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Op deze pagina staat een leuke boekenlegger. Knip hem uit,
vouw hem dubbel en lijm hem vast.
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Praten over
over beroepen:
Praten
-

Wat wil je later worden?
Waarom past dit bij jou?
Wat lijkt je leuk aan dit beroep?
Wat lijkt je niet leuk aan dit
beroep?

Wat zijn saaie beroepen?
Wat zijn sportieve beroepen?
Wat zijn vieze beroepen?
Wat zijn spannende beroepen?
Wat zijn gevaarlijke beroepen?
Met welke beroepen help je andere
mensen?

Wat
wil jij
jij
Wat wil
later worden?
worden?
later

Lees erover
erover in
in een boek!

Nieuwsbrief voor ‘Samen Lezen!’
Wilt u regelmatig handige boekentips en leesadviezen
ontvangen? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief ‘Samen Lezen!’
We
twee versies: en
één voor
ouders en
scholen
Wilthebben
u leesmotivatie
leesplezier
in één
de voor
thuissituatie
(met materiaal voor ouders). Samen Lezen!: de manier om
bevorderen? Meld u aan voor de e-nieuwsbrief ‘Samen lezen!’.
leuk en goed met uw kind aan de slag te gaan met lezen in de
U ontvangt meerdere keren per jaar interessante informatie over
thuissituatie. Hierbij de linken:
lezen. Denk hierbij aan leestips, boekentips en/of pdfSamen
Lezen!die
voorvoor
scholen
documenten
ouders en kinderen waardevol zijn.
è
Link
aanmelding
Samen Lezen! voor ouders

Samen Lezen!

Goed kunnen lezen is belangrijk voor
een kind. Help kinderen door thuis
aandacht te hebben voor boeken.
Tip 1: Ga samen naar de bibliotheek
om leuke boeken uit te zoeken! In
de bijlage staan boekentips
(thematitels kinderboekenweek).
Tip 2: Lees op vaste momenten,
maak er een dagelijkse routine van.
Bijvoorbeeld voor het slapengaan.
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groep

1-2

Boze juffen, blije
juffen

Ada dapper,
wetenschapper

Dit is voor jou

Ik weet wat ik
worden wil

Prinses Arabella gaat
naar de kapper

Agent en Boef

Willeweten:
De haven

Dokter Vos

Tim de kleine
boswachter

Baas van de wereld

Te gekke beroepen
die echt bestaan

Handboek voor
Superhelden

Hoe maak je een
boek?

De Zweetvoetenman

Rekenen voor je
leven

Van boswachter tot
Youtuber

Weet je wat ik
worden wil…

groep

3-4

Wat is jouw beroep?
groep

5-6

Geheim agent oma
Max
groep

7-8

De Veger
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Schrijfen/of praatopdracht
Schrijfopdracht
Wat wil je later worden?

Wat lijkt je leuk aan dit beroep?

Hoe laat begint en eindigt je werkdag?
Welke kleding draag je op je werk?

Met wie werk je samen?

Hoe ziet je werkplek eruit?
Hoeveel verdien je?

(teken je werkplek op de achterkant van dit papier)

Onderwijs en Zorg | Jeugdpraktijk

