
Aan de ouders/verzorgers,       

 

De nationale voorleesdagen gaan 25 januari 2023 van start. Ze hebben tot doel 

het voorlezen aan kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Ook 

kinderen die wel kunnen lezen, vinden het leuk om nog voorgelezen te worden. 

Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het 

taalgevoel en bezorgt ze veel plezier. 

 

Het prentenboek van het jaar 

Dit jaar staat het prentenboek van het jaar ‘Maximiliaan Modderman geeft een 

feestje van Joukje Akveld en Jan Jutte.!’ centraal. 
 

Maximiliaan Modderman is alleen thuis en organiseert een feest 

voor zijn speelgoedbeesten. Met taart! Het wordt een wild feest. 

En een vies feest. Wat zullen mama en papa zeggen als ze 

thuiskomen?  

 

Een uitbundig en herkenbaar verhaal voor alle kinderen die er 

weleens een puinhoop van maken. 

 

Naast de gewone editie is er vanaf 25 januari ook een mini-editie van 

Maximiliaan Modderman geeft een feestje te koop. 

 

Waarom voorlezen zo belangrijk is 

Voorlezen aan kinderen is betekenisvol om vier redenen. Het prikkelt hun 

fantasie, hun taalgevoel wordt ontwikkeld, het vergroot de woordenschat en 

voorlezen draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. 

 

Als u de allerkleinsten gaat voorlezen, welke prentenboeken kiest u dan? Uit het 

overstelpende aanbod maakt een jury van jeugdbibliothecarissen jaarlijks een 

selectie: de Prentenboek TopTien. Het belangrijkste criterium bij het kiezen van 

het Prentenboek van het Jaar is dat het boek, naast een goed verhaal en 

aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie 

met peuters/kleuters en voor verwerking in hun spel.  

 

 

Ook in de bibliotheek zijn diverse activiteiten te doen. Kijk via onderstaande link 

op de pagina van bibliotheek Velsen. 

 
De Nationale Voorleesdagen (bibliotheekvelsen.nl) 
 

 

https://www.bibliotheekvelsen.nl/home/campagnes/NVL2023.html


 

 
 

De tien titels voor De Nationale Voorleesdagen 2023 zijn: 

• BORA Kiekeboe! – Deborah van de Leijgraaf (auteur en illustrator) 

• Brave hond! Stoute kat! – Bette Westera (auteur) en Mies van Hout 

(illustrator) 

• De bijzondere beer – Tjibbe Veldkamp (auteur) en Marijke ten Cate 

(illustrator) 

• De eend die niet van water hield – Steve Small (auteur en illustrator) 

• Een zee van liefde – Pieter Gaudesaboos (auteur en illustrator) 

• Ik ben Pippi niet! – Yvonne Jagtenberg (auteur en illustrator) 

• Kom, we gaan een boek lezen – Suzanne Strasser (auteur en 

illustrator) 

• Maxililiaan Modderman geeft een feestje - Joukje Akveld (auteur) en 

Jan Jutte (illustrator) 

• Nee! zei Konijn – Marjoke Henrichs (auteur en illustrator) 

• Wat zegt de kleine krokodil op de crèche? – Eva Montanari (auteur en 

illustrator) 

 

Veel voorleesplezier, 

 

Team Parnassia 
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