Gerda Havertong presenteert voorleesapp tijdens "Media Ukkie Award"
Tijdens de uitreiking van de Media Ukkie Award lanceert Het Kinderopvangfonds de nieuwe
voorleesapp “Timo en het Toverstokje”. Dit prentenboek geschreven door Rian de Visser biedt Het
Kinderopvangfonds dit jaar gratis als digitale app aan in het kader van het “Jaar van het Voorlezen
2013”.
De voorleesapp wordt woensdag 17 april tijdens de award uitreiking gepresenteerd door Gerda
Havertong, die - begeleid door de animaties uit het digitale prentenboek - voorleest uit “Timo en het
Toverstokje”. De app is gratis te downloaden via de App Store (Ipad) & Play Store en is een initiatief
van het project Digidreumesen van Het Kinderopvangfonds.
Aandacht voor digitale prentenboeken
Digidreumesen lanceert de app Timo en het toverstokje om “het Jaar van het Voorlezen 2013” te
ondersteunen en de meerwaarde van digitale prentenboeken onder de aandacht te brengen.
Directeur van Het Kinderopvangfonds, Christel Eijkholt: “Voorlezen is enorm belangrijk voor de
ontwikkeling en woordenschat van jonge kinderen. Digitale en geanimeerde prentenboeken helpen
daarbij en zijn bovendien hartstikke leuk voor jonge kinderen.”• Eijkholt ziet ook mogelijkheden voor
dit soort prentenboeken als hulpmiddel voor ouders die zelf geen Nederlands spreken of moeite
hebben met voorlezen. “Maar ook bij de kinderopvang, als ondersteuning en stimulering van de
taalontwikkeling, zie je dat steeds meer digitale prentenboeken worden gebruikt.”•
Timo en het Toverstokje wordt voorgelezen door Gerda Havertong, maar kan ook zelf worden
ingesproken en opgenomen. Eijkholt: “Leuk als je kind bijvoorbeeld gaat logeren en je toch even je
stem wilt laten horen.”•
Voorleeswedstrijd
Aan de lancering is ook een wedstrijd verbonden. Met één druk op de knop sturen voorleesouders,
oppassers, kinderopvangmedewerkers, opa’s en oma’s en andere voorlezers hun stem op.
Gedurende heel 2013 kunnen mensen zo meedoen aan een voorleeswedstrijd met maandelijks als
prijs een WepBoek pakket. Uit de maandwinnaars wordt in december De Voorleesstem 2013
gekozen.

