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De mooiste momenten maak je 

samen met een voorleesboek 

 

Met een prentenboek haal je zoveel 

meer dan een boek in huis. Het is de 

start om een heerlijk voorleesmoment 

te beleven met je kind. Een goed begin 

van een leuk, dagelijks ritueeltje tussen 

kind en (groot)ouder. Wie vandaag een 

prentenboek in huis haalt, kan 

vanavond al zo’n heerlijk 

voorleesmoment beleven. Weet je niet 

welke boeken je kunt kiezen? Wij 

helpen je een handje. Kom tijdens De 

Nationale Voorleesdagen, van 25 

januari tot en met 4 februari, naar de 

bibliotheek, zoek een grote stapel 

(prenten)boeken uit, kom naar mooie 

verhalen luisteren of leuke 

voorstellingen bekijken. Bekijk alle 

activiteiten en tips op 

bibliotheekeindhoven.nl/de-

nationale-voorleesdagen 

 

 DIGITALE GELETTERDHEID 

 
Prentenboeken in alle talen 
 
Voorlezen is goed voor iedereen en dat 
kan in elke taal. Als je voorleest in de taal 
die je goed kent, geef je je kind de beste 
input. Door voor te lezen kun je samen 
met je kind genieten van een verhaal en 
samen bezig zijn met taal: nieuwe 
woorden leren, maar ook samen praten 
over het verhaal of over jullie eigen 
ervaringen. Op 
www.prentenboekeninalletalen.nl zijn 
prentenboeken in allerlei talen 
ingesproken. Leuk om samen te luisteren 
en daarna te praten over het verhaal. 
Helemaal leuk als je het boek met de 
tekeningen erbij hebt. Kom het lenen in de 
(school)bibliotheek.  
 

 
TIP VAN DE BIBLIOTHEEK 
 

Geef een boek cadeau! 

De campagne ‘Geef een (prenten)boek 

cadeau’ heeft als missie om alle kinderen 

in Nederland en Vlaanderen te laten 

opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat 

zou het mooi zijn als ieder kind een eigen 

verzameling met de mooiste kinderboeken 

in zijn kamer heeft staan – met als 

resultaat dat boeken een vaste plaats 

krijgen in zijn of haar leven. Het jeugdboek 

van 2023 is Dolfje Weerwolfje van Paul 

van Loon. Vanaf 10 februari zal dit 

geliefde boek in de boekhandel te koop 

zijn voor maar € 2,99. 
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