Marjan Dekker: ‘Het favoriete boek van Nienke (16 mnd) is: Omdat ik
van je hou. We lezen het elke avond voor het slapengaan en ze wijst
zelf al naar het boek dat op de commode ligt. Het is een boek met
dikke kartonnen pagina’s die ze zelf kan omslaan. De tekst is op rijm
en makkelijk te onthouden. De tekst is ook kort, waardoor je kunt lezen
in het tempo waarin Nienke de bladzijden omslaat. De tekeningen
zijn lekker fleurig, dus leuk om naar te kijken. Hoe boos Nienke soms
ook is, van dit boek wordt ze eigenlijk altijd weer rustig.’

BoekStart voor jou! 1

BOEKENTIPS
Dieren
Dick Bruna (tekeningen)
Uitgeverij Mercis Publishing, € 4,95

Klein vierkant boekje van foam, dat lekker licht is en daardoor
geschikt voor babyhandjes. Op de vrolijk gekleurde tekeningen
zijn allerlei dieren te zien: een krokodil, twee giraffen, een zebra
en nog veel meer! AB (6 mnd+)

Knuffelen met Pim & Pom
Fiep Westendorp (tekeningen)
Uitgeverij Querido, € 7,99

De twee katten Pim en Pom zijn de allerbeste vriendjes.
In dit stoffen knisperboekje is dat goed te zien! Ook verscheen:
Badderen met Pim & Pom, een plastic badboekje over de twee
kattenvriendjes. Kijk eens op de Pim & Pom-kinderwebsite. Daar
zijn onder meer leuke filmpjes te zien. AB (1+)

Hoe doet dit dier? Boe! Boe!
Seb Braun (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 7,95

Stevig, hardkartonnen boek met flapjes, waarachter telkens een
boerderijdier verstopt zit. Samen kijken én natuurlijk de geluiden
nadoen die de dieren maken. Dat geeft pret voor twee! AB (1+)

Rupsje Nooitgenoeg voelboek
Eric Carle (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 10,95

Geluiden nadoen van dieren, woordjes leren, tellen… met dit boek
is van alles te doen. Ook kunnen kinderen aaien over de glimmende appel, voelen aan de zachte vacht van het schaap, of met de
vingertjes de lijnen van de cijfers volgen. Een speels boek voor
dreumesen en peuters. AP (1,5+)
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BOEKENTIPS
nijntje helpt in huis
Dick Bruna (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Mercis Publishing, € 6,95

Kleine nijn kan al heel goed helpen. Bijvoorbeeld met plantjes water
geven, de was ophangen, boodschappen doen. Hardkartonnen, in
vorm uitgesneden prentenboek. Op dezelfde manier uitgegeven:
Met nijntje naar de dierentuin. AP (1,5+)

Treintje Tsjoek Tsjoek
Charlie Gardner (tekst) en Dave King (foto’s)
Uitgeverij Memphis Belle, € 7,95

Aan dit hardkartonnen boekje, dat bovenaan golvend is afgesneden,
zitten vier plastic wielen. Het boekje sluit met een klittenbandje.
Eenmaal gesloten kan met het boekje een rijdend treintje worden
nagedaan. Binnenin staan acht afbeeldingen van plastic en houten
speelgoedvervoermiddelen. AP (1,5+)

Muis Box
Universal Pictures, € 17,50

Box met vijf dvd’s, met 46 korte avonturen van Muis, gebaseerd op
de peuterboeken van Lucy Cousins. Bevat: Muis Ontdekt; Muis Dieren;
Muis Avonturen; Muis Spelen en Muis Bedtijd. Ook bekend van tv. (2+)

Het dikke verjaardagsboek van Kikker
Max Velthuijs (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Leopold, € 14,99

Om zijn vijfentwintigste verjaardag te vieren is een dikke jubileumbundel samengesteld over de beroemde Kikker en zijn vriendjes.
Met zeven eerder als peuter- of prentenboek verschenen verhalen.
Meer informatie over de jarige Kikker is te vinden op dewereldvankikker.nl. AK (2+)
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BOEKENTIPS
Rosalie verkleedt zich
Brigitte Minne (tekst) en An Candaele (tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 11,95

Kartonboek met flapjes over eendje Rosalie, dat de verkleedkoffer
induikt. In een handomdraai is ze een goochelaar of een prinses!
Van Rosalie bestaan ook twee prentenboeken. Klik hier voor een
kleurplaat. AP (2+)

Het Muizenhuis: Boodschappen doen / Kom je spelen?
Karina Schaapman (tekst) en Eddo Hartmann & Ton Bouwer (foto’s)
Uitgeverij Rubinstein, € 4,99 p/st.

In het Muizenhuis is van alles te zien. Deze twee kartonboekjes
zijn al geschikt voor dreumesen en peuters. Op hetmuizenhuis.nl
vind je spelletjes, tips voor het maken van poppenhuisspulletjes
en de Muizenhuis app. AP (2+)

We hebben er een geitje bij!
Marjet Huiberts (tekst) en Iris Deppe (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 13,95

Op de kinderboerderij is een geitje geboren. De kleine Mik pakt
zijn step en gaat kijken. Onderweg komt hij langs de koe, het paard
en de kip. Allemaal zijn ze blij met het nieuwe geitje. Prentenboek
met een korte tekst op rijm bij sfeervolle, paginagrote illustraties.
AP (3+)

Hallo! Wij zijn Karel en Kaatje
Liesbet Slegers (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 19,95

Royaal boek met vier voorleesverhalen over Karel en Kaatje. Karel
helpt papa in de tuin, samen gaan Kaatje en Karel naar de winkel,
en bakken ze koekjes. In het laatste verhaal krijgt Kaatje er een
babybroertje bij! Met na elk verhaal doe- en speeltips, weetjes en
een versje. AP (3+)
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BOEKENTIPS
Het Meisje en de Pony
Guido Van Genechten (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 14,95

In de wei staat een pony. Hij heeft alles wat hij nodig heeft. Toch is
hij vaak verdrietig. Totdat op een dag de kleine Madeleine bij hem
langskomt. En de dag daarna is ze er weer… AK (3+)

Wat wil je later worden?
Uitgeverij Just Bridge, € 7,99

Dvd met vier afleveringen van ‘Het Zandkasteel’, waarin prinses
Sassa, prins Toto en koning Koos ingaan op verschillende beroepen:
brandweer, kapper, vuilnisman en postbode. Op de website van de
NTR is extra uitleg te vinden. AP (2+)

Vergeet mij nietje
Milja Praagman (tekst en tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 13,95

Varken besluit op reis te gaan. Muis kijkt haar vriend verdrietig na.
Ze is eenzaam en heeft zelfs geen honger meer. Tot Varken – gelukkig na een paar dagen al – weer naar huis komt. Ook hij blijkt niet
zonder zijn vriendinnetje te kunnen. Lees ook het eerste prentenboek over deze twee, Voor jou. AP (3,5+)

Poesje Mauw wat doe je nou?
Nanna Adams (tekst) en Tijn Snoodijk (tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 14,95

Op de wijs van ‘Poesje mauw’ zijn nieuwe dierenliedjes gemaakt.
Over beertje brom, leeuwtje brul en hamerhaai… Met felgekleurde
tekeningen waar het plezier vanaf spat! Samen kijken, lezen én zingen. AP (3,5+)

☞

Kijk voor meer boekentips op boekstart.nl, Leesplein 0-6 en
Boekenzoeker 0-8.

5<

THEMA: MEEGROEIBOEKEN
Jonge kinderen hebben vaak een sterke voorkeur voor een bepaald boek. Steeds willen
ze hun favoriet voorgelezen hebben, ze krijgen er geen genoeg van! Al gauw kennen ze
hele stukken uit hun hoofd, waardoor het lijkt alsof ze de tekst ‘meelezen’. Ook baby’s
laten al snel hun voorkeur merken voor dat ene boekje. Die vertrouwde boeken geven je
kindje een veilig gevoel. Het vindt het fijn om bevestigd te worden in zijn verwachtingen.
Zo’n favoriet kan een hele baby-, dreumes- en peuterperiode meegaan en soms zelfs nog
langer. Neem bijvoorbeeld een liedjesbundel met mooie plaatjes. Voor je baby kun je de
liedjes zingen. Eenmaal dreumes bekijk je samen de bijbehorende plaatjes en als je kindje
nog wat ouder is, kan het zelf met het boek bezig zijn. Het weet dan precies bij welk plaatje
welk liedje hoort!
Een aanwijsboek gaat ook lang mee. Eerst aanwijzen en benoemen, en later kun je om die
losse afbeeldingen een verhaal verzinnen. Heb je een leuk prentenboek dat eigenlijk nog
te moeilijk is? Ook daar kun je al veel eerder mee aan de slag. Vertel je eigen verhaal bij
de plaatjes, of stel vragen en praat samen over wat er te zien is.
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MEEGROEI-VOORLEESTIPS
Wij samen op stap
Jean Reidy (tekst) en Leo Timmers (tekeningen)
Uitgeverij Querido, € 14,95
AK (4+)

Vrolijk kijkboek over dreumes Haas die samen met
mama een tochtje door de stad maakt. Op de grote,
fleurige platen is veel te zien. Het is bedoeld voor
kleuters, maar je kunt al heel goed aan dreumesen
en peuters de tekst op rijm voorlezen. Ze zullen
genieten van de zangerige klanken, zoals bij:
‘gaan we zitten
krentenkoek
lekker lezen
prentenboek’

Verbanden leggen lukt nog niet, maar het is gezellig om samen een plaat uit te kiezen
en die uitgebreid te bekijken. Wijs bijvoorbeeld de verschillende dieren aan en boots hun
geluid na. Benoem wat er te zien is.
Vanaf een jaar of twee kun je je kindje zelf laten benoemen. Het is leuk om zoekopdrachtjes te geven, waardoor het heel goed moet kijken. Al gauw gaat het praten bij die leuke
platen vanzelf en misschien verzinnen jullie samen wel een mooi verhaaltje. Naar de markt,
de bloemenwinkel, de speelplaats, het zijn allemaal herkenbare situaties. Dreumes Haas
gaat ook met zijn moeder boeken lenen!
Kleuren benoemen, tellen, ook daar lenen de platen zich voor. Met een peuter kun je echt
de verhaallijn van het boek volgen. En omdat hij het boek inmiddels zo goed kent, zal hij
er ook lekker zelf mee aan de gang gaan.
Andere boeken die lang meegaan:
Alles in de wind
Mies van Hout (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, met cd € 14,95. A (2+)

Het leukste ABC ter wereld
Tom Schamp (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lannoo, € 16,99. AK (4+)

Wie heeft de dikste billen?
Marijke ten Cate (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 13,95. AP (3+)
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TIPS & TRICS

Papa Emile: ‘Jonas (6 mnd) vindt boekjes kijken en samen lezen erg leuk. Soms ‘praat’ hij
tegen het boekje: dan brabbelt hij en maakt geluiden. En helpen bij het omslaan van de
bladzijden kan hij al heel goed!’
Deel je voorleeservaringen met andere ouders!
Mail naar Julienne van den Heuvel, Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.

Werken aan de woordenschat
Paula Fikkert, Radboud Universiteit Nijmegen: ‘Tussen een en anderhalf begint de woordenschatexplosie. Een grote woordenschat is een van de belangrijkste kenmerken voor succes
later. Het is goed om de woordenschat te stimuleren, dat doe je al voldoende door voor te
lezen en te spelen met je kind.’ Lees meer: Kleine leermachines.

Voorlezen aan jonge kinderen: hoe doe je dat?
Je baby, dreumes of peuter voorlezen is leuk en belangrijk. Maar
hoe kun je dat eigenlijk het beste doen? En op welk moment?
Bekijk de folder of vraag ernaar in jouw Bibliotheek.
Je baby voorlezen: leuk en belangrijk!
Misschien vind je het wat onwennig om je baby zo jong al voor te
lezen? Probeer het maar eens! Lees meer op de blog van BoekStart.

>8

TIPS & TRICS

Letters leren
Brit Hopmann: ‘Hanna (2,5 jaar) is heel makkelijk met lezen, ze pakt zelf haar boekjes en
gaat dan in een grote stoel zitten om ze te bekijken of zij vraagt mij om ze voor te lezen;
dan gaan we samen rustig op de bank zitten of op het vloerkleed daarvoor. Naast de plaatjes vindt ze de letters heel interessant, daarom heb ik een tijdje terug houten letters voor
haar gekocht die je aan een snoer kan rijgen. En onlangs heb ik een tweedehands Scrabblespel op de kop getikt, naast puzzeltjes en memory is dat op dit moment haar hobby:
bekijken, neerleggen, letters zeggen et cetera.’
Lezende baby
Baby’s kunnen al heel goed ‘voorlezen’, ook aan elkaar!
Kijk hier hoe baby Flore aan baby Ravi ‘voorleest’.
Praten tegen je baby
Kraamverzorgende Helma Kuiper: ‘Het is heel goed om
te praten tegen de baby, dat vindt de kleine erg leuk.
Zelf praat ik ook altijd tegen de baby. Dat is belangrijk
en je gaat dan vanzelf merken dat een baby op zijn manier ook gaat communiceren. Je ziet
dat de baby zijn mondje opendoet, net of hij terug wil praten. Baby’s doen graag na, niet
alleen met praten maar ook met bewegingen. Dat is zo mooi om te zien.’
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THEMA: PLASJE DOEN!
Een plasje op het potje doen of op de grote wc: soms heeft dat nog heel wat voeten in
de aarde! Er zijn boekjes die daarbij kunnen helpen. Zo krijgt Milan een stoere onderbroek (net zo een als papa!), omdat hij voortaan op het potje gaat. En blijkt dat zelfs
prinsesjes het ook moeten leren.

Plasje doen!
Emile Jadoul (tekst en tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 12,50

Pinguïn Leon gaat al op de grote wc. Alleen als hij
’s nachts moet plassen, roept hij mama of papa.
Die worden daar best moe van. Mama vraagt of Leon
het niet eens zelf kan proberen. Heel stoer gaat Leon
die nacht in zijn eentje naar de wc. Met succes. En
dat laat hij mama en papa natuurlijk onmiddellijk
weten… AP (3+)

Andere boeken
Het grote-billenboek
Guido Van Genechten (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 7,50. AP (2+)

Milan op het potje
Kathleen Amant (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 12,95. AP (2,5+)

Waar is mijn potje?
Tony Ross (tekst en tekeningen). Uitgeverij Memphis Belle, € 7,99. AP (2+)

Tip
Lees over de zindelijkheidstraining in: Zindelijk maken is kinderspel van Debbie
Mendelsohn. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je (zonder stress) kinderen in vrij
korte tijd zindelijk kan maken, niet alleen overdag maar ook ’s nachts.
Tip
Op wepboek.nl kun je een filmpje bekijken van Zaza op het potje van Mylo Freeman.
Tip
Nog veel meer boekjes over op het potje of de grote wc gaan zijn te vinden op Leesplein.
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KNUTSELTIP

Wat heb je nodig?
• een vel karton
• een stickervel
Maak een wc-rolhouder van dun karton.
Dit voorbeeld kun je zelf eventueel wat
groter maken. Plak op de rol telkens een
sticker als beloning (ook als het nog niet helemaal goed gaat!).

Gedicht
een potje met een plant
een potje met een vis
een potje met een rand
en dat, dat potje is?
een potje met een bloem
moet je een plasje doen?
hoor, daar komt de plas al aan
heb ik dat niet groot gedaan?
(Uit: Ik zie je wel, ik hoor je wel van Miep Diekmann)
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ACTUALITEIT
Agenda

Vanaf nu in de bioscoop: Pim & Pom, het grote avontuur,
gebaseerd op de verhalen van Mies Bouhuys en de tekeningen van
Fiep Westendorp (Querido, € 9,99). Op de cd Kattengezang zijn de
bijbehorende liedjes te beluisteren (Rubinstein, boek + cd , € 14,95).
Klik hier voor extra info!

Tot en met 24 mei toert Dirk Scheele door het land met zijn voorstelling Liedjesspeeltuin, een actief meedoe-liedjes-popconcert!
Voor peuters vanaf ca. 2 jaar. Op zijn site dirkscheele.nl kun je
meer lezen over de voorstelling en de cd met liedjes bestellen.

Tot en met 5 juli 2015 is er in het Dick Bruna Huis in Utrecht de
tentoonstelling Dick Bruna: Sport is spel. Kinderen ontdekken hoe
nijntje en haar vriendjes bewegen en sporten met hen mee.
Op de tentoonstelling zijn zo’n 100 originele werken van Dick
Bruna te zien.

BoekStart bestaat vijf jaar en dat is een feestje waard! Tot en met
juni 2014 trekt de BoekStartkaravaan door het land, een feestelijk
evenement met als thema ‘Baby’s houden van boeken!’. Op 22 mei
2013 startte de karavaan in Nijkerk met een optreden van Ageeth
de Haan en een workshop over lezen met baby’s. Daarna trok de
karavaan door het land: alle provincies komen aan de beurt.
Op 16 april stopt de BoekStartkaravaan nog in de Bibliotheek
Heereveen, op 21 mei in de Bibliotheek Emmen en op 18 juni in de
Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.
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WEETJES
Nieuw BoekStartkoffertje
Misschien hebben jullie samen het BoekStartkoffertje al opgehaald
in de Bibliotheek en is je kindje lid geworden. Ben je weer zwanger?
Voor je nieuwe kindje is het ook leuk om gratis lid te worden en het
BoekStartkoffertje te krijgen. Elk half jaar worden de twee boekjes
in het koffertje vervangen door nieuwe titels.
Boekenmakers lezen voor
Gottmer is de uitgever van veel mooie en leuke boeken voor de allerkleinsten. Op de website vind je een unieke serie video’s: Gottmers
verhaaltjes voor het slapengaan. In elk filmpje zie je een auteur of
een illustrator die voorleest uit eigen werk. Geniet samen van de
verhalen over bijvoorbeeld Dikkie Dik, Boer Boris of Aadje Piraatje!
Samen naar de Bibliotheek
Zin in een leuk uitje samen met je kindje? De Bibliotheek organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ouders en jonge kinderen. Er
wordt over taalontwikkeling verteld of samen voorgelezen. Of er zijn
workshops voor ouder en kind rond muziek op schoot of gebarentaal. Sommige Bibliotheken hebben een maandelijkse inloopochtend of een babycafé. Informeer naar de activiteiten in jouw Bibliotheek!
Vaders Voor Lezen
Het thema van 2014 is ‘Vaders Voor Lezen’. 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! Dan wordt lezen ook voor jongens vanzelfsprekender. Kijk
op vadersvoorlezen.nl voor leuke activiteiten door het hele land.
Kikker in het Kinderboekenmuseum
Kikker en zijn vriendjes hebben een vast onderkomen in het Kinderboekenmuseum. Dit is te vinden in Den Haag, pal naast het Centraal Station. De tentoonstelling is geschikt voor kinderen vanaf ca.
3 jaar.
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MAAK JE EIGEN LEESPLEK
Je kind kan gratis lid worden van de Bibliotheek, ook je baby. Daarnaast is het fijn voor
je kind om een eigen boekencollectie te hebben. Zo’n boekenverzameling hoeft helemaal
niet zo uitgebreid te zijn. Een paar boeken zijn al voldoende. Maak voor hem zijn eigen
boekenplankje, waar hij zelf bij kan. Het is belangrijk dat een kind al jong met boeken
leert omgaan. Zo leert het dat boeken iets anders zijn dan speelgoed en hoe je ze moet
hanteren.

Dit is het leeshoekje van Mats (2,5 jaar)
Marijke Bos: ‘Mats heeft thuis zijn eigen boekenplankje. Zo heeft hij al zijn lievelingsboeken
bij elkaar. Hij pakt ze heel regelmatig om zelf te bekijken. Elke avond kiest hij zelf het boek
dat ik mag voorlezen. Hij merkt het direct als ik er eentje ‘leen’, zo gehecht is hij aan zijn
eigen boeken!’
Kijk hier voor meer leuke voorbeelden.
Wil jij jouw boekenhoekje thuis delen met anderen?
Stuur een foto naar Julienne van den Heuvel,
Sectorinstituut Openbare Bibliotheken.
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COLOFON
S A ME N S TE L L I N G E N R EDAC T I E

Julienne van den Heuvel & Wilma van der Pennen
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VO R MGE V 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 (2-4 jaar), AK betekent geschikt voor kleuters
(4-6 jaar), A betekent voorleesboek.

Kom naar de Bibliotheek!

