Mama Thamar: ‘We lezen onze kinderen al voor vanaf dat ze een paar
weken oud waren. Wij en zij waren fan van het boekje Baby ziet, een
speciaal boekje voor kindjes tot zes maanden met grote contrasten,
precies wat ze op dat moment goed kunnen waarnemen. Jette, bijna
twee, houdt van boekjes met dieren en aanwijsboekjes. Bij boekjes met
verhaaltjes is ze nog snel afgeleid. In haar bedje ligt een aantal hardkartonnen boekjes, die leest Jette dan als ze wakker wordt. Soms hoor ik
vanuit een hoekje dat Sep, bijna vier, Jette aan het voorlezen is, zo zoet.’
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BOEKENTIPS
Kraakbeestjes: Buiten
Teresa Bellon (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Ploegsma, € 9,95

Stoffen uitvouwboekje met knisperflapjes rond vier dieren: vogel,
krokodil, leeuw en olifant. Met illustraties in zwart-wit en steunkleuren groen en oranje, waarin ook grafische patronen zijn
verwerkt. Verscheen tegelijk met Binnen, waarin een vis, poes,
schildpad en hond te zien zijn. AB (6 mnd+)
• Baby’s houden vaak van contrasterende zwart-witte afbeeldin-		
gen. De grafische patronen en de gestileerd uitgevoerde dieren
zullen de aandacht vasthouden.

Mamma’s bolle buik
Rocio Bonilla (idee) en Patricia Martín (tekeningen)
Uitgeverij De Vier Windstreken, € 10,95

Een klein jongetje merkt dat de buik van zijn moeder steeds boller
wordt. Zijn gezichtsuitdrukking geeft goed zijn gevoelens weer:
verbazing, een tikje argwaan als er een wiegje verschijnt en blijdschap. AP (1,5+)
• Leuk om met dit tekstloze prentenboekje de komst van een 		
nieuw broertje of zusje aan te kaarten!
• Tekstloze prentenboeken zijn vaak ook geschikt voor anderstalige
kinderen die de Nederlandse taal moeten leren. Ze nodigen uit
tot kijken, benoemen en een verhaaltje verzinnen.

Oei! Stapje voor stapje
Mack (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 12,95

Ook voor dieren is het niet altijd gemakkelijk om de eerste stapjes
of sprongen te maken. ‘Oei’, het gaat soms (bijna) mis! AP (1,5+)
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BOEKENTIPS
Kleuren
Jane Ormes (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Ploegsma, € 8,99

Speels kartonboek over kleuren met uitgestanste doorkijkjes. Het
nodigt jonge kinderen uit tot het benoemen van de kleuren, planten en dieren. AP (1,5+)

Kikker gaat zwemmen
Max Velthuijs (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Leopold, € 8,99

Kikker kan natuurlijk al lang zwemmen. Maar Haas niet! Het geeft
dan ook veel gedoe als Haas uit de boot valt en kopje-onder gaat. AP (2+)
• Neem eens een kijkje op De wereld van Kikker, met spelletjes,
kleurplaten en filmpjes.
• In het Kinderboekenmuseum is een speciale tentoonstelling
rond Kikker, met onder meer schatgraven met Beer, schaatsen
met Eend, taarten maken met Varkentje en klussen met Rat!

Dit is mijn papa!
Mies van Hout (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 12,99

Wie is de papa van de kikker, de slak of de neushoorn? Telkens moet
er een keuze gemaakt worden uit vier dieren. Goed kijken dus! AP (2+)

De seizoenen
Philip Giordano (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Klavertje Vier, € 15,95

Groot kartonboek met draaischijven, waarmee steeds vier dieren of
voorwerpen uit de natuur en vier kleuren kunnen worden gecombineerd. Met zoekplaten waarin de gekozen combinaties opgespoord moeten worden. AP (2+)
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BOEKENTIPS
Hoor wie knort daar?
Guido van Genechten (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 17,95

Ze kraaien, knorren en kwaken: de dieren worden wakker en dat
is goed te horen ook! Geluidenboekje met prenten waarop al heel
wat te zien en te ontdekken is. AP (2+)
• Benoem de dieren en maak bijpassende geluiden. Draai de rollen
om als je kindje groter is en vraag naar de naam van het dier 		
en zijn geluid.
Kijk! Bloemen!
Stephanie Calmenson (tekst) en Puy Pinillos (tekeningen)
Uitgeverij Lemniscaat, € 9,95

Boekje met leuke weetjes over bloemen. Met tekst op rijm en
achterin een extra uitklappagina. Verscheen in een serie met
vergelijkbare titels over vissen, beestjes en vogels. AP (2,5+)
Slaap je?
Dorothée de Monfreid (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 12,50

Acht hondjes liggen heerlijk te slapen in hun stapelbedjes. Of toch
niet? Een voor een worden ze wakker, doen hun bedlampjes aan
en kruipen in een ander bed. Behalve Popov, die snurkt en slaapt
door alles heen! AP (3+)
Hallo Teckel Tom!
Bette Westera (tekst) en Noëlle Smit (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 14,99

Teckel Tom heeft het fijn bij zijn moeder en vier broers en zusjes.
Maar dan wordt hij meegenomen in een koude, donkere doos.
Wat gaat er gebeuren? Tom gaat bij Saar wonen. Daar moet hij
wel een beetje aan wennen… AK (4+)
• Dit is het eerste boek in een serie over de eigenwijze teckel.
Bijzonder is dat vanuit zijn ogen naar de gebeurtenissen wordt
gekeken. Dat levert grappige observaties op!
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BOEKENTIPS
Cirkel
Mac Barnett (tekst) en Jon Klassen (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 14,99

Na Driehoek en Vierkant is dit het derde boek over vormen. Dit keer
gaat Cirkel op zoek naar Driehoek en belandt in een donkere grot.
En daar zit in de diepe duisternis nog iets verborgen. Brrrrr, best
eng! AK (4+)
Kleine Vos op zoek naar Overal & Nergens
Ru de Groen (tekst) en Thysa Zevenbergen (tekeningen)
Uitgeverij Samsara, € 14,90

Zou het waar zijn wat de andere dieren zeggen: dat het ergens
anders mooier is dan waar Kleine Vos nu is? Dat er een plek is zonder problemen, vol geluk en eeuwig feest? Kleine Vos gaat het onderzoeken. Met tekst op rijm en met bijzondere, uit papier gesneden
illustraties. A (4+)
Naar de wolven
Anna Woltz (tekst) en Ingrid & Dieter Schubert (tekeningen)
Uitgeverij Querido, € 15,99

Wat hebben de baasjes nu in huis gehaald? Een baby! Hond Fabeltje is jaloers op Benjamin. Maar hij weet daar wel iets op: hij gaat
met Benjamin naar de wolven. Goed plan? AK (4+)
Mag je haaien aaien?
Katrijn De Wit (tekst) en Inge Rylant & Laura Bergans (vormgeving en
tekeningen)
Uitgeverij Van Halewyck, € 14,99

Waarom hebben kippen een kam op hun kop? En waarom heeft een
okapi een zebrabroekje aan? Zomaar wat vragen waarop in dit
boek steeds twee antwoorden worden gegeven: een fantasieantwoord en een wetenschappelijk antwoord. Eerste deel in de reeks
‘Wijze weetjes’. J 592.1 (5+)

☞

Kijk voor meer boekentips op Boekstart.nl, Jeugdbibliotheek.nl en Boekenzoeker 0-8.
Download ook de BoekStartapp.
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KINDERBOEKENWEEK 2019: REIS MEE!
Van 2 t/m 13 oktober is het weer Kinderboekenweek! Dit keer staan voertuigen centraal,
met als motto: Reis mee!. Ook aan de jongste lezertjes is gedacht: voor hen is er het
speciale prentenboekje André het astronautje op zoek naar Laika, geschreven door de
bekende astronaut André Kuipers met tekeningen van Natascha Stenvert. Het is vanaf
de eerste dag van de Kinderboekenweek in de boekwinkel te koop voor € 7,25.

Meet & greet André en Natascha!
Tijdens de Kinderboekenweek reizen de makers van het Prentenboek, André Kuipers
en Natascha Stenvert, door het hele land. Bekijk welke boekhandels en bibliotheken zij
bezoeken voor interviews, presentaties en signeersessies.

De beste en mooiste kinderboeken van het jaar
De Zilveren Griffel is de prijs voor de best geschreven Nederlandstalige én vertaalde
kinderboeken van het vorige jaar. Voor de categorie 0-6 jaar zijn dat De wolf, de eend en
de muis van Mac Barnett (Uitgeverij Gottmer, € 14,99) en Die eland is van mij van Oliver
Jeffers (Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 14,95), beide voor 4+. Penselen worden
toegekend aan de best geïllustreerde kinderboeken van afgelopen jaar: Mijn wonderlijke
oom van Yvonne Jagtenberg (Uitgeverij Rubinstein, € 15,99) voor 4+ en Van twee ridders
van Harrie Geelen, met tekst van Imme Dros (Uitgeverij Querido, € 17,50) voor 5+.

☞
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Kijk ook op de website van de Kinderboekenweek.

Met boeken op reis
Met een boek kun je elke reis maken die je wilt! Een greep uit het boekenaanbod voor
jonge kinderen over reizen en vervoermiddelen:
Baby's allereerste zachte boekje
Stella Baggott (tekeningen). Uitgeverij Usborne, € 11,99. AB (6 mnd+)

Fien en Milo: samen op stap
Pauline Oud (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 12,95. AP (1,5+)

Lasse & Lina: wat zien we daar?
Elly van der Linden (tekst) en Suzanne Diederen (tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 13,95. AP (2+)

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

Wat een mooie auto!
Anita Bijsterbosch (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 14,95. AP (3+)

Waar is de rode trein?
Melanie Brockamp (tekeningen) en Marieke Hoogland (tekst). Uitgeverij Holland, € 12,90. AP (3+)

Varen! Een zoek- en ontdekboek
Doro Göbel (tekst) en Peter Knorr (tekeningen). Uitgeverij Ploegsma, € 13,50. AK (4+)

Welkom thuis, Bever!
Magnus Weightman (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 15,95. AK (4+)

De Voorleesgids
Op zoek naar meer boeken over voertuigen en reizen? De Voorleesgids (0-6 jaar) biedt
een overzicht van de leukste boeken. Plus (boeken)tips, weetjes en achtergronden over
kinderboeken en schrijvers. Vanaf oktober gratis verkrijgbaar in de boekhandel.
Activiteiten in de Bibliotheek en boekhandel
Leuk om te weten: bibliotheken en (kinder)boekwinkels organiseren tal van leuke evenementen: er komen auteurs voorlezen of signeren of je kunt voorstellingen bijwonen.
7<

NAAR DE MAAN!
Het zal je niet ontgaan zijn: in 2019 is het 50 jaar geleden dat de mens voet op de maan
zette. In het nieuws is er veel aandacht voor. Ook in kinderboeken is ruimtevaart een
dankbaar onderwerp: de maan en de ruimte spreken tot de verbeelding van jong en oud!
Astronaut, waar ben je?
Ingela P. Arrhenius (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 9,99

Achter flapjes van zacht vilt zit van alles verstopt: de raketbouwer,
de ruimtehond, het marsmannetje en de astronaut! Met een
spiegeltje als verrassing op de laatste bladzijde. Deeltje uit een
reeks mooie hardkartonnen boekjes. AB (1,5+)
• Lees de vraag voor en laat je kindje zelf achter het flapje naar het antwoord op zoek gaan.
• Praat met je kindje over het verschil tussen fantasie en werkelijkheid: ‘Bestaan maan-		
mannetjes?’, ‘Kan een hond naar de maan gaan?’.
• Laat je kind een raket bouwen van bijvoorbeeld Duplo. Er zijn dozen met raketten
verkrijgbaar, maar zelf je fantasie laten gaan kan natuurlijk ook!
• Op Schooltv is een maanliedje te vinden en een filmpje waarop astronaut André Kuipers 		
aan Woezel en Pip voorleest uit een van zijn boeken over André het astronautje (Uitge-		
verij Fontaine).
Andere boeken over ruimtevaart en de maan
Raketwetenschap voor baby’s
Chris Ferrie (tekst en tekeningen). Uitgeverij Holland, € 9,95. AP (2+)

Muis vliegt naar de maan
Lucy Cousins (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 14,99. AP (3+)

Ik wil de maan
Angela Pelaez-Vargas (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 15,95. AK (3+)

De astronaut
Liesbet Slegers (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 14,95. A (4+)

Pinguïnaut!
Marcie Colleen (tekst) en Emma Yarlett (tekeningen). Uitgeverij Veltman, € 13,50. AK (4+)

Papa, pak je de maan voor mij?
Eric Carle (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 10,99. AK (4+)

Ik wil de maan
Jonathan Emmett (tekst) en Vanessa Cabban (tekeningen). Uitgeverij Van Goor, € 9,99. AK (4+)

Het eerste nijlpaard op de maan
David Walliams (tekst) en Tony Ross (tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 16,95. AK (4+)
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WANNEER WELK BOEK?
Babyboeken
Baby’s ontdekken een boekje op hun 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.
Dreumesboeken
Een dreumes rond een jaar gaat herkennen wat
er op de plaatjes staat. Foto’s of duidelijke tekeningen van dieren doen het goed. Het liefst niet
meer dan één per plaatje. Vertel er iets bij. Het geeft niets als je dreumes in het midden
van het boek wil beginnen; het is toch nog niet toe aan een echt verhaal.
Peuterboeken
Een peuter van een jaar of twee is toe aan een echt verhaaltje. Over een meisje of jongetje
dat iets beleeft wat je kindje herkent. Ook dieren spreken erg aan. De platen moeten
duidelijk laten zien wat er in het verhaal gebeurt. Aanwijsboeken zijn nu ook heel leuk.
Prentenboeken
Eenmaal drie, hoeft een boek niet meer per se te gaan over een figuurtje waarin je kind
zichzelf ziet. Het wil nu ook een beeld krijgen van wat andere kinderen overkomt en wat
zij doen. Een verhaal moet naast herkenbare elementen iets nieuws bevatten.
Weetboeken
Lezen is leuk en lezen is leren. Met weetboeken steekt je kind ongemerkt heel wat op.
Samen afbeeldingen benoemen, kleuren leren, tellen, dieren kijken. Zo wordt niet alleen
de woordenschat vergroot maar ook de kennis van de wereld.

☞

Zie ook de BoekStartfolder Voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar: hoe doe je dat?
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ACTUALITEIT
Voorlezen aan jonge kinderen
Wanneer is mijn kindje toe aan welk boek? In de BoekStartfolder Voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar: hoe doe je dat? vind je meer over
de verschillende ontwikkelingsfasen van je kindje met leuke boekentips.
De folder is onlangs herzien en aangevuld met nieuwe titels. Vraag
ernaar in de Bibliotheek.
Jubileum Kinderboekenmuseum
Op 8 december 1994 opende het Kinderboekenmuseum
als een van de allereerste musea voor kinderen zijn deuren.
In december 2019 wordt het 25-jarig jubileum gevierd met
de opening van de tentoonstelling over Annie M.G. Schmidt
én haar eigenwijze ‘kinderen’: Pluk, Floddertje, Otje, Ibbeltje,
Abeltje, Wiplala en Minoes krijgen eindelijk een vaste plek
met ieder hun eigen speelse wereld vol met taal, muziek
en avontuur. Maak deze tentoonstelling mede mogelijk!
Theater Vanaf2
Boekingsbureau Theater Vanaf2 brengt regelmatig
voorstellingen die gebaseerd zijn op de avonturen van
boekfiguurtjes. Zo kun je dit seizoen onder meer kijken
naar Aadje Piraatje (4+), Agent en Boef (3+), Alice in Wonderland (4+), Bang Mannetje (4+), De Gruffalo (3+), Kikker
(3+), Dikkie Dik (2+), Dribbel (2+), Gonnie en Gijsje (2+),
Hazeltje (Raad eens hoeveel ik van je hou, 3+) en naar een
voorstelling naar aanleiding van het Prentenboek van het Jaar 2019: Een huis voor Harry (2+).
Bekijk de speellijst.
100 jaar Richard Scarry
Richard Scarry ken je van de Gouden Boekjes en de grote aanwijs/
zoekboeken. Generaties kinderen van over de hele wereld zijn
ermee opgegroeid. Veel van de meer dan 150 boeken die Scarry
illustreerde worden nog steeds herdrukt. Dit najaar is de beurt aan
het prentenboek Tinker en Tanker (Uitgeverij Rubinstein, € 14,99, 4+),
over het konijn- en nijlpaardduo dat elk probleem weet op te
lossen. Er volgen nog drie delen en een animatieserie.
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VRIENDJES OF NIET?
Ruzie maken hoort bij opgroeien. Ook ruziën met een broer of zusje, of met een beste
vriend. Aan de hand van een verhaal over ruzie (en weer vriendjes worden) is dit onderwerp goed bespreekbaar te maken. Verhalen kunnen je kindje een spiegel voorhouden:
‘zie je wel, je bent de enige niet…’.

Eend en Pinguïn zijn GEEN vrienden
Julia Woolf (tekst en tekeningen)
Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95

Het omslag van dit prentenboek laat dit ook duidelijk zien! Een boek over vriendschap, en het gedoe
dat daarbij soms komt kijken. AK (4+)
• Lees het verhaal voor en bekijk samen de pren-		
ten. Niet alles wat te zien is, wordt beschreven. 		
Zo zie je hoe Pinguïn het zandkasteel kapot 		
stampt en gaan de knuffels elkaar te lijf met 		
een slagroomklopper. Bij iedere prent valt wel 		
een verhaaltje te vertellen!
• Op de schutbladen voor in het boek is goed te zien hoe Eend en Pinguïn om alles ruzie 		
maken. Op de schutbladen achterin zijn ze dikke vriendjes. Bekijk samen de platen en 		
praat over wat er veranderd is.
• Voer een gesprekje met je kind: ‘Heb jij wel eens ruzie?’ en ‘Wat doe je dan om het weer
goed te maken?’.

Andere boeken over ruzie
Anna maakt ruzie
Kathleen Amant (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 13,95. AP (2,5+)

Vriendjes
Mies van Hout (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 15,95. AP (3+)

Van mij!
Alison Green (tekst) en Sharon Rentta. Uitgeverij Van Goor, € 14,50. AK (4+)

Zijn we weer vriendjes?
Katja Reider (tekst) en Henrike Wilson (tekeningen). Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95. AK (4+)

Samen sterk
Inne Vanden Wijngaert (tekst) en Ina Hallemans (tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 14,95. AK (4+)
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WEETJES

De BoekStartcoach
Misschien ben je haar al tegengekomen op het consultatie
bureau: de BoekStartcoach komt daar wekelijks om in de wachtruimte iets te vertellen over hoe belangrijk het is om al vroeg te
beginnen met voorlezen. Ze heeft leuke boekjes bij zich om te
laten zien en wil graag voorlezen aan je kindje. Behalve op het
consultatiebureau zie je de BoekStartcoach ook in de Bibliotheek.
Fijn zo’n vertrouwd gezicht!

De Voorleestrom nu ook in het Zweeds
Het BoekStartliedje De Voorleestrom was er al in elf talen, nu is er
ook een versie in het Zweeds! Het liedje is vertaald door Joke Guns en
wordt gezongen door Åsa Håkansson en Roberto Ameriso. Åsa heeft
een repertoire van wiegeliedjes in verschillende talen en zij treedt
vaak op voor ouders met baby’s. Beluister alle versies.
Je eigen Muizenhuis bouwen
In de OBA in Amsterdam is het meer dan manshoge Muizenhuis te bewonderen, waar het muizenduo Sam en Julia wonen.
Je kunt ook zelf een Muizenhuis bouwen! Lili Schaapman
laat het zien op het speciale Muizenhuiskanaal op YouTube.
Daar vind je ook filmpjes om bijvoorbeeld stoeltjes, speelgoed
en taartjes te maken. Zo wordt je Muizenhuis nog leuker!

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 en spelletjes. De rubriek ‘In de boekenkast’ biedt een keuze aan
boeken.
> 12

RAADSELVERSJES
heel lang of minder
haken<>haar<>schakeltjes<>in<>elkaar.
met goud of zilver
versiert zij de hals van hem of van haar.
Een toren dozen van Riet Wille en Richard
Verschraagen (Uitgeverij De Eenhoorn, € 15,95)
staat boordevol rijmpjes en versjes die een raadsel bevatten. De oplossingen worden achter in
het boek vermeld, maar er staan ook aanwijzingen in de illustraties. De versjes zijn verdeeld
over tien dozen (tien onderwerpen). Wat zit
er in de snoepjesdoos, de juwelendoos en de
voertuigendoos? Ook leuk om samen met een
aantal kinderen tegelijk te doen; zorg er dan
wel voor dat iedereen de kans krijgt om de
oplossing te geven!
[Oplossing raadsel hierboven: een ketting].

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

Voor je baby valt van alles te ontdekken, stukje bij beetje 		

			 wordt zijn of haar wereldje groter. De wereld van Ingela van 		
			 Ingela P. Arrhenius (Uitgeverij Gottmer, € 19,99) speelt daarop 		
			 in. Fijn samen alle bekende voorwerpen aanwijzen en
			 benoemen.
•			

Stoere ridders spreken vaak tot de verbeelding. De ridders

			 uit Waar is de draak? van Leo Timmers (Uitgeverij Querido,
			 € 16,99) zijn beslist stoer. Tot hun tanden bewapend gaan ze 		
			 op zoek naar een draak. Helaas zijn deze drie ridders niet erg
			 slim. En is zoeken in het donker best moeilijk!

En natuurlijk heel veel nieuwe boeken, tips rond activiteiten en uitjes, en informatie over
boeken en voorlezen.

13 <

DE VOORLEESTROM: EEN LIEDJE IN TWAALF TALEN
Door samen te zingen en voor te lezen groeit de emotionele
band tussen jou en je kindje. Omdat er in ons land veel verschillende talen gesproken worden, is het liedje De Voorleestrom door bekende artiesten vertaald en gezongen.
Beluister alle versies! Of download de tekst en de bladmuziek van alle liedjes om ze makkelijk te beluisteren op cd,
Spotify, Deezer en Apple Music.

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
V O 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!

