Mama Carola: ‘Boeken worden hier in huis veel (voor)gelezen. Ook Sofie
(5 jr), en haar broertje Floris (3 jr), lezen graag voor aan hun zusje Tessa
(1,5 jr). Dit kijk- en zoekboek over voertuigen is één van de favorieten.
Tessa pakt steeds een boekje en klimt dan weer op schoot, tot er een
enorme stapel boeken is ontstaan.’
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BOEKENTIPS
Bijtje zoem
Liesbet Slegers (tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 12,95

Zacht, stoffen boekje met frisse illustraties en knisperpagina’s.
Het verscheen tegelijk met Vriendjes (Anita Bijsterbosch) en Klein
wit visje (Guido van Genechten) in een serie van drie stoffen boekjes voor de allerkleinsten. AB (6 mnd+)

Kiekeboe in de boom
Aurélie Guillerey (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Oogappel, € 12,99

Met dit kartonboekje met vilten flapjes kan het favoriete spelletje
van veel baby’s gespeeld worden: kiekeboe! Achter de flapjes zijn
allerlei dieren te vinden die in en om een boom leven. Ook verschenen: Kiekeboe in het donker. AB (6 mnd+)
• Bedek je gezicht en vraag: ‘Waar ben ik?’.
• Speel verstoppertje met een knuffel en een lapje. Roep bij het
ontdekken: ‘Kiekeboe’!

Slaap lekker Rupsje Nooitgenoeg
Eric Carle (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 16,99

Fijn kartonboekje over de beroemde rups Nooitgenoeg, die vorig
jaar zijn vijftigste verjaardag vierde. Deze feestelijke uitgave zit
verpakt in een doos, samen met een zacht knuffellapje. AP (1,5+)
• Ook leuk voor de allerkleinsten: stoffen, bad- en buggyboekjes
over de hongerige rups (Uitgeverij Gottmer, resp.
€ 13,99, € 11,99 en € 10,99).
• Ter afsluiting van het jubileumjaar verscheen voor peuters
Het grote boek van kleine beestjes (Uitgeverij Gottmer, € 19,99;
3+), met vier klassieke verhalen: De spin, die het te druk had,
De knappe kniptor, De krekel, die niet tsjirpen kon en Het eenzame
vuurvliegje. Bij elk verhaal staan knutselactiviteiten, spelletjes
en recepten.
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BOEKENTIPS
nijtjes voorleesfeest
Dick Bruna (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Mercis Publishing, € 15,95

Lekker dik boek met vijf klassieke nijntje-verhalen. Met tekst op
rijm en de bekende tekeningen van de wereld rond nijntje. Lees
over de dierentuin, een gezellig feest, school en nog veel meer. AP (2+)
• Op 21 juni 1955 verscheen het eerste boek over nijntje. Haar 65e
verjaardag wordt dit jaar gevierd met speciale uitgaven en acties!
• nijntje heeft haar eigen website, met informatie en leuke extra’s!

Wakker worden, dieren!
Jonny Lambert (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Veltman, € 15,-

Een voor een worden de boerderijdieren wakker: dat zorgt voor heel
wat lawaai! Vierkant, hardkartonnen prentenboek met flappen,
waar pop-ups achter verscholen zitten. AP (2+)

Een ovale onderzeeër en andere vormen
Bernadette Ford (tekst) en Britta Teckentrup (tekeningen)
Uitgeverij Memphis Belle, € 9,99

Hardkartonnen boekje over vormen, die terug te vinden zijn in de
afbeeldingen, zoals de ronde wielen van een tractor of het driehoekige zeil van een bootje. AP (2+)

Dieren tellen
Petr Horácek (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95

Tel de dieren in dit boek: van één giraf tot en met tien vissen. Mooi
uitgevoerd prentenboek met flappen, voor peuters die al belangstelling hebben voor cijfers. AP (2+)
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BOEKENTIPS
1, 2… tel je mee?
Deborah van de Leijgraaf (ontwerp en tekeningen)
Uitgeverij Ploegsma, € 9,99

Stevig kartonboek, waarmee je samen het tellen van 1 t/m 10
kunt oefenen. Voor peuters die belangstelling tonen voor cijfers
en tellen. AP (2,5+)
• Dit boekje hoort bij een nieuwe serie baby- en peuterboeken.
Zie voor boekjes en bijbehorende (milieuvriendelijke) producten:
BORA-shop.
Waar is Momo?
Andrew Knapp (foto’s)
Uitgeverij Condor, € 10,99

Hond Momo speelt graag verstoppertje! Op elke pagina kan
gezocht worden naar de zwart-witte bordercollie en allerlei voorwerpen. Hardkartonnen zoekboek met kleurrijke foto’s waarop
heel wat te zien valt. AP (3+)
Wie zit er in het ei?
Alexandra Milton (tekst en tekeningen)
Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95

Zes babydieren kruipen uit eieren in allerlei soorten en maten:
een dwergpapegaai, een alligator, een vogelbekdier, een schildpad,
een pinguïn en een struisvogel. Informatief prentenboek met
bijzondere collages. AP (3+)
Anansi de spin en de gulzige tijger
Iven Cudogham (tekst) en Molddybyrd Studio (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 13,99

Eerste deel in een nieuwe serie over de ondeugende spin Anansi
uit de West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische volksverhalen:
Anansi krijgt het aan de stok met Tijger, die zijn koelkast leeggeplunderd heeft! AP (3+)
• Het boek is onderdeel van de kindertentoonstelling van het
Tropenmuseum Junior die tot en met 2023 te zien zal zijn.
Zie: Sabi Suriname.
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BOEKENTIPS
Maar eerst ving ik een monster
Tjibbe Veldkamp (tekst) en Kees de Boer (tekeningen)
Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95

Heerlijk spannend verhaal over monsters vangen, nog net voor het
slapengaan. En over hoe jammer het is als een verhaaltje uit is… AK (4+)

Hup, Herman!
Yvonne Jagtenberg (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Rubinstein, € 14,99

Is winnen belangrijk? De kippen en de haan vinden van wel, maar
Herman het hangbuikzwijn houdt absoluut niet van wedstrijdjes.
Toch wil hij laten zien dat hij best snel kan zijn. De dieren moedigen
hem aan: ‘Hup, Herman!’. AK (4+)

Sylvia & Sief
Gemma Koomen (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Christofoor, € 15,95

Sylvia is een klein boommeisje. Ze speelt altijd alleen, tot ze op een
dag vriendschap sluit met een verdwaalde spreeuw. Een verhaal
over het vinden van vriendschap en trouw blijven aan jezelf. AK (4+)

Marta & ik
It’s raining elephants (Nina Wehrle & Evelyne Laube) (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Boycott, € 22,95

Marta is altijd aan het tekenen. Op een dag tekent ze een grote
leeuw, waarmee ze op avontuur gaat. Totdat hij terug wil naar
waar hij vandaan komt. Verhaal over een meisje van wie de fantasie met haar op de loop lijkt te gaan. AK (5+)

☞

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

Met taalspelletjes introduceer je spelenderwijs woorden aan je kindje. Leuk voor nu,
belangrijk voor later. Je kleintje begrijpt namelijk al veel meer dan je denkt en zo leg je
een goede basis voor wanneer hij zelf gaat praten. Bekijk hier leuke taalspelletjes voor je
baby, dreumes of peuter om spelenderwijs zijn taalontwikkeling te stimuleren.
Alles met taal
Van alles wat met taal te maken heeft, kun je een spelletje maken. Bijvoorbeeld samen
zingen, voorlezen en dingen benoemen die je om je heen ziet, thuis en onderweg: ‘Zo, nu
pak ik de beker’ en ‘Kijk, dat is een grote vrachtwagen!’. Zo ben je ‘vanzelf’ al veel bezig
met taal. Hiermee stimuleer je de taalontwikkeling van je kindje spelenderwijs. Ook al
zegt je kindje nog niets terug, hij begrijpt al gauw wat jij zegt. Met brabbelen oefent hij
de verschillende klanken. Vanaf ongeveer 8 maanden krijgt hij in de gaten dat hij hiermee
jouw reactie uitlokt. Je kan dus al vanaf het begin taalspelletjes doen.
Samen lezen
Kinderen zijn dol op boekjes. Je kleintje begrijpt nog niet alles van wat er staat, maar
hij hoort wel veel nieuwe woorden als jij vertelt wat er allemaal op de plaatjes is te zien.
Hij volgt het ritme van je stem en kijkt met veel plezier naar wat jij aanwijst. Het is niet
alleen gezellig om samen met een boekje bezig te zijn, het vergroot ook zijn woordenschat
en is goed voor zijn verstandelijke ontwikkeling.
Praten met gebaren
Een leuk en nuttig spelletje is om bij alles wat je zegt gebaren te maken. Je kindje neemt
die vaak eerder van je over dan dat hij het woord goed kan zeggen. Kijk maar eens naar
Boris van 17 maanden oud. Poes kan hij uitspreken als ‘...oes’; kip kan hij nog niet zeggen
maar wel gebaren... Bekijk het filmpje.
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Samen zingen
Al is je baby nog zo klein, hij is gevoelig voor verschillende ritmes en deuntjes. Ook zo
komt hij in aanraking met nieuwe woorden. En zingen blijft leuk, ook voor je dreumes of
peuter. Speel eens de BoekStart-playlist met kinderliedjes af. Of zing een liedje dat je zelf
goed kent, zoals ‘Hoofd, schouder, knie en teen’, dat ook veel in de kinderopvang wordt
gezongen. Zo leert je kleintje meteen waar zijn oren en ogen zitten.
Samen ontdekken
Samen praten is samen de wereld ontdekken. Een gezellig en eenvoudig taalspelletje is
alles benoemen wat je ziet. Kijk met je kleintje om je heen, bijvoorbeeld uit het raam.
Ontdek samen de omgeving. Een leuk spelletje is je kleintje naar van alles te laten wijzen,
waarbij jij het woord zegt: ‘Ja, dat is een poes. Kijk, hij verdwijnt snel achter die struik!’.

TAALSPELLETJES TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR
Onbewust ben je al meer met taal bezig dan je denkt! Met deze tips worden taalspelletjes een vast onderdeel van jullie dag.
• Veel praten. Door veel met je kindje te praten, groeit zijn woordenschat en wordt het
straks makkelijker voor hem om te leren lezen. Dat klink vanzelfsprekend, maar het
kan best lastig zijn om aan de praat te blijven als niemand terugpraat. Je komt al
een heel eind door alles op te noemen wat je doet en tegenkomt. Weet je het even
niet meer? Zing samen een liedje!
• Zet de tv eerder uit. Televisiekijken creëert soms een aangenaam ‘rustmoment’, ook
voor jezelf. Maar je kleintje vangt meer op van een verhaaltje dan van een programma
op de buis. Zet de televisie daarom tien minuten eerder uit dan je normaal zou doen
en vul die tijd in door samen een boekje te lezen of een taalspelletje te doen.
• Voorbeeldfunctie. Je kleintje kopieert je gedrag. Als je enthousiast een verhaaltje
voorleest, is de kans daarom groot dat hij dit momentje gaat associëren met iets
leuks. Probeer hierdoor op je houding en toon te letten als je met je kindje praat.
En geniet er vooral samen van!
• Moment prikken. Taalspelletjes kun je eenvoudig doen op elk moment van de dag.
Door een spelletje te koppelen aan een bepaalde activiteit, bijvoorbeeld een liedje
zingen bij het verschonen, maak je van dit ‘onaangename’ klusje iets leuks!

☞

Kijk voor meer taalspelletjes op 24baby.nl.
Kijk voor baby- en kindergebaren op Taalvoortaal.com.
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ALLES IN ZWART-WIT
Baby’s kunnen geboeid naar een plaatje kijken met zwart-witcontrasten en grafische
patronen. Deze stimuleren de waarneming. Er zijn babyboekjes die geheel in zwart-wit
zijn uitgevoerd, maar ook zwart-witboekjes die voorzien zijn van een enkele steunkleur.

In de dierentuin / In het water
Deborah van de Leijgraaf (ontwerp en
tekeningen)
Uitgeverij Ploegsma, € 13,50 per stuk

Katoenen babyboekjes waarin acht dieren uit de dierentuin en acht waterdieren te zien
zijn. Met aan drie kanten vrolijk gekleurde labels, waarmee de bladzijden handig omgeslagen kunnen worden. AB (3 mnd+)
• Voor een baby is er nog geen verschil tussen een boek of speelgoed: hij wil het op zijn
eigen manier ontdekken. Door te voelen, te sabbelen, ermee te gooien. Laat je baby dus
eerst wat met het boekje spelen.
• Neem je kindje op schoot, benoem de dieren en maak waar mogelijk een bijpassend
geluid. Door samen te kijken en te praten over wat er te zien is, bouw je aan de woordenschat.
Nog meer zwart-wit
Het merk Wee Gallery geeft veel producten uit in zwart-wit: knuffels, speelgoed en leuke
items voor de kinderkamer.
Andere boeken in zwart-wit (met steunkleur)
Milo ziet de wereld in zwart-wit / Milo’s dierenwereld in zwart-wit
Rowena Blyth (tekst en tekeningen). Uitgeverij Oogappel, € 9,99 per stuk. AB (3 mnd+)

Kriebeldieren / Dieren
Sarah Corynen (tekst en tekeningen). Uitgeverij Baeckens Books, € 12,99 per stuk. AB (3 mnd+)

Baby’s eerste knuffel-boekje: Poes / Beer
Surya Sajnani (tekeningen). Uitgeverij Ploegsma, € 10,99 per stuk. AB (6 mnd+)

Kraakbeestjes: binnen / buiten
Teresa Bellon (tekst en tekeningen). Uitgeverij Ploegsma, € 9,99 per stuk. AB (6 mnd+)

Mijn dierenboek: Op de boerderij / Mijn speelgoed
Xavier Deneux (tekst en tekeningen). Uitgeverij Oogappel, € 13,99 per stuk. AB (6 mnd+)

Baby’s eerste knisperboek: Tijger / Pinguïn
Surya Sajnani (tekeningen). Uitgeverij Ploegsma, € 12,50 per stuk. AB (6 mnd+)
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ACTUALITEIT
Nieuwe leescoalitiecampagne ‘Lees voort!’
De Leescoalitie, een samenwerkingsverband tussen verschillende leesbevorderingsorganisaties, roept grootouders op om voor te lezen tijdens
het oppassen. Zij kunnen hun kleinkind stimuleren zelf te lezen of samen
naar de boekhandel of de Bibliotheek gaan. Een team van bekende grootouders, zoals Jan Terlouw en Karin Bloemen, zet zich voor de campagne in. Door optredens
in de media en in boekhandels en bibliotheken willen zij andere grootouders inspireren
om een rol te spelen in de leesopvoeding van hun kleinkinderen. Zie: Lees voort!.
Moemin 75 jaar!
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Finse auteur en illustrator Tove
Jansson haar eerste boek publiceerde over de Moemins, een soort
trollen die iets weg hebben van nijlpaarden. Er zijn vertalingen van
de boeken verschenen voor verschillende leeftijdsgroepen: kartonboekjes, stripboeken en voorleesboeken (Uitgeverij Clavis, diverse
prijzen). De nieuwe, bekroonde animatieserie over Moemin is te
zien geweest op tv (zie: NPO Start Plus) en er is een film in de maak over het leven van
Tove Jansson (release eind 2020).
Muis viert feest!
In 2020 is het alweer 30 jaar geleden dat kinderboekenmaakster
Lucy Cousins het geliefde personage van Muis bedacht. Inmiddels
zijn er meer dan 115 verschillende Muisboeken in het Nederlands
vertaald. Muis is wereldberoemd: samen vrienden maken en de
wereld ontdekken… dat is waar Muis voor staat! Dit jaar verschijnen
er extra veel nieuwe boeken van Muis, waaronder de nieuwe uitdeelboekjes, 2x5 dezelfde
boekjes: Muis maakt muziek en Muis wil spelen (Uitgeverij Leopold, € 10,-). Leuk voor het
feestje van je eigen jarige! Kijk ook op de pagina van Muis.
Tik Tak is terug!
Keek jij vroeger ook naar Tik Tak? Dat kan nu opnieuw met je eigen
dreumes of peuter! Ketnet Junior brengt een nieuwe reeks van Tik
Tak, een programma voor de kleintjes dat in 1981 voor het eerst op tv
kwam. 25 jaar lang konden de allerkleinsten elke dag genieten van
vijf minuten vol kleur, verschillende texturen en muziekjes. Ook zijn
er drie nieuwe boeken in Tik Tak-stijl, zodat het niet bij vijf minuten per dag hoeft te
blijven (Uitgeverij Ballon, à € 9,25). Zie: Ketnet Junior.
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ZOEKBOEKEN
Zoekboeken zijn boeken waarin op de afbeeldingen iets geraden of gezocht kan worden.
Het gaat meestal om grote prentenboeken met zoekplaten vol details. Dit genre boeken
vraagt van kinderen geduld en concentratievermogen. Veel kinderen worden heel rustig
van het goed kijken, speuren en uiteindelijk de oplossing vinden.

Het magische avontuur
Marianna Oklejak (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Querido, € 17,50

Dit interactieve zoekboek zit boordevol raadsels, puzzels, doolhoven en
valstrikken. Wie helpt twee arme
broers met hun zoektocht naar geluk?
Ze komen namelijk heel wat problemen
tegen onderweg! AK (5+)

• Lees het verhaal samen en stimuleer je kind om geduldig en goed te kijken.
• Iedere dubbele pagina bevat een opdracht. Probeer je kind eerst zelf de zoekvraag te
laten beantwoorden. Lukt dat niet, zoek dan samen of kijk naar de oplossingen achter
in het boek.
Waar is Wally?
Over speurder Wally, de jongen met bril, spijkerbroek en rood-wit gestreepte trui en muts,
zijn al talloze zoekboeken verschenen (Uitgeverij Memphis Belle; 5+). Voor de liefhebbers
zijn er ook legpuzzels. De serie ‘Where’s Wally? Junior’ bevat puzzels van 100 stukjes, maar
er zijn ook puzzels gemaakt van 250 of meer stukjes (Paul Lamond Games).
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Illustratie: Marianna Oklejak, Het magische avontuur (Querido).

Spel: Zoek de sleutel
In het boek Het magische avontuur spelen sleutels een belangrijke rol. Speel het sleutelspel,
met minimaal drie personen.
• Verstop een redelijk grote sleutel (leg hem ergens onder, plak hem vast onder een plank
met plakband, geef de sleutel een camouflagekleurtje).
• Wie de sleutel zoekt, stelt de vraag ‘ligt hij hoog, midden of laag’.
• Als de zoeker de vindplek nadert, roepen de andere deelnemers ‘warm, warmer, warmst’.
Koud betekent dat de zoeker helemaal niet in de buurt van de sleutel is.
• Houd eventueel bij hoe lang de zoektocht duurt. Wie het snelst de sleutel gevonden
heeft, is de winnaar.
Andere zoekboeken
Zoek boek!
Bob Staake (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95. AK (4+)

Zoek!
Saskia Halfmouw (tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 15,99. AK (4+)

Op zoek in de wereld
Kerstin Zabransky (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 15,95. AK (4+)

Het Muizenhuis: groot kijk- en zoekboek
Karina Schaap (idee), met foto’s. Uitgeverij Rubinstein, € 15,99. AK (4+)

Ga je mee?
Charlotte Dematons (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95. AK (4+)

Tierenduin: een kijk- en zoekboek
Geert Vervaeke (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lannoo, € 16,99. AK (5+)

Een huis vol vrienden
Pieter Gaudesaboos (tekeningen) en Lorraine Francis (tekst). Uitgeverij Lannoo, € 19,99. AK (5+)
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WEETJES
Nieuw: recordable prentenboek over Kikker
Voorlezen, zelfs als je er niet bent. Dat kan met de nieuwste
herdruk van Kikker is verliefd van Max Velthuijs (Uitgeverij
Leopold, € 22,50; 4+). Het inmiddels klassieke verhaal kan
worden ingesproken, zodat de toehoorder het kan bekijken,
terwijl het wordt voorgelezen door een bekende (ouders die
er even niet zijn of opa’s en oma’s die ver weg wonen). Voor
in het boek staat een duidelijke instructie en er is een speciale video beschikbaar.
Liedjes zonder grenzen
Van het duo Koos Meinderts en Annette Fienieg verschenen eerder al diverse liedjesbundels. Net als in De liedjesatlas (Uitgeverij
Rubinstein, € 15,99) zijn in hun nieuwste boek, Liedjes zonder
grenzen: 24 liedjes van heinde en verre, volksliedjes verzameld uit
alle delen van de wereld. Alle liedjes hebben te maken met landen
die een band hebben met Nederland. Op de bijgeleverde cd zijn
de liedjes ook nog eens te horen (Uitgeverij Rubinstein, € 17,99; 4+).
Supertof speelboek
Misschien ken je Jet en Jul al van de Youtubefilmpjes vol spel:
Jet & Jul TV. De activiteiten zijn gericht op bewegen, construeren, fantaseren en spelen met regels, en inspireren om zelf
aan de slag te gaan. In korte video’s neemt Stefanie Bouwels,
professioneel life- & speelcoach, de kinderen spelenderwijs mee op avontuur. Nu is
er ook het speelboek Supertof voor kinderen van 2-8 jaar met tien thema’s, elk voorafgegaan door een voorleesverhaal (te bestellen via Simpelsamenspel.nl, € 24,95).
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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HET BEGINT MET EEN ZAADJE
Om kinderen te betrekken bij alles wat groeit
en bloeit in de natuur, kun je klein beginnen:
laat zaden ontkiemen in een potje met aarde,
kijk hoe een bloembol in een bollenvaas wortels
vormt en elke dag een stukje verder uitloopt,
of laat zien hoe uit een avocadopit een plantje
ontstaat. In Het begint met een zaadje van
Laura Knowles en Jennie Webber (Uitgeverij
Christofoor, € 15,95; 4+) volg je een klein zaadje
dat verandert in een prachtige boom waarin
en waaromheen heel veel dieren leven. Voor
kinderen die een eigen (moes)tuintje willen
beginnen, is er Zie zo zaai je! van Annelie
Johansson (Uitgeverij Christofoor, € 14,95; 6+).
Ook voor jongere kinderen vind je hierin veel
praktische tips voor tuinieren: buiten, op het
balkon of zelfs in huis.
En wil je iets lekkers maken van de oogst, kijk
dan bijvoorbeeld voor de lievelingsrecepten van
Kikker in Koken met Kikker (Uitgeverij Leopold,
€ 15,50; 4+)!

In de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...
• Magisch, om te ontdekken dat geel en blauw samen groen
kunnen worden! In Baby ziet: bloemen van Hervé Tullet
(Uitgeverij Oogappel, € 12,99; 6 mnd+) staan kleuren centraal.
• Iedereen zou best wel eens iemand anders willen zijn, iemand
die groter, dapperder of liever is. In Was ik maar…. van Mies
van Hout (Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren; € 14,95, 4+) gaat
het over verlangens en jezelf zijn.
En natuurlijk heel veel nieuwe boeken, tips rond activiteiten
en uitjes, en informatie over boeken en voorlezen.
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BOEKSTARTAPP VERNIEUWD!
Heb jij de nieuwe BoekStartapp al op je telefoon? Deze gratis
app staat vol met filmpjes, boeken- en voorleestips voor je
baby, dreumes, peuter of kleuter. Er zijn nu ook boekentips in
het Fries. Je kan boeken opslaan in een leeslijst: handig als je
naar de Bibliotheek of boekhandel gaat. Ook nieuw is de Voorleeswekker die het liedje ‘De Voorleestrom’ laat horen op de
door jou ingestelde voorleestijd. Download de BoekStartapp!

COLOFON
SA ME NSTELL ING E N RE D ACT I E

Julienne van den Heuvel & Wilma van der Pennen
VO RMGE VING

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!

