Ouderbrief
Kleine Ezel en jarige Jakkie – Rindert Kromhout

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.
Wat zou er in het pak kunnen zitten dat Kleine Ezel draagt?
Wanneer geef je een cadeautje aan iemand?
Wanneer krijg jij zélf cadeautjes?
Tijdens het kijken
Door op de animatie te klikken stopt de film. Handig als u een vraag wil stellen aan uw kind
over het verhaal of wanneer uw kind zélf iets wil vertellen.
Als Kleine Ezel onderweg is naar Jakkie wil hij eigenlijk weer naar huis. Hij is
dol op taart maar die vlieger, die mooie vlieger met zijn lange staart. Wil hij die wel aan
jarige Jakkie geven? Wat denkt uw kind dat er zal gebeuren?
Aan het einde van de animatie staat het cadeau voor de verjaardag van Kleine Ezel al
klaar. Merkt uw kind dit op? Zou Kleine Ezel ook een vlieger krijgen? Hoe weet uw kind dat
zo zeker?
Na het kijken
In het verhaal heeft Kleine Ezel de vlieger verstopt. Speel met uw kind het ‘Vliegerverstopspel’. Vouw van een (rood) vouwblaadje een vlieger en verstop het ergens in de
kamer terwijl de ander niet kijkt. Heeft uw kind een goede verstopplek bedacht?
Speelgoedwinkel
Richt met het speelgoed van uw kind, net als in de animatie, een speelgoedwinkel in.
Natuurlijk moeten er prijsjes op en heb je inpakpapier en plakband nodig. Wat is er veel te
koop in de winkel!

