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LEEF!
Hét christelijke peuterprogramma
De methode LEEF! is een veelzijdig programma, 
dat aan de hand van de bijbelverhalen uit de 
B-boekjes op een thematische wijze werkt aan 
de brede ontwikkeling van kinderen en hen de 
nodige bagage meegeeft ter voorbereiding op de 
basisschool. De methode is bruikbaar geduren-
de de gehele dag, met speci� eke vaste momen-
ten. Elk thema is opgesplitst in drie leeftijdsni-
veaus. Er is per thema extra aandacht voor taal.

De methode LEEF! is gebaseerd op de kennis 
van de ontwikkeling van jonge kinderen, van 
baby’s tot kleuters en van de manieren waarop 
jonge kinderen leren. Hierbij is gebruik gemaakt 
van theoretische inzichten van de grondleggers 
van de hedendaagse ontwikkelingspsychologie 
zoals Piaget, Vygotsky, Erikson. De uitgangs-
punten van het Pedagogisch kader (2009) zijn 
een belangrijke bron geweest om de activiteiten 
en inhouden die aangeboden worden in de 
methode LEEF! vorm te geven.

Vanuit principes 
als voorleven, 
naleven, 
uitleven, 
meeleven en 
beleven, wil 
LEEF! handvatten bieden waarmee opvoeders, 
verzorgers en kinderwerkers, vanuit de gezind-
heid van Christus, het leven met God overdragen 
aan de nieuwe generatie.

De Internationale Bijbelbond heeft vanuit het 
motto: ‘Laat de Bijbel spreken’ programma’s 
ontwikkeld die gebruikt kunnen worden in de 
kinderopvang, in peuterspeelzalen, door gast-
ouders én in de kerken!

Hartelijke groet,

Annette DoggenAnnette Doggen

L E E F !
Voor kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en gastouderbureaus

L E E F !
Voor de kerken

Serie rood
B-boekjes 
• Abraham
• David
• Kerstfeest
• Vier vrienden

Serie geel
B-boekjes 
• Jozef
• Daniël
• Bartimeüs
• Brood en vis 

Serie blauw
B-boekjes 
• Noach
• Mozes
• Goede vader
• Paasfeest

Serie oranje
B-boekjes 
• Woestijnreis
• Nehemia 
• Kinder-
 zegening
• Pinksterfeest

Serie groen
B-boekjes 
• Ruth
• Elia
• Zacheüs
• Paulus

Serie paars
Voor de 
kerken 
40-60 lessen
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Thema’s
Het programma biedt - voor drie leeftijds-
niveaus: 0-1½ jaar, 1½-2½ jaar en 2½-4 
jaar - vier geestelijke thema’s: 

• God houdt van je; 
• God zorgt voor je; 
• God helpt je; 
• God is bij je.

Kindgerichte thema’s: 
muziek maken, bouwen, delen, feestvieren, 
eten en drinken, vervoersmiddelen, kleding, 
dieren, een baby, jaloers zijn, samen spelen, 
reizen en onderweg zijn, alleen zijn, etc.

Brede ontwikkeling
In de verschillende leeftijdsgroepen wordt 
gewerkt aan de sociaal-emotionele ontwikke-
ling, geestelijke vorming, taalontwikkeling, 
voorbereidend rekenkundig inzicht, de motori-
sche ontwikkeling en vaardigheden die passen 
bij de leeftijd van het kind. Hiermee sluit het 
programma aan bij de lijn van vroeg- en voor-
schoolse educatie.

Ondersteunend materiaal
Bij de themaprogramma’s wordt gebruikge-
maakt van de serie B-boekjes en knieboeken 
met de bijbehorende dvd’s. Bij de handleiding 
wordt een cd-rom geleverd met aanvullend 
materiaal, zoals dagritmekaarten, praatplaten, 
kleurplaten, verwerkingen, brieven voor de 
ouders, e.d.

Programmaopbouw
• Programmaschema 
 met doelen en thema-activiteitenoverzicht 
• Voorbereiding thema 
 met inleidingen voor pedagogisch 
 medewerkers
• Praktische voorbereidingen 
 met themahoek, themasymbool, koffer, 
 tips buiten de deur, planningsformulier, 
 materialenlijst en ouderbrieven
• Pedagogische aanwijzingen 
• Dagopening 
 met gebed en kringgesprek
• Activiteiten per leeftijdsgroep 
 met praktische aanwijzingen en competenties
• Taal 
 met media, woordbegrip, praatplaat, liedjes

Ook gastouderbureaus kunnen de aangesloten 
gastouders het programma LEEF! aanbieden.

Het gastouderbureau betaalt per deel van 
LEEF! voor de aangesloten gezinnen € 99,- of 
€ 395,00 voor alle 5 de delen. 

Daarvoor ontvangt het gastouderbureau het 
recht om de handleiding en de cd in een bevei-
ligde omgeving op internet te zetten zodat 
gastouders kunnen inloggen en de handleiding 
en cd kunnen gebruiken.

De gastouder schaft de 4 bijbehorende B-boekjes 
(€ 6,25 per titel) aan en eventueel de dvd (€ 12,95 
per kleur) via www.ibb.nu/winkel (plus verzend-
kosten) of via de christelijke boekhandel (zonder 
verzendkosten).
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Inhoud
De methode bestaat uit 20 lessen bij het Oude- 
en 20 lessen bij het Nieuwe Testament met 20 
lesschetsen voor een herhalingsles. In elke 
les staat een een thematekst op rijm centraal 
waarmee de peuters zich eigen kunnen maken 
wat God zegt en doet voor hen.

Thema’s
Het programma biedt 4 geestelijke thema’s: 
• God houdt van je; 
• God zorgt voor je; 
• Gods helpt je; 
• God is bij je 
voor peuters van 2-4 jaar.

Geloofsontwikkeling
De methode is afgestemd op de ontwikkeling 
van het jonge kind waarin de geloofsontwik-
keling voorop staat. Daarnaast is er aandacht 
voor onder meer de sociaal-emotionele-, 
de motorische- en de taalontwikkeling.

Ondersteunend materiaal
Bij de lessen wordt gebruik gemaakt van de 
serie B-boekjes, de bijbehorende dvd’s en 
3 knieboeken van Kerstfeest, Pasen en 
Pinksteren. Bij de handleiding  wordt een 
cd-rom geleverd met 80 kleurplaten.

Een voorbeeldles staat op de site.

Programmaopbouw
· Voorbereiding
 met stille tijd en praktische voorbereidingen
· Welkom
 met gebed en kringgesprek
· Bijbelverhaal
 met voorlezen, dvd of vertelling; vragen bij 
 het verhaal, zingen en thematekst
· Verwerkingen
 met spelletjes, knutselen en kleurplaten
· Afsluiting
 met terugblik, herhaling en danklied

Het is mogelijk een LEEF!-introductie te geven op locatie. Hiervoor kun je een afspraak maken 
via annette.doggen@ibb.nu. De kosten hiervoor bedragen € 100,- (exclusief reiskosten: € 0,19 p/km.)
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BESTEL LEEF! voor kinderdagverblijf/peuterspeelzaal
Serie rood, geel, blauw, oranje of groen à € 195,-
Alle vijf series samen kosten € 795,-

Elke serie bestaat uit: 4 B-boekjes, 4 knieboeken, 1 handleiding, 1 cd-rom, 1 dvd
Exclusief administratie- & verzendkosten € 10,-

BESTEL LEEF! voor gastouderbureau
Serie rood, geel, blauw, oranje of groen à € 99,-
Alle vijf series samen kosten € 395,-

Elke serie bestaat uit: digitale handleiding en illustratiemateriaal voor alle aangesloten gastouders. 
Gastouders schaffen zelf de 4 bijbehorende B-boekjes en dvd aan voor een setprijs van € 32,50.
Exclusief administratie- & verzendkosten (variabel).

BESTEL LEEF! voor de kerk
Handleiding paars + cd-rom à € 49,95
Uitbreiding: 
• 20 B-boekjes à €115,- 
• 3 knieboeken à € 55,- (Kerstfeest, Paasfeest en Pinksteren)
• 5 dvd’s à € 60,- (totaal € 19,75 voordeel)
Exclusief administratie- & verzendkosten € 10,-

Materiaal KDV/PSZ GOB KERK
20 B-Boekjes √ √ √

5 dvd’s √ √ √

20 knieboeken √ x 3

Handleiding 5 mappen 
Series: rood, geel, blauw, 

oranje, groen

digitaal
Series: rood, geel, blauw, 

oranje, groen

1 map
Serie: paars 

Cd met verwerkingen uitgebreid uitgebreid kleurplaten

Prijzen per serie totaal per serie totaal handleiding + uitbreidingen

Voor de complete serie kunnen kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en gastouderbureaus eventueel een 

betalingsregeling treffen.

Materiaal te bestellen via www.ibb.nu bij ‘onze uitgaven - voor peuters en kleuters’.
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