
 
 

STORK heeft met de KNNV Uitgeverij het informatieve prentenboek  

'Zeg kleine ooievaar' voor kinderen van 3 tot 8 jaar het licht doen 

zien. ‘Zeg kleine…’ is een vrolijke serie, die jonge kinderen op een 

speelse manier kennis laat maken met het leven van dieren. Eerder 

verschenen: egel, zeehond, vleermuis, dolfijn, eekhoorn, bever, bij 

en roodborstje. Bij alle dierenverhalen hoort een CD met meezingliedjes en de website 

www.zegkleine.nl.  

                                                                                     

 
STORK stelt een aantal boeken beschikbaar aan basisscholen, buitenschoolse opvang en 
kinderdagverblijven (zolang de voorraad strekt). Het boek is tegen vergoeding van de 
verzendkosten aan te vragen. Vul onderstaande bon in en doe die samen met 7 
postzegels van 1 in een envelop en stuur die op aan STORK: t.n.v. Monique van 
den Broek, Bezuidenhoutseweg 265a, 2594 AN Den Haag.  
 
Als tegenprestatie vragen wij de leerkracht/begeleider een foto te sturen van de groep, 
terwijl het prentenboek wordt voorgelezen. Die foto komt op de website 
www.ooievaars.eu Voor vragen info@ooievaars.eu  
 

Naam school/instelling…………………………………………………………………………………………………… 

Naam leerkracht/begeleider………………………………………………………………………………………………… 

Adres school/instantie………………………………………………………………………………………………… 

Postcode………………………………Plaats………………………….…………………………………………………………. 

Tel…………………………………………..  E-mail………………………………………………………………………………… 

 

Zeg kleine Ooievaar 
Ooievaars zijn trekvogels. Daarom trekken Puck en Pim helemaal 

naar West-Afrika. Wat een vliegavontuur! Het is zo’n lange tocht dat 
ze moe worden. Er zit geen vaart meer in hun vleugels. Komen ze 

er wel? 
Kleuters leren ooievaars kennen. Een mooi verhaal en achterin vier 

pagina’s vol informatie over de ooievaar.  
Wist jij bijvoorbeeld dat een ooievaar wel 5.000 kilometer vliegt om 

in de winter in Afrika te zijn?  
 Het is een spannend voorleesverhaal met  leuke weetjes over 

ooievaars met luisterboek en CD-meezingliedjes 
van de hele serie. Winkelprijs € 14,95 

 

http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/0/zegkleine
http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/0/zegkleine
http://www.zegkleine.nl/
http://www.ooievaars.eu/
mailto:info@ooievaars.eu
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