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Ziggy
Starlingand the



Ziggy skips along the water; his curls 
are bobbing up and down.
He counts the boats in the harbour:  
there are at least ten, or are there more?



 

Suddenly, Ziggy hears a very loud growl and he 
freezes, standing stock-still like a statue.
That sounded an awful lot like a lion roaring. 
Where did that loud roar come from?



Ziggy looks all around him but all he can 
see is a starling sitting in a tree, just 
minding his own business. 
Ziggy yells: ‘Watch out, there’s a lion!’
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In the distance he hears trumpeting.  
Help, it must be an elephant!
Ziggy climbs up the tree as fast as he can and yells: 
‘Starling! Can you get out of the way please!’



They sit on the tree branch together, a boy 
and a small starling.
But what has happened to the elephant, 
and where has that fierce lion gone?



Now he hears bubbling noises through the 
leaves and Ziggy is starting to think that 
this must be a dream!
How on earth could a fish climb so high up 
this huge oak tree?
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Suddenly, he hears a soft hissing. 
Now Ziggy is shaking with fear.
He covers his eyes with his hands. 
Oh no, it must be a giant snake!



What if it bites my bottom! But then, 
the little starling squeals: 
‘Don’t be afraid Ziggy, I am the snake, 
the fish, the elephant, and the lion.
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I can hiss, and bubble, and roar. I even learned to 
speak ‘Elephant’.
But the language humans speak is the hardest,  
I keep squeaking the letters wrong.’



Ziggy peeks out from behind his hands. 
‘What a clever starling you are!
If I teach you my most beautiful words,  
will you teach me to roar like a lion?’



Ziggy practices his roaring,  
loud and gentle, and high and low.
He even tries to growl.  
What a fun day this has turned out to be!



onzichtbaar

knikkerbaan
sproet

Starling practices his new words:  
invisible, freckle and marble track.
It’s so easy to make new friends if you  
can understand each other.



Just speak or bubble, squeak or 
trumpet in any language you like. 
Look for beautiful words to write a 
new exciting story.
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Praat met je kind  
vanaf het eerste begin

Praat met je kind  
in je beste taal

Praat veel met je kind,  
en praat in goede zinnen

Door voorlezen of 
vertellen, leert je kind veel 

verschillende woorden

Zorg dat je kind  
Nederlands hoort vanaf  

een jonge leeftijd

Ga maar van 
 de glijbaan af

Geef je kind de beste  
kansen om het Nederlands  

goed te leren

Een lekkere 
rode appel

Leer zelf goed  
Nederlands praten

Wees een voorbeeld  
voor je kind

Tot vanmiddag 
mama!

Dat is fijn 
om te horen

Zaantje heeft 
veel vriendjes 

gemaakt

Bir kız veya 
erkek kardeşin 

olacak

Би ли ми подал/а 
шоколадовите 

пръчици “Hagelslag”?  Timsahın
 ağzı açılıyor

Timsah

3 4
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Je kind voorlezen, een verhaal vertellen of samen liedjes zingen. Allemaal activiteiten die 
goed zijn voor de taalontwikkeling van je kind. Het is belangrijk dat je daar vroeg mee begint. 
Want hoe eerder je kind met taal in aanraking komt, hoe beter je kind zich ontwikkelt.  
Als je zelf wat minder goed Nederlands spreekt, kun je ook je kinderen voorlezen in de taal 

die je zelf het beste spreekt. In dit voorleesboekje staan 8 adviezen om je te helpen met 
taalontwikkeling. Meer weten? Ga naar www.pactpp.nl/meertaligheid. Op deze website 
vertellen we meer over de adviezen. 

Meertalig opvoeden is een kans voor je kind



 

Zaantje
spreeuwen de

Zaantje huppelt langs het water. 
Opeens hoort hij een woeste brul. 
Zaantje kijkt om zich heen maar 
hij ziet alleen een kleine spreeuw 
die op een boomtak zit. ‘Pas op, 
spreeuw!’ gilt Zaantje. 

Durf jij met Zaantje en de 
spreeuw op avontuur te gaan?

Kun jij brullen als een leeuw en sissen als een reuzen
slang? 


