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Zaantje huppelt langs het water,
zijn krullen springen op en neer.
Hij telt de bootjes in de haven,
het zijn er tien en ietsje meer.



 

Opeens hoort Zaantje heel hard grommen, 
hij blijft als een standbeeld staan.
Het lijkt wel op een leeuwenbrul 
waar komt die woeste brul vandaan?



Zaantje kijkt snel om zich heen, 
maar hij ziet alleen een spreeuw.
Die rustig op een boomtak zit,
Zaantje gilt: ‘Pas op een leeuw!’



Tetteretet, klinkt het uit de verte, 
help, daar komt een olifant.
Zaantje klimt pijlsnel in de boom
en roept: ‘Spreeuw ga eens aan de kant!’
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Ze zitten samen op de boomtak,
een jongen en een kleine spreeuw.
Maar waar is nu die olifant
en waar is nu die woeste leeuw?



Blub, bubbelt het door de blaadjes
en Zaantje denkt, dit is een droom!
Hoe kan een visje zo hoog klimmen
in deze dikke eikenboom?
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Plotseling hoort hij zachtjes sissen,
Zaantje wordt nu bibberbang.
Hij doet zijn handen voor zijn ogen, 
het is vast een reuzenslang!



Straks bijt hij nog in mijn billen
maar dan piept de kleine spreeuw: 
‘Niet bang zijn Zaantje, ik ben de slang,
de vis, de olifant en de leeuw.
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Ik kan sissen, bluppen, brullen,
ik heb ook olifants geleerd.
De mensentaal die is het moeilijkst,
ik piep de letters steeds verkeerd.’



Zaantje durft nu weer te kijken:
‘Wat ben jij een knappe spreeuw!
Ik leer jou mijn mooiste woorden,
leer jij mij brullen als een leeuw?’



Zaantje oefent met het brullen,
hard en zacht en hoog en laag.
Hij probeert ook nog te grommen,
wat een fijne dag vandaag!



onzichtbaar

knikkerbaan
sproet

Spreeuw oefent zijn nieuwe woorden,
onzichtbaar, sproet en knikkerbaan.
Je maakt makkelijk nieuwe vrienden,
als je een ander kunt verstaan.



Spreek of bubbel, piep of tetter,
in je allerliefste taal.
Ga op zoek naar mooie woorden
Voor een spannend nieuw verhaal.
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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
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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
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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? 


