
   
 
 

Welkom in de bibliotheek 

Beste ouders en verzorgers, 
  
Allereerst wensen we iedereen een geluk-
kig en gezegend 2019.   
 
We starten met een nieuw thema: 
‘Welkom in de bibliotheek’.  
Dit thema zal in het teken staan van lezen, 
voorlezen, en alles wat met boeken te   
maken heeft.  Natuurlijk hoort daar ook 
een uitje naar de bibliotheek bij.  
We hopen ook gasten in de klas te verwel-
komen om voor te lezen. Voorlezen is leuk 
en gezellig, maar ook ontzettend belangrijk 
voor de ontwikkeling van uw kind. We ho-
pen dan ook dat er ook thuis veel voorge-
lezen wordt. Doet u dit nog niet? Het is 
nooit te laat om daarmee te beginnen! 
 
Vriendelijke groeten, 
de juffen 

Woordenschat:          

Goedemorgen, goedemiddag, de bibliotheek, 

de leeshoek, het huis, de prullenbak, het boek, 

de voorkant, de achterkant, de vertelplaat,    

de boekenlegger, de balie, de bibliotheekpas,    

het dunne boek, het dikke boek,                      

het terugbrengen, de boekenkast, voorlezen, 

de letter, de tekening, de boom, het bezoek, 

de bon, de computer, de auto, de doos, de tas.  

Liedjes 
 

Weet je waar ik gister liep.  
In de bieb ja in de bieb 

k Leende er een heel mooi boek 
t was maar een heel kort bezoek 

Er staan boeken in de zaal 
Kies een strip of een verhaal 
 ‘k Kom er bijna elke week, 

in de bibliotheek!  
 

 
Lekker lezen in de bieb 

Hieperdepiep 
Hieperdepiep 

 
Boeken vind je in de bieb 

Hieperdepiep 
Hoera 

 
Even fietsen naar de bieb 

Hieperdepiep 
Hieperdepiep 

 
Boeken haal je in de bieb 

Hieperdepiep 
Hoera 
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Bijbelverhaal/Christelijk lied 
 

 
• Bijbelverhaal: De wijzen 
 
 
 
 
 
• Christelijke lied:  
 
De wijzen, de wijzen 
Die gingen samen reizen 
Vertrouwend op een Koningsster 
Zij wisten niet hoe ver 
 
Zij hebben gevonden, 
Het Kind door God gezonden 
Dat Koning en dat Knecht wil zijn 
Voor ieder groot en klein 

Mededelingen: 
 
• Voor de tijden van het inloopspreekuur 

van de JGZ: zie prikbord in de hal.  
 
• D.V. 14 januari hebben we de schoon-

maakavond gepland, het zou fijn zijn als 
u ons kunt helpen.  

 
• Lijkt het u leuk om in de klas te komen 

om voor te lezen? Of kent u iemand die 
dat zou willen? Opa of oma? Geef dit 
dan door aan één van de leidsters.  

 
• De eerste foto’s staan op onze nieuwe 

site, binnenkort volgen er meer. Ze zijn 
te vinden onder de volgende link: 

 www.peuterspeelzaalkruimeltje.nl/fotoalbum 

 

Boekjes:  

• Een huis voor Harry; Leo Timmers 

• Karel gaat naar de bibliotheek;         
Liesbet Slegers 

• Bibi in de bieb; Anna Macquinn 

• Wat ga jij doen?; Nannie Kuiper en  
Dagmar Stam (VVE Boekje) 

 

 

  

 

 

 

 


