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Over Muis, het muizemeisje dat ieder peuterhartje verovert als er eenmaal kennis mee is gemaakt. 
Een vrolijker peuterboekfiguurtje is nauwelijks te bedenken. Ze is vrolijk van karakter en vrolijk van 
kleur en heeft bovendien vrolijke vriendjes als Eddie Eekhoorn, Kora Kip en Kees Krokodil. Binnenkort 
is Muis jarig dus moet het feest worden voorbereid. Dat doet Muis helemaal zelf met wat hulp van 
Kora Kip bij het bakken van de taart. De uitnodiging is gepost, de drie kaarsjes staan op de taart, de 
feestjurk is aangetrokken en de slinger is opgehangen boven de gedekte feesttafel. Alles is klaar om 
de vrienden te ontvangen. Tring, daar zijn ze, met ballonnen en cadeaus!

Voor peuters vanaf 2 jaar
In dit boek staat een echt verhaaltje met tekst, heel eenvoudig 

maar het is een heus verhaaltje met een begin en een eind. 

Peuters vanaf 2 jaar leren het verband zien tussen de bladzijden. 

Een hele stap in de leesontwikkeling. Ze begrijpen dan dat er niet 

op iedere bladzijde ‘nog een muis‘ is, maar dat Muis op de eerste 

bladzijde dezelfde is als op de laatste en dat die ondertussen 

iets meemaakt. Jongere kinderen die dat nog niet zo in de gaten 

hebben, beleven ook zeker al plezier aan dit boekje vanwege de 

vele bekende elementen: jarig zijn, een kaart, een taart, kaarsjes, 

feestjurk, slinger, cadeautjes en ‘hiep hiep hoera!’. Als je dit boek 

voorleest aan een kleine groepje peuters laat je gerust een kind 

meedoen dat de verhaallijn nog niet volgt. Dit is zelfs een goed 

idee omdat peuters veel leren van elkaar. Denk daarom ook vooral 

aan peuters die minder taalvaardig zijn maar al wel alles weten 

van jarig zijn. 

Voorbereiding
Wat zie je in het boek waar je goed gebruik van gaat maken als 

je het voorleest? Wat denk je dat kinderen het meest aan zal 

spreken? Hoe ga je het voorlezen en waarover voer je gesprekjes?

• Het is een leuk boek om voor te lezen als er weer eens een 

jarige is in de peutergroep. Knoop er gesprekjes aan vast 

waarin je aansluit bij de eigen ervaringen. Praten over jarig 

zijn thuis is voor veel peuters nog moeilijk omdat het buiten 

de context van hier en nu is. Kies voor ervaringen met jarig zijn 

in de groep: wat doen wij ook net als Muis?

• Bij iedere prent staat tekst die daar goed bij past, niet teveel en 

niet te weinig. Het zijn correcte korte zinnetjes die je levendig 

voor kunt lezen. Boekentaal is anders dan hoe jij vertelt. Jij 

gebruikt andere woorden en daarom is het zo verrijkend om 

allebei te doen: lezen én vertellen. 

• Er staan tijdsaanduidingen in het verhaaltje. In de tekst staat 

‘over vijf nachtjes’ en ‘vandaag’, begrippen die te abstract zijn 

voor jonge peuters maar die toch vertrouwd in de oortjes 

klinken. Lees ze daarom wel, zonder dat je het uit gaat leggen.



Introductie
De beste manier om een boek bij jonge kinderen te introduceren is aansluiten bij een ervaring van de kinderen in het hier en nu. De 

verjaardag vieren van een kind in de groep is zo’n ervaring.

Voorlezen 

Dit is een fijn boek om interactief voor te lezen. Het is niet moeilijk om de kinderen betrokken te laten blijven als je op een paar dingen 

goed let.  

• Peuters reageren graag op wat je voorleest zeker als er allerlei gevoelens worden opgeroepen. Laat een kind merken dat je ziet dat het 

iets leuk, spannend of interessant vindt en geef daar woorden aan, bijvoorbeeld: ‘Die fiets met die kar, daar wil jij ook graag op rijden 

denk ik’. Let zo op ieder kind in het groepje.  

• Ben alert op wat een kind zegt of probeert te zeggen en geef een reactie die daar op ingaat, bijvoorbeeld: een kind zegt heel zachtjes 

‘pfff…’ bij het zien van de brandende kaarsjes op de taart. Je reageert met: ‘Ja pfff, die kaarsjes mag Muis uitblazen’. Voor een kind is het 

fijn als het merkt dat je dit hebt opgemerkt, het direct aanspreekt en onder woorden brengt wat het bedoelt met het geluidje ‘pfff’.

• Er hangt veel van jouw interactieve vaardigheden af of je een goed gesprekje kunt voeren. Bijvoorbeeld: een peuter merkt dat je niet 

ziet waar de kaart is als Muis naar de brievenbus fietst. Hij zegt: ‘De kaart is weg’. Als je reageert met ‘Ik denk dat die in de kar ligt bij 

Panda’, dan is het gesprek gauw afgelopen. Maar als je verbaasd kijkt en zegt ‘O ja, ik zie hem ook niet’ en rustig afwacht, gaat het hele 

groepje meedenken, redeneren en veronderstellingen uiten. Als er dan niets goed of fout is, blijven ze meedoen in het gesprek. Het 

antwoord weet je niet, maar jullie hebben wel een topgesprek!

• Er is er een jarig
Doel: oproepen van de sfeer van het voorbereiden van een 

verjaardagsfeest en inspelen op wat de kinderen daar al van 

weten. 

 » Er is nog niets klaar voor het feestmoment van een jarige 

peuter. Betrek de kinderen bij wat jullie dan meestal doen 

ter voorbereiding. Laat een paar kinderen meehelpen. Is 

er een speciale verjaardagsstoel? Zet die samen op zijn 

plaats. Wat nog meer? Een slinger ophangen? Waar ligt  

Activiteiten 
Door na het voorlezen een betekenisvolle activiteit te doen, zorg je voor nog meer plezier en meer verwerking. Woorden en begrippen 

worden herhaald.

• Koekenmannetjes 
Doel: ervaren hoe het is om te helpen met iets lekkers te 

bakken 

 » Bekijk de feesttafel van Muis waar een hoop lekkers op 

staat, onder andere een bordje met koekenmannetjes. 

Die zijn leuk om met een paar kinderen te bakken. Betrek 

de kinderen bij het hele proces en laat ze zelf doen wat 

ze aankunnen. Gebruik regelmatig het woord ‘helpen’ en 

‘meehelpen’ en ‘elkaar helpen’ net als Kora Kip in het boek. 

Op Internet vind je het recept.

• Uitnodigingen
Doel: ontluikende geletterdheid stimuleren door aandacht 

voor een geschreven tekst en door nabootsing 

 » Vertel dat de knuffel jarig is en dat er kinderen op het feest 

mogen komen. Die nodig je uit met een kaart. Je laat zien 

hoe jij schrijft: ‘Kom je op mijn feestje?’ Nu zijn de peuters 

aan de beurt, zij gaan ook schrijven. Laat ze hun gang 

maar gaan met krabbelen en krassen met een potlood. 

Klaar? Dan naar de brievenbus! 

 

 

 

de slinger. Laat kinderen jou helpen met vasthouden. 

Gebruiken jullie een speelgoedtaart? Zet maar klaar. 

Hoeveel kaarsjes moeten er vandaag op? Zet ze er maar 

op. Gaan we ook iets drinken? Zet de bekertjes maar klaar. 

Hoort er een cadeautje bij? Dat gaan we samen inpakken 

en de jarige mag best zelf meehelpen. Geef dus aandacht 

aan wat bij jullie de gewoonte is als er een kind jarig 

is. Neem dan het boek erbij. Kijk maar eens wat Muis 

allemaal doet als ze jarig is. 

Door: Elly van der Linden
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