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Beste voorleesconsulent,

Op 12 mei start de leesbevorderingscampagne Geef een prentenboek cadeau. Het prentenboek Kleine IJsbeer - een ijsbeer in de tropen van 

Hans de Beer is dan voor € 2,99 verkrijgbaar in de boekhandel.

Samen kinderen en jongeren laten opgroeien tussen mooie boeken

De campagne Geef een prentenboek cadeau heeft als missie om kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen 

de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krachten om elk jaar een 

prentenboekklassieker op een toegankelijke manier beschikbaar te maken.

Voor een klein bedrag is het prentenboek te koop in de boekhandel, om cadeau te geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen 

op ‘geven’, hoopt de stichting alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n 

gulle gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook gemeente of kinderdagverblijf kan er bijvoorbeeld aan bijdragen.

BoekStart in de kinderopvang

Bibliotheken kunnen natuurlijk ook helpen bij het verspreiden van deze boodschap. Met deze instructie willen we je op extra 

mogelijkheden wijzen om Geef een prentenboek cadeau in te zetten binnen BoekStart in de kinderopvang. De campagne biedt kansen om 

het voorlezen onder de aandacht te brengen van kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers.

Veel plezier met deze campagne!

Hartelijke groet,

Team BoekStart

Geef een 
prentenboek 
cadeau 2023
Instructie voor (voor)leesconsulenten
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Informatie over de campagne
In deze instructie geven we je een aantal suggesties om 

Geef een prentenboek cadeau te verbinden aan BoekStart 

in de kinderopvang. Alle informatie over de campagne 

vind je op geefeenprentenboekcadeau.nl. Je vindt er een 

mediakit met downloadbare logo’s, boekcovers en een 

poster. Kinderopvangorganisaties kunnen bij de boekhandel 

promotiepakketten bestellen zolang de voorraad strekt.

Boeken en campagnepakketten

Aandacht vragen voor de campagne
Overleg met de voorleescoördinator hoe je samen extra aan- 

dacht voor het prentenboek en de campagne kunt krijgen en 

voorlezen aan kinderen kunt stimuleren. Maak pedagogisch 

medewerkers enthousiast voor het prentenboek en vertel 

erover in een teamvergadering of in een persoonlijk gesprek. 

Geef een prentenboek cadeau mag net als de andere jaarlijkse 

leescampagnes, zoals De Nationale Voorleesdagen en de 

Kinderboekenweek, niet ontbreken in het activiteitenoverzicht 

van het voorleesplan van kinderopvangorganisaties.

Het boek
Kleine IJsbeer - een ijsbeer in de tropen 

gaat over kleine ijsbeer Lars. Lars 

wordt door zijn vader voor het eerst 

meegenomen naar de zee. Vader leert 

hem zwemmen, vissen vangen en 

om een sneeuwhoop te maken als 

bescherming tegen de wind wanneer 

je slaapt. Maar als  kleine ijsbeer 

wakker wordt, dobbert hij op een ijsschots midden in zee. Waar 

is papa gebleven? En wat is het water hier warm! Uiteindelijk 

komt het ijsbeertje terecht in een vreemd warm land waar alles 

groen is. Hij ziet er vreemde planten en bloemen en ontmoet 

dieren die hij nog niet kent. Maar hoe komt hij weer thuis? Zijn 

nieuwe vriend Hippo schiet te hulp. 

Bespreek met de voorleescoördinator of de kinderopvang het 

prentenboek kan aanschaffen. Kinderopvangorganisaties, 

gastouderopvang en bibliotheken kunnen hiervoor contact 

opnemen met de lokale boekhandel. Geef bestellingen 

voor 1 april door aan de plaatselijke boekhandel. Kijk op 

geefeenprentenboekcadeau voor meer informatie over 

de bestellingen. Gezien het belang van voorlezen  is het 

ook interessant om contact op te nemen met gemeenten 

en de mogelijkheden om de boeken centraal in te kopen 

te bespreken. Informeer naar de mogelijkheden via 

onderwijs@geefeenboekcadeau.nl.

Als de kinderopvangorganisatie het prentenboek aan de 

kinderen cadeau geeft, zorg dan voor een feestelijke start 

waarbij ‘het boekcadeau’ wordt uitgepakt. Zie voor meer ideeën 

de lessuggesties op campagnesite.

Suggesties

Tentoonstelling
Schenk in de leeshoek van de kinderopvang en gastouderopvang 

aandacht aan de campagne en maak een tentoonstelling 

rondom het boek. Kleed de tentoonstelling aan met materiaal 

uit het promotiepakket, andere boeken uit de serie, afbeeldingen 

en knuffels van beertje Lars, enz. 

In de BoekStarthoek van de bibliotheekvestiging kun je een 

hoek inrichten waarmee je (groot)ouders kunt wijzen op de 

campagne om voor een klein bedrag een prentenboek aan te 

schaffen bij de boekhandel.

Werkvormen bij Kleine IJsbeer - een ijsbeer in de tropen
In de loop van februari 2023 verschijnen op deze website 

lessuggesties en ander materiaal waarmee je scholen en 

kinderopvang kunt informeren en enthousiasmeren over de 

komende campagne. Tijdens De Nationale Voorleesdagen 

maakten de kinderen kennis met het Prentenboek van het 

Jaar, Maximiliaan Modderman geeft een feestje. Wat fijn dat 

er met Kleine IJsbeer - een ijsbeer in de tropen zo snel weer de 

schijnwerper gezet wordt op een prentenboek. Maak er met 

kinderopvangorganisaties ook deze keer weer een voorleesfeest 

van en herhaal verschillende werkvormen en creatieve 

verwerkingen.  Kijk voor meer werkvormen in de 

toolkit Activiteiten. 

Boekentips bij Kleine IJsbeer - een ijsbeer in de tropen

• Ik wil een ander bed (Tjarko van der Pol)

• Als ik droom ( Rob Meulemans)

• Eiland (Mark Janssen)

• Verre vreemde landen (Dinie Akkerman)

• Goede reis (Marc van de Griendt)

• Sneeuwman gaat op reis (Gunther Segers)

• De olifant die niet wist of hij verdwaald was (Bart Eysink 

Smeets, Thomas Nondh Jansen)

• Duizend-en-één paarse djellaba’s (Hasna Elbaamrani, Lisa 

Boersen)

• De eend die niet van water hield (Steven Small)

• Weggewaaid (Rob Biddulph)

http://www.geefeenprentenboekcadeau.nl/
https://geefeenprentenboekcadeau.nl/#waartekoop
mailto:onderwijs@geefeenboekcadeau.nl
https://geefeenprentenboekcadeau.nl/#onderwijs
https://geefeenprentenboekcadeau.nl/#onderwijs
https://www.boekstartpro.nl/home/bibliotheken/activiteiten.html

