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Herkenbaar
De felle kleurtjes in dit lieve boekje trekken de aandacht van je 

baby, en als je daarbij zachtjes vertelt over Kikker en zijn vriendje 

Beer doen ook de oortjes mee. Na verloop van tijd zal Kikker een 

herkenbaar boekfiguurtje zijn en zal je kindje ook interesse tonen 

voor andere boekjes over Kikker.

Dagritme
De wereld van een baby of dreumes is overzichtelijk: slapen, eten 

en spelen zijn steeds terugkerende elementen, die structuur 

geven aan de dag. In boekjes voor deze leeftijd is vaak het dagritme 

verwerkt. Dat biedt de kleintjes veel herkenning en houvast. 

Vriendjes
Kikker heeft een heleboel vriendjes, maar Beertje is wel heel 

speciaal: dat is zijn eigen knuffelbeer, waar hij helemaal zelf voor 

zorgt. Hij geeft hem te eten, leest een verhaaltje voor en hij ligt 

samen met Beertje in bed. Dat laatste verraadt dat het Kikker zelf 

is die naar bed moet.

Meer lezen
De andere vriendjes van Kikker: Eend, Haas, Varkentje en Rat staan 

afgebeeld op het ‘boekje’ dat Kikker voorleest aan Beertje. Oefen 

samen de namen en ga op zoek naar deze vriendjes in de andere 

boeken van Kikker in de Bibliotheek. 

Tip:  In de BoekStarthoek van de Bibliotheek vind je leuke    

          stoffenboekjes!

Op boekstart.nl/boekidee vind je nog meer tips bij 

BoekStartkofferboekjes.
Slaap lekker, Kikker
Max Velthuijs
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Boekidee door: Lea Kessels

Slaap lekker, Kikker
Kikker, wie kent hem niet? Die vriendelijke, naïeve groene lobbes. Geboren in 1989, 
maar nog altijd springlevend. Kikker mag niet ontbreken in de wereld van een dreumes, 
peuter of kleuter. Dit zachte stoffen boekje is een heel geschikte eerste kennismaking. En 
het leuke is: de verhalen van Kikker groeien mee!
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