
DE NATIONALE 
VOORLEESDAGEN

HET VERHAAL Tijger slaapt en wat ligt ze in 
de weg… De andere dieren willen erlangs, maar zonder 
haar wakker te maken! Gelukkig hebben ze ballonnen 
waarmee Kikker, Muis en Schildpad over Tijger heen 
kunnen zweven. Voor Vos en Ooievaar is dat iets  
lastiger; zij zijn groter én zwaarder. En de scherpe  
snavel van Ooievaar werkt ook al niet mee. Zou het  
de dieren lukken om langs Tijger te komen zonder  
haar te wekken?  

Ssst! De tijger slaapt is Prentenboek van 
het Jaar. Britta Teckentrup schreef en illus-
treerde het boek. Het staat centraal tijdens 
De Nationale Voorleesdagen. Van woensdag 
24 januari tot en met zaterdag 3 februari 
2018 wordt er nóg meer voorgelezen aan 
kinderen tot zes jaar. Voorlezen maakt van 
kleintjes grote lezers!

Werkt u met peuters, introduceer dit pren-

tenboek dan door het vertellend voor te 

lezen aan kleine groepjes peuters, op de 

dagen voor Het Nationale Voorleesontbijt.

OVER HET BOEK Ssst! De tijger slaapt is 
een vrolijk en spannend verhaal over stil zijn, verras-
singen en jarig zijn. Wat het boek extra aantrekkelijk 
maakt, is dat kinderen actief mee kunnen doen met 
het verhaal. Omdat Tijger steeds wakker dreigt te 
worden, worden voorlezer en luisteraars uitgenodigd 
om Tijger in slaap te houden door haar te aaien, voor 
haar te zingen en door het boek te wiegen. De teke-
ningen zijn lekker groot en er is veel op te zien. De 
ballonnen zijn met lakinkt gekleurd en springen daar-
door van de bladzijdes af. Dit boek vraagt om steeds 
weer voorlezen!
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Lieven (3 jaar) en Faas (2 jaar) zijn gek op 

voorlezen. Papa en mama doen dit dan 

ook vaak, vooral voor het slapen gaan.

TIJDENS HET VOORLEZEN 
De schrijfster betrekt de kinderen actief bij het ver-
haal: zij stelt vragen en geeft opdrachten. Laat de kin-
deren aaien, blazen, wiegen en zingen, en wissel het 
voorlezen af met luisteren en bewegen. Gegarandeerd 
voorleesplezier! Wilt u de kinderen zich nog meer 
laten inleven in het verhaal? Stel tijdens het voorle-
zen open vragen, praat over de tekeningen en laat de 
kinderen spontaan reageren. Praat na: wat vonden de 
kinderen ervan? Wat voelden ze tijdens het verhaal? 
Welk dier zouden ze het liefste willen zijn en waarom? 

TIP!

http://www.nationalevoorleesdagen.nl
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HET NATIONALE VOORLEESONTBIJT 
Woensdag 24 januari worden de Nationale Voorleesdagen gestart met 
Het Nationale Voorleesontbijt. Op veel plaatsen staan prachtig gedekte 
tafels klaar. Natuurlijk omringd door ballonnen, net als in het boek. 
Hangen er slingers aan het plafond en schalt ‘Lang zal ze leven’ uit de 
speakers? Of liggen er kussens en dekens verspreid en moet het juist 
stil zijn? Tijger ligt immers te slapen en we maken haar liever niet  
wakker. Door de ruimte toepasselijk aan te kleden neemt u de kinderen 
mee het verhaal in. En wie nodigt u uit om voor te lezen? Een voorlees-
ambassadeur zoals de burgemeester? Of een dierenverzorger, een 
ballonkunstenaar of misschien zelfs ‘Klaas Vaak’ om te helpen Tijger 
in slaap te houden?

• Vraag tijdig een voorlezer! 
•  Op www.nationalevoorleesdagen.nl vindt de 

voorlezer tips om zich voor te bereiden.
•  Introduceer het boek Ssst! De tijger slaapt met  

het vingerpopje. Het boek is vanaf begin december 
mét vingerpopje te koop in de kinderboekwinkel 
voor € 15,99. 

•  Nodig voor dit festijn ook de papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s uit. 

•  Informeer de pers over uw activiteiten, compleet 
met een uitnodiging. Zo laat u zien dat u voorlezen 
belangrijk vindt. 

PRENTENBOEK TOPTIEN Een jury van 
Nederlandse jeugdbibliothecarissen selecteerde tien 
titels uit de prentenboeken die in 2016 verschenen.  
Het Prentenboek van het Jaar moet niet alleen een 
goed verhaal en aantrekkelijke illustraties bieden, 
maar ook aanknopingspunten voor interactie met 
peuters en kleuters en verwerking in hun spel. De 
overige negen genomineerde boeken zijn ook stuk 
voor stuk aanraders! Bekijk hier alle genomineerde 
boeken van de Top Tien.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
•  Alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven  

ontvangen in december een gratis informatie- 
pakket, mét materialen om het Voorleesontbijt 
feestelijk aan te kleden.

•  Basisscholen konden tot 9 juni 2017 het lespakket 
bestellen. Vanaf december 2017 kan de bestelling 
bij de opgegeven boekwinkel worden afgehaald.

•  Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen  
verschijnt het Prentenboek van het Jaar in een  
mini-editie voor € 4,95 inclusief een prachtige 
app. Deze is medio december verkrijgbaar in alle 
boekhandels in Nederland. 

•  Voor suggesties om met peuters en kleuters  
te werken met de boeken uit de Prentenboek  
TopTien gaat u natuurlijk  
naar de Bibliotheek!
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Luca (2 jaar) ‘leest’ vaak zelf, maar 

is ook dol op voorlezen. Vooral door 

oma, want zij praat met grappige 

stemmetjes. Luca vindt Mmm… een 

taart! fantastisch: alle dieren die hij 

van naam en geluid kent, komen 

erin voor.

TIPS!

•	 	Profileer	uw	organisatie! 
Landelijk: plaats vanaf begin december uw  
Voorleesontbijt en andere activiteiten op  
www.nationalevoorleesdagen.nl  
Lokaal: plaats uw activiteiten op uw site of social 
media en maak dagelijks een (foto)verslag op  
het afgeschermde gedeelte. Nodig ouders uit  
om dit samen met hun kinderen te bekijken en 
erover te praten. 
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