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‘Ome’ Jace: ‘Jay-Lynn (18 mnd) bleef eerst een beetje op een afstandje 
maar toen ze het boekje zag, klom ze op schoot en hadden we meteen 
goed contact. Ze zocht elke keer het plaatje met het konijn op, want dat 
is haar liefste knuffel.’

Met extra  
Boekentips!
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BOEKENTIPS

Baby activiteitenboekje
HEMA, € 14,-

Stoffen boekje met twee uitstekende oortjes en binnenin een 
spiegeltje, knisperstof, zachte en gladde materialen en kleine 
knuffeltjes die stevig vastzitten aan een koordje. Om te voelen, 
ontdekken, gooien… (6 mnd+)

nijntje aankleedboek 
Dick Bruna (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Mercis Publishing, € 14,95

Wie wil nijntje helpen aankleden? Met dit stoffen boekje met voel-
elementen kan de fijne motoriek geoefend worden: een knoop 
dichtmaken, een jasje dichtritsen of een schoen vastdoen. Eerst 
om samen te bekijken; oefenen komt later. AB (6 mnd+)

Rara, wie ben ik?
Liesbet Slegers (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 12,95

Aan de hand van een paar kenmerken kan de kleine toehoorder 
raden welk dier er achter een grote flap zit. Dat is soms best lastig, 
want als de flap gesloten is, lijkt het om een heel ander dier te 
gaan! Met stoere, geverfde illustraties in sprekende kleuren. AP (1,5+)

Ebbie in de wasbak 
Marjet Huiberts (tekst) en Milja Praagman (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 9,99

Aapje Ebbie moet nodig gewassen worden. Maar hij vindt het bad 
te groot, in de douche kan hij niet zitten en in de wasmachine… 
brrr, nee hoor! Kartonboekje dat uitnodigt samen over het onder-
werp te praten. AP (1,5+)

• Eerste deel in een nieuwe serie waarin steeds vijftig woorden   
 staan uit de basiswoordenlijst van het Kennisinstituut voor   
 Taalontwikkeling. Om spelenderwijs te werken aan de uitbrei-  
 ding van de woordenschat.



BOEKENTIPS

Wie zit daar verstopt?
Giuliano Ferri (tekst en tekeningen)

Uitgeverij De Vier Windstreken, € 10,95

Vierkant kartonboekje met uitklappagina’s, waarachter telkens een 
dier verstopt zit. De vraag op de voorkant van de flap helpt bij het 
raden van het juiste dier. Met op de laatste bladzijde nog een extra 
verrassing! AP (1,5+)

Kleertjes aan
Pauline Oud (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 14,95

Voor elk seizoen zijn andere kleren nodig: een badpak voor als het 
mooi weer is, een regenjas voor in de herfst en warme wanten voor 
de winter. En wat doe je aan naar een feestje? Leuk peuterboek met 
flapjes om samen de juiste kleren uit te zoeken. AP (1,5+)

• Van de figuurtjes uit de boeken van Pauline Oud zijn haak-   
 patronen te bestellen. De (hand)popjes zijn een fijne extra bij  
 de boeken. Kijk in de webshop van Pauline Oud.

Slaap lekker!
Beatrix Potter (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Ploegsma, € 11,99

Pieter Konijn krijgt een eigen kamertje. Maar ’s nachts hoort hij 
allemaal rare geluiden: alleen slapen is nog best eng! AP (2+)

• Ook verschenen: Pieter Konijn: Snuf, snuf…, een ‘krab en snuffel- 
 boek’, boordevol geuren (Uitgeverij Ploegsma, € 11,99).

Aan de slag!
Meg Fleming (tekst) en Jarvis (tekeningen)

Uitgeverij Lemniscaat, € 9,95

Helm op, laarzen aan en aan de slag! Met graafmachine, hamer en 
zaag bouwt de blauwe hond zijn droomhuis. Stoer kartonboek met 
tekst op rijm. AP (2+)
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https://www.paulineoud.nl/lesmateriaal


BOEKENTIPS

Op weg
Leo Timmers (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Querido, € 13,50

Stevig tekstloos kartonboek met draaischijven en schuifjes, over 
allerlei vervoermiddelen: een raket, raceauto, limousine en de 
tram. Leuk om samen te bekijken en te ontdekken wat er te zien 
en te doen is! AP (2+)

Muis telt tot tien
Pauline Baartmans (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Holland, € 6,95

Vierkant kartonboekje met tekst op rijm en grappige illustraties 
waarmee het tellen van 1 t/m 10 geoefend kan worden. Het boekje 
verscheen in een serie over Muis. AP (2+)

• In juli 2019 werd het eerste deeltje – Thuis bij Muis – bekroond   
 met de Sardes-Leespluim.

Hoor je de lente? Luister naar de vier seizoenen
Anita Bijsterbosch (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 17,95

Eekhoorn hoort steeds iemand koekoek zeggen. Wie maakt toch 
dit geluid? De dieren waaraan hij het vraagt, maken hele andere 
geluiden… Hardkartonnen peuterboekje met vrolijke gekleurde 
illustraties en geluidsknoppen. AP (2+) 

Kabouter Thijm viert feest
Admar Kwant (teksten tekeningen)

Uitgeverij Christofoor, € 7,95

Over Kabouter Thijm en zijn dierenvriendjes verschenen eerder  
al hardkartonnen prentenboekjes met krijttekeningen in zachte, 
natuurlijke kleuren en tekst op rijm. Dit keer verzamelt Thijm eten 
voor een fijn oogstfeest. AP (2,5+)
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BOEKENTIPS

Waar is mijn trui?
Nicola Slater (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Querido, € 16,99

Raf is zijn (te kleine) lievelingstrui kwijt. Hij zoekt overal, maar ner-
gens is de trui te vinden. Totdat zijn zusje Roos vol trots in de roze 
trui van Raf verschijnt. En hij past haar nog precies ook! AP (3+)

Mijn grote oceaan
Katrin Wiehle (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 12,95

Schitterend geïllustreerd prentenboek over het dierenleven in de 
zee. Op de overzichtsplaten valt van alles te ontdekken en te benoe-
men. Dit ecologische kartonboek is gemaakt van hergebruikt papier. 
J 596.4 (3+)

• Klik hier om allerlei geluiden te beluisteren die in en rond de  
 oceaan te horen zijn.

Ik ben ik en jij bent jij
Karl Newson (tekst) en Kate Hindley (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 13,99

Door de tegenstellingen te benadrukken tussen de kinderen uit dit 
verhaal en diverse dieren, wordt begrip gekweekt voor verschillen: 
‘Ik ben ik en jij bent jij. Net iets anders allebei’! Met vrolijk gekleurde 
illustraties en tekst op rijm. AP (3+)

Coco kan het!
Loes Riphagen (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 14,99

De kleine Coco moet leren vliegen. Maar Coco is bang! Moeder vogel 
weet daar wel raad op: ze geeft Coco een zetje... en hup, daar gaat 
ze! Humoristische prentenboek met een duidelijke boodschap voor 
kinderen die moeite hebben iets nieuws uit te proberen. AK (4+)

http://www.hooglandvanklaveren.nl/oceaan
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Carnaval der dieren
Marjet Huiberts (tekst) en Fiep Westendorp (tekeningen)

Uitgeverij Rubinstein, € 15,99

Leporello met cd bij het bekende muziekstuk van de componist 
Camille Saint-Saens. De tekst op rijm wordt op de cd voorgelezen 
door Fay Lovsky, bij muziek van het Concertgebouworkest en de 
gebroeders Jussen. Vier samen met de dieren het dierencarnaval.  
J 865 (4+) 

• Kijk hier voor de muziekapp Carnaval der dieren (Uitgeverij  
 Follow a Muse).

Draken zijn niet te koop
Tjibbe Veldkamp (tekst) en Alice Hoogstad (tekeningen)

Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95

Hubert-Jan is een verwend jongetje dat heel veel dieren heeft 
maar niet goed voor ze zorgt. Zijn buurjongen Eise kan de droevige 
snuiten niet langer aanzien en bedenkt een plan: hij ruilt de  
dieren voor een draakje! AK (4+)

Hallo - o - o daarboven!
Matthew Farina (tekst) en Doug Salati (tekeningen)

Uitgeverij Samsara, € 13,90

Vos moet op school iets vertellen over zijn verzameling. Maar hij 
heeft helemaal geen verzameling! Dan ontdekt Vos dat hij bladeren 
uit de bomen kan laten vallen. Bladeren in allerlei kleuren en  
vormen. Echt iets voor een verzameling! AK (4+)

Eén voor jou, twee voor mij
Jörg Mühle (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 13,99

Stel, je zit met z’n tweeën aan tafel en er zijn drie paddenstoelen. 
Beer en zijn vriend Wezel weten niet hoe ze die moeten verdelen. 
Dus ontstaat er een heuse ruzie. Maar dan komt Vos langs… AK (4+)
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https://apps.apple.com/nl/app/carnaval-der-dieren/id1223493390
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BOEKENTIPS

De dag waarop de draak verdween
Annemarie van Haeringen (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 15,99

Als kind al was meneer Lóng dol op draken: hij had vroeger een 
drakenspeen, ging op een drakenpotje, en in zijn tuin gebruikt hij 
altijd drakenmest. Een echte draak heeft hij jammer genoeg nog 
nooit gezien. Tot er op een dag een grote draak bij hem aanklopt… 
Met tekeningen die gemaakt zijn met balpen in een paars-blauwe 
kleur. AK (5+)

Van twee Vikingen
Imme Dros (tekst) en Harrie Geelen (tekeningen)

Uitgeverij Querido, € 18,99

De vader van Luuk en Lars vertelt altijd verhalen over stoere Vikingen. 
De jongens zouden ook graag eens op een Drakenschip op reis gaan 
en avonturen beleven. Op een woensdagmiddag is het zover: de 
tweeling stapt in een sloep en vaart naar Amerika. Althans… dat is 
het plan! AK (5+)

Het atelier van Flora
Kristina Digman (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 14,95

Met spulletjes uit de natuur valt heel wat te doen. Flora gaat op 
zoek naar bladeren, takken, zaden, bloemen en planten en maakt er de 
mooiste dingen van. Knutsel samen een egeltje, een dennenappel-
hond of beschilder kiezelstenen of schelpen. Flora legt precies uit 
hoe het moet! J 624.9 (5+)

Kijk voor meer boekentips op BoekStart.nl, Jeugdbibliotheek.nl en Boekenzoeker 0-8.org.
Download ook de BoekStartapp.☞

https://www.boekstart.nl/alle-tips/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/home.html
https://boekenzoeker.org/zero/page.aspx
https://www.boekstart.nl/voorleesapp/
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De Nationale Voorleesdagen worden gehouden van woensdag 22 januari t/m zaterdag  
1 februari 2020. Tijdens deze jaarlijkse voorleescampagne staat het prentenboek Mopper-
eend van Joyce Dunbar met tekeningen van Petr Horáček centraal (Uitgeverij Lemniscaat, 
€ 14,95). Het boek verschijnt ook in een mini-editie met een knuffeltje.

PrentenboekTopTien 2020
Naast het Prentenboek van het Jaar hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen negen 
andere prentenboeken gekozen: de PrentenboekTopTien. Deze boeken hebben een goed 
verhaal en aantrekkelijke illustraties, zodat ze uitnodigend zijn om met peuters te lezen 
en erover te praten. Ook kunnen de boeken helpen bij verwerking van hun ervaringen  
of betrokken worden in hun spel.

Leuke activiteiten
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen 
die zelf nog niet kunnen lezen. Daarom zijn er in het hele land leuke activiteiten rond voor-
lezen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het Prentenboek van het Jaar. Op veel kinderdag-
verblijven en peuterspeelzalen is er een Voorleesontbijt waarbij een speciale voorlezer 
wordt uitgenodigd, vaak een (plaatselijke) bekendheid. Ook in de Bibliotheek is van alles 
te doen. Kijk op de website van De Nationale Voorleesdagen.

Voorleestips
Voorlezen is gezellig, je hebt dan een knus moment samen met je kindje. Bovendien is  
het goed voor de woordenschat en taalontwikkeling. Hoe kies je een leuk en geschikt boek 
voor je kindje? En hoe maak je van voorlezen iets om elke dag weer naar uit te kijken?  
Lees de Voorleestips! 

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/prentenboektoptien/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.nationalevoorleesdagen.nl/voorleestips/
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PRENTENBOEK VAN HET JAAR: MOPPEREEND

Niemand wil met haar spelen en dus is Eend mopperig. 
Dat is goed te zien aan de steeds maar groter wordende 
grijze wolk boven haar hoofd. Ze flipt-flapt van dier naar 
dier, maar nee hoor niemand wil spelen. Erger nog, het 
maakt alle andere dieren ook somber… Uiteindelijk barst 
de inmiddels ‘megantische’ zwarte wolk en dat brengt 
opklaring: Eend plenst en ponst in de regen en iedereen 
doet vrolijk mee. Onder een grote regenboog!

Voordat je gaat voorlezen
Bekijk samen de voorkant van het boek en stel vragen: 'Eend is mopperig en heeft een 
boze bui, waaraan zie je dat?', 'Ben jij ook wel eens mopperig en boos?', 'Hoe kijk je dan?' 
'Laat eens zien?'. We zijn allemaal wel eens mopperig. Of bang, of verdrietig. 'Hoe word je 
dan weer blij?'. Geef een voorbeeld van iets wat is voorgevallen of bedenk er een.

En nu fijn samen lezen!
Zorg dat jullie lekker zitten en dat je goed samen in het boek kunt kijken. Zet ‘stoorzenders’ 
als televisie, radio en telefoon uit. Geef je kind alle ruimte om mee te denken en te reageren, 
laat af en toe een stilte vallen of wijs iets aan op de platen om over te praten. Stel vragen 
en luister met interesse, ga in op wat je kind zegt. Vraag bijvoorbeeld: ‘Hoe komt het dat 
Eend mopperig is’?, ‘Heb jij ook weleens dat er niemand is om mee te spelen? Wat doe je 
dan?’, ‘Hoe zie je dat Eend steeds bozer en mopperiger wordt?’ of ‘Wat zou je tegen Eend 
willen zeggen?’

Na het verhaal
Pak de doos met kleurkrijtjes erbij en een leeg vel papier. Bekijk samen de verschillende 
wolken in het boek nog eens goed. Nu mag je kind aan de slag om een eigen wolk te teke-
nen. Die kan groot en donker zijn, of klein en met lichte kleuren. Alles mag! Laat het zich 
lekker uitleven. Praat daarna over het gevoel dat bij de wolk hoort: is het een boze wolk of 
een verdrietige? Vraag dan of je kind nog een wolk tekent, maar dan een blije of vrolijke.

Luister op het YouTubekanaal met kinderliedjes van Muziekjuf Melanie naar ‘Het is een Mopperdag’ 

en zing lekker mee!
☞

https://www.youtube.com/watch?v=pioGoKVAolw


> 10

DE WERELD OM JE HEEN 

Wat is er veel te zien; praat erover!
Het is heel gezellig om lekker met je kindje te kletsen. Wist je dat het daarvan ongemerkt 
veel leert? Het stimuleert de taalontwikkeling doordat je kind steeds weer nieuwe woor-
den hoort. Het leert gesprekjes voeren met vraag en antwoord en dat je op je beurt wacht 
om iets te zeggen. Met een aanwijsboek boordevol plaatjes hebben jullie altijd genoeg 
gespreksstof!

De wereld van Ingela
Ingela P. Arrhenius (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 19,99

Lekker groot aanwijswoordenboek met meer dan 200 geïllus-
treerde woordjes: wat je dreumes of peuter om zich heen 
ervaart en ziet kom je erin tegen. Zo beleef je samen alles wat 
bijvoorbeeld zacht is of prikt, of alles wat lekker ruikt of juist 
stinkt. AP (2+)

•   Kies steeds een thema of laat je kindje dat doen. Het boek hoeft niet in één keer  
  doorgenomen te worden. Pak het er regelmatig bij, zo heb je steeds weer een ander   
  onderwerp om samen over te praten.
•   Kijk naar aanleiding van een thema om je heen. Laat je kindje in huis dingen zoeken  
  en aanwijzen die bijvoorbeeld ook zacht zijn, geluid maken of lekker ruiken. 
•   Verzamel in een grote tas allerlei voorwerpen die bij bepaalde ruimtes in huis horen 
  en die je kind kent. En nu opruimen maar! Vergeet daarbij niet om alles te verwoorden  
  wat je kind om zich heen ziet, doet, ruikt en aanraakt.

Andere boeken over de wereld om je heen
Van hond tot huis: eerste woordjes
Jane Ormes (tekeningen). Uitgeverij Ploegsma, € 8,99. AP (1,5+)

Het grote Fiep kijkboek
Fiep Westendorp (tekeningen). Uitgeverij Fiep, € 15,99. AP (2+)

Eric Carle’s boek over alles
Eric Carle (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 14,99. AP (2+)

500 woordjes om te ontdekken
Magali Clavelet e.a (tekeningen). Uitgeverij Holland, € 15,95. AP (3+)

Vrolijk kijkwoordenboek
Aino-Maija Metsola (tekeningen). Uitgeverij Querido, € 12,99. A (4+)
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ACTUALITEIT 

Kinderboekwinkelprijs 2019
De Kinderboekwinkelprijs bestaat sinds 1993 en wordt toegekend  
door eigenaren en medewerkers van Nederlandse Kinderboekwinkels. 
Van 2013 tot 2018 was er een pauze in de uitreikingen. Dit jaar is de 
draad weer opgepakt en ging de prijs naar het tekstloze prentenboek 
Eiland van Mark Janssen (Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95; 4+). 

BORA babylijn
Met de start van de nieuwe serie BORA-boeken introduceert uitgeverij 
Ploegsma een doorgaande leeslijn: via stoffen babyboekjes in zwart-wit, 
naar een knisperboekje, een boekje met bijtring en kartonboekjes.  
Illustratrice Deborah van der Leijgraaf is de persoon achter de BORA 
babylijn. De eerste zes boekjes verschijnen in januari 2020. 

Verhalenbundels: oud en nieuw
De laatste maanden verschenen er mooie bundels met voor-
leesverhalen. Goud van oud is te vinden in Meester Max en de 
minimonsters van Rindert Kromhout en Georgien Overwater 
(Uitgeverij Leopold, € 17,99; 5+). Mooi uitgegeven zijn de ver-
halen in De dieren van Grimm van Kevin Crossley-Holland en 
Susan Varley (Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95; 4+). Nieuw is De 
boze Billenbijter en andere verhalen van Kristien Dieltiens en 
Leriette Desir van Bergen (Uitgeverij De Eenhoorn, € 24,95; 3+). 
Alles bij elkaar goed voor uren voorleesplezier!

Kikkerdag in de Keukenhof
De Keukenhof staat dit voorjaar een woensdag lang in het 
teken van Kikker. Er wordt een speciaal door Kikker geplant 
veldje met tulpen onthuld en er zijn allerlei optredens en 
activiteiten. En natuurlijk is Kikker hoogstpersoonlijk aan-
wezig. Ook verschijnt er in samenwerking met de Keukenhof 
het boek Een verrassing voor Kikker van Max Velthuijs (Uit-
geverij Leopold, € 14,99; 2+). In dit kartonboek leren kinderen 
samen met Kikker hoe een bol in een tulp verandert.  
De Keukenhof opent op 21 maart 2020. 

https://keukenhof.nl/
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STOERE RIDDERS

Stoere ridders spreken bijna altijd tot de verbeelding. Kleuters zien hen vaak nog als 
sprookjesfiguren die de strijd aanbinden met het kwaad. Of dat nu een reusachtige draak 
is, of een stelletje brutale muizen dat het kasteel onveilig maakt! Er zijn ook boeken over 
ridders uit de Middeleeuwen: over riddereer en -moed, maar ook over ridders die af en 
toe een beetje bang zijn!

Waar is de draak?
Leo Timmers (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Querido, € 16,99

De ridders uit dit verhaal zijn beslist 
stoer. Tot hun tanden bewapend gaan 
ze op zoek naar een draak. Helaas zijn 
de drie ridders niet erg slim. En is zoe-
ken in het donker best moeilijk! AK (4+)

•   Lees eerst zelf de tekst op rijm. Leg bij het voorlezen hier en daar de nadruk, zodat het   
  nog spannender wordt.
•   In de illustraties wordt gespeeld met schaduwen. Telkens worden de drie ridders misleid   
  door wat er in die schaduwen te zien valt. Speel samen met je kind het schaduwspel, met  
  de handen, of met papieren figuurtjes. 
•   Er zijn (sprookjes)figuren op stokjes te koop om het schaduwspel mee te spelen.  
  Vraag ernaar in een goed gesorteerde speelgoedwinkel of kijk op internet. Klik hier 
  voor inspiratie. 

Naar het Archeon
Wil je terug naar de riddertijd? Breng dan eens een bezoekje aan het Archeon in  
Alphen aan den Rijn. Je vindt er van alles over de Middeleeuwen. In de ambachtshuizen  
zie je de houtbewerker, de bakker of de smid aan het werk. En er wordt regelmatig een  
riddertoernooi georganiseerd!

Ridderpuzzels
Er zijn leuke puzzels van ridders en kastelen. Let daarbij op de leeftijdsaanduiding op  
de doos. Puzzels van ca. 100 stukjes zijn voor jonge kinderen (met wat hulp) goed te doen.

https://schooltv.nl/video/schaduwspel-met-flip-de-beer/
https://www.archeon.nl/index.html
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Knutselen
Een echte ridder heeft een ridderpak en 
dito benodigdheden. Patronen voor een 
riddercape, een schild en een zwaard 
zijn onder meer te vinden in Madam 
Petit patronenboek van Doortje Bruin  
en Annelijn Steenbruggen (Uitgeverij 
Christofoor, € 19,95). 

Andere boeken over ridders
De muizenridder
Cornelia Funke (tekst) en Annette Swoboda (tekeningen). Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95. AK (4+)

Deze ridder zegt nee
Lucy Rowland (tekst) en Kate Hindley (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 14,99. AK (4+)

Hennie de Heks en de raadselachtige ridder
Valerie Thomas (tekst) en Korky Paul (tekeningen). Uitgeverij Memphis Belle, € 14,99. AK (4+)

Alle verhalen van Ridder Florian
Marjet Huiberts (tekst) en Philip Hopman (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 18,99. AK (4+)

De ridder die niet wilde vechten
Helen Docherty (tekeningen) en Thomas Docherty (tekst). Uitgeverij Clavis, € 14,95. AK (4+)

Ridder Rikki
Guido Van Genechten (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 14,95. AK (4+)

Held op sokken
Bette Westera (tekst) en Thé Tjong-Khing (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 14,99. AK (4+)

Van twee ridders
Imme Dros (tekst) en Harrie Geelen (tekeningen). Uitgeverij Querido, € 17,50. AK (5+)

Ridders
Suzan Boshouwers (tekst) en Marjolein Hund (tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 16,95. J 925 (5+)
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WEETJES

#VerderVertellen
Uit onderzoek van de HEMA Foundation blijkt dat 81% van de 
ouders tijd aan hun smartphone besteedt die ze aan hun kind 
hadden kunnen besteden. Terwijl het voor de taalontwikkeling 
belangrijk is dat je kindje veel verschillende woorden hoort in 
de eerste jaren. Praat daarom veel met je kind en lees het voor! 
Bijvoorbeeld het prentenboek Kijk en lees mee met nijntje dat 
speciaal voor de campagne #VerderVertellen gemaakt werd. 
Meer hierover vind je op Hema-Foundation.

Voorleesfilmpjes
Voorleesfilmpjes prikkelen de zintuigen en nemen je mee in een  
bijzonder verhaal. De Bibliotheek heeft verschillende filmpjes voor je, 
zoals van verhalen die worden voorgelezen op mooie muziek of van 
prentenboeken met extra’s. Log in met je Bibliotheekaccount.

Al 30 jaar op berenjacht!
Het prentenboek Wij gaan op berenjacht van Michael Rosen 
en Helen Oxenbury (Uitgeverij Gottmer, € 14,99) is een wereld-
wijde klassieker! Al sinds dertig jaar kunnen jonge kinderen 
dit spannende avontuur over een vader die met zijn vier kin-
deren op berenjacht gaat meebeleven. Er zijn verschillende 

uitvoeringen (prentenboek, pop-upboek, kartonboek), vertelplaten, een animatie, 
een app en nog veel meer!

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.
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https://hema-foundation.org/verdervertellen/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html
https://pippo.nl/
https://pompoen.com/
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ETEN MET NIJNTJE

Chef-kok en vader Samuel Levie maakte bij vijf 
verhalen over nijntje het oogstrelende lees- en 
kookboek Eten met nijntje (Uitgeverij Mercis,  
€ 19,95). Met veertig recepten voor de allerklein-
sten (en de rest van de familie)! Dat vergde wel 
wat creativiteit, want als ervaringsdeskundige 
weet hij dat bijna elke dreumes, peuter en  
kleuter een periode doormaakt waarin hij of  
zij alles wat groen en gezond is afwijst: de lust 
ik niet-fase. Achterin zijn tips opgenomen om 
ervoor te zorgen dat iedereen rustig en ont-
spannen blijft en er intussen toch de nodige 
vitamientjes naar binnen gaan. Kook, bak en 
braad linzenpilav, wortelpap, perencrumble of 
muizenkoekjes. En lees samen de verhalen over 
nijntje in haar moestuin of nijntje die bood-
schappen doet. Het is vanaf nu feest aan tafel!

In de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...
• Baby’s kunnen geboeid naar een plaatje kijken met zwart-wit  
 contrasten. Knuffelboekjes als In de dierentuin van Deborah   
 Leijgraaf (Uitgeverij Ploegsma, € 13,50) spelen daarop in en  
 stimuleren de waarneming. Een kijkje in zwart-witboekjes   
 voor baby’s en dreumesen.

• Zoekboeken: Het magische avontuur van Marianna Oklejak   
 (Uitgeverij Querido, € 17,50; 4+) is een interactief zoekboek   
 boordevol raadsels, puzzels, doolhoven en valstrikken. Wie   
 helpt de twee arme broers in hun zoektocht naar geluk?

En natuurlijk heel veel nieuwe boeken, tips rond activiteiten en uitjes, en informatie over 
boeken en voorlezen.
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BOEKIDEEËN
Heb je je kindje lid gemaakt van de Bibliotheek en het 
BoekStartkoffertje opgehaald? Het samen lezen van de boekjes 
maak je nog leuker met een Boekidee! Speciaal door BoekStart 
ontwikkeld bij de kofferboekjes: elk half jaar één bij het stoffen 
boekje voor baby’s en één bij het kartonnenboekje voor als je 
kindje iets ouder is (tot ca. 1,5 jaar). Ga naar de Boekideeën.

COLOFON

SAMENSTELLING EN REDACTIE   
Julienne van den Heuvel & Wilma van der Pennen
VORMGEVING   
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!

https://www.boekstart.nl/wat-is-boekstart/boekidee/
http://www.boekstart.nl/
http://www.lezen.nl/
https://www.kb.nl/ob
http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4102

