
Samen p o ë z i e  mak enWaarom?

Wat kunnen
ouders thuis
doen rond
poëzie?  

Poëzie wakkert het leesvuur aan.

Poëzie prikkelt de fantasie en de creativiteit. 

Jonge kinderen nemen klanken en ritme op uit

versjes en liedjes, wat goed is voor hun

taalontwikkeling. 

Beginnende lezers leren via het rijm sneller

klanken van elkaar onderscheiden. Dit helpt hen

om vlotter te leren lezen en schrijven. 

Voor oudere kinderen is poëzie een manier om

gevoelens onder woorden te brengen. 

Maak samen een gedicht over jullie gezin. 

Betrek je kind bij het schrijven van wensen op

een geboortekaartje, kerstkaartje ...

Geen nieuwjaarsbrief meer op school? Vraag je

tiener er (samen) een te maken.  

Hou een schriftje bij met leuke quotes van je

kind(eren).

Leg een schriftje aan met mooie teksten die

jullie tegenkomen. 

Schrijf op cadeaulabels een omschrijving voor

wie het cadeautje is. 

Poëz i e  e e n p l a a t sg e v e n i n hu i s
Bied (kinder)boeken met gedichten aan: ga

samen naar de bib, laat een gedichtenbundel

voor kinderen rondslingeren ... 

Druk je lievelingsgedicht af en kader het in.

Heeft je kind ook een favoriet gedicht? 

Schilder of kleef een leuke spreuk op een lege

muur. 

Kies een gedicht als screensaver. 

Hang een poster met een gedicht op de deur

van het toilet.

Kleef een gedicht op de treden van de trap. 

Tus sendoo rt j e s
Zing kinderliedjes en -versjes. 

Geef een rijmpje mee in de brooddoos. 

Maak er een spelletje van om te praten in rijm. 

Speel fantasiespelletjes. Verzin gekke

hoeveelheden 'hoeveel ik van je hou' of gekke

menu's voor het avondeten. 

Begin het voorleesritueel met een gedichtje. 

Zoek rijmwoorden in de auto. 

Verstop gedichtjes onder het kussen,                   

 in een jaszak ...

Zoek je oude poëziealbum op zolder. 
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