Een muzikaal prentenboek voor peuters en kleuters, waarin samen met het jonge kind de
stem wordt ontdekt: dát is leuk speelgoed!
Scroll voor bestelinformatie naar pagina 2.
Wat doe je, zegt Sterre.
Ik zoek mijn stem, zegt Stijn.
Zal ik je helpen? zegt Sterre.
Dat is goed, zegt Stijn.
Ze zoeken in, achter, onder en naast allerlei
voorwerpen. Tot Stijn een bijzondere ontdekking
doet als hij grapjes maakt met de emmer over zijn
hoofd. Sterre schatert van het lachen!

Stijn zoekt zijn stem is een vrolijk muzikaal
prentenboek inclusief cd, voorgelezen èn gezongen door Noortje Herlaar (o.a. Mary
Poppins en Moeder ik wil bij de revue).
De cd bevat zowel de Nederlandse als de Engelse versie van het verhaal en de liedjes,
want het boek wordt tevens uitgegeven in het Engels: "Vince finds his Voice". Beslist een
aanrader voor scholen waar al in de kleutergroepen Engels wordt gegeven.
Méér met je stem en muziek.
Je stem kun je niet zien en niet pakken, maar hoe
ontdek je die dan? In Stijn zoekt zijn stem
ontdekken jonge kinderen op speelse wijze en met
humor hoe je eigen stem kan klinken.
Met de vier vrolijke liedjes op de bijbehorende cd
ontdekken kinderen ook hun zangstem. Deze nieuwe
liedjes nodigen uit tot creatief muzikaal spel.
Prentenboek en cd combineren zingen, voorlezen en
zelf lezen.
De prenten zijn echte schilderijen, gemaakt door
beeldend kunstenaar Monique Michel.
Hier valt veel op te ontdekken!
Achter in dit prentenboek volgt een praktisch
deel voor de “grote mensen” met bruikbare,
uitdagende ideeën voor muzikale activiteiten
thuis, in de kinderopvang en op school.
Verkrijgbaar via de Stichting Muziek op Schoot
voor € 11,95 (excl. verzendkosten).

Met de aankoop van dit boek steunt u het werk van de Stichting Muziek op Schoot.

Bestellen
Wilt u het boek bestellen stuur dan een e-mail naar:
info@muziekmethetjongekind.nl
In de e-mail zet u de volgende gegevens:
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoonnummer
Bezorgadres:
Aantal exemplaren Stijn zoekt zijn Stem: ……………
Aantal exemplaren Vince finds his Voice: ……………..
Maak het totaal bedrag over op bankrekeningnummer:
NL63INGB0007203464 (BIC: INGBNL2A)

t.n.v. Stichting Muziek op Schoot, onder vermelding van ‘bestelling Stijn’.
€ 11,95 per boek + verzendkosten:
Verzendkosten binnen Nederland
1 exemplaar porto € 4,35 Totaal € 16,30
2 exemplaren porto € 4,35 Totaal € 28,25
3 – 15 exemplaren porto € 6,95 plus aantal exemplaren maal € 11,95.
Meer exemplaren e/o bestellen vanuit het buitenland?
Mail naar info@muziekmethetjongekind.nl voor meer informatie.
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