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Vond je dit boek leuk om te lezen?  

 
Kikkers, kikkers en nog meer kikkers – Erik van Os 

 

Dit is geen gewoon boek, maar een theaterleesboek. De verhalen zijn 
eigenlijk korte toneelstukjes met verschillende rollen en om de beurt 

kunnen kinderen een stukje voorlezen. Boven iedere tekst staat 
aangegeven hoeveel rollen er in dat verhaal zijn. De verhalen gaan 
allemaal over kikkers en zijn verdeeld in kleuren: groen voor 

wetenswaardigheden, blauw voor moppen en raadsels en de versjes zijn 
paars. Achter in het boek staan tips om te leren hoe je teksten goed 

voor kunt dragen.  
 

 

 

Dan zijn deze boeken vast ook iets voor jou…..  
 

Het kloeke moppenboek – Helen van Vliet 

 
Bundel met een vijftigtal verzonnen, verzamelde en bewerkte moppen als 
basis voor gezamenlijk toneel(voor)lezen. De moppen zijn hilarisch, soms 

flauw, inleefbaar of echte doordenkers. De teksten beslaan merendeels een 
of twee pagina's. Met ronde icoontjes zijn per mop de gezichten van de 
sprekers aangegeven. 
 
 

 

 

Slim, stoer & sterk - Dirk Nielandt 
 

Roel droomt ervan om een held met superkrachten te zijn. De juf heeft 
verteld dat iedereen zo'n kracht heeft, maar iedereen moet zelf ontdekken 

welke dat is. Kan Roel vliegen? Is hij supersterk? Kan hij de wereld redden? 
Of heeft hij helemaal geen superkracht? 
Deel uit de serie 'Toneellezen'*. Elk hoofdstukje begint met een inleiding van 

Roel en een situatiebeschrijving. Daarna begint het toneelgedeelte, waarbij 
twee of drie personen de dan volgende dialogen lezen. Voor in het boek geeft 

Roel de lezers allerlei tips voor het voorlezen van de gesprekken.  
 

Stilte in de studio! – Bies van Ede 
 
Sebastiaan en Anna hebben op vrijdagavond een oppas: de beroemde acteur 

Bonno Bernhard. Dat is niet bijzonder, want Bonno is hun oom. Wat wél 
bijzonder is: hij past op hen in de televisiestudio's in Palingsmeer waar veel 

shows en series worden opgenomen. Voor Sebastiaan en Anna is het niet de 
eerste keer in de studio. Voor Chilène wel. Zij heeft een rolletje in een soap. 
Als je dit boek gaat lezen, zul je horen wat er gebeurt. Horen ja ... Het is de 

bedoeling dat jij hardop gaat lezen. Samen met een vriend of vriendinnetje 
speel je de verschillende rollen in het verhaal.  
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