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Kinderboeken van 4 jaar en ouder

b:	Als de kinderen ouder worden,  dat gaat eigenlijk vanaf een jaar of vier spelen,  als je dan het verhaal anders voorleest als dat er staat, dan zullen de kinderen je verbeteren. “Ja, maar d’r staat dat of dat”, dus dat is heel leuk om dat te zien, ze luisteren heel goed.
Zeker als je het verhaal vaker voorleest, wat heel belangrijk is voor kinderen op die leeftijd.
a:	            O, ja dus dat is ook een advies van jou, dat je dat zegt, herhaling.
Herhaal de boeken.
b:	Ja, herhaling, herhaling is belangrijk voor de herkenning en is weer belangrijk omdat ze zich vertrouwd moeten voelen.
Kinderen dat zie je vaak, grijpen vaak naar hetzelfde boek.
Deze vond ik leuk om te laten zien  Dat komt er nou van,  omdat het gaat over een beer  - en let op de illustraties,  want die vind ik zo knap en zo, zo prachtig gemaakt - over een beer die op een dag  - hier zie je het al - eieren vindt en dan gaat hij naar zijn vriend toe, de egel en die zegt “Wat moet ik daar nou mee?” en egel zegt “Ja, je moet voor die eieren gaan zorgen”. En dan vraagt hij “Hoe doe je dat?”  want dat weet beer natuurlijk niet, want beer zelf legt nooit eieren.
Maar egel weet hem daarbij te helpen en, - natuurlijk, je raad het al - op een dag komen de eitjes uit, komen er kleine kuikentjes uit
Maar ja  ook die moeten grootgebracht worden. Ze moeten leren zwemmen, ze moeten leren hun eten te vinden en beer moet in alles de eendjes voordoen. 
En het moeilijkste komt nog… dat op een dag de eendjes moeten leren vliegen.
Nou, dat kan beer natuurlijk niet.
Maar ook daar heeft hij een oplossing voor, dat ze klimmen op een dag – ik blader langzaam verder, in een boom,  daar staat de boom al – ik moet hem even opzoeken de bladzijde, – en beer klimt in een boom, samen met de kleintjes. Hij springt naar beneden, maar dat weten die kleintjes niet en van schrik beginnen zij te vliegen

En beer ligt gelukkig in het water met een grote plons en zo loopt het verhaal heel goed af, het moet wel goed aflopen natuurlijk,dat is belangrijk. Er mag best wat spanning in zitten en wat avontuur, maar het moet uiteindelijk goed aflopen
a:		Ja, dat vind ik zelf ook wel prettig.
		Nou, hartelijk bedankt.
b:		Graag gedaan. 


