
Themaprogramma Betty Sluyzer Kinderboekenweek 2019: De dierentrein 
Tijdens het themaprogramma De dierentrein leest Betty Sluyzer versjes en verhaaltjes voor uit Tijn op de fiets, Het 
grote verkeersboek van Tuk en Mijn eerste Van Dale, zingt ze beweegliedjes van haar CD's en spelen we allerlei 
spelletjes rond verkeer en vervoer: we varen op het piratenschip, we besturen de bus, we stappen op de 
politiemotor met Po de politieman, we gaan mee met de ambulance naar het ziekenhuis en uiteraard klimmen we 
samen met de dieren in de dierentrein. 
Michiel Megens, de componist van al Betty’s liedjes, begeleidt Betty op de gitaar. 
 
Organisatie 
Geschikt voor: peuters en kleuters 
Groepsgrootte: max. 35 kinderen, max. 1 groep, zodat de kinderen normaal kunnen zitten, het liefst op stoelen of 
banken, met het gezicht naar ons toe. 
Ik zit het liefst in een speellokaal in verband met de ruimte en al onze spullen, maar uiteraard kan het ook in een 
klaslokaal. 
Als we 2 x het programma spelen, dan graag in dezelfde ruimte, zodat we voor de 1e groep niet al onze spullen 
hoeven te verhuizen.  
Begintijd is afhankelijk van de locatie: Michiel komt uit Groningen, Betty uit Amersfoort. Graag in overleg de 
begintijd afspreken voor de 1e groep, vanaf 10.30 en graag na de lunchpauze de 2e groep plannen. 
Beschikbaarheid: dinsdag 1 oktober, vrijdag 4 oktober, zondag 6 oktober, dinsdag 8 oktober. 
Benodigdheden: Voor mij een stoel zonder leuningen en aan weerszijden van mij een tafel voor mijn spullen. We 
hebben een aansluitpunt voor een verlengsnoer nodig. Ik neem zelf een verlengsnoer mee. Voor Michiel rechts van 
mij een stoel zonder leuningen. 
 
Boeken en CD’s van Betty rondom verkeer en vervoer 
CD Billen Buikje Boelieboem, met tekstboekje, 2009, Betty Sluyzer Producties, 0-6 jaar 
CD Circus Pindasaus, met tekstboekje, 2010, Betty Sluyzer Producties, 0-7 jaar 
Het grote verkeersboek van Tuk, 2011, De Eekhoorn, 3-6 jaar 
Mijn eerste van Dale, de 1000 vroegst geleerde woorden, 2013, Van Dale, 0-6 jaar 
Mijn tweede van Dale, 2007, de dikke Van Dale voor kleuters, van Dale, 4-6 jaar 
Tijn op de fiets, 2015, SpecialBooX, 0-6 jaar 
 
Lespakket Verkeer en Vervoer 
Bij Het grote verkeersboek maakte Betty een Lespakket met heel veel vragen, opdrachten, spelletjes en liedjes bij de 
44 spreads uit Het grote verkeersboek van Tuk. 
Dit deel van het Lespakket Verkeer en Vervoer is bedoeld voor het digibord. 
Het is een Powerpoint/PDF-bestand en het bevat 77 pagina's met foto's, tekeningen, informatie, vragen, tips, liedjes 
en opdrachten.  
 
Alle bovengenoemde boeken en cd’s zijn te koop via de boekhandel en ook in Betty’s webwinkel 
https://www.gymbaby.nl.  
Alle boven- en ondergenoemde titels zijn te leen in de openbare bibliotheek. 
 
Onderstaande boeken van Betty Sluyzer over verkeer en vervoer kun je lenen in de bibliotheek: 
Alle auto’s staan stil 
Auto’s op de weg 
Buddy de brandweerman 
Piratenpoes 
Het feestje van Lulu 
 
Op Betty’s persoonlijke website kun je informatie vinden over haar boeken en liedjes rondom verkeer en vervoer en 
haar Lespakket Verkeer en Vervoer. 
https://www.bettysluyzer.nl/tipspeukleuverkeer.htm 
https://www.bettysluyzer.nl/het_grote_verkeersboek_van_tuk.htm 
https://www.bettysluyzer.nl/lespakket_verkeer_en_vervoer.htm 
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