
 

 

Voorleestips voor thuis 
Of je nu voor het slapengaan een mooi verhaal voorleest of overdag 
samen een prentenboek bekijkt; Voorlezen maakt je leuker! 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen besteden we extra aandacht aan 
voorlezen, in de bibliotheek en op school. Voorlezen is niet alleen een 
gezellig moment samen, maar ook goed voor de taalontwikkeling en 
woordenschat van uw kind. 
 
In de klas heeft uw kind geluisterd naar het verhaal van Coco, een jong 
vogeltje dat het nest niet uit durft. Met deze tips kun u thuis nog eens 
met het verhaal aan de slag. 
 
Leestip 
Laat uw kind tijdens het voorlezen meepraten en stel vragen zodat uw kind kan reageren. Bijvoorbeeld: 

• Coco durft het nest niet uit maar haar moeder helpt haar. Hoe doet haar moeder dat? 
• Wat zou jij doen om Coco te helpen? 
• Heb jij wel eens iets gedaan wat je spannend vond? 

 
Kijktip 
In het boek Coco kan het! Staat op elke pagina een rupsje 
afgebeeld. Kunnen jullie het rupsje steeds vinden? 
 

 
Speel- en knutseltip 
De Boekfiets heeft een leuk bewegingsversje gemaakt bij Coco kan het! Leuk om te doen als 
afsluiting na het voorlezen. Of om een beetje warm te worden tijdens het buitenspelen. 

Op https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina staan leuke knutselfilmpjes, een kleurplaat 
en een knutselplaat om je eigen Coco te knutselen. 

 

Meer boeken lezen? 
In de bibliotheek vind je naast  het boek over Coco nog veel meer leuke boeken.  
Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis lid worden van de bibliotheek. 
Lees samen een boek dat dicht bij de belevingswereld van uw kind staat en daarop aansluit. Bijvoorbeeld over een 
kind dat naar school gaat, een klein broertje of zusje krijgt of boeken over dingen (niet) durven. 
Maak van de voorleesmomenten een vaste gewoonte. Kies daarvoor de tijd die jullie goed uitkomt: lekker rustig ’s 
morgens vroeg, ’s middags samen op de bank of voor het slapen gaan. 

Kinderen vinden het heerlijk als een boek 
vaker wordt voorgelezen Lees het boek 

dus ook gerust thuis nog eens voor! 

https://loesriphagen.nl/pages/knutselpagina

