Ouderbrief
De rommeldraak – Nicolle van den Hurk en Ivo de Wijs

Samen kijken naar een BereslimBoek is niet alleen leuk maar ook erg leerzaam!
Wist u dat kinderen gemiddeld 2 à 3 nieuwe woorden per dag leren?
Met BereslimmeBoeken leren kinderen in een half uur tijd maar liefst 5 à 6 nieuwe woorden!
Hoe kan dat?
Door de bewegende beelden en het toevoegen van geluiden begrijpt het kind het verhaal
beter. Nieuwe woorden worden zo makkelijker onthouden.
Kinderen houden van herhaling. Het geeft hen zelfvertrouwen. Ze weten wat er gaat
gebeuren en kunnen het verhaal na één of twee keer kijken al zelf gaan ‘voorlezen’.
Vooraf
Stel de vraag aan uw kind waar het verhaal over zou kunnen gaan.
Waarom zou dit boek de rommeldraak heten?
Laat uw kind de rommel benoemen.
Tijdens het kijken
Door op de animatie te klikken stopt de film. Handig als u een vraag wil stellen aan uw kind
of als uw kind zélf iets wil vertellen.
Waarom gooien de koning en de koningin al hun mooie spullen naar beneden?
Wat doet de draak met deze spullen?
Waarom gaat de draak de volgende dag terug naar het kasteel van de koning en koningin?
Zet de film stop als het prinsesje Josje per ongeluk naar beneden wordt gegooid. Stel de
vraag wat hij of zij denkt wat er nu gaat gebeuren?
Durft uw kind ook op zoek naar de draak te gaan?
Na het kijken
Rommel gooien
Ga samen met uw kind én met een tas vol zachte voorwerpen zoals knuffels, sponzen,
washandjes en handdoeken naar een speeltuin bij u in de buurt. Laat uw kind als ‘koning’ of
‘koningin’ boven op een klimrek staan. Geef het de tas met spullen. Speel zelf de draak die
naar het kasteel sluipt. Alleen als uw kind raak gooit, wordt de draak verjagen! En … lukt
het?

