
Barneveld,  

 

Beste ouder(s), 

 

 Elke vrijdag is er op onze school prentotheek voor de kinderen van groep 1, 2 

en 3 (groep 3 tot december), maar ook voor kinderen vanaf 2 ½  jaar.  

 

 Het doel van de prentotheek is het stimuleren van de 

taalontwikkeling: woordenschat, zinsbouw, verhaallijn, aandacht voor 

letters enz., wereldoriëntatie: vergroten van ‘wereld’, stimuleren van de 

fantasie, maar ook het sociale aspect: gezellig voorlezen en er samen 

over praten! Als een kind niet goed spreekt of weinig woorden kent, 

kan hij/zij niet goed contacten leggen, begrijpt opdrachten niet en kan 

later problemen krijgen bij het leren lezen.   

 

 Op vrijdagmorgen worden de bakken op tafels gezet, zodat de 

kinderen gemakkelijk een boek uit kunnen kiezen. Er is een groot 

aanbod van Bijbelse boekjes, informatieve boeken en heel veel 

prentenboeken! 

 

In de bijgevoegde brief met regels voor de prentotheek kunt u 

alles lezen over de uitleen van de prentenboeken.  

We vinden het erg fijn als álle kinderen gebruik maken van de 

prentotheek. We proberen als school een groot aanbod te 

presenteren, maar ook bewust te letten op de inhoud en de identiteit, 

zodat u zonder zorgen de boeken voor kunt lezen of door de kinderen 

zelf kunt laten bekijken en/of lezen. 

 

Tijdens de uitleen van prentenboeken is het voor schooltijd érg 

druk. Wilt u liever niet wachten, kom dan vóór 8.30 uur.  

Als de eerste bel gaat, moeten alle kinderen gelijk naar de klas!   

Als de bel nog niet is gegaan, mogen de kinderen nog niet naar de 

klas, maar spelen nog even op het plein.  
 

 

 Veel kijk- en leesplezier toegewenst! 

 

  

 

Hebt u vragen? Neem dan contact op met Juf Voogd. 

 

 

 

 

 



 

Regels voor de prentotheek 

              Ds. J. Fraanjeschool Barneveld 

schooljaar 2013 – 2014 

Voor wie? 

- Alle kinderen van groep 1 en 2  

- Alle kinderen van groep 3 (tot de Kerst). Zij gaan onder schooltijd en dit wordt door 

hun juf geregeld. 

- Kinderen die 2 ½  jaar zijn 

Wanneer? 

- Elke vrijdag, behalve in de vakanties 

Hoe? 

- Inleveren en uitlenen van boeken in één keer (om 2x in de rij staan te voorkomen) 

Rechts is de rij van groep 1 en links voor groep 2. Jonge kinderen en t.z.t. de kinderen 

van de aanvangsgroep mogen kiezen.  

- Z.o.z. voor de tijden! Nadat de bel is gegaan en de juf is begonnen: graag zachtjes in 

de gang, anders is het storend voor de groepen. 

- Elk kind mag 1 boek uitkiezen. 

- Uw kind mag het boek één week thuishouden. 

- Boek vergeten? Helaas… geen nieuw boek. 

Kosten: 

- Prentenboeken lenen kost geen geld. We willen op deze manier alle kinderen 

bereiken. 

- Graag wijzen we iedereen op het voorzichtig omgaan met de boeken. Er kan schade 

aan het boek zijn. Beschadigd: €1,- Kapot €5,- Kwijt: Het boek moet betaald worden 

dit varieert van €6,- tot €12,50. U kunt uw gift kwijt en het daarvoor bestemde 

spaarpotje. Over het bedrag kunt u overleggen met de prentotheekmoeder. 

Extra: 

- Bij een aantal prentenboeken zit een kijk- en leeswijzer. Hierin staan tips en ideeën 

over woordenschat en worden concrete vragen aangereikt bij het boek. 

- Als er een kijk- en leeswijzer bij het boek hoort, ziet u op de voorkant bij het nummer 

van het boek een sterretje staan. Wilt u er goed opletten dat deze niet kwijtraakt? Dit 

wordt niet aangetekend op de lijst. 

- Bij de prentenboeken van Bas, Tom kijkt om, Kees & Corien, hoort een handleiding, 

dan worden er twee nummers opgeschreven in de lijst. 

- Onze prentotheekmoeders hebben alles geprobeerd te repareren, maar ze hebben 

natuurlijk niet elk boek helemaal doorgebladerd. Zitten er scheuren in een bladzijde of 

zit een bladzijde (bijna) los, wilt u dat melden als u het boek terugbrengt.  

Zuinig zijn met boeken: 

- Neem het boek mee in een aparte tas 

- Sla een bladzijde voorzichtig om 

- Geen boeken dubbelvouwen 

- Laat kleine broertjes en zusjes niet alleen met de boeken (zij gebruiken dit misschien 

als kleurboek…) 

- In enkele boeken zijn wat woorden geschrapt, omdat we deze niet willen gebruiken. 

Deze verbeteringen mogen niet verwijderd worden. 

- Geef evt. schade door aan de prentotheekmoeder, wij repareren kapotte boeken 

met speciaal plakband.     

 

 

 

 

 

 Hartelijke groeten van de jufs van groep 1- 2 

en de prentotheekmoeders! 


