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Voorlezen is leuk en waardevol. Het maakt van 

kleintjes grote lezers. Daar profiteren zij nu en 

in hun verdere leven van. Al tien jaar zijn er De 

Nationale Voorleesdagen, een campagne die als 

doel heeft het voorlezen aan jonge kinderen te 

stimuleren.     

Om je alvast een voorproefje te geven, vind je hier 

tips voor activiteiten rond het Prentenboek van 

het Jaar 2013: ‘Nog 100 nachtjes slapen’, geschre-

ven en getekend door Milja Praagman. 

Dit prentenboek kun je ook gebruiken bij het the-

ma: ‘Ik ben bijna 4!’ van de methode Uk & Puk.

Inhoud 
Nog 100 nachtjes slapen ... Zolang wil Dorus niet 
wachten op haar verjaardag. Daarom maakt ze zelf 
een feestje. Van mama mag ze lapjes knippen. En-
thousiast knipt Dorus driehoeken uit alle lapjes die 
ze ziet: de kleren in de kast, kostuums aan de was-
lijn, het uniform van de politieagent, knip, knip, 
knip ... Ze maakt er een prachtige feestslinger van. 
Als iedereen een driehoek uit zijn kleren mist, komt 
uit wat Dorus heeft gedaan. Maar wanneer ze alle-
maal de mooie slinger zien, vieren ze feest.
‘Nog 100 nachtjes slapen’ biedt volop mogelijkheden 
voor interactief spel. Baby’s en dreumesen zullen 
vooral genieten van de mooi gekleurde vlaggetjes en 
de vrolijke liedjes. Peuters en bijna-kleuters besef-
fen daarentegen al meer wat bij feestvieren hoort. Zij 
zullen zich herkennen in Dorus, die wel tot tien kan 
tellen, maar niet kan overzien hoelang het nog duurt 
totdat zij jarig is.

Voorbereiding
• Breng de ruimte/poppenhoek in de sfeer van het 

boek: verzamel slingers, ballonnen, vlaggetjes, 
muziekinstrumenten, verjaardagskaarten, speel-
goedtaartjes, feesthoedjes en een verjaardags-
kroon zoals Dorus heeft.

• Zorg voor een goed gevulde verkleedkist met on-
der andere een politie-uniform, een clownspak en 
een prinsessenjurk.

• Verzamel lapjes in allerlei kleuren en dessins, en 
knip van elke soort twee driehoeken.

• Maak een cadeautafel met inpakpapier, plakband, 
lint of strikjes.

• Verzamel materiaal om begrippen uit het boek te 
verduidelijken, bijvoorbeeld een naaimachine, 
verschillende soorten scharen, klosjes garen, 
een viool.

Prentenboek van het jaar 2013
Tips voor een bontgekleurd voorleesfeestje
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Introductie
Introduceer het boek zo mogelijk rond een verjaardag 
in de groep. Geef tijdens het verjaardagsritueel eens 
extra aandacht aan de feestversiering. Zijn er slin-
gers, ballonnen, vlaggetjes, of lampionnen? Is er een 
versierde stoel? Bewonder alles met de kinderen.
• 0-2 jaar. Loop erlangs met de baby’s, wijs dingen 

aan, speel met de ballonnen en benoem de kleu-
ren. Volg de bewegingen die zij maken en zing on-
dertussen een liedje*.

• 2-4 jaar. Betrek de peuters bij het versieren van de 
ruimte. Vul samen vaasjes met bloemen en zet ze 
op de tafels. Benoem de feestartikelen en praat 
over feest.

Is er (nog) niets te vieren in de groep? Hang dan een 
slinger met vlaggetjes in de poppenhoek en geef een 
beer een strik of feesthoed. Kijk met de kinderen 
naar de poppenhoek en lok reacties uit. Waarom is de 
poppenhoek versierd? Vier de verjaardag van de beer 
met liedjes, dansjes, muziek en wat lekkers. 

Voorlezen
Het boek leent zich het beste om voor te lezen aan 
peuters en kleuters.

Voorspellen van de inhoud
Kijk met een groepje kinderen naar de voorkant van 
het boek. Heeft een van de kinderen kleren in de 
kleur van de driehoekjes? Lees de titel en benadruk 
het getal 100. Weet iemand hoeveel vingers dat zijn? 
Een hand vol? Tien handen vol? Kom samen tot de 
conclusie dat het ontelbaar veel nachtjes zijn.

Aansluiten bij eigen ervaringen
• Welke feesten kennen de kinderen? Laat hen ver-

tellen over het sinterklaasfeest, kerstfeest, gezins-
feesten, het Suikerfeest, bruiloften, een dorps-
feest of carnaval, afhankelijk van de actualiteit.

• Wijs op de verschillende lapjes en leg een relatie 
naar hun eigen kleren. Hoe voelt de stof? Is die 
dik, dun, glad of ruw? Laat hen kleuren en dessins 
vergelijken.

Navertellen van het verhaal
Laat het verhaal navertellen met of zonder platen en 
vraag ten slotte wie van de kinderen het boek wil 
‘voorlezen’ aan de jarige beer.

Activiteiten bij het boek

0-2 jaar
Kiekeboe: Betrek de baby’s en dreumesen bij het 
thema door hun driehoekige lapjes te geven en er-
mee te wapperen bij het zingen van (feest)liedjes of 
speel er kiekeboespelletjes mee.

Lappenmand: Zet een mand met lapjes in verschil-
lende soorten en maten neer en laat de kinderen er-
mee spelen.

Vlaggetjes: Smeer hun handje in met vingerverf en 
laat hen daarmee een afdruk maken op driehoekige 
lapjes. Maak er een slinger van.

Ballon: Laat hen een rond (vouw)blaadje insmeren 
met wat plaksel en het bestrooien met snippers ge-
kleurd papier. Knoop er een touwtje aan.

Optocht: Loop met de kinderen achter de optocht van 
de oudere groep aan naar het ‘politiebureau’ terwijl 
ze met hun driehoekige lapje zwaaien.

2-4 jaar
Gesprek met Dorus: Praat met het vingerpopje van 
Dorus (uit het pakket van de bibliotheek) of een 
handpop met een papieren kroontje op over de bele-
venissen uit het verhaal en creëer hiermee interac-
tie. Laat de kinderen aan Dorus vertellen wat zij doen 
als ze heel lang ergens op moeten wachten, hoeveel 
jaar ze zijn/worden, naar welk feest zij uitkijken, hoe 
de kamer versierd wordt, wie er op het feest komen 
en wat ze gaan eten en drinken.

Naspelen: Speel fragmenten uit het verhaal na. 
Span een waslijn in het lokaal en laat de kinderen 
was ophangen met knijpers. Geef de kinderen pet-
jes of verkleedkleren en loop in optocht naar het 
‘politiebureau’ (bijv. het klimhuis) waar een politie-
agent in uniform luistert naar wat er gebeurd is. 
Dans en spring op vrolijke muziek.

Hoekenspel: In de poppenhoek zetten de kinderen 
het feestje voort met de jarige beer en alle poppen, 
terwijl in de zandtafel taartjes worden gebakken.
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Cadeautjes maken: Geef elk kind een stukje cadeau-
papier en laat hen speelgoed zoeken dat erin past. 
Ze maken er pakjes van, waarmee zij de jarige beer 
kunnen verrassen. Laat de kinderen tekenen of schil-
deren voor de beer of een andere jarige.

Knippen: Laat peuters die daar aan toe zijn experi-
menteren met scharen en ontdekken hoe je knipjes 
kunt maken in een stukje papier. Lukt dit, laat hen 
dan proberen snippers te knippen. Kinderen die al 
kunnen knippen, breiden hun vaardigheid uit door 
een smalle strook in stukjes te knippen. Ze plakken 
de snippers op driehoekige stukken papier, waarvan 
een feestslinger wordt gemaakt.

Plakken: Teken een lijn boven aan een groot vel pa-
pier. Met driehoekige plakfiguren maken de kinderen 
een vlaggetjesslinger. Daaronder maken zij een teke-
ning over het thema ‘Feest’.

Kleuren en vormen: Geef puzzels en ander ontwik-
kelingsmateriaal met kleuren en vormen. Laat de 
kinderen zien en voelen dat een driehoek drie hoe-
ken heeft. Geef hun een driehoek uit een inlegplank 
die zij omtrekken op papier en daarna kleuren of 
schilderen.

Tellen: Voor peuters valt in het boek heel wat te tel-
len: de knuffelbeesten, de kussens, de kleren in de 
kast, de vogels en natuurlijk de driehoekjes. De al-
lerjongsten zullen al veel plezier beleven door din-
gen aan te wijzen.

Aftellen: Maak een aftelkalender als een kind bijna 
jarig is. Teken een taart met kaarsjes op een flap en 
plak er met buddies vier stukken papier overheen. 
Laat de bijna-jarige steeds een stuk papier weghalen 
totdat de taart zichtbaar is.

Zoeken: Laat de kinderen in het boek zoeken naar al-
lerlei soorten kledingstukken en benoem die. Waar 
zijn de truien, jurken, broeken, hoeden en petten, 
enzovoort. Of wat moeilijker: waar zijn geruite, ge-
streepte of gebloemde kleren? Het allerleukste is na-
tuurlijk om te kijken uit welk kledingstuk de drie-
hoekjes geknipt zijn.

Spelletjes: Speel het kringspel ‘Vlaggetje leggen’ of 
‘Driehoekje leggen’ op de melodie van: ‘Zakdoekje 
leggen’.

Levend memory: Zorg dat er van elke stof twee drie-
hoekjes zijn. Geef elke peuter een driehoek en ver-
spreid de overige driehoeken in het lokaal. Tijdens 
het luisteren naar muziek lopen de kinderen tussen 
alle driehoeken door. Zodra de muziek stopt, zoekt 
ieder kind het driehoekje met dezelfde kleur.

Verstoppen: Geef ieder kind een driehoek en verstop 
alle bijpassende driehoeken. Kunnen zij precies de-
zelfde driehoek terugvinden?

Tips voor thuis
Omdat het thema ‘feest’ regelmatig terugkeert in het 
jaar, is het zeer geschikt om ouders erbij te betrek-
ken. Hieronder enkele tips:
• Maak foto’s van de activiteiten die in de groep zijn 

gedaan rondom het voorgelezen boek. Zet ze in 
een nieuwsbrief of hang ze op in de gang, zodat de 
kinderen er bij binnenkomst of vertrek iets over 
kunnen vertellen aan hun ouders.

• Geef ouders een lijstje met ongeveer vijf boektitels 
en het adres van de plaatselijke bibliotheek mee, 
zodat zij thuis over hetzelfde thema kunnen voor-
lezen.

• Vraag ouders om mooie lapjes te verzamelen voor 
het maken van een bontgekleurde feestslinger.

• Geef de kinderen twee dezelfde driehoekige lapjes 
mee, zodat zij thuis ook het verstopspelletje kun-
nen spelen.

• Vraag ouders of zij een verjaardagsfoto van hun 
kind willen meegeven. Bekijk de foto’s met een 
groepje en praat met behulp van de foto’s over hun 
belevenissen.

• Vraag wie van de ouders thuis een vlaggetjesslin-
ger wil naaien.
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Liedjes en versjes*

• Weet je wie er jarig is?
 Zingen met likkepot (+cd)
 Van Tricht

• Daar komt de politie aan
 Zingen met likkepot (+cd)
 Van Tricht

• Zakdoekje (vlaggetje) leggen
 Alle liedjes met een hoepeltje erom
 Van Holkema & Warendorf

• Clowntje heeft een rooie neus
 Alle liedjes met een hoepeltje erom
 Van Holkema & Warendorf

• We gaan onze schaartjes pakken
 Versjes en liedjes voor de kleintjes
 Van Holkema & Warendorf

• Twee violen en een trommel en een fluit
 Bijt-ie in je bil! (+cd)
 Gottmer

• Hoedje van papier
 Daar buiten loopt een schaap
 Lemniscaat

Zie ook www.kinderboekenmuziek.nl 
voor een speciaal lied bij ‘Nog 100 nachtjes slapen’.
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Boekentips
• Dreesen, J.
 Telfeest!
 De Eenhoorn

• Pelt, L. van
 Koning Knipscheer
 Christofoor

• Cate, M. ten
 Waar is mijn sok?
 Lemniscaat.

• Pollet F. en M. Vermeulen
 Spinnie schittert!
 De Eenhoorn

• Oud, P.,
 Feest met Fien en Milo
 Clavis

• Kuiper, N. en A. Hoogstad
 Verkleedfeest
 Ploegsma


