
 

     

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Bezige Bijen en Toffe Tijgers, 
 
In februari willen we starten met de vertelkringen. 
Graag willen we u middels deze brief informatie geven over de vertelkring.   
 
 
Wat is de vertelkring? 
Begin met het kiezen van een onderwerp. Dat kunnen er een heleboel zijn, zoals: 

- de sport waar je op zit; 

- je huisdier; 

- iets dat je spaart; 

- iets waar je veel vanaf weet; 

- iets waar je meer van af wilt weten. 
Eigenlijk mag het overal over gaan! Als je kind er maar veel over kan vertellen vanuit zijn 
eigen ervaring of kennis. 

 
Hoe bereid je een vertelkring voor? 
Als het onderwerp is gekozen, ga je samen boeken, plaatjes en informatie zoeken. Dit doe je 
om nog meer over het onderwerp te weten te komen.  

Dan ga je dingen die belangrijk zijn op papier zetten. Zo weet je wat je aan de groep wilt 
vertellen. Ook kies je plaatjes uit die je aan de groep wilt laten zien. Natuurlijk mag je ook 
materialen meenemen of andere dingen laten zien.  
 
Het is niet de bedoeling dat papa of mama een hele PowerPointpresentatie voor je maakt, 
maar je mag het digibord wel gebruiken voor filmpjes, foto’s of andere dingen. Dat maakt het 
voor de andere kinderen in de groep nóg interessanter om naar je verhaal te luisteren.  

En dan is het oefenen geblazen. Je neemt geen heel verhaal mee op papier, maar zoveel 
mogelijk spullen en plaatjes waarover je kunt vertellen. Probeer dus in je eigen woorden te 
vertellen over het onderwerp dat je hebt gekozen. Je kunt bijvoorbeeld ook een woordweb 
maken als geheugensteun.  

In de groep gaan we eerst luisteren naar jouw verhaal en bekijken we de meegebrachte 
spullen. Daarna kunnen we je ook nog vragen stellen. Een vertelkring duurt ongeveer 10 
minuten.  

Heel veel succes met het voorbereiden van je vertelkring!!! 
 

Vriendelijke groet, 

Greetje, Aleta en Anouk  
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