BoekStartEnVerder 8
lezen, luisteren, kijken, spelen
met baby’s en peuters
De nieuwste boeken voor 0-4
en voorleestips

BOEKSTART
Kom naar de Bibliotheek!

Pim (zes maanden) en papa Marcel.

Baby’s van zo’n half jaar laten al
goed merken dat ze voorlezen
leuk vinden.

BoekStart, het leesbevorderingsprogramma
voor kinderen van nul tot vier jaar, bestaat
vijf jaar. Inmiddels doen bijna alle Bibliotheken mee. Ook steeds meer peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken
met BoekStart. In de deelnemende kinderopvang is voorlezen en samen bezig zijn
met boekjes een vast onderdeel van het
dagprogramma. Dat geeft (voor)leesplezier én het is goed voor de taalontwikkeling van je kindje. Want voorlezen is behalve leuk, ook heel belangrijk.
Misschien hebben jullie samen het BoekStartkoffertje al opgehaald in de
Bibliotheek en is je kindje lid geworden. Het is een goed idee om regelmatig
zo’n bezoekje aan de Bibliotheek te brengen. Jullie hebben samen een leuk
uitje en je ontmoet er andere ouders met kinderen in dezelfde leeftijd. Als je
kindje iets ouder is, zal je merken hoe leuk hij het vindt om zijn eigen boekjes
uit te zoeken.

Leuke boekjes voor baby’s van zes maanden:
• Baby’s kijkboek
van Xavier Deneux
• Kleine Ezel knispert
van Rindert Kromhout (tekst) en Annemarie van Haeringen (tekeningen)
• Lekker pakken
van Guido Van Genechten
Heb jij ook een leuke foto van je kindje dat een boekje ‘leest’?
Mail je foto naar: Marijke Bos, Stichting Lezen

De Bibliotheek organiseert regelmatig een ouderbijeenkomst over voorlezen.
Er wordt dan bijvoorbeeld verteld hoe je het beste aan heel jonge kinderen
kunt voorlezen, welke boekjes bij welke ontwikkelingsfase passen of je hoort
meer over taalontwikkeling. Soms zijn er workshops voor ouder en kind met
onderwerpen als muziek op schoot of gebarentaal. Of er is iemand uitgenodigd
van het consultatiebureau. Sommige Bibliotheken hebben een maandelijkse
inloopochtend of een babycafé. Informeer eens naar de activiteiten die in
jouw Bibliotheek worden gehouden!

☞

Kijk op boekstart.nl voor een BoekStartbibliotheek bij jou in de
buurt.
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BOEKSTART
Voorlezen aan baby’s: hoe doe je dat?
Knus en gezellig
Je baby vindt het fijn om bij je op schoot te zitten en om
samen met een boekje bezig te zijn. Dit houdt hij nog maar
even vol, maar je kunt het wel meerdere keren op een dag
doen.

> 2-3 mnd

> 3-5 mnd

Kikker

Je baby zwaait met het boekje, slaat erop of doet het in de
mond. Dat hoort bij het ontdekken van boeken. Door plaatjes aan te wijzen, er geluiden bij te maken en te bladeren,
ontdekt je baby het verschil tussen een boekje en speeltjes.

Max Velthuijs (tekeningen)
Uitgeverij Leopold, € 7,95
Ook voor baby’s zijn er nu al heel wat boekjes over Kikker
en zijn vele vriendjes. Dit zachte stoffen boekje bevat een
knisperende pagina en een spiegeltje. Het kan met een
stevige ring aan de box, de buggy of het autozitje bevestigd
worden. (6 mnd+)

Kijk goed naar je baby. Welk plaatje trekt zijn aandacht?
Welk geluid vindt hij leuk? Als je daar goed op let, kun je
juist die leuke dingen herhalen. Plezier voor twee!

> 9-12 mnd
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☞

Ollie buggy boekje

Je baby begint het aanwijzen op de plaatjes al te volgen.
Soms is hij erg druk. Het helpt dan om even een bijtring of
fopspeen in de mond te geven.

Tiamo, € 9,99
Dit zachte stoffen buggyboekje bevat naast kleurige applicaties ook een spiegeltje en twee bijtringen. Het is geschikt
om mee te spelen (en te ‘lezen’) en om de hand-oogcoördinatie te stimuleren. (6 mnd+)

Voorlezen kan al iets langer

Spetter, spatter

Je baby begrijpt steeds beter wat er in het boekje te zien is.
Hij gaat nu ook zelf aanwijzen op de plaatjes. Je kunt dan
de naam van het dier of voorwerp noemen en er iets bij
vertellen.

Dawn Sirett (tekst & tekeningen)
Uitgeverij Veltman, € 4,99
Dit kleine, vierkante kartonnen voelboekje heeft een gewatteerd omslag, voelelementen en glimmende delen. In de
serie ‘Baby voelboekje’ zijn nog veel meer deeltjes verschenen,
over dieren, voertuigen of het bad- en bedritueel. AP (6 mnd+)

Aanwijzen
> 7-9 mnd

Baby’s ontdekken een boekje op hun eigen manier: door te voelen,
te sabbelen, ermee te gooien. Een babyboek moet hier tegen kunnen. Met ongeveer tien maanden ontdekt je kindje hoe een boek
‘werkt’. Het raakt meer gericht op de inhoud en slaat bladzijden
om. Soms vijf tegelijk, maar dat geeft niet. Het gaat om het ontdekken en samen met het boekje bezig zijn.

Boeken verkennen

Herhalen
> 5-7 mnd

BABYBOEKJES

Kijk ook op boekstart.nl
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DREUMESBOEKEN (1+)

PEUTERBOEKEN (2+)

Een dreumes van ruim een jaar gaat herkennen wat er op de
plaatjes staat. Foto’s of duidelijke tekeningen van dieren doen het
erg goed. Het liefst niet meer dan één per plaatje. Vertel er iets bij.
Het geeft niets als je kind in het midden van het boek wil beginnen.
Het is toch nog niet toe aan een echt verhaal.

Een peuter van een jaar of twee is toe aan een echt verhaaltje.
Over een meisje of een jongetje dat iets beleeft wat je kind herkent.
Ook dieren doen het erg goed. De platen moeten duidelijk laten
zien wat er in het verhaal gebeurt.
Hoera, ik ben 2!

Lezen en leren met Rupsje Nooitgenoeg:
Tegenstellingen
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Eric Carle (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 9,95 (per set)
In dit kleine kartonboekje staan verschillende tegenstellingen: dag en nacht, jong en oud, groot en klein. Het is een
van de deeltjes uit een box met acht aanwijsboekjes over
onderwerpen als kleuren, vormen en geluiden. AP (1,5+)

Marianne Busser en Ron Schröder (tekst) en
Dagmar Stam (tekeningen)
Uitgeverij The House of Books, € 12,95
Helemaal jarig met een taart met kaarsjes, samen eendjes
voeren en lekker alleen maar nee zeggen: peuterbelevenissen en -emoties in kleine verhaaltjes. Deel uit de serie ‘Hoera-boeken’, een reeks prentenboeken met vrolijk gekleurde
tekeningen en tekst op rijm. AP (2+)

Mijn kleine Kikker: eerste woordjes

Mijn verhalenboek

Max Velthuijs (tekeningen)
Uitgeverij Leopold, € 9,95 (per set)
Plastic tasje met vier miniboekjes over Kikker. Om samen
te kijken naar de vrolijke tekeningen en de afgebeelde voorwerpen en dieren te benoemen. Goed voor de woordenschat! AP (1,5+)

Xavier Deneux (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Oogappel, € 10,95
Vier korte verhaaltjes over konijntje Luuk. Hij leert op het
potje plassen, gaat voor het eerst naar de peuterschool, is
boos als zijn toren steeds omvalt en hij verstopt zich keer op
keer voor mama. AP (2+)

Pieter Konijn: speel met mij

Wat is de sneeuw mooi

Beatrix Potter (tekeningen)
Uitgeverij Ploegsma, € 13,95
Door een uitsparing in dit kartonboekje piept een handpop
van Pieter Konijn tevoorschijn. Kinderen kunnen uitgenodigd
worden het zachte pluchen konijn te aaien, te kietelen en
te knuffelen. Goed voor veel speelplezier met een baby of
dreumes! AP (1,5+)

Emiri Hayashi (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 16,95
In de sneeuw valt heel wat te ontdekken met het grijze
konijntje van zachte stof dat je kunt voelen op elke bladzijde.
Tellen kan ook: van één groot rendier tot en met vijf eekhoorntjes en wel duizend sneeuwvlokjes die naar beneden
dwarrelen. AP (2+)

VADERS VOOR LEZEN
Houd je van lezen en zijn er
bij jou thuis veel boeken te
vinden? Grote kans dat je
kindje boeken en lezen ook leuk vindt.
Daarop heb je als ouder een grote invloed,
óók als je kindje nog heel jong is. Want:
goed voorbeeld doet goed volgen! Door
dagelijks samen een kwartier met een
boekje bezig te zijn, leert je kindje er
duizend woorden per jaar bij. Zo wordt er
op een leuke en gezellige manier een basis
gelegd voor als je kindje straks naar school
gaat.
Uit onderzoek blijkt dat jongens minder lezen dan meisjes. En ook dat voorlezen door vaders er meer toe doet. Vaders zouden hierin dus een grotere rol
moeten krijgen! Daarom heeft 2014 als thema: Vaders Voor Lezen. Er komt
een landelijke campagne rond lezende mannen die het voorbeeld geven.
Dan wordt lezen ook voor jongens vanzelfsprekender.

BOEKENTIPS
Stoere boeken
Boeken voor hele jonge kinderen gaan vaak over schattige dieren
die lieve avonturen beleven. Misschien dat jongens daarom van
jongs af aan niet zo van lezen houden? Toch zijn er stoere boeken
genoeg, die hen wél aan zullen spreken. En die ook leuk zijn voor
meisjes!
Mijn papa
Guido Van Genechten (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 14,95
De papa van peuter Jan is de liefste van de wereld.
Jan kan aan zijn arm hangen, boven zijn hoofd vliegen, paardjerijden op zijn rug... en nog veel meer
leuke spelletjes doen! AP (2+)

Praten
• Wat kan jouw papa heel goed? En jouw mama? En jij?
• Wat doe je het liefste samen met papa? En met mama? Of met allebei?

Actief
• Samen met papa lekker stoeien, een tent bouwen, auto’s laten rijden op
een speelkleed of het bos in!

Tip: Knisperkrant
Samen met papa de krant lezen, maar
dan wel een speciale! Het knisperen van
The Daddy Times trekt direct de aandacht
van je kindje. De liedjes zingen en gedichtjes voorlezen zorgt voor nog meer plezier
samen! De knisperkrant is voor € 15,- te
bestellen bij Qukel.
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Andere boeken
Boem
Leo Timmers (tekst en tekeningen). Uitgeverij Querido, € 14,95. AK (3+)

Het gouden boek voor jongens
Paul Steenhuis (samensteller), diverse schrijvers en tekenaars.
Uitgeverij Rubinstein, € 15,-. A (3+)

Onderweg
Jo Ryan en Natalie Boyd (samenstellers) en Roger Priddy (foto’s).
Uitgeverij Van Goor, € 11,95. AP (2+)
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PRENTENBOEKEN (3+)
Eenmaal drie, krijgt je peuter steeds meer interesse voor wat er om
hem heen gebeurt. Nu wil hij ook een beeld krijgen van wat andere
kinderen meemaken. Behalve over herkenbare dingen, moet het
boek ook over iets nieuws gaan. De verhalen mogen al wat langer
zijn.

BOEKENTIPS
Tekenen en kleuren
Voor kleine kunstenaars in de dop zijn er boeken waarmee ze zelf
– soms met wat hulp – meteen aan de slag kunnen. Kleurboeken,
boeken met tekeningen die nog afgemaakt moeten worden of
boeken met uitneembare sjablonen. Zoals in een nieuwe serie over
nijntje.

Mijn eerste Van Dale: voorleeswoordenboek
Liesbeth Schlichting, Betty Sluyzer, Marja Verburg (tekst)
en Paula Gerritsen (tekeningen)
Uitgeverij Van Dale, € 24,95
Bij elk woord een plaatje en een verhaaltje op rijm. Zo leren
peuters en kleuters bijna ongemerkt de eerste duizend
woorden kennen. AJ Nederlands 831 (2,5+)

Op mijn hoofd
Émile Jadoul (tekst en tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 9,95
Opeens zit er een vogel op het hoofd van Bas, die daar niet
meer weggaat. Hij wordt zijn grootste vriend die niemand
anders kan zien. AP (3+)

Slapen!
Pauline Oud (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 15,95
Tien muisjes gaan slapen, hoewel…? Eerst moet er nog heel
wat gebeuren: muisje één moet nog zijn pyjama zoeken,
muisje twee zijn tanden poetsen, muisje drie een plasje
doen enzovoort! AP (3+)

nijntje tekent eten en drinken/
nijntje tekent speelgoed
Dick Bruna (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Mercis Publishing,
€ 7,95 per stuk
Deze kartonboekjes bevatten elk
vijf losse sjablonen, die gebruikt
kunnen worden om een eigen
tekening mee te beginnen. Zo kunnen kinderen, eventueel met een beetje
hulp, een vlieger tekenen of een treintje, of dingen rond eten of drinken: een
kers, een ijsje of een kan. En natuurlijk kunnen ze het resultaat naar hartenlust
kleuren, beplakken of er zelf iets moois aan toevoegen! AP (2,5+)

Andere teken- en kleurboeken
Dikkie Dik: mijn poezencircus kleurboek
Jet Boeke (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 9,95,
inclusief kleurstiften (3+)

Rupsje Nooitgenoeg en vriendjes: vingerverfboek
Eric Carle (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 12,95,
inclusief bedrukt kliederschort (3+)

Tekenen met Muis
Lucy Cousins (tekst en tekeningen).
Uitgeverij Leopold, € 9,95 (3,5+)
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APPS EN MULTIMEDIA
Een luister-cd of een dvd met daarop een paar verhaaltjes en liedjes doen het bij kleintjes altijd goed. Luister of kijk samen. Dat is
gezelliger en je kunt dan praten over wat er te zien en te horen is.
Apps zijn te krijgen via de App Store of Google Play. Een gratis app
voor op de iPad waarmee je digitale en interactieve kinderboeken
kunt downloaden kan je vinden via de digitale kinderboekwinkel.

BOEKENTIPS
Logeren
Als een kindje uit logeren gaat, is dat gezellig, maar soms ook
een beetje eng. Met boekjes kun je zo’n logeerpartij voorbereiden.
In veel Bibliotheken zijn speciale logeerkoffertjes (op maat) te leen,
met onder meer een boek, een dvd of een luister-cd.
Dikkie Dik logeertasje

Alle maanden van het jaar

Jet Boeke (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 14,95
In dit stevige logeertasje zit een kartonboekje over
Dikkie Dik die bij Poes Muis gaat logeren en een leuke
Dikkie Dik-knuffel. Het kan voor een logeerpartij aangevuld worden met vertrouwde spulletjes van thuis.
Zo wordt logeren een echt feest! (2,5+)

Nannie Kuiper (tekst) en Alex de Wolf (tekeningen)
digitale-kinderboeken.nl, € 3,59
App bij het prentenboek over Boris en zijn hond Basje. Alle
maanden van het jaar passeren de revue, en telkens valt er
wel iets spannends te beleven! (3+)

Woezel en Pip: Alles is fijn!
Guusje Nederhorst (idee)
Just Bridge Entertainment, dvd, € 14,50
Over de twee hondjes Woezel en Pip is in 2013 een tweede
musical gemaakt, die nu te zien is op dvd. Met Buurpoes, de
Zingende Tulpjes en Molletje. Eerder verscheen op dvd: In de
Tovertuin. (3+)

Zullen we zwaaien?
Bette Westera (tekst)
Luisterrijk, € 7,95
Downloadbaar verhaal over een dag in de opvang: van
afscheid nemen, samen spelen en eten, tot een dutje doen,
buiten spelen en uitrazen van een boze bui. Met twaalf
leuke liedjes. (2+)
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Praten
• Lees het boekje voor en praat over de gevoelens die daarin naar voren
komen. Geef ruimte aan het kind om over zijn of haar emoties te vertellen
(ook achteraf).

Actief
• Je kan zelf een leuk koffertje samenstellen, waarin je bijvoorbeeld een
kleurplaat stopt en kleurtjes, een vertrouwde knuffel en natuurlijk een
boekje dat je kind graag voorgelezen krijgt.

Andere boeken over logeren
Big gaat logeren
Pauline Oud (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 14,95. AP (3+)

Pip en Posy en de lievelingsknuffel
Axel Scheffler (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer. € 8,95. AP (2,5+)
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LINKS
BoekStart
BoekStart is een speciaal programma dat bedoeld is om
ouders van jonge kinderen tot vier jaar te stimuleren
samen met hun kind te lezen. Het programma wordt
aangeboden door de Bibliotheken. Daar kunnen de
medewerkers adviseren over geschikte boekjes en worden activiteiten voor ouders en jonge kinderen georganiseerd.

DE NATIONALE VOORLEESDAGEN
Dit jaar alweer voor de elfde keer is er voor kinderen die nog niet
zelf kunnen lezen een speciale actie: De Nationale Voorleesdagen.
Van woensdag 22 januari tot en met zaterdag 1 februari is er van
alles te doen in de Bibliotheken, boekwinkels, peuterspeelzalen,
kinderdagverblijven en de eerste twee groepen van het basisonderwijs.
En net als voorgaande jaren koos een jury van deskundigen tien prentenboeken uit die gedurende de campagne centraal staan. Eén boek wordt ieder
jaar kozen tot Prentenboek van het Jaar. Dit jaar is dat: Krrrr...okodil!, met
tekst en tekeningen van Catherine Rayner. Het verhaal gaat over een kleine
krokodil die graag de andere dieren aan het schrikken maakt. Ook het nijlpaard… Het boek is er ook in een mini-editie met dvd voor € 5,-.

Leesplein: 0-6 jaar
Leesplein: 0-6 jaar is dé verzamelplek van informatie
over boeken voor kinderen van nul tot zes jaar. Met
wekelijks een voorleestip, nieuwtjes, een overzicht van
theaterproducties en tentoonstellingen, en speciale
BoekStartonderwerpen.

Jeugdliteratuur.org
Deze Vlaamse website over jeugdliteratuur (voorheen:
villakakelbont.be) is onlangs in een nieuw jasje gestoken.
Vast onderdeel zijn de tips uit de Boekenzoeker 0-8 jaar.
Deze website bevat onder meer een selectie mooie en
bruikbare baby- en peuterboeken, die regelmatig wordt
aangevuld.

Cultuurbarbaartjes
Krrrr...okodil!
Catherine Rayner (tekst en tekeningen)
Uitgeverij De Vries-Brouwers, € 12,50
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☞

Kijk ook op denationalevoorleesdagen.nl

Op deze website vind je allerlei culturele activiteiten voor
kinderen, zoals speciale (peuter)programma’s in musea,
kinderateliers en film- en theatervoorstellingen voor de
allerkleinsten. Je kunt selecteren op leeftijd of op soort
activiteit, maar ook op datum of stad.
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COLOFON
SA M E N S T EL L I N G EN R ED AC T IE

Julienne van den Heuvel & Wilma van der Pennen
FOTOG RA F I E

Janiek Dam
V ORM GEV I N G

Lijn 1, Haarlem
BoekStart is ontwikkeld door Stichting Lezen en het
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken, is onderdeel
van het programma Kunst van Lezen en wordt
gefinancierd door OCW.
kunstvanlezen.nl
boekstart.nl
De AJ-nummers na sommige annotaties verwijzen naar de SISO-indeling in
de Bibliotheek; AB betekent geschikt voor baby’s; AP is voor peuters (0-4 jaar),
AK betekent geschikt voor kleuters (4-6 jaar), A betekent voorleesboek.

BoekStartkaravaan
Dit jaar bestaat BoekStart vijf jaar. Om dit te vieren wordt een evenement
georganiseerd dat het hele land doortrekt: de BoekStartkaravaan, met als
thema Baby’s houden van boeken! Het is bedoeld voor ouders met kinderen
(0-4 jaar) en professionals. Voor het programma: boekstart.nl/karavaan.
• 29 jan 2014 – de Bibliotheek Hilversum
• 12 feb 2014 – de Bibliotheek Venlo
• 05 mrt 2014 – de Bibliotheek Kampen
• apr 2014 – de Bibliotheek Heerenveen
• mei 2014 – de Bibliotheek Emmen
• 18 jun 2014 – Zeeuwse Bibliotheek Middelburg

Kom naar de Bibliotheek!

