
ONLINE PEUTER PARADE MET COCO KAN HET!

 
26 JANUARI 2021, VAN 10:00 TOT 10:30 | ONLINE

 
KOSTEN: GRATIS

 
DE PEUTER PARADE ROND COCO KAN HET! KAN HELAAS NIET DOORGAAN IN DE

BIBLIOTHEEK. HET VOORLEESFEEST VIEREN WE DAAROM ONLINE!

 
TIJDENS DE NATIONALE VOORLEESDAGEN STAAT HET PRENTENBOEK VAN HET

JAAR COCO KAN HET! CENTRAAL.

DAAROM GAAN WE VOORLEZEN UIT HET BEKROONDE BOEK VAN COCO.

DAARNA GAAN WE LEKKER SAMEN ZINGEN EN KNUTSELEN. 

WIL JE DE PEUTER PARADE ONLINE VOLGEN SAMEN MET JE (KLEIN)KINDEREN

OF OPPASKINDJES VAN 2-7 JAAR? KLIK DAN HIER OM LEKKER MEE TE DOEN OP

DINSDAG 26 JANUARI VAN 10:00 TOT 10:30 UUR. DEELNAME IS GRATIS.

KAN JIJ ERBIJ ZIJN EN BESTEL JIJ OOK HET COCO KAN HET! TASJE? 

 

Eén voor jou, twee voor mij; Jörg Mühle
Kasper de bakker (Lars Klinting)

In oktober 2021 stond het boek 'Wat eet een miereneter?' centraal. Bekijk
onderstaande links voor nog meer kijk en speelplezier.
 
Lezen:   
- Er zijn nog heel veel leuke boeken te vinden over eten en koken! 

 
Kijken/praten: 
- Drie kinderen gaan samen een taart maken voor Beer. Jam, plakjes banaan en heel
veel gekleurde spikkels. Dat ziet er mooi uit! 
Kijk maar mee naar dit fragment! 
Hoe ziet jouw lievelingstaart eruit? Hoe zouden je het versieren? Vind je kind het lastig
om uit te leggen? Laat ze dan eerst hun eigen taart versieren! 
- Arie heeft een grote zak drop gekocht. Moffel en Piertje krijgen ieder tien dropjes.
Moffel eet er alvast een op. Het lijkt toch alsof er nog tien over zijn! Piertje merkt dat
Moffel niet kan tellen. Dan zal hij vast niet door hebben dat zij nog een paar dropjes
van hem heeft gepakt? Kijk hier (een deel van) de aflevering. 
- Geef daarnaast de oren ook de kost tijdens het koken. Durven ze hun ogen dicht te
doen en te luisteren terwijl jij kookt? Wat horen ze? Wat was je volgens hen aan het
doen? Maak er een spel van!
- Speel de app: App Toca Kitchen 
De app Toca Kitchen is een spel over koken voor kleuters. Kies een personage en kook,
bak of pureer een gerecht om te serveren. Wat ga je maken?
Klik hier voor de app in de Play store
Klik hier voor de app in de Apple store
- Speel de app: Jop gaat eten. 
De app Jop gaat eten is een app die zeer aanspreekt bij kinderen. Ze mogen Jop met
alles helpen en dat vinden ze leuk om te doen.
Klik hier voor de app in de Apple store
 
 Doen:
- Speel thuis na of je in een restaurant zit: 
Zorg voor materiaal en laat kinderen zelf aan de slag gaan. De tafeldekken, 
bestek gebruiken, passende borden en schalen kiezen. Hoeveel personen 
komen er eten? Is er dan genoeg? 
Maak samen een menukaart en bestellen maar! 

Peuter Parade
 Nog meer leuke activiteiten voor thuis!

https://schooltv.nl/video/een-taart-voor-beer-ellie-tina-en-tim-koken/#q=koken
https://schooltv.nl/video/koekeloere-vertel-vertel/#q=delen
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tocaboca.tocakitchen2&hl=nl&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tocaboca.tocakitchen2&hl=nl&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/toca-kitchen-2/id943869618
https://apps.apple.com/nl/app/toca-kitchen/id476553281
https://apps.apple.com/nl/app/jop-gaat-eten/id499833939

