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VERTELPLATEN 

 

Fiet wil rennen 
 

 
 
Vertelplaten van het prentenboek van het jaar 2011, Fiet wil rennen van Bibi Dumon Tak en Noëlle 
Smit. 
 
 
Fiet houdt van rennen. 
Het liefst rent hij de hele dag.  
Van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat.  
Zelfs als het regent rent Fiet.  
De regen klettert dan zo lekker tegen zijn kop.  
Vooral als hij hard gaat.  
Maar vandaag gaat Fiet niet hard.  
Hij staat zelfs bijna stil.  
Het waait.  
Het waait verschrikkelijk.  
Maar Fiet moet en zal rennen!  

Struisvogel Fiet is dol op rennen. Hij laat zich niet tegenhouden door de storm, al komt hij niet 
vooruit. Hij slaat de uitnodigingen van andere dieren om te drijven, kruipen, kronkelen, vliegen, 
zwemmen en schuilen af. Fiet wil rennen! 
 
De vertelplaten worden geleverd met een vingerpoppetje en een handpop van Fiet, en een 
muziekcd. 
 
Cultuurmenu 
In het boekje met het Kunst- en cultuuraanbod voor het basisonderwijs vindt u onder het 
hoofdstuk Pareltjes een dansproject: Fiet wil dansen. 
 
Meer informatie over het kunst-  en cultuuraanbod op www.koepel-etten-leur.nl 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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VERTELPLATEN 

Hopeloos verliefd 

 

 
 
 
Verhaal over de knappe ram prins Valentijn die een gebrek heeft: hij ziet niet al te best. En 
zonder bril is het moeilijk de juiste vrouw te vinden. Vier poezelige schaapjes proberen uit 
alle macht zijn aandacht te trekken, maar hij wordt verliefd op een schaap met een heldere 
lach, Berendien, die hem haar mooiste schelp geeft.  
 
Met humor geschreven verhaal in dichtvorm (soms aabb, soms abcb of abab). De meeste 
tekstblokken zijn achtregelig met een zinslengte van gemiddeld acht woorden. De illustraties 
zijn speels, dartel, geinig, met maffe details en losjes geschilderd in zachtfrisse kleuren. Ze 
geven prachtig expressie aan de tekst. Tekst en illustratie vormen een eenheid.  
 
Verhaal past uitstekend bij de thema’s Lente (lentegevoel), lentekriebels/verliefd zijn, 
Valentijnsdag etc. 
 
 
U kunt naast deze vertelplaten ook een collectie boeken reserveren over het thema verliefd en of 
Lentekriebels (=landelijk GGD-project) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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VERTELPLATEN 

Kikker is bang (is onderdeel van Kikker compleet!) 

 

 
 
 
Wanneer Kikker 's avonds in bed ligt, hoort hij enge geluiden onder zijn bed. Daarom gaat hij 
naar Eend, bij wie hij mag slapen. Als het daar ook spookt, rennen ze door het donkere en 
daardoor spookachtige bos naar Varkentje. Met zijn drieën zijn ze niet bang meer en vallen 
rustig in slaap, tot ze gewekt worden door ongeruste Haas, die zijn vrienden miste. Aan het 
ontbijt praten ze over bang zijn voor spoken en over het kwijtraken van je vrienden.  
 
Een verhaal over Kikker en zijn vrienden, waarbij traditiegetrouw de bekende tekeningen een 
mooie aanvulling op de teksten geven. De meeste pagina's bevatten één, met aquarelverf 
ingekleurde, pentekening en een stukje eenvoudige tekst.  
De teksten zijn eenvoudig; korte zinnen in een vlotte stijl. Voor kinderen vanaf ca. 3 jaar een 
boek met een zeer herkenbaar thema: angst.  
 
U kunt naast deze vertelplaten ook een collectie boeken reserveren over het thema angst/bang zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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OVERIGE MATERIALEN 

Dag Jules! 

 
 

 
 
Jules is de Belgische variant van het taalontwikkelingsprogramma Puk & Ko. 
 
Dit project bevat: 
Handpop Jules 
Praatplaten (kunnen opgehangen worden of rechtop staan) 
20 thema's met 7 vertelplaten per thema. Deze worden geleverd in één doos (en zijn dus niet per 
thema te reserveren). 
 
Verschillende thema's sluiten naadloos aan bij de verschillende VVE-programma's voor peuters.  
 
Overzicht thema's Jules: 
 

1. Dag en nacht 
2. Bonte kleuren 
3. Mijn dier 
4. Wat ben ik geweldig 
5. Neuzen snuiten  
6. Dag zwarte Piet! 
7. Kerstsfeer 
8. In ben behendig 
9. Een nieuwe baby 
10. Een spannend beroep 

11. Rode vlekjes 
12. Stenen stapelen 
13. Het is feest 
14. Wat trek in aan vandaag? 
15. Mmm, lekker! 
16. Zandtaarten 
17. Wat doet de koe..boe 
18. We dansen erop los 
19. Vakantie wat is dat? 
20. Alles netjes opgeruimd 

 
We hebben verschillende prentenboeken van Jules in de collectie. U kunt deze boeken meteen 
mee reserveren. Ze worden dan uitgeleend op uw instellingenpas. 
 
Dit project wordt geleverd in een wit katoenen tas. 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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OVERIGE MATERIALEN 

De Boekenbroek 

 
 

 
 
Met behulp van deze bijzondere boekenbroek kunnen (prenten)boeken op een aantrekkelijke 
manier worden geïntroduceerd .  
De broek, met rode bretels, bevat grote zakken waar u een boek in kunt stoppen, maar ook 
handpoppen en andere materialen kunt u erin kwijt. Een leuk alternatief voor de verteltas/koffer. 
 
De handleiding is geschreven voor peutergroepen maar de broek zelf is ook heel goed te 
gebruiken in kleutergroepen. 
 
In de handleiding vindt u suggesties rondom het thema Kleding: de introductie van het thema, 
diverse voorleestips, en creatieve verwerkingsactiviteiten. 
Het basisthema ‘kleding’ sluit aan bij thema’s van landelijke VVE programma’s zoals Piramide, 
Schatkist etc. 
De handleiding voor de leidsters is geschreven vanuit de richtlijnen die Taallijn VVE geeft in het 
kader van interactief voorlezen. 
 
Rondom het thema kleding is een VVE-themakratje beschikbaar. Daarom worden bij de 
Boekenbroek geen extra boeken geleverd over dit thema. 
 
De Boekenbroek is ook goed te gebruiken bij andere thema’s of activiteiten.  
 
 
Het project bevat:  

• ecru broek voorzien van aantrekkelijke print op de zakken, 
• een paar bretels, 
• het prentenboekje Nieuwe kleertjes voor Boelie Beer van Betty Sluyzer, 
• een handleiding. 

 
De boekenbroek wordt geleverd in een rode krat met deksel of geel koffertje. 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? Zie pagina 30. 
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OVERIGE MATERIALEN 

Stoelhoes 

 

 
 
Zoekt u een leuk alternatief waarmee u uw thema kunt introduceren?  
 
Binnen vrijwel iedere organisatie is wel een kantinestoel aanwezig. TeachTools heeft voor deze 
stoelen speciale hoezen ontwikkeld. 
TeachTools is een innovatief bedrijf uit Etten-Leur dat educatieve ‘gereedschappen’ ontwikkelt, 
produceert en implementeert in het onderwijs, de kinderopvang en bibliotheken. 
 
Spinnen-stoelhoes 
In de herfst is deze ‘spinnen’stoel een hulpmiddel om bijvoorbeeld (prenten) boeken aan te 
bieden in de (kleine) kring over de herfst. Rondom dit thema kunnen ook gevoelens van ‘bang zijn’ 
voor spinnen met elkaar besproken worden. 
De zakken aan de zijkant van de hoes kunnen behalve boeken rond het thema ook allerlei 
voorwerpen bevatten zoals ‘echte’ spinnen, een vergrootglas om de spinnen te bekijken, een 
spinnenweb, een klein doosje. 
 
Het project Spinnen-stoelhoes bevat: 

• stoelhoes voor kantinestoel (zonder leuningen!) 
• lesbrief 

U kunt tevens een projectcollectie aanvragen over de herfst, spinnen en/of andere kriebelbeestjes 
in de herfst. De collectie kan bestaan uit een combinatie van prentenboeken en informatieve 
boeken. Vraag ook eens naar het wandkleed Spin! 
 
Mo en Pien-stoelhoes 
Mo en Pien zijn twee grappige boekfiguurtjes. 
Voor de beginnende geletterdheid is exclusieve letterstof ontworpen met deze twee vrolijke 
figuurtjes!  
 
Het project Mo en Pien- hoes bevat: 

• Stoelhoes voor kantinestoel (zonder leuningen!) 
• Vingerpopjes Mo 
• Vingerpopje Pien 
• Prentenboekje Mo en Pien 
• Verhaaltje Mo en Pien op de Letterstoel 

 
 
Reserveren? zie pagina 30. 
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OVERIGE MATERIALEN 
 
Vertelkastje (Kamishibai) en –platen 
 

� Vertelkastje 
 
De Kamishibai is een klein, draagbaar verteltheater dat 
oorspronkelijk uit Japan komt. Theater van papier betekent 
het letterlijk. De verteller vertelt zijn verhaal aan de hand van 
houten platen die hij in het theater schuift. Vroeger was deze 
vorm van vertellen enorm populair in Japan. Het verteltheater 
brengt de personages echt tot leven: de beeldende vertelwijze 
zorgt ervoor dat de kinderen worden meegezogen in het 
verhaal. Een aanrader!  
 
Van verschillende prentenboeken zijn sets met platen 
beschikbaar die de vertellingen ondersteunen. De uitgebreide 
handleiding bij deze activiteit beschrijft hoe de leerkracht of  
bibliotheekmedewerker de vertelling kan voorbereiden, waaraan de verteller moet denken als hij 
de vertelling uitvoert en hoe de kinderen de vertelling kunnen verwerken.  
 
U ontvangt bij het kastje een handleiding: Kamishibai van Karin Wanrooij. 
 
 

� Vertelplaten 
 

1. Kikker is bang. Onderdeel van Kikker Compleet! 
2. Hopeloos Verliefd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? Zie pagina 30. 
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OVERIGE MATERIALEN 

Het Zandkasteel 

Het Zandkasteel daagt peuters uit tot spel, want: spelen is leren. Het Zandkasteel prikkelt kinderen 
tot het uitdiepen van een specifiek thema. Het programma nodigt kijkende peuters uit om mee te 

dansen, springen, draaien en bewegen. Het Zandkasteel richt 
zich op de volgende ontwikkelingsgebieden: 
* Taalontwikkeling en ontwikkeling van het lezen; 
* Sociaal-emotionele ontwikkeling; 
* Persoonlijkheidsontwikkeling en redzaamheid; 
* Creatieve ontwikkeling; 
* Motorische ontwikkeling en ontwikkeling van het schrijven; 
* Ontwikkeling van waarneming; 
* Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen; 
* Oriëntatie op ruimte en tijd en wereldverkenning. 
 
Kortom, Het Zandkasteel daagt jonge kinderen spelenderwijs 

uit tot ontdekken en leren. 

Wekelijkse handleiding 

PeuterTV zendt afleveringen  van Het Zandkasteel uit. Alle afleveringen binnen dezelfde week 
gaan over hetzelfde thema, zodat leid(st)ers ruimte hebben om het thema in de groep te 
behandelen. Bij het wekelijkse thema hoort een handleiding met tips en activiteiten die u gratis 
kunt downloaden.  Zie ook: 
 
http://jeugd.ntr.nl/project/1897071/het-zandkasteel/1897077/home/ 
 
http://jeugd.ntr.nl/zandkasteel/index.jsp 
 

Aansluiten bij methodes 

De thema's van de afleveringen sluiten nauw aan bij de belevingswereld van peuters. Daarnaast is 
er bewust gekozen voor thema's die aansluiten bij verschillende (VVE) methodes en thema's die 
op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gebruikt worden. 

In de bibliotheek kunt u verschillende DVD’s van Zandkasteel vinden. Ook kunt u de poppen Toto 
en Sassa bestellen. Prima te gebruiken als vriendjes van Joris en Jetske! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reserveren? Zie pagina 30. 
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OVERIGE MATERIALEN 
 
Feestvarken 
 
Een pluche varken dat ingezet kan worden als ‘feestvarken’. Past uitstekend bij de feesttaart.    
 

             
 
 
 
Collectie BAS-vertelplaten 
 
Voor de peuters/kleuters is er een complete collectie Basvertelplaten. Dit zijn groot formaat 
afbeeldingen die ook in de boeken van Bas zijn terug te vinden. Te gebruiken bij vele thema’s!  
De vertelplaten zijn per twee “verpakt”. De volgende sets zijn beschikbaar:  
 
badkamer; supermarkt   
bakker 
bergen; nieuwbouw 
bukken; feesthoed 
bibliotheek; markt                                  
boerderij; dierenwinkel 
camping; postkantoor                                   
dierentuin; school: groep 1 / 2 
eten; huiskamer 
hal; gezien 
huis en tuin; tuin en straat 
kasteel; kinderboerderij 
keuken; slaapkamer 
kledingwinkel; de heide 
restaurant; kinderspelen 
rommelmarkt; muziekwinkel 
schuur; het bos 
speelgoedwinkel; strand 
speeltuin; schoolplein 
trouwen; station 
verhuizen; tandarts 
weiland; warenhuis 
ziekenhuis; groentetuin 
 
 
Reserveren? Zie pagina 30. 
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AANBOD VOOR LEIDSTERS EN OUDERS 

 

TRAINING TAALLIJN VVE: PEUTERS 

 

 
 
Deze training is bedoeld voor de scholing van leidsters die werken bij peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven. 
 
In deze scholing maken leidsters kennis met de 6 fasen van de voorleescyclus en de 
activiteitencyclus. Door te werken met interactieve kernactiviteiten kunnen leidsters de interactie 
met kinderen richten op de problemen en oplossingen in het verhaal. Ook kunnen ze de kinderen 
aanzetten tot het doen van voorspellingen over het verloop van het verhaal. Daarnaast kunnen zij 
de tekst verbinden met de eigen kennis en ervaringen van de kinderen. Zij leren om de kinderen 
aan te moedigen deel te nemen aan het verhaal en kunnen responsief aansluiten bij de inbreng 
van de kinderen. Ook leren zij de omgeving zo in te richten dat het ondersteunend is voor het 
interactief behandelen van het prentenboek. 
 
De 5 speerpunten (woordenschat, gesprekken met peuters, interactief voorlezen, ICT en 
ouderbetrokkenheid) komen allemaal aan bod. De mate waarin wordt met de groep afgestemd.  
 
De leidsters worden tevens geïnformeerd over de VVE-materialen die de bibliotheek beschikbaar 
heeft en leuke nieuwe boeken. 
 
 
Deze scholing bestaat uit 3 tot 4 bijeenkomsten van ca. 2 uur. 
 
Locatie : Nieuwe Nobelaer Bibliotheek Etten-Leur 
 
Prijs: Door de VVE-subsidie kunnen wij deze training gratis aanbieden aan leidsters 

werkzaam in de kinderopvang in Etten-Leur. 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse? Zie pagina 30. 
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AANBOD VOOR LEIDSTERS EN OUDERS 

 
JAARLIJKSE TERUGKOMDAG TAALLIJN VVE VOOR LEIDSTERS EN LEERKRACHTEN 
 
Jaarlijks, tegen het einde van het schooljaar, wordt een inspirerende bijeenkomst georganiseerd 
voor leidsters en leerkrachten die werken op basis van de Taallijn principes. Tijdens deze 
bijeenkomst is altijd aandacht voor het melden van nieuwe ontwikkelingen, weetjes en tips op het 
gebied van voorleesbevordering, voorleesplezier en/of taalontwikkeling en de ondersteuning die 
u vanuit Nieuwe Nobelaer hierbij kunt verwachten. Elke bijeenkomst wordt opgeluisterd door een 
gastspreker, onder andere een kinderboekenschrijver, illustrator, verhalenverteller etc. 
 
Kosten:  gratis (op basis van VVE subsidie) 
 
Planning:  mei/juni 2012.  
 
Alle leidsters en leerkrachten die de cursus Taallijn hebben gevolgd, krijgen t.z.t. een uitnodiging 
voor deze bijeenkomst! 
 
Interesse? Zie pagina 30. 
 

INTERACTIEF VOORLEZEN IN DE GROEP 

 
Een specialist komt in de groep op een interactieve manier voorlezen, volgens de methodiek van 
Taallijn. Het is een op maat geleverde dienst die op basis van de vraag nader wordt ingevuld. Er 
zijn verschillende varianten mogelijk. U kunt denken aan het werken met een verteltafel, de 
introductie in de kleine groep, de verwerkingsactiviteit, etc. 
 
Kosten: in overleg, afhankelijk van VVE subsidiemogelijkheden. 
 
 
Interesse? Zie pagina 30. 
 

INTERACTIEF VOORLEZEN VOOR OUDERS 

 
De specialist organiseert (op verzoek) ouderavonden over interactief voorlezen voor ouders van 
peuters en kleuters. 
 
Een logische stap, nu veel leidsters al getraind zijn. Deze bijeenkomsten geven vooral veel tips 
aan ouders om hun kind aan het woord te laten (taalstimulering) en veel frisse voorleesideeën. 
Invulling vindt plaats in nauw overleg met de instellingen en scholen, afgestemd op de potentiële 
deelnemers 
 
 
Kosten: in overleg, afhankelijk van VVE subsidiemogelijkheden 
 
 
 
 
 
 
 
Interesse? Zie pagina 30 
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AANBOD VOOR LEIDSTERS EN OUDERS 

 
NATIONALE VOORLEESDAGEN 18 T/M 28 JANUARI 2012 
 
Speciaal voor baby’s, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen.  
Deze dagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te 
bevorderen. Zo worden kleintjes grote lezers. 
 
De Nationale Voorleesdagen starten op woensdag 18 januari 2012 met het Voorleesontbijt op 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen. 
Ieder jaar wordt er een prentenboek bekroond tot prentenboek van het jaar en staan 10 titels 
centraal. 
 
De tien titels voor de Nationale Voorleesdagen 2012 zijn:  

Auteur Illustrator Titel Uitgeverij 
Chris Haughton Chris Haughton Mama kwijt (Prentenboek vh 

Jaar) 
Gottmer 

Julia Donaldson Lydia Monks Wat het lieveheersbeestje 
hoorde 

Gottmer 

Tomoko Ohmura Tomoko Ohmura Netjes wachten in de rij! Gottmer 

Mies van Hout Mies van Hout Daar buiten loopt een schaap Lemniscaat 

Michael Rosen Kevin Waldron Vliegensvlugge vlieg Lemniscaat 

Nicola Killen Nicola Killen Ikke niet! Luister 

Natascha Stenvert Natascha Stenvert Bramenjam The House of 
Books 

Mylo Freeman Mylo Freeman Zaza speelt doktertje Clavis 

Lucy Cousins Lucy Cousins Ik ben de beste Leopold 

Leo Timmers   Meneer René Querido 

 

 
Nieuwe Nobelaer Bibliotheek organiseert ongeveer 1 week voor de start van de Nationale 
Voorleesdagen een gezellige informatieve bijeenkomst m.b.t. de Nationale Voorleesdagen. 
Tijdens deze bijeenkomst presenteren wij het prentenboek van het jaar en alle genomineerde 
boeken.  
Verder is er een presentatie van andere nieuwe boeken voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 
jaar. 
De leidsters ontvangen t.z.t. een uitnodiging via e-mail op de peuterspeelzaal of het 
kinderdagverblijf. 
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BIBLIOTHEEK INFORMATIE 

 

INFORMATIE AANVRAGEN, BESTELLEN EN RESERVEREN VAN MATERIALEN/COLLECTIES 
 
Het bestellen/reserveren van: 

• leesbevorderingsproducten peuters en kleuters/projectcollecties etc.  
• overige materialen 

gaat als volgt: 
 
Op onze website, www.nieuwenobelaer.nl afdeling Bibliotheek, vindt u onder de knop 
leerkrachten & begeleiders voor- en vroegschoolse instellingen, een bestelformulier 
projectcollecties. Dit formulier kunt u invullen en verzenden naar Corry van Dorst: 
c.vandorst@nieuwenobelaer.nl.  
 
Voor informatie over en het reserveren van VVE-themakratten en centrale prentenboeken voor 
peuters of kleuters kunt u contact opnemen met Corry van Dorst. Zij is te bereiken via 
telefoonnummer (076) 5045200 of e-mail: c.vandorst@nieuwenobelaer.nl. 
Ook als u interesse hebt in : 

• Trainingen Taallijn VVE Peuters 
• Interactief voorlezen 
• Interactief voorlezen voor ouders 

kunt u bij haar terecht. 
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GEGEVENS NIEUWE NOBELAER BIBLIOTHEEK  
 
Openingstijden bibliotheek 
(LET OP: de openingstijden wijzigen dit schooljaar. Op onze website www.denieuwenobelaer.nl 
staan de actuele tijden en activiteiten!)  
 
Maandag  14.00 – 20.00 uur 
Dinsdag  14.00 – 17.00 uur 
Woensdag  11.00 – 17.00 uur 
Donderdag  14.00 – 17.00 uur 
Vrijdag   14.00 – 20.00 uur 
Zaterdag  11.00 – 14.00 uur 
 
Bezoekadres 
Nieuwe Nobelaer  Bibliotheek 
Anna van Berchemlaan 2 
4872 XE  Etten-Leur 
 
Postadres 
Nieuwe Nobelaer| Bibliotheek 
Postbus 109 
4870 AC Etten-Leur 
 
Telefoon: (076) 50 45 200 
E-mail: jeugd@nieuwenobelaer.nl 
Website (inclusief de catalogus): www.nieuwenobelaer.nl 
 
Contactpersonen 
 
Ilse Jaspers, teamleider Jeugd 
Dienstverlening op maat 
e-mail: i.Jaspers@nieuwenobelaer.nl 
GSM 06  52062646 
 
Corry van Dorst, Jeugdbibliothecaris 
Reserveren/bestellen/aanvragen reguliere producten en diensten en Taallijntrainingen 
e-mail: c.vandorst@nieuwenobelaer.nl 
 
Janneke Slot, Hoofd Kunstuitleen 
Informatie m.b.t. dienstverlening op maat 
e-mail: j.slot@nieuwenobelaer.nl 
 
Josée van Kaam 
Reserveren/aanvragen reguliere diensten Kunstuitleen 
e-mail: kunstuitleen@nieuwenobelaer.nl 
 
 
Kunst en cultuuraanbod KOEPEL 
www.koepel-etten-leur.nl 
Logistiek en planning e-mail: onderwijs@nieuwenobelaer.nl 
 

 


