Mama Anne: ‘Al toen Matthias 4 à 5 weken was, had hij interesse in
boekjes. Ik weet niet zeker hoeveel hij toen al kon zien, maar hij bekeek
ze in ieder geval aandachtig! Als ze dan ook nog eens makkelijk te
pakken waren of een geluidje maakten, genoot hij er helemaal van.’
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BOEKENTIPS
Zing mee met nijntje
Dick Bruna (tekeningen)
Uitgeverij Mercis Publishing, € 9,95

Dit badboekje met rammelaar bevat steeds de eerste regels uit
bekende kinderliedjes: ‘Op een grote paddenstoel’, Het regent,
het regent’ en ‘In de maneschijn’. Zo wordt badderen een feestje!
AB (6 mnd+)

• Deze zomer wordt nijntje 64 jaar (zie p. 10). Het nieuwe kartonboekje feest! (Uitgeverij Mercis Publishing, € 6,95) sluit daarbij 		
goed aan. Met bij het boekje een kaart, envelop en adressticker.
Leuk om op te sturen naar een andere jarige job!

Naar het museum / In Afrika
Ingela P. Arrhenius (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 7,99

De pagina’s van deze stevige kartonboekjes zijn in vorm uitgesneden. De boekjes kunnen rechtop worden neergezet, waardoor vanaf
de voorkant een leuk overzicht te zien is van wat een museum te
bieden heeft en welke dieren je in Afrika tegen kan komen. AB (1+)

Mijn handen dansen; Mijn mondje is een rondje
Riet Wille (tekst) en Ingrid Godon (tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 13,95

Wat kun je allemaal doen met je handen en vingers en wat met
je mond? In deze bundeling van twee eerder verschenen kartonboekjes laat een meisje dat zien. Met expressieve illustraties en
een goedlopende tekst op rijm. AP (1,5+)
• Het boekje nodigt uit om mee te doen met het meisje: klappen,
trommelen met de vuisten, zwaaien, geluiden maken, duimen,
tong uitsteken… Goed voor de ontwikkeling van de motoriek!
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BOEKENTIPS
Fin & Snip: Spelen met de bal
Elly van der Linden (tekst) en Greet Bosschaert (tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 13,95

Fin en zijn papegaai Snip zijn de allerbeste vriendjes. In dit kartonboekje met flappen is te zien hoe fijn die twee het samen hebben
(ook al gaat er wel eens iets mis)! Ook verschenen: Fin & Snip: De
hele dag samen. AP (1,5+)

Kijk naar mij!: Ik ben een bij
Magali Attiogbé (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 8,99

Speels vormgegeven kartonboekje over bijen, dat verscheen in een
serie eenvoudige natuurboekjes voor peuters. Leuk om kinderen al
jong wegwijs te maken in de natuur! AP (2+)

Jip en Janneke: Kijk eens wat ik kan
Annie M.G. Schmidt (tekst) en Fiep Westendorp (tekeningen)
Uitgeverij Querido, € 8,50

Hardkartonnen boekje met dertien korte verhaaltjes over Jip en
Janneke, hondje Takkie en poes Siep. Leuk als introductie op de
inmiddels klassieke voorleesverhalen over de twee kleuters. AP (2+)
• Voor peuters vanaf ongeveer drie jaar is er een App voor 		
iOS-apparaten.

Vosje zegt nee
Sophie Furlaud (tekst) en Natascha Rosenberg (tekeningen)
Uitgeverij De Vries Brouwers, € 13,90

Je ziet het meteen aan de snuit van Vosje: hij is ergens heel erg op
tegen. Wat wil je ook als zijn lievelingswoord NEE is! Aantrekkelijk
boekje over de zogeheten peuterpuberteit. AP (2+)
• Verscheen tegelijk met drie andere delen in een reeks over de
dagelijkse belevenissen uit een peuterleven.
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BOEKENTIPS
Een avontuur voor Muis
Rosalinda Kightley (tekst en tekeningen)
Uitgeverij De Vier Windstreken, € 13,50

Muis wil graag vriendjes maken, maar alle dieren die hij tegenkomt kunnen dingen die hij niet kan: hoog in de boom klimmen,
vliegen of zwemmen. Ik kan met niemand spelen, denkt Muis
verdrietig. Gelukkig valt dat mee… Speels kartonboek met doorkijkpagina’s. AP (2+)

Door het jaar heen
Susannah van Asch-Yasuda (tekst) en Sarah Laidlaw (tekeningen)
Uitgeverij Christofoor, € 7,95

Kartonboekje over de vier seizoenen met tekst op rijm en illus
traties van bijenwaskrijt, die het boekje een zachte, dromerige
uitstraling geven. AP (3+)

Alles gaat slapen want nu is het nacht
Astrid Lindgren (tekst) en Marit Törnqvist (tekeningen)
Uitgeverij Querido, € 16,50

Als iedereen ’s nachts slaapt, zwerft een kleine kat door de zomernacht. Prentenboek met sfeervolle illustraties bij een tekst op rijm,
om heerlijk bij weg te dommelen… AP (2+)

Als mama van huis is…
Annette Herzog (tekst) en Ingrid & Dieter Schubert (tekeningen)
Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95

Omdat mama olifant op reis is, moet de kleine Tibula To het tien
lange dagen zonder haar doen. Als ze weer terug is, heeft Tibula To
een verrassing voor haar… AP (3,5+)
• Van dezelfde makers verschenen eerder twee voorleesbundels 		
over de onweerstaanbare Moemf: Morgen ga ik echt, zei Moemf
en Moemf heeft een vriend (Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95 per 		
stuk).
>4

BOEKENTIPS
Papa’s zijn soms…
Guido van Genechten (tekst en illustraties)
Uitgeverij Clavis, € 16,95

‘Papa’s zijn… Nou ja, je weet wel, papa’s.’ In dit royale prentenboek
komt de warme band tussen de kleine neushoornkinderen en hun
vader goed tot uitdrukking, hoe dom, gênant, kinderachtig of on
handig papa soms ook doet! AK (4+)

En nu slapen!
Kristina Andres (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 17,99

Vos en Haas – twee dikke vrienden – beleven het hele jaar door
avonturen, samen met Olifant, Kangoeroe en oma Wolf. Verhalen
over slapengaan, de seizoenen en vriendschap. Met een goede voor
leeslengte en aansprekende illustraties. A (4+)

In de tuin
Noëlle Smit (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Querido, € 15,99

In de moestuin valt het hele jaar door van alles te zien en te doen.
Kleurrijk prentenboek met eenvoudige tekst, aan de hand waarvan
heel veel te ontdekken valt! AK (4+)

Kom je mee?
Sjoerd Kuyper (tekst) en Grootzus (tekeningen)
Uitgeverij Rubinstein. € 14,99

De ouders van Nesta zijn gescheiden. Aan zijn kat Bardo, die niet
meekan naar het huis van zijn vader, vertelt Nesta wat dat voor
hem betekent. Prentenboek waarmee het thema echtscheiding met
jonge kinderen besproken kan worden. AK (4+)

☞

Kijk voor meer boekentips op Boekstart.nl, Jeugdbibliotheek.nl en Boekenzoeker 0-8.
Download ook de BoekStartapp.
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VAN KNUFFELEN
NAAR VOORLEZEN
Al vroeg beginnen met voor
lezen is goed voor de taal
ontwikkeling van je kindje.
Dat kan al vanaf een maand
of drie. En het is heel gezellig
en belangrijk voor jullie
contact! Maar hoe pak je
dat aan?

Knuffelen
Knuffelen, tegen je baby praten en liedjes zingen is al genoeg als je baby net geboren is.
Je merkt na een poosje dat jouw baby zelf brabbelgeluidjes maakt. Je kindje verkent de
wereld door te voelen, ruiken, sabbelen en kijken. Met ongeveer zes maanden gaat je baby
proberen te kruipen. Het bewegen stimuleert niet alleen de spieren, het is ook goed voor
de ontwikkeling van de hersenen. Laat je kindje kruipen, rennen, rollen en klimmen!
Brabbelen
Brabbelen is ook taal. Reageer erop, het gaat in de eerste maanden vooral om contact. Als
je kindje een jaar is, kan het eenvoudige voorwerpen benoemen: bal, stoel, poes. Het leren
van woordjes gaat nog sneller als jij ook praat. Vertel hardop wat je doet: ‘Zo… nu gaan we
het badje vullen’. Na 18 maanden kent je kindje een aantal woorden met één lettergreep.
Het spreekt de woorden nog niet goed uit: ‘Pa… pu’: paraplu. Of zinnen zoals ‘Poes... toe’.
Herhaal dan de juiste zin volledig: ‘Wil je naar de poes toe?’
Voorlezen
Voorlezen is vooral contact maken met je kind. Het is als eten: iets wat je dagelijks nodig
hebt. Liedjes zingen, rijmpjes en aftelversjes opzeggen met je baby dicht tegen je aan:
heerlijk! Probeer elke dag met boekjes bezig te zijn door ‘voor te lezen’; of dat nou rustig
op de bank is of lekker op het speelkleed. Of kijk samen voor het slapen gaan in een boekje. Wijs samen met je kindje de plaatjes aan. Foto’s kijken en erover praten is ook leuk.
Laat je kindje reageren: ‘Dat is mama…! Dat is papa…!’
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Hier vind je meer:
• Ouders van nu: Het nut van brabbelen door je baby
• Oei ik groei!: Taalontwikkeling baby in het eerste jaar
• Alles over sport: Hoe kun je je kind stimuleren tot meer bewegen?
• Beweegdiploma: Waarom goed leren bewegen?

5 voorleestips
• ‘Voorlezen’ kan al vanaf ca. 3 maanden
• Liedjes zingen en rijmspelletjes doen is ook ‘voorlezen’
• Wijs plaatjes aan en vertel erover
• Praat tegen je kind
• Doe radio/tv/smartphone uit als je gaat voorlezen

Boeken kiezen
Leuke onderwerpen zijn: lichaam, familie, huis en tuin, vriendjes, winkel, boerderij en
dieren. Houd het dicht bij de leefwereld van je kindje. Voor de allerjongsten kun je kiezen
uit plastic badboekjes, stoffen boekjes en voelboekjes, boekjes met geluid en/of flapjes of
hardkartonnen boekjes. Ook kun je versjesbundels, aanwijsboekjes of prentenboeken met
eenvoudige korte verhaaltjes nemen. Kijk voor tips in de BoekStartapp!
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NAAR BUITEN!
Buiten spelen is niet alleen leuk, het is ook gezond en leerzaam, en het stimuleert de crea
tiviteit en de fantasie. Er hoeft niets ingewikkelds aan te pas te komen: kinderen vinden
het fijn om buiten te spelen in de zandbak of met een waterbaan. Laat ze lekker bellen
blazen, verstoppertje spelen of met een stel knuffels een picknick houden. Ga op schatten
jacht in het park, het bos of aan zee. Je kan stenen, dennenappels of schelpen zoeken, een
hut of een zandkasteel bouwen. Buiten valt altijd veel te doen en te ontdekken!

Naar buiten
Ingela P. Arrhenius (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 9,99

Dit pop-upboekje staat vol buitenactiviteiten:
naar de speeltuin gaan, voetballen, bootje
varen, vliegeren of simpelweg de hond uit
laten. De vrolijke illustraties nodigen uit tot
eindeloos doorbladeren. AP (2+)
• Bekijk samen de afbeeldingen en praat 		
met je kindje over de activiteiten: ‘Wat 		
vind jij leuk om te doen?’
• Trek er samen op uit: met een picknick-		
mand, een bal, stoepkrijt (voor een
speurtocht) en een tas om spullen in te 		
verzamelen.
• Zing een toepasselijk liedje bij de activiteiten in het boek, bijvoorbeeld: ‘Schuitje varen,
theetje drinken’, ‘Alle eendjes zwemmen in het water’ of ‘Dikkertje Dap’.
Vliegers maken
Een kindervlieger is eenvoudig te maken. Op Schooltv is een filmpje te zien over hoe
een jongetje samen met zijn opa een vlieger bouwt van stokken, een vuilniszak en touw.
In het boek Maak je eigen vliegers van Suzanne Wicke (Uitgeverij Manteau, € 12,40) staan
negentien tips om vliegers, wimpels en windwijzers te maken van goedkope materialen.
Op Schooltv zijn nog veel meer leuke filmpjes rond buiten spelen te vinden. Kijk bijvoorbeeld eens naar filmpjes rond schaduwen: ‘Spelen met schaduwen’, ‘Komkommaar in de
zon’ en ‘Elvan speelt met haar schaduw’.
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Ideeën voor buitenactiviteiten
• Outdoor: avontuurlijke buitenspelen van Fiona Danks & Jo Schofield (Uitgeverij
Christofoor, € 19,95). Inspiratie om buiten plezier te hebben op allerlei plekken en
onder alle weersomstandigheden.
• Spel, spelen en speelgoed van Loïs Eijgenraam (Uitgeverij Christofoor, € 13,-). Met onder 		
meer een lijst van twintig buitenervaringen die een kind voor het zevende jaar gehad 		
moet hebben.
• Kaboutersoep en wonderblaadjes van Ity Busstra (Uitgeverij A3 Boeken, € 24,50).
Met tips hoe je een buitenruimte op eenvoudige wijze zelf kunt omtoveren tot een
kinderontdektuin.
Andere boeken over buiten spelen
Naar buiten met Muis
Lucy Cousins (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 8,99. AP (2+)

Sammie in de zomer / herfst / winter / lente
Anita Bijsterbosch (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 13,95 per stuk. AP (2+)

nijntje in de speeltuin
Dick Bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis Publishing, € 6,95. AP (2+)

Kaatje in de zomer
Liesbet Slegers (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 13,95. AP (2+)

Dikkie Dik: zomerfratsen
Jet Boeke (tekst tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 10,99. AP (2+)

Luuk en Lotje: het is zomer / herfst / winter / lente
Ruth Wielockx (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 12,95 per stuk. AP (2,5+)

Bij Anna in de tuin: het grote buitenzoekboek
Kathleen Amant (tekst tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 17,95. AP (3+)

Saskia en Jeroen spelen buiten
Jaap ter Haar (tekst) en Nynke Talsma (tekeningen). Uitgeverij Ploegsma, € 9,99. A (4+)

Het kartonnen kasteel
Linda Sarah (tekst) en Benji Davies (tekeningen). Uitgeverij Luitingh-Sijthof, € 14,99. AK (4+)

Kalle en Saar in de jungle
Jenny Westin Verona (tekst) en Jesús Verona (tekeningen). Uitgeverij Querido, € 16,50. AK (4+)
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ACTUALITEIT
Max Velthuijsprijs 2019
Op 19 september zal de Max Velthuijsprijs worden uitgereikt aan Sylvia Weve.
Deze driejaarlijkse prijs voor illustratoren ging eerder naar Dick Bruna, Wim
Hofman, Thé Tjong-Khing en Mance Post. Voor jonge kinderen maakte Sylvia
Weve onder meer de illustraties in Ben ik dan een vogel? van Vera Marynissen,
Haasje Repje van Bette Westera en de verhalen van Rindert Kromhout over
kleuter Merel die verzameld zijn in Het grote boek van Merel. De jury noemt Weves illustraties humoristisch, poëtisch en een tikkeltje surrealistisch.
nijntje 64 jaar
Hoera! Op 21 juni is nijntje 64 jaar geworden. Ze werd in 1955 ‘geboren’
in Egmond aan Zee. Tijdens een vakantie vertelde Dick Bruna elke
avond voor het slapengaan aan zijn oudste zoon Sierk een verhaaltje
over een wit konijn dat in de tuin van het vakantiehuisje rondloopt.
Dat konijn wordt de inspiratie voor nijntje. Sindsdien gaat nijntje op
alledaagse avonturen om de wereld om zich heen te ontdekken. Inmiddels niet alleen meer
in boeken, maar ook in een film, tv-series en theatervoorstellingen. Wist je dat nijntje zelfs
een eigen museum en hotelkamer in het Stayokay hostel (Utrecht Centrum) heeft? Kijk op
nijntjes website voor video’s, verhaaltjes en spelletjes rond nijntje.
Nieuw in het theater
In september begint het nieuwe theaterseizoen. Er is weer veel
aanbod, ook voor jonge kinderen. Zo heeft Theater Terra een nieuwe
voorstelling over Kikker van Max Velthuijs en staat muziek centraal
bij Kleutersinfonietta in de voorstelling Schipper mag ik overvaren?.
Informatie is onder meer te vinden op Theater.nl en op Cultuurbarbaartjes. Of kijk bij
de theaters bij jou in de buurt. Bereid een bezoek aan het theater voor met bijvoorbeeld
Muis gaat naar een musical van Lucy Cousins (Uitgeverij Leopold, € 13,99).
20 jaar Gruffalo!
De Gruffalo, het aardige monster van Julia Donaldson en Axel Scheffler,
viert zijn twintigste verjaardag met een jubileumeditie met veel leuke
extraatjes (Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95). Er zijn veel boeken en producten rond de Gruffalo te koop. Leuk voor een partijtje is Gruffalotaart
en andere recepten (Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95), met recepten van
bijvoorbeeld Gruffalotaart, gembermuizen en paddenstoelenpizza. De animatiefilm over
de Gruffalo is te zien op Netflix.
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SAMEN LEKKER RELAXEN
Een drukke dag gehad? Of is je kleintje niet meer te stuiten? Ga dan lekker samen met
een boek op de bank zitten. Luister naar liedjes op rustige muziek of doe wat leuke ont
spanningsspelletjes.
Even lekker niks
Ageeth de Haan (liedjes), Bette Westera (voorleesversjes)
en Ruth Hengeveld (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 17,99 incl. cd

Een liedjes-cd en fijne voorleesversjes over lome bezig
heden met veel gekus en geknuffel. Om heerlijk mee tot
rust te komen: even lekker niks! AJ 788.2 (3+)
• Lees het versje ‘Mijn eigenste bedje’ voor dat begint 		
met ‘Ik ga op reis en ik neem mee…’ en speel dat
spelletje.
• Lees het versje ‘Zon, zon, zon’ met het plaatje van de leeuw met volle gele zonnemanen.
Ga daarna op zoek naar gele voorwerpen in huis of wijs ze aan vanaf de bank.
• Ga bellen blazen! Dat heeft iets magisch. Je kindje zal er gefascineerd naar kijken en
lekker rustig worden.

Andere boeken om mee te relaxen
Relaxklets. Voor kleine en grote druktemakers
Florien van der Aar en Michal Janssen (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gezinnig, € 14,95. A (2+)

Het dansende dierenbos. Kinder-yoga op muziek
Jasper Merle en Hester van Toorenburg (tekst en tekeningen). Uitgeverij Spectrum € 19,99. AJ 158.27 (3+)

Zoo Zen. Een speels yogaverhaal voor kinderen
Kristen Fischer (tekst) en Susi Schaefer (tekeningen). Uitgeverij Panta Rhei, € 14,95. A (4+)

Yoga kids
Fearne Cotton (tekst) en Sheena Dempsey (tekeningen). Uitgeverij Witte Leeuw, € 10,99. A (4+)

Welterusten yoga. Yogaversjes voor het slapen gaan
Mariam Gates (tekst) en Sarah Jane Hinder (tekeningen). Uitgeverij Panta Rhei, € 15,-. A (4+)

Naar een voorstelling van Ageeth de Haan
Ageeth de Haan maakt muziektheater voor kinderen vanaf 2 jaar. Op een prettige en
ongedwongen wijze vangt ze binnen een paar seconden de aandacht van zelfs het allerjongste publiek én weet ze deze moeiteloos vast te houden. Bekijk haar speellijst.
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WEETJES

TastTasje
Ook als je kind blind of slechtziend is, is het leuk en leerzaam om
samen ‘te lezen’. Daarom is er nu naast het BoekStartkoffertje
een TastTasje met een boekje uit de serie Voeljeboekje. Hiermee
kun je samen met je kindje op een leuke manier kennis maken
met voelbare plaatjes, de eerste brailleletters en korte zinnetjes.
Kijk voor meer informatie op Passend Lezen.
Popjes bij boeken van Pauline Oud
Voorlezen wordt nog leuker als er een bijbehorend popje mee kan
doen. Het stimuleert het luisteren en het naspelen van het boek. Van
de figuurtjes uit de boeken van Pauline Oud zijn haakpatronen te
bestellen. De (hand)popjes zijn een fijne extra bij de boeken: zo
komen kleine Billy-Bob, Sem, Saar en Kas tot leven! Kijk in de webshop
van Paulien Oud, daar vind je nog meer materialen rond haar boeken.

Woezel &Pip babylijn
Met de nieuwe Woezel & Pip Babylijn maakt je kindje al vroeg kennis met de vriendjes uit de Tovertuin. De collectie bestaat uit verschillende producten in rustige pasteltinten die goed passen bij de
eerste fase van de allerkleinsten. Van een badboekje tot een speels
buggyboekje voor onderweg, een mooie cadeaudoos met stevige
kartonboekjes tot een vrolijk uitvouwboekje: de producten prikkelen de zintuigen en zijn speciaal gemaakt voor kleine handjes.
PIPPO en POMPOEN
PIPPO is een tijdschrift boordevol verhalen
met vaste vriendjes zoals aapje Pippo en
Muisje Meisje, spelletjes en doe-tips; met elke
maand een gratis Speelbrief met voorleestips
per verhaaltje. Voor kinderen vanaf 3 jaar is
er hét voorleestijdschrift POMPOEN, met in
elke aflevering een prentenboekverhaal. Met onderwerpen waarover jonge kinderen
graag meer willen weten, spelletjes en de rubriek 'In de boekenkast'.
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KNUTSELEN
Een boek dat lekker lang meekan is Maak er
wat van! van Katja Enseling en Ruth Niehoff
(Uitgeverij Rubinstein, € 15,50). Het staat boordevol knutseltips waarbij steeds de moeilijkheidsgraad vermeld wordt. Materiaal dat bijna
iedereen in huis heeft, vormt de basis: wc-rollen,
luciferdoosjes, papieren bordjes en eierdozen.
En de resultaten mogen er zijn! Bijvoorbeeld
de letterbak van luciferdoosjes: gemaakt van de
laden van de doosjes, bekleed met restjes stof
en aan de zijkanten aan elkaar gelijmd, vormen
ze een leuke opbergplek voor kleine spulletjes.
Van papieren bordjes worden maskers gemaakt
en een eierdoos dient als basis voor een eierschaaltuin (met kabouter). Leuk om samen mee
aan de slag te gaan!

In de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...
•

In 2019 is het 50 jaar geleden dat de mens voet op de maan zette. Speciaal daarvoor
verscheen Astronaut, waar ben je? van Ingela P. Arrhenius (Uitgeverij Gottmer, € 9,99).
En er zijn nog veel meer boeken over ruimtevaart, ook voor de allerkleinsten!

•

Eend en Pinguïn zijn GEEN vrienden: het omslag van dit prentenboek van Julia Woolf 		
(Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95) laat dit ook duidelijk zien! Een boek over 		
vriendschap, en het gedoe dat daarbij soms komt kijken.

En natuurlijk heel veel nieuwe boeken, tips rond activiteiten
en uitjes, en informatie over boeken en voorlezen.
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BOEKSTART ZOMERWEDSTRIJD
In juli en augustus vind je bij de boekentips op Boekstart.nl
zomerse badboekjes! Maak een foto van je kindje met zo’n
boekje (of een ander, favoriet badboekje) terwijl het daar
lekker mee bezig is. Elke twee weken wordt de leukste foto
uitgelicht, en… als hoofdprijs kun je een waterdichte
e-reader winnen voor jezelf plus een pakketje badboekjes
voor je kindje!

COLOFON
SA MEN S TE L L I N G E N R E D AC T I E

Julienne van den Heuvel & Wilma van der Pennen
VO R MGE V I N G

Lijn 1, Haarlem
BoekStart wordt gecoördineerd door Stichting Lezen
en de Koninklijke Bibliotheek, is onderdeel van het
programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd
door OCW.
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 voor kleuters (4-6 jaar), A betekent voorleesboek.

Kom naar de Bibliotheek!

