
Schutblad: 
Tel alle bijtjes.

Spread 1: 
Hoeveel pootjes heeft Kleine Bij? 
Hoeveel babybijtjes zie je? 

Spread 2: 
Volg met je vinger de gele stippellijntjes. 
Durf jij van de bank af te springen en in papa/
mama’s armen te vliegen? 

Spread 3: 
De wind blaast hard tegen de vleugeltjes van Klei-
ne Bij. Kun jij een papiertje van de tafel blazen? 
En een autootje? 

Spread 4: 
Kleine Bij schuilt onder de bloempot. Kun jij in de 
kamer een goed plekje vinden om je te verstop-
pen? 

Spread 5:
Zie jij ook ergens een fiets? Volg met je vinger de 
gele stippellijntjes. Kan jouw vinger ook spronge-
tjes maken? 

Spread 6: 
Waarom wil Kleine Bij nog niet naar huis? Wat wil 
ze doen?

Spread 7: 
Hoeveel bijen kun je tellen? 
Wat voor kleuren hebben de bijen? 

Spread 8: 
Hoe voelt Kleine Bij zich als ze bloemen heeft ge-
vonden? 

Spread 9: 
Kun jij zoemen, net zoals Kleine Bij? Doe zoemver-
stoppertje: je verstopt je in de kamer, en je zoemt 
heel zachtjes, net zoals Kleine Bij. Kan papa of 
mama jou vinden? 

Spread 10: 
Zet een parcours uit door de kamer (kruipen, klim-
men, springen), met iets lekkers aan het eind, bij-
voorbeeld een lepeltje honing. Laat je kind het 
parcours volgen.

Spread 11: 
Kun je Kleine Bij vinden? 
Hoe voelt ze zich denk je? 
Kleine Bij vindt nectar lekker. Wat vind jij lekker? 

Spread 12: 
Welke bij is het grootst?
Kun jij buiten ook bloemetjes vinden? 
Kijk goed of je ook een bij ziet!

Verwerkingstips bij

kleine bij houdt vol      Corien Oranje            Marieke ten Berge

kleine bij
houdt vol
Corien Oranje
Marieke ten BergeEen prachtig prentenboek om samen met peuters en jonge kleuters te 

lezen. Over nieuwe dingen leren, elkaar helpen, en over doorzetten, ook 
als het soms tegenzit.

Corien Oranje en Marieke ten 
Berge werkten eerder samen 
aan Kleine Zwaluw durft niet.

Marieke kreeg in 2022 voor 
haar boek Noord de Zilveren 
Penseel en de prestigieuze 
Premio Andersen prijs.

www.royaljongbloed.com

Kleine Bij krijgt een belangrijke taak: stuifmeel en 
nectar verzamelen. Ze kan niet wachten om eropuit te gaan. 

Maar dan begint het te regenen. Dat is gevaarlijk! Als het weer 
droog is, ontdekt Kleine Bij dat er nergens bloemen te vinden 

zijn. Maar … Kleine Bij houdt vol! 

kleine
zwaluw

durft niet

Corien Oranje
Marieke ten Berge

Een warm, veilig prentenboek voor peuters. Over bang en dapper zijn, over zelf 
doen en geholpen worden, over je eigen weg vinden en tegelijk weten dat je kunt 
terugvallen op de personen (of vogels) om je heen, die er altijd voor je zullen zijn.

Corien Oranje is auteur van bijna honderd kinderboeken 
voor alle leeftijden. Bij de studio van Marieke ten Berge 

vliegen zomers de zwaluwen af en aan: een prachtige 
inspiratiebron voor dit prentenboek.

www.royaljongbloed.com

kleine zw
aluw

 durft niet      Corien Oranje         Marieke ten Berge

Kleine Zwaluw zou het liefst voor 
altijd veilig in zijn nestje blijven zitten … 

Als het herfst wordt, gaan alle zwaluwen op reis, 
helemaal naar Afrika. Moet Kleine Zwaluw echt 

mee? Eigenlijk durft hij niet … 

Met 
verwerkings

tips!

kleine bij
houdt vol
Corien Oranje
Marieke ten Berge

Deze verwerkingstips horen bij Kleine Bij houdt vol, Corien Oranje en Marieke ten 
Bergen, ISBN 9789085435082, Uitgeverij Columbus, onderdeel van Royal Jongbloed 
Publishing.


