
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Doel boek-bezoek 
Kennismaking met Bibi de Bieb Juffrouw en introductie op 

lezen 

Boek 
Het kleurenmonster gaat naar school van Anna Llenas. 
 
Benodigdheden voor nabeschouwende activiteit 1. 

- Vingertheater 
- Pen 

 
Uitvoering 
Bibi de Bieb Jufffrouw vertelt dat ze tijdens haar 
boekbezoekjes niet alleen komt. 
Ze stelt haar leesvinger voor aan de klas. 
Ze vertelt de naam van de leesvinger (Wijsje) en laat zien 
hoe mooi de leesvinger kan dansen. 
Bibi vertelt dat de leesvinger speciaal gemaakt is om over 
papier te bewegen. Om letters te volgen en plaatjes aan te 
wijzen. 
 
Hebben jullie ook een leesvinger? 
Laat eens zien! 
Zullen we eens kijken of jullie leesvinger het doet? 

 

 

Benodigdheden voor nabeschouwende  
activiteit 2. 

- Bingo leeskaart 
- Stempelkussentje voor elke leerling 
- Natte doekjes 

 
Uitvoering 
De kinderen krijgen allemaal een Bingo leeskaart van het 
boek dat voorafgaand voorgelezen is. 
Sommige woorden in het verhaal zijn vervangen door 
een afbeelding. 
Hoort het kind een woord waarvan hij/zij een plaatje 
heeft dan mag zij/hij met de leesvinger in de inkt duwen 
en op het plaatje duwen. 
Als het verhaal afgelopen is en alle afbeeldingen zijn met 
inkt bedrukt, dan heeft de leesvinger goed opgelet! 
Applaus voor alles leesvingers! 
 

Duur voorlezen + activiteiten 
Maximaal 60 minuten 



  

  

Pak alles wat je 

nodig hebt 

(textiel)lijm 
(textiel)schaar 
stof voor lijfje 
stof voor hoofd 
wol voor haren 
wiebel oogjes 
decoratie (mag) 

Knip een lange 

ovaal uit de stof 

 

Knip de ovaal 

door en plak 

deze op elkaar.  

Let op! Plak 

alleen  vast aan 

de randen want 

de vinger moet 

hierin kunnen!  

 

Knip een rondje 

uit de stof voor 

het hoofd 

 

Plak het hoofd op het lijfje 
 

Finishing Touch! 

Plak de haren op het 
hoofd in een mooi model 
 
Maak van een stukje wol 
een mondje en plak deze 
vast 
 
Plak de oogjes op het 
gezichtje 

EN...LEZEN MAAR!!! 


