
Gedichten uitbeelden  
Ga op een speelse wijze aan de slag met 
gedichten! Na het voorlezen van enkele 
gedichten beelden de leerlingen in groep-
jes de gedichten uit. Samen een gedicht 
analyseren, rollen verdelen en presen-
teren aan de medeleerlingen. Weten zij welk 
gedicht wordt uitgebeeld? Samenwerken en genieten van 
taal staan in deze les centraal.

Boek en beweging 
Deze les bevat alle ingrediënten om een geweldig feest-
je te vieren! Het boek “Nog 100 nachtjes slapen” wordt 
voorgelezen en besproken. Net als Dorus knippen we onze 

eigen slingers, bakken we taarten, pakken we cadeaus uit 
en spelen we een verjaardag spel. Spel en beweging staan 
centraal tijdens deze les. 

Op naar het museum  
Tijden deze les alles over het museum!
Wat kun je in een museum allemaal in 
zien en doen? We gaan kleuren, 
beroemde kunstenaars ontdekken 
en zelf tableau vivants maken. 
Deze les inspireert leerlingen om zelf een kunstwerk te 
maken, in welke vorm dan ook!

Keepkogel 
Keepvogel heeft samen met zijn hond 
Tungsten een geweldige uitvinding 
gedaan. Ook de bibliotheek medewer-
ker heeft een uitvinding gedaan, deze 
moet echter nog getest worden. En daar 
zijn de leerlingen van groep 3 bij nodig! Het programma 
biedt een speelse kennismaking met boeken, boekensoor-
ten en de Bibliotheek.

Van boekendiefje tot
boekenliefje 
Kinderen maken kennis met een boekdiefje 
die de allerleukste boeken bij zich heeft. Het 
prentenboek ”het Boekenliefje”van Helen 

en Thomas Docherty staat centraal en wordt interactief 
voor gelezen. De kinderen worden vervolgens zelf boe-
kendiefjes!

Wat rijmt er op stoep? 
Hoe doe je dat eigenlijk, rijmen? Door enkele 
woorden aan te reiken verzinnen de leerlin-
gen rijmwoorden. Met deze rijmwoorden 
maken ze samen zinnen. En zo ontstaat een 
gedicht. De woorden die aangereikt wor-
den dagen uit tot het  verzinnen van best 
wel ondeugende rijmwoorden… Na deze 
activiteit wordt het boek “Wat rijmt er op stoep?” van 
Harmen van Straaten voorgelezen, hilariteit 
gegarandeerd! Rijmen is echt heel leuk!

Game on: Annie M.G. Schmidt 
In groepjes gaan de leerlingen strijden 
om een filmmiddag. Met opdrachtkaarten 
waarin zij aan de slag gaan met informa-
tievaardigheden, leesbevorderingsspellen 
en kennisvragen met het thema Annie MG 
Schmidt. De prijs? Een boekverfilming met 
popcorn!

Tikkende bom 
Snel! Geef de bom door! Verander Dot in een 
tikkende tijdbom en geef hem door in de 
kring. Wanneer de sirene afgaat en de leerling 
heeft Dot in zijn of haar hand, dan ben je af 
en moet je een opdracht uitvoeren om weer 
mee te kunnen doen.
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