Voorlezen aan
kleine kinderen
(van 0 tot 6 jaar)

De Kempen

Lezen met baby’s en peuters
is spelen met boeken en taal
Samen lezen is het leukste moment van de dag. Van (heel) jong tot oud:
iedereen geniet van een mooi verhaal en van gezellig samenzijn. Voorlezen
heeft nog meer voordelen: het prikkelt de fantasie, stimuleert de taal
ontwikkeling én de sociaal-emotionele vaardigheden van je kind.
Het mooiste van alles is dat dit niets hoeft te kosten: elk kind kan gratis lid
worden van de biblotheek en kiezen uit duizenden prachtige (voor)lees
materialen. Kom naar de bieb en word lid: we hebben alles in huis om van
lezen elke dag een feest te maken!
Voorlezen aan baby’s
In het eerste jaar ontwikkelt je kleintje zich razendsnel. De bibliotheek speelt
daarop in met BoekStart, dat het lezen met heel jonge kinderen stimuleert.
Bezoek onze speciale BoekStarthoek en kijk op www.boekstart.nl voor meer
informatie.
Samen lezen met je baby is samen verwonderd zijn en l uisteren naar
woordjes. Natuurlijk horen sabbelen en spelen met boekjes daarbij!
Voorlezen aan dreumes, peuter en kleuter
Samen lezen met je dreumes of peuter is samen kijken en praten. Voor een
kleuter kunnen plaatjes g
 edetailleerder worden en de tekst belangrijker.
Kinderen die al vroeg in aanraking
komen met verhalen en boeken,
ontwikkelen hun woordenschat
en taalgevoel, en leren op school
gemakkelijker lezen.

Kom naar het
voorlezen in de
bibliotheek!
Data en tijden
op de website

Voorleestips
-	 Kies vaste en rustige momenten van de dag om voor te lezen.
-	De eerste minuut is het belangrijkst. Daarin kun je sfeer scheppen en je
kind nieuwsgierig maken.
-	Laat je kind tussendoor reageren op het verhaal en stel zelf ook vragen.
-	 Lees rustig en duidelijk voor. Maak gebruik van je stem en gezicht.
-	 Moeilijke en nieuwe woorden kun je tussendoor uitleggen.
-	 Houd tijdens het voorlezen contact met je kind en lees niet te lang voor.
-	Lees een boek later nog eens voor. Kinderen houden van herhaling.
Wat biedt de bibliotheek?
Een van de belangrijkste doelstellingen van Bibliotheek De Kempen is het
bevorderen van lezen en voorlezen onder (kleine) kinderen. De bibliotheek
heeft daarvoor een enorme collectie kinderboeken in huis: van knisper
boekjes tot voorleesboeken, van prentenboeken tot puzzels.
Alle kinderen tot 13 jaar zijn gratis lid van de bibliotheek. Inschrijven k an bij
elke vestiging of via de website: www.bibliotheekdekempen.nl/lid-worden.

Elk kind
gratis lid van
de bibliotheek

In de bieb of online
De medewerkers in onze vestigingen helpen je met alle vragen. Zoek je mate
rialen over een bepaald thema, zoals verjaardag, seizoenen of een sterfgeval?
Of zoek je informatie voor jezelf, bijvoorbeeld over de opvoeding? We wijzen
je de weg!
In de bieb staan alle kinderboeken overzichtelijk bij elkaar. Je herkent de
boeken voor de allerkleinsten aan de volgende codes (op de rug van de
boeken):
AB : babyboekjes
AP : peuterboeken
AK : kleuterboeken
Via onze online catalogus kun je
24 uur per dag boeken zoeken en
reserveren. Je krijgt een b
 erichtje
wanneer de boeken voor je
klaarstaan en als de boeken moeten
worden teruggebracht.
Adressen en openingstijden van onze
bibliotheekvestigingen staan op de website.
Graag tot ziens!

www.bibliotheekdekempen.nl

