Nationale Voorleesdagen 2021
Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 20 t/m 30 januari staat alles in het teken van voorlezen
en prentenboeken voor peuters en kleuters. Coco kan het!, geschreven en geïllustreerd door
Loes Riphagen, is Het Prentenboek van het Jaar. De consulenten van
Bibliotheek Kennemerwaard delen graag de leukste kijk- en voorleestips!

VideoLab Coco kan het!
Bekijk samen met uw kind de video ‘Coco kan het!’ van VideoLab. Speel daarna de Coco-bingo of ga op
zoek naar alle verstopte rupsen. Kijk op bknw.nl/nvd voor deze en nog meer leuke activiteiten!

Online voorlezen
Kom samen met uw kind luisteren en vliegen met Coco! Tijdens de Nationale Voorleesdagen wordt er
elke dag voorgelezen uit Coco kan het!. De online voorleessessies zijn gratis en vooral erg leuk voor
kinderen van 3-6 jaar. Kijk mee op onderstaande dagen en tijden:
Woensdag 20 januari 10.00 uur
Donderdag 21 januari 10.00 uur
Vrijdag 22 januari 09.30 uur
Zaterdag 23 januari 11.00 uur
Maandag 25 januari 10.00 uur
Dinsdag 26 januari 11.00 uur
Woensdag 27 januari 15.00 uur
Donderdag 28 januari 16.00 uur
Vrijdag 29 januari 09.30 uur
Zaterdag 30 januari 11.00 uur

Boekgegevens
Coco kan het!
Loes Riphagen
Gottmer Uitgeverij

Aanmelden hoeft niet. Luister en kijk mee via deze link.
Maak je eigen prentenboek
In samenwerking met Artiance organiseert Bibliotheek Kennemerwaard een leuke ouder- en
kind activiteit. Online wordt Coco kan het! voorgelezen en krijgen jullie tips om een verhaal te schrijven.
Bij de afhaalservice zetten we op naam een tas klaar met materialen om van jouw tekst een echt
prentenboek te maken. Meld je hier aan.
Voorleesboeken lenen
Reserveer gratis de leukste kinderboeken bij Bibliotheek Kennemerwaard en haal ze daar
op of download de online Bibliotheek-app op je telefoon of tablet. Met je bibliotheekpas én deze app kan
je heel veel kinderboeken als e-book of luisterboek downloaden.

De digitale voorleestas Lees mee vanuit onze Digitale Voorleestas met prentenboeken & doe-, zing, speel- en praatopdrachtjes. Samen lezen was nog nooit zo leuk! Ga actief aan de slag met je kind aan
de hand van een mooi prentenboek.

Lid worden
Tijdens de Nationale Voorleesdagen worden kinderen tussen de 0 en 6 jaar gratis lid. U betaalt geen
inschrijfkosten en ontvangt het vingerpoppetje Coco. Bent u zelf nog geen lid en wilt u soms ook
een boek meenemen? Ons goedkoopste abonnement voor volwassenen kost maar € 10,- per
jaar! Sluit u gelijk een automatische incasso af? Dan vervallen de inschrijfkosten van € 5,-.

