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Mama Esmee: ‘Lori (4 mnd) bekijkt alle boekjes die ze voor zich krijgt 
aandachtig. Sterker nog, ze wil er alles aan ontdekken: kijken, grijpen, 
voelen, bijten, proeven. Als ouders weten we dat boekjes al vroeg  
bijdragen aan een goede taalontwikkeling, maar als je bezig bent,  
besef je dat het vooral leuk is om samen het ‘lezen’ te ontdekken.  
Dit lekker kleurrijke boekje is nu favoriet, maar dieren en boekjes  
met geluid zijn ook erg geliefd.’
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BOEKENTIPS

Baby’s eerste knuffelboekje: Panda
Surya Sajnani (tekeningen)

Uitgeverij Wee Gallery / Ploegsma, € 12,99

Stoffen uitklapboek met twee knisperende flapjes en met  
illustraties in zwart-wit en enkele steunkleuren. Aan de ene kant 
is Panda te zien; aan de andere kant staan ook zijn vriendjes 
Vogel, Lama en Vos. Verscheen tegelijk met: Baby’s eerste knuffel-
boekje: Luiaard. AB (3 mnd+)

• Voor iets groter zijn er Baby’s eerste knisperboek: Pinguïn / Tijger   
 (€ 12,99 per stuk; 6 mnd+).
• De collectie van het merk Wee Gallery bevat ook knuffels,  
 speelgoed en leuke producten voor de kinderkamer.

Kikker
Max Velthuijs (tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 12,50

Zacht stoffen babyboekje over Kikker en zijn vriendjes Haas, Eend, 
Varkentje en Rat. En zijn knuffeltje Beertje natuurlijk! Met knisper-
pagina’s en achterin een spiegeltje. AB (3 mnd+)

• Voor de allerkleinsten is er ook een vrolijk uitgevoerd badboekje:  
 Kikker in het water (€ 10,99; 6 mnd+). 
• Neem eens een kijkje op De wereld van Kikker, met spelletjes,   
 kleurplaten en filmpjes. 

Verstoppertje spelen met Tijger 
Sam Taplin (tekst) en Gareth Lucas (tekeningen)

Uitgeverij Usborne, € 9,99

In dit hardkartonnen prentenboekje met flappen en kijkgaatjes 
spelen de dieren uit de jungle verstoppertje met elkaar. De laatste 
flap kan twee keer worden uitgevouwen, zodat het extra spannend 
wordt.  AP (1,5+)

• Doe beide handen voor je gezicht en vraag: ‘Waar ben ik?’.  
 Verbergen onder een sjaal of dekentje geeft ook veel pret.  
 Roep bij het ontdekken: ‘Kiekeboe’!
• Laat je peuter zich verstoppen. Zeg hardop waar je aan het  
 zoeken bent: ‘Ben je onder de bank?’; ‘Ik denk dat je achter de   
 stoel zit’; ‘Onder de tafel dan?’.

https://weegallery.com/
https://dewereldvankikker.nl/


BOEKENTIPS

Ik voel me…
Xavier Deneux (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Oogappel, € 13,99

Voelt het eendje zich blij tussen al zijn vriendjes? En wat voelt de 
olifant die van de duikplank springt? Aantrekkelijk hardkartonnen 
prentenboek over emoties. AP (1,5+)

De wereld van Gonnie & vriendjes
Oliver Dunrea (tekst en tekeningen) 

Uitgeverij Gottmer, € 14,99

Gansje Gonnie is inmiddels een begrip. Na vijftien jaar zijn de boek-
jes rond Gonnie en haar vriendjes nog steeds populair bij jong en 
oud. Tijd dus voor een feestje, met deze speciale jubileumuitgave. 
Alle vriendjes van Gonnie – en dat zijn er nogal wat – komen voor-
bij. AP (2+)

• Het is leuk om bij het spelen naar Gonnie-liedjes te luisteren.  
 Ze zijn te vinden op cd (Uitgeverij Gottmer, € 9,99) en te down- 
 loaden via Luisterrijk.
• De gansjes hebben een eigen app, te vinden in de App Store. 

Kijk eens hier: Dieren / Kinderen
Anne Crahay (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Oogappel, € 9,99 per stuk

In een handomdraai kunnen de snuiten van de dieren en de gezich-
ten van de kinderen veranderd worden. Kartonboekjes met flapjes 
waarin een kat een vos wordt, of een meisje met steil haar verandert 
in een krullenkopje! AP (2+)

Eén vos: een telboek-thriller 
Kate Read (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95

Er is 1 hongerige vos, met 2 sluwe ogen, die 3 dikke kippen in het 
vizier heeft…. Lekker spannend telboek dat eindigt met een abso-
luut hoogtepunt!  AP (2+)
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https://www.luisterrijk.nl/luisterboek/9789025769567/de-liedjes-van-gonnie-vriendjes
https://apps.apple.com/nl/app/id870447347


BOEKENTIPS

Mijn schuifboekje: Kleuren. Kunst voor kleintjes
Sandrine Andrews (idee)

Uitgeverij Clavis, € 11,95

Kartonboekje met (uitsneden van) beroemde schilderijen die  
met behulp van schuifjes kunnen veranderen van kleur. Een fijn 
interactief boekje dat uitnodigt te kijken en te praten over kunst. 
Achterin wordt het gehele kunstwerk getoond en kort beschreven. 
Verscheen tegelijk met Mijn schuifboekje: Vormen. AP (2+)

Anna in de bibliotheek
Kathleen Amant (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 13,95

Iedere zaterdag gaan Anna en papa samen naar de bibliotheek.  
En met een rugzak vol boekjes gaat Anna weer naar huis: fijn  
boeken lezen! AP (2,5)

• Voorlezen in de bibliotheek: Liselotte Dessauvagie maakte voor  
 de Bibliotheek Bollenstreek een filmpje met tips om het voor -  
 lezen nog leuker te maken. Bekijk hier het filmpje. 
• Mediacoach Nicole van Bibliotheek Eindhoven laat in dit filmpje  
 zien hoe je ook al aan baby’s voorleest. 

Siepie 
Annie M.G. Schmidt (tekst) en Fiep Westendorp (tekeningen)

Uitgeverij Querido, € 9,99

Over hond Takkie was er al een boekje, maar nu is er dan een  
verhalenboek over Siepie, de poes van Jip en Janneke! Kartonboek, 
met een aaibare Siepie op de voor- en achterkant. AP (3+) 

De verhuisdieren
Pieter van den Heuvel (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 15,99

De dieren gaan verhuizen en dragen hun lievelingsspullen mee: 
Varken tilt de goudvis, Nijlpaard de tv, Panter neemt problemen 
mee… Uitvouwbaar boek (4 meter!) met een verrassende ontkno-
ping.  AP (4+)
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https://www.youtube.com/watch?v=Z8OTjtyqbNM
https://www.youtube.com/watch?v=NJlcDJJgurM
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BOEKENTIPS

Mijn eerste vogelboek
Zoë Ingram (tekeningen) en Walker Books (tekst)

Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95

Boek vol feitjes rond vogels die te zien zijn in de tuin, op het balkon 
of in het park. Achterin staat een overzicht waarin aangekruist kan 
worden welke van de 23 vogels er gespot zijn! J 598.35 (4+)

De fantastische vliegwedstrijd
Tjibbe Veldkamp (tekst) en Sebastiaan Van Doninck (tekeningen)

Uitgeverij Querido, € 17,99

De vogels houden hun jaarlijkse vliegwedstrijd: met ballonnen, zep-
pelins, vliegtuigen en vliegende schotels schieten ze door de lucht. 
Maar helaas, telkens moet een team de strijd staken. Wat gaat er 
toch allemaal mis?  AK (4+)

Dierenstad
Joan Negrescolor (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Boycot, € 19,95

In de junglestad wonen geen mensen meer, maar heeft de natuur 
alles overgenomen. Het meisje Nina komt er graag. Ze leest de dieren 
voor. Prentenboek met gestileerde, felgekleurde illustraties. AK (4+) 

Dit boek houdt niet van kinderen
Christine Naumann-Villemin (tekst) en Laurent Simon (tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 14,95

Op een dag wordt een boek uit de boekenkast gehaald, zeer tegen 
zijn zin. Want het boek wil niet gelezen worden. Het houdt hele-
maal niet van kinderen: die zijn vies en vervelend…. Nou ja, de 
meesten! AK (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/


VOORLEZEN MET GEBAREN
Communiceren met babygebaren 
als middel om het contact te 
versterken met jonge kinderen

Door Petra Nell, founder Taal voor Taal: 
Baby- en kindergebaren

'Het boekje Woezel en Pip ligt voor hem. Hij bijt erin, proeft en ruikt eraan alvorens hij  
het open slaat en het aandachtig gaat bestuderen. Hij ziet allerlei plaatjes maar kan ze niet 
allemaal onder woorden brengen. Dat kan ook niet want Boris is hier 16 maanden oud. Het 
uitspreken van woorden is nog moeilijk voor hem. Het woordje ‘bal’ en het woordje ‘daar’ 
gaan goed. Toch heeft een ander plaatje ook zijn aandacht. En dat laat hij mij weten door 
er een gebaar van te maken. Hij gebaart dat hij een vis ziet. En nu weet ik als moeder wat 
écht zijn aandacht heeft. Ik hoef er niet naar te gissen maar kan feilloos aansluiten bij zijn 
gedachtewereld. Bekijk het filmpje van Boris!' 

Kinderen, van welke leeftijd ook, zijn gefascineerd door boeken. Kinderboeken zijn kleur-
rijk en vertellen verhalen. Boeken helpen kinderen om de wereld om hen heen beter te 
begrijpen. Maar boeken helpen jou als ouder ook om de interesse van je kind te ontdekken. 
Vooral prentenboeken zijn hier uitermate geschikt voor. Ze bestaan vaak uit verschillende 
afbeeldingen en als ouder kun je uit deze afbeeldingen een verhaal maken. Een verhaal 
waarin je je kind meeneemt naar de wereld van het prentenboek zoals jij het als ouder 
ziet en leest. Maar wanneer je jonge kinderen met gebaren een taal in handen geeft,  
kunnen zij het verhaal van een prentenboek zelf gaan vertellen. Zoals Boris vertelt dat  
hij zijn aandacht niet alleen bij de bal heeft, maar ook bij de vis van Woezel en Pip. 
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Door gebaren te gebruiken in combinatie met de gesproken woorden vergroot  
je de woordenschat van kinderen. Dat komt omdat kinderen dan visueel, auditief  
en motorisch bezig zijn met het verwerken van een woord. Zij:
• zien de plaatjes in het boek en het bijbehorende gebaar (bal en vis).
• horen het woord (moeder praat mee: ‘bal, vis’). 
• voelen het woord (gebaar voor bal en vis). 

https://www.youtube.com/watch?v=QQ94ikOjouQ&feature=youtu.be
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Wanneer kinderen ouder worden en de gesproken woorden meer onder de knie krijgen, 
blijven gebaren voor hen een meerwaarde hebben. Het verwerken van beelden verloopt 
nog steeds sneller dan het verwerken van gesproken taal. We zeggen niet voor niets dat 
kinderen beelddenkers zijn. De lastige begrippen zoals de dagen van de week (maandag, 
dinsdag…) krijgen met gebaren een plaatje waardoor ze makkelijker onthouden worden. 
Of het begrijpen en verwoorden van emoties, ook dit gaat eenvoudiger door een gebaar 
ervan te maken. 

Kinderboeken voor peuters en kleuters zijn onder andere geschreven om kinderen onze 
complexe taal te leren. Ze leren hoe een zin gevormd wordt. Hoe oorzaak en gevolg te  
herkennen zijn. Of leren soms een verhaal na te vertellen of afmaken.

Neem nu het verhaal Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft. 
Het onderwerp spreekt natuurlijk alle kinderen aan: poep! Maar wanneer je tijdens het 
voorlezen ook gebaren gebruikt, gaan kinderen het verhaal nog meer beleven.

Maak zelf maar eens het gebaar voor ‘poep’. Het uitspreken 
ervan geeft mogelijk een gevoel van gêne. Met het gebaar erbij 
zal dit waarschijnlijk versterkt worden. En geloof mij: kinderen 
vinden het geweldig. En kinderen die iets geweldig vinden, 
staan open om te leren. En zo wordt het verhaal over de mol 
levendig gemaakt met gebaren en kun je als ouder gaan praten 
over bijvoorbeeld wie er het eerst heeft gepoept op zijn hoofd, 
en wie daarna? Of je stelt vragen als: ‘Hoe zou de mol het vinden 
dat er iemand op zijn kop gepoept heeft?’, ‘En waarom wil de 
mol weten wie dat gedaan heeft?’. Hierdoor gaan kinderen 

meedenken met het verhaal en leren over onder andere oorzaak en gevolg, tijden zoals 
‘eerst en daarna’ en gaan ze een mening vormen. 

Wil je het verhaal van de mol met gebaren lezen, bekijk dan ons filmpje waarin je naast 
poep, ook de gebaren voor mol en de andere dieren leert. 

Kortom: wil je weten waar de aandacht van jouw kind naar uitgaat bij het lezen van een 
prentenboek, geef hem de taal in handen. En wil je nog meer beleving meegeven aan een 
verhaal maak dan gebruik van ondersteunende gebaren. Plezier en succes verzekerd!

Lees meer op  Taalvoortaal.com.☞

https://www.youtube.com/watch?v=i3lyDFkJFZw&feature=youtu.be
https://taalvoortaal.com/


KLEUREN

Er zijn veel boekjes aan de hand waarvan jonge kinderen leren om kleuren te herkennen 
en te benoemen. Soms wordt in deze boekjes al op een eenvoudige manier duidelijk 
gemaakt wat je krijgt als twee kleuren gemengd worden. Zoals in de klassieker Blauwtje 
en Geeltje van Leo Lionni (Uitgeverij AnkhHermes, € 18,50; 4+). Voor de allerkleinsten zijn 
er ook boekjes waarin spelenderwijs de kleurenleer wordt geïntroduceerd.  

Baby ziet: Bloemen   
Hervé Tullet (tekeningen)

Uitgeverij Oogappel, € 12,99

Magisch, om te ontdekken dat geel en blauw samen 
groen kunnen worden! In de uitsparingen in dit karton-
nen uitklapboek is gekleurd, transparant folie verwerkt, 
dat op elkaar gelegd steeds nieuwe kleuren oplevert.  
AB (6 mnd+)

•  Bekijk samen de bloemen en verander de kleuren door steeds een andere combinatie  
 te laten zien. Laat je kindje ook zelf nieuwe kleuren maken! 
•  Beplak een glazen potje met dun, gekleurd papier of folie. Leg de kleurtjes over elkaar. 
•  Bekijk het filmpje Kleuren mengen.

Andere boeken over kleuren
Kleuren
Jane Ormes (tekst en tekeningen). Uitgeverij Ploegsma, € 8,99. AP (1,5+)

Wat is er zwart en wit?
Petr Horáček (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 7,95. AP (1,5+)

Mijn eerste Gruffalo: Kleuren
Julia Donaldson (tekst) en Axel Scheffler (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 8,95. AP (1,5+)

Raad eens hoeveel ik van je hou: Kleuren
Sam McBratney (tekst) en Anita Jeram (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 8,95. AP (1,5+)

Kleuren
John J. Reiss (tekst en tekeningen). Uitgeverij Rubinstein, € 8,99. AP (2+)

Rosalie: Kleuren
Brigitte Minne (tekst) en An Candaele (tekeningen). Uitgeverij De Eenhoorn, € 11,95. AP (2+)
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https://schooltv.nl/video/kleuren-mengen-hoe-kun-je-met-twee-kleuren-nog-een-andere-kleur-maken/#q=
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ACTUALITEIT 

Dikkie Dik op YouTube 
Alle kleine Dikkie Dik-fans kunnen zich goed vermaken met de span-
nende voorleesverhalen over de bekende oranje poes, die al ruim 
veertig jaar verschijnen. Ook zijn er al diverse theatervoorstellingen 
gespeeld en tentoonstellingen geweest. Maar wat nog ontbrak was 
een eigen YouTube-kanaal! Wekelijks komen er nieuwe filmpjes bij. 

Bekijk de leukste voorleesverhaaltjes van ieders beste poezenvriend Dikkie Dik!

Hoera voor Dribbel!
Dribbel, de bij alle dreumesen en peuters geliefde en bekendste 
puppy, viert dit jaar zijn veertigste verjaardag! Daarom is de 
bestseller Dribbel naar de boerderij opnieuw uitgegeven. In dit 
hardkartonnen flapjesboek gaat Dribbel bij zijn vader op bezoek 
die op de boerderij werkt. Eric Hill is ervan overtuigd dat vanwege 
het plezier waarmee hij de boeken maakt, Dribbel zo populair is 
(Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, € 9,99; 1,5+).

 
Pippi Langkous 75 jaar! 
Wie kent haar niet, dat rebelse meisje met haar rode vlechtjes, haar 
paard en haar aapje meneer Nilsson? Dit jaar viert Pippi haar 75ste 
verjaardag. Er zijn speciale uitgaven, zoals een Gouden Boekje met 
de originele illustraties van Ingrid Nyman: Ken jij Pippi Langkous? 
(Uitgeverij Rubinstein, € 7,99; 3+) en de verzamelbundel Pippi Lang-
kous, met alle Pippi-verhalen, geïllustreerd door Carl Hollander  
(Uitgeverij Ploegsma, € 27,99; 5+), met daarin een extra katern over 

het ontstaan van Pippi. The Astrid Lindgren Company en Save the Children zijn een actie 
gestart voor vluchtelingenkinderen: ‘Pippi’s van Nu’. 

De Dag van het Sprookje
De Dag van het Sprookje is een initiatief van attractiepark de 
Efteling en wordt jaarlijks gehouden op 7 juli. Lees die dag (en 
ook daarna!) eens een sprookje voor. Er zijn mooie verzamelbun-
dels, zoals Sprookjes van overal van Thé Tjong-Khing (Uitgeverij 
Gottmer, € 19,99) en Sprookjes en verhalen van Hans Christian 
Andersen, met illustraties van Jan Jutte (Uitgeverij Lemniscaat,  
€ 19,95). Kijk hier voor sprookjes voor de allerkleinsten!

https://www.youtube.com/channel/UCWZsXBOtFP2wN7fMICLNPVw/featured
https://www.savethechildren.nl/pippi-langkous
https://www.savethechildren.nl/%20pippi-langkous
https://issuu.com/kunstvanlezen/docs/bsvj12_def


 

IDENTITEIT: WIE BEN IK?

Iedereen zou best wel eens iemand anders willen zijn, iemand die groter, dapperder of  
liever is. Er zijn hondjes die op ballet willen, gansjes die niet zo gewoontjes willen zijn, en 
er zijn prentenboeken over hoe het is als je je niet fijn voelt in je eigen lichaam (en daar 
iets aan wil veranderen). 

Was ik maar….  
Mies van Hout (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 14,95

De spin zou best wel eens een lieveheersbeestje  
willen zijn. Het lieveheersbeestje droomt ervan een 
mier te zijn… Was ik maar een slak, denkt de mier!  
Een prentenboek over iemand anders willen zijn,  
of toch jezelf? AK (4+)

•   Lees het boek voor en sta stil bij de redenen waarom het dier een ander wil zijn.  
  Stel vragen: ‘Begrijp jij waarom de wandelende tak een vlinder wil zijn?’, ‘Zou hij zich   
  als vlinder gelukkiger voelen?’.
•   ‘Wie of wat zou jij liever willen zijn?: een dier, een ridder of prinses, je vriendje of 
  vriendinnetje, net zo sterk als een olifant?’. 

De kikker en de libel
Ik wou dat ik
zijn vleugels had,
denkt de kikker
op het waterlelieblad.

Waarom kan ik niet vliegen
en hij wél?
Omdat een libel geen kikker is
en een kikker geen libel!

Tekst: Jacques Idserda; illustratie: Yvonne Jagtenberg. 

In: En dan deden we… (Uitgeverij Holland).
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Verkleden
Door je te verkleden kun je gemakkelijk in de 
huid van een ander kruipen. Met een mooie 
sjaal ben je zo een prinses, en met een cape en 
stokpaard kun je in een handomdraai een  
ridder worden. Voorbeelden van verkleedkleren 
voor kinderen vanaf ongeveer 1 jaar kun je vin-
den in Leuk verkleden van Charlotte Verrecas 
en Hazel Neels (Uitgeverij Clavis, € 19,95).  
Verkleden & zo van Pieke Stuvel (Uitgeverij 
Podium, € 13,50) bevat ideeën voor het maken 
van verkleedkleren voor kinderen door het  
vermaken van gedragen kledingstukken.

Andere boeken over identiteit
Gekke Geppie Gans
Petr Horáček (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95. AP (3+)

Muis is muis
Pauline Coenen (tekst) en Cora Vlug (tekeningen). Uitgeverij Filou Books, € 16,50. AP (3+)

Hup, Herman!
Yvonne Jagtenberg (tekst en tekeningen). Uitgeverij Rubinstein, € 14,99. AK (4+)

Honden doen niet aan ballet
Anna Kemp (tekst) en Sara Ogilvie (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95. AK (4+)

Elke dag iemand anders
Jef Aerts (tekst) en Merel Eyckerman (tekeningen). Uitgeverij Querido, € 15,99. AK (4+)

De allerbeste beer
Greg Gormley (tekst) en David Barrow (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 13,99. AK (4+)

Kikker is Kikker
Max Velthuijs (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 15,99. AK (4+)

Ik ben een kat
Galia Bernstein (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 14,99. AK (4+)

Het lammetje dat een varken is
Pim Lammers (tekst) en Milja Praagman (tekeningen). Uitgeverij De Eenhoorn, € 14,95. AK (4+)

Gewoon zoals je bent
Jonny Lambert (tekst en tekeningen). Uitgeverij Veltman, € 13,50. AK (4+)

Bo is geen varken
Geert De Kockere (tekst) en Tineke Van Hemeldonck (tekeningen). Uitgeverij Oogappel, € 10,50. AK (4+)
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WEETJES

Luisterrijk
In een hoekje van de bank met oortjes in luisteren naar je  
favoriete boek? Kinderen kunnen op een knus plekje heerlijk 
genieten van het luisteren naar verhalen. Op de website Luister-
rijk staan digitaal geleverde luisterboeken. Dankzij de gratis app 
kun je luisterboeken na aanschaf via de site eenvoudig down-
loaden op smartphone en tablet. Zie 0-4 jaar en 4-6 jaar.

Zingen
Zingen voor je kindje kan van jongs af aan en het kan de hele dag: 
tijdens het badje, het verschonen, het voeden, maar ook wanneer 
je baby niet in slaap kan komen of zich verveelt in de box. Je kunt 
er spelletjes bij doen: kietel- en vingerspelletjes. Er zijn versjes-
bundels met oude, vertrouwde kinderliedjes, bijvoorbeeld de  
klassieker Rijmpjes en versjes uit de oude doos (Uitgeverij J.M. 

Meulenhoff, € 19,99). In Joepie Joepie van Marijke ten Cate staan twaalf bekende 
kring-, klap- en spelletjesliedjes (Uitgeverij Lemniscaat, € 9,95). Ook op de website  
van BoekStart zijn veel (liedjes)tips te vinden!

Kamishibai: vertellen bij vertelplaten
In de kinderopvang wordt hij veel gebruikt: het draagbare vertel-
kastje. Maar de kastjes zijn ook goed thuis te gebruiken. Je kunt ze 
kopen, zelf maken of lenen via de Bibliotheek. Leuk voor een partij-
tje! Regelmatig verschijnen er nieuwe vertelplaten bij prenten-
boeken. Lemniscaat bijvoorbeeld heeft vertelplaten bij Moppereend 

van Joyce Dunbar en Petr Horáček (Prentenboek van het Jaar!). De platen zijn in de 
(kinder)boekhandel te koop of te bestellen via internet.

BoekStartkoffertje als poppenhuis
Heb jij het BoekStartkoffertje al opgehaald in de Bibliotheek en je 
baby gratis lid gemaakt? Als je kindje iets ouder is, is het koffertje 
nog steeds leuk en handig. Als logeerkoffertje, om er spulletjes in 
te bewaren of bijvoorbeeld kleurpotloden. Of om het om te tove-
ren in een heus poppenhuisje, zoals we zagen op Instagram.
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https://www.luisterrijk.nl/app
https://www.luisterrijk.nl/luisterboeken/0-tot-4-jaar
https://www.luisterrijk.nl/luisterboeken/4-tot-6-jaar
https://www.boekstart.nl/alle-tips/liedjes/
https://www.instagram.com/boekstart/
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KNUTSELEN MET HOUT

‘Welkom in de grote houtwerkplaats’, schrijft 
knutseldeskundige Sabine Lohf in haar nieuwste 
doeboek: Knutselen met hout (Uitgeverij De Vier 
Windstreken, € 19,95; 4+). Dat er met hout heel 
veel te doen is, laat ze zien in dit inspirerende 
boek met 150 creatieve knutselideeën, van eenvou-
dig tot best ingewikkeld, van simpel een toetsje 
verf opbrengen tot en met houtbewerking met 
zaag, priem en hamer. Dit vraagt natuurlijk bege-
leiding, maar kan prachtige kunstwerkjes opleve-
ren. Gemaakt van een stok uit het bos, plankjes, 
latten, houten wasknijpers en keukenlepels...  

Er is genoeg in en om het huis te vinden om direct mee aan de slag te gaan! Van Sabine 
verschenen eerder onder meer Het grote knutsel- en speelboek en Knutselen van aap tot 
zebra (Uitgeverij De Vier Windstreken, € 19,95 en € 13,95; 4+)
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In de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...

• Peppa Big viert feest! Dit vrolijke varkentje en haar familie  
 zijn inmiddels 15 jaar bekend in Nederland. Dit wordt  
 gevierd met een jubileumuitgave: Peppa Big: Groot  
 Voorleesboek, met tekst van Nevil Ashley en tekeningen  
 van Mark Baker (Uitgeverij Big Balloon, € 14,99; 3+).

• Voor wetenschappers-in-de-dop zijn er leuke boeken  
 boordevol feitjes en verassende experimenten. Zoals De  
 wetenschap van het ei en De wetenschap van de citroen  
 van Cécile Jugla en Jack Guichard (Uitgeverij Clavis, € 11,95  
 per stuk; 5+). Een duik in de wereld van de wetenschap!

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



GRATIS BOEKSTARTKOFFERTJE!
Als je baby ongeveer 3 maanden is, krijg je van de 
gemeente een speciale waardebon voor het BoekStart-
koffertje. Je kunt er nu weer mee naar de Bibliotheek 
bij jou in de buurt. Maak je baby gratis lid en ontvang 
het BoekStartkoffertje met twee boekjes. Het ene 
boekje is speciaal afgestemd op baby’s tot zes maan-

den, het andere is leuk voor kleintjes tot en met ruim anderhalf jaar. Dus ook als je 
kindje inmiddels al iets ouder is, kun je het koffertje nog ophalen.

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/actie-haal-je-gratis-koffertje/
http://www.boekstart.nl/
http://www.lezen.nl/
https://www.kb.nl/ob
http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4102

