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Thema De Koe 

Samen Lezen 
 
Kinderen presteren beter op school als ze elke dag worden 

voorgelezen; door voor te lezen komen kinderen in aanraking 

met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én 

taalbegrip. Je kunt kinderen dus geen groter plezier doen dan ze 

elke dag voor te lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

Klaartje Koe 

Axel Scheffler 

Klaartje Koe is moe. Maar waar vind ze een 

rustig plekje om te slapen? 
 

Boe zegt de koe 

Dick Bruna 

Boe zegt de koe en wat roept de uil? Leer 

nog veel meer dieren en hun geluiden 

kennen in dit grote kartonboek dat 

gebaseerd is op het klassieke prentenboek 

van Dick Bruna. 
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De koe die in het water viel  

Phyllis Krasilovsky 

 

De koe Hendrika is ongelukkig. Ze wil naar 

de stad waar Pieter, het paard, haar over 

vertelt. Op een dag valt ze in de vaart, 

komt in een oude mestbak terecht en drijft 

naar de stad. Daar kijkt ze rond en op de 

kaasmarkt ziet ze haar boer die haar weer 

mee naar huis neemt. Voortaan heeft ze 

genoeg om over na te denken. 

De Koe die een ei legde 

Andy Cutbill 

Nellie de koe heeft een ei gelegd! Niet te 

geloven: een koe die een ei legt. En Nellie 

is juist zo'n doodgewone koe. Ze kan niet 

eens fietsen of op haar handen lopen, 

zoals de andere koeien. Die vertrouwen 

het zaakje dan ook helemaal niet; daar 

zullen de kippen wel achter zitten! 

Iedereen wacht vol spanning tot het ei is 

uitgebroed. Wordt het een kip? Of toch 

een koe? 

De koe die in een boom klom 

Gemma Merino 

 

Kee is anders dan de andere koeien. 

Ze houdt van verhalen en ontdekken en 

dromen. 

'ONMOGELIJK! BELACHELIJK! ONZIN!' 

zeggen haar zussen over Kee's ideeën. 

Zal Kee hen kunnen overtuigen dat er 

meer is in het leven dan vers gras? 


