18 januari 2021

Hoi kinderen en ouders,
Het is nog steeds stiller dan wij gewend zijn op de groepen. Helaas zitten wij nog
steeds in een lockdown en moeten wij elkaar nog even missen. Daarom hebben wij
een nieuwe brief voor jullie met ideeën om thuis te doen.
Deze week beginnen de nationale voorleesdagen. Het prentenboek
dat centraal staat is: Coco kan het!
Het boek gaat over de vogel Coco. Vandaag is een grote dag. Alle
babyvogels gaan voor het eerst vliegen. Alleen Coco durft niet. Wat
als ze valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als het wél lukt, kan ze
samen met haar vriendjes mooie vormen vliegen. Is Coco klaar om
haar vleugels uit te slaan?
Een geweldig boek over een steuntje in de rug dat je nodig hebt om
je angsten te overwinnen. Over zelfvertrouwen en leren geloven in
jezelf. Over het spreiden van je vleugels en het zelf kunnen.
Het voorlezen op de groep kan nu niet, alleen in de noodopvang. Maar thuis kan je papa, mama of je
grote broer of zus jou misschien wel voorlezen. Voorlezen is niet alleen gezellig, maar het prikkelt ook
de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en vergroot de woordenschat.
Naast het voorlezen kunnen er leuke activiteiten gedaan worden naar aanleiding van het verhaal. Ook
voor de oudere kinderen hebben wij leuke activiteiten verzonnen. Dus lees gauw verder!
Heb je het boek niet? Op YouTube kan je filmpjes vinden waarin het boek wordt voorgelezen. Ook
leuk om te vermelden is dat er een speciale mini-editie van het prentenboek uitkomt. Deze is vanaf 20
januari tot en met 30 januari 2021 te bestellen via de boekhandel.
Veel plezier!!
Heel veel groetjes van ons allemaal,
De pedagogisch medewerkers van Quadrant

Tip: H.K.H. Prinses Laurentien opent 20 januari De Nationale Voorleesdagen. De aftrap is te zien bij
het AVROTROS-programma Zin in Zappelin op NPO 3 om 7.05 uur (herhaling om 12.00 uur).
Mocht je nog meer willen doen rondom het boek? Zoek op internet op Coco kan het! en je vindt nog
meer ideeën, liedjes en filmpjes.

Hier een aantal activiteiten per leeftijdsgroep.

0-2 jaar
Baby’s/dreumesen vinden het leuk om samen te ‘lezen’. Neem je kind op schoot en vertel het
verhaaltje naar aanleiding van de plaatjes. Wat zie je? Kan je kind misschien al woorden nazeggen?
Teken een grote vogel op een groot vel papier of karton en laat
je kind de vogel verven met zijn handen. Zet ondertussen
geluiden van vogels aan. Zoals bijvoorbeeld:
Sounds of Nature Blackbird 1 Hour of the Blackbird's Song YouTube
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2-4 jaar
Lees het boek regelmatig voor. Herhaling vinden peuters fijn! Wanneer je het boek niet heb, kan je
een filmpje via YouTube laten zien waarin het boek wordt voorgelezen. Het verhaal is heel herkenbaar
voor peuters: ik durf niet! En dan met een zetje in de rug het toch gaan proberen.
Via de volgende link is een leuke animatie van het boek te zien: Animatie "Coco kan het" - Loes

Riphagen - YouTube
Na het verhaal kun je lekker gaan bewegen. Je kan de bewegingen van Coco nadoen.
Zoals:
Trippelen over een tak
Uit een ‘nest’ vallen
Fladderen met je vleugels
Mooie vormen vliegen
Achteruit vliegen
Misschien heeft je peuter nog meer ideeën?
Stimuleer je kind door steeds te zeggen: je kunt het!
Samen Coco knutselen. Je verft een kartonnen bordje zwart en vouwt deze dubbel. Plak er ogen en
een snavel op. Maak veren en plak die op. Echte veertje kan natuurlijk ook. Maak er eventueel een
touwtje aan. Als de vogel droog is, kan je kind de
vogel laten vliegen.
Een leuk liedje hierbij is Coco kan het! liedje YouTube. Hierin wordt gezongen: Coco vliegt hoog,
Coco vliegt laag, Coco vliegt snel, Coco vliegt traag.
Leuk om deze begrippen uit te beelden.

Een ander liedje om mee te bewegen is:
Ik durf (bijna) alles | Lied bij de Nationale Voorleesdagen | Beweeg mee! - YouTube

4-6 jaar
Zie ook bij de leeftijd van 2-4 jaar.
Het boek Coco kan het! zal ook kleuters zeker aanspreken. Wat durft je kind allemaal al en wat nog
niet? Maak een parcours in huis of buiten. Leg samen dit parcours af. Denk bijvoorbeeld aan op een
stoel klimmen en eraf springen, door iets heen kruipen enz.. Buiten in een speeltuin kan je ook allerlei
dingen verzinnen. Wat durft je kind en wat nog niet? En wat durft hij wel met hulp?
Een leuk kleuterliedje van Coco is te vinden op:

SING ALONG met het officiële 'Coco kan het!'-lied - YouTube
Knutselen: Maak Coco op zijn nest.
Van een eierdoos knip je een punt en
die verf je zwart. Hier maak je Coco
van, met vleugels, snavel, oogjes en
pootjes. Verf een baminestje groen en
plak dit op een bruin geverfde
keukenrol, dit is de boom. Eventueel maak je nog een tak aan de
boom.
Het thema vriendjes komt goed naar voren op de laatste bladzijde van
het boek. Juist in deze tijd missen de kinderen de vriendjes uit de klas.
Het is dan ook leuk om een kleurplaat te kleuren en die op te sturen
naar een vriendje/vriendinnetje.
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7 jaar en ouder
Coco laten vliegen. Pak een ballon en blaas die op. Knoop het niet dicht, maar
houdt de ballon dicht met een klip of knijper (of vraag aan iemand om de ballon
dicht te houden). Teken met een dikke stift ogen en een snavel op de ballon. Plak
er veertjes op met plakband. Je Coco is klaar!
Haal de knijper van de ballon en laat de ballon los. Coco vliegt nu een prachtige
vorm. Leuk om met meerdere balonnen tegelijk te doen. Maak verschillende
vogels, zo kan Coco met zijn vriendjes vliegen.
Ook leuk om te doen. Zorg dat er vogels in je tuin of balkon komen. Maak daarvoor
een vogelvoerhuisje. Dit kan je maken van een leeg melkpak of een leeg yoghurt
emmertje. Vraag hulp om de gaten eruit te snijden. Wees hier voorzichtig mee!
Versier het pak of emmertje. Leg er zaadjes of brood in en hang het buiten op.
Komen de vogels er op af?
Of ga eerst lekker naar buiten en zoek
allerlei takken. Beplak je melkpak daarmee
(zie foto). Of maak dikke takken aan
elkaar, zodat je een open kubus krijgt.
Hang daar vetbollen of een appel in.

Buiten idee
Neem eens een kijkje op de site van IVN Natuur Educatie (www.ivn.nl). Hier staan leuke tips en
ideeën op. Je kunt ook een regio aanklikken en zien wat er in je eigen buurt te doen is.
Een bijzonder activiteit is ijsbellen blazen.
Kijk op: Doe-tip: IJsbellen blazen | IVN en nu maar hopen dat het gaat vriezen!
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