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Amsterdam, 19-01-2021

Beste ouder(‘s) en verzorger(‘s),
De nationale voorleesdagen komen er weer aan!
Vanaf woensdag 20 januari tot en met zaterdag 30 januari staat het
boek van het jaar 2021 ‘Coco kan het!’ centraal.
Wij zullen vanaf woensdag 20 januari starten met het interactief
voorlezen uit dit boek en daarbij aansluiten met verschillende
activiteiten. Dit zullen wij dagelijks doen, tot de voorleesdagen voorbij
zijn.
Ook thuis kunt u verschillende activiteiten doen met uw kind(eren).
Zo is er een online theatervoorstelling op zaterdag 23 januari om
11:00 uur. Via de link kunt u een ticket aanschaffen (let op, u kunt tot
en met vrijdag 22 januari om 16:00 uur een kaartje aanschaffen.):
https://amstelland.op-shop.nl/2579/online-theater-voorstelling-cocokan-het-2/23-01-2021
Op woensdag 27 januari is er van 19:30 tot 20:30 een gratis Webinar
workshop georganiseerd voor tips om het interactief voorlezen aan
uw kind(eren) nog leuker en leerzamer te maken. Via de link kunt u
zich aanmelden (let op, u kunt zich tot woensdag 27 januari om 16:00
uur aanmelden): https://amstelland.op-shop.nl/2580/webinarinteractief-voorlezen-aan-kinderen-van-0-6-jaar/27-01-2021
Via deze link kunt u naar het officiële ‘Coco kan het!’ lied:
https://www.youtube.com/watch?v=JM60uR9Z5p4
Ook kunt u verder op YouTube verschillende onderwerpen vinden
voor het boek.

Op www.loesriphagen.nl (schrijfster van het boek) en Pinterest, vindt
u verschillende knutselactiviteiten.
Voorleesvideo Coco kan het! door Loes Riphagen en Coco:
https://www.youtube.com/watch?v=VeVDcW2xDTo&feature=youtu.
be
Mini-editie Coco kan het! te koop bij de lokale boekwinkel
Deze kleine versie is tijdens de campagneperiode (online) te koop
voor €5,25 bij de lokale boekhandel. Ook de gewone editie is te
bestellen bij de boekhandel (met of zonder vingerpoppetje).
https://www.hebban.nl/steunjeboekhandel
Lees Voort! (op afstand) Leesbevorderingscampagne met inspiratie
video’s en tips gericht op (groot)ouders. Doe mee en lees voor met
(digitale) tips van bekende grootouders.
https://leesvoort.nl/doe-mee/
OBA online aanbod voor het Jonge Kind Online prentenboeken zijn
gratis voor OBA leden. Er zijn een aantal websites die de digitale
prentenboeken aanbieden, waaronder Bereslim en De
Voorleeshoek. https://www.oba.nl/online
MEMO Thuis tijdens de Nationale Voorleesdagen Speciaal voor OBA
Junior leden heeft MEMO haar thuis editie open gezet, tijdens de
Nationale Voorleesdagen. Ontmoet de artiesten van MEMO Cultuur
voor kleintjes. Kijk en luister naar instrumenten en verhalen vanuit jouw
eigen huiskamer. https://www.oba.nl/nieuws/memothuis-gratisbeschikbaar-tijdens-de-nationalevoorleesdagen.html
Wij zullen de foto’s van de activiteiten delen met u via het
ouderportaal.
Wij zouden het ook heel leuk vinden om foto’s van de kinderen te
ontvangen, wanneer zij thuis met een activiteit bezig zijn geweest.
Deze kunt u mailen naar zarana@lieveschoot.nl
Met vriendelijke groet,

Team Lieve Schoot

