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Beste ouders 

 
Op onze school zijn verteltassen ter beschikking. 

Wat is dat nu eigenlijk? Hoe kan u deze tassen uitlenen? 

Hoe werkt u ermee? 

 

Wat is een verteltas? 

Een verteltas is een kleurrijke tas met daarin een prentenboek. 

De inhoud van de verteltas brengt verhalen voor kinderen tot leven. 

Het helpt kinderen spelenderwijs ideeën, gevoelens en verhoudingen te verkennen. 

In de tas is materiaal aanwezig om de woordenschat te vergroten en taal, geletterdheid, rekenvaar-

digheden en wereldorïentatie te bevorderen.  

 

Hoe kan u een verteltas lenen om thuis te gebruiken? 

De verteltassen zijn te vinden in het bureau van mevr. Annie Boerjan. Bij haar kan u steeds terecht 

om een verteltas uit te lenen. Zij is aanwezig op school op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrij-

dagvoormiddag. Bij afwezigheid kan u steeds contact opnemen via mail:  

annie.boerjan@olvdeinze.be of per telefoon 0475/262896 

Bij het terug indienen van de verteltas zal zij aan de hand van een document, dat bevestigd is aan de 

buitenkant van de tas,  controleren of nog alles er in zit. Zo is het leuker voor de volgende lener om 

de tas te gebruiken. 

 

 Welke verteltassen zijn  voorhanden? 

� Voor de peuters en de kleuters van de eerste kleuterklas hebben we de volgende verteltas-

sen:  Nijntje – Rupsje nooit genoeg – Kleine beer – Dikkie Dik 

� Voor de kleuters van de tweede kleuterklas: Kikker is verliefd – Katarina Kietelkous – Wat zit 

er in je buik, mama? – Platvoetje 

� Voor de derdekleuterklassers : Nieuwsgierig Lotje – Rikki en zijn vriendjes – De mooiste vis 

van de zee – Elmer 

 

Wij willen u veel plezier wensen met de verteltassen. Mogen wij vragen dat u er zorg voor draagt, dat 

u de kinderen niet alleen laat experimenteren met de inhoud van de tassen en dat deze tassen onge-

schonden op school terugkeren. Indien er iets ontbreekt of stuk is, geef dit dan direct door. Op deze 

manier kan de kwaliteit van de tas worden gewaarborgd. 

 

Alvast veel leer- en speelplezier 

Directie en kleuterteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


