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Mama Saskia: ‘Ava leest heel geconcentreerd haar knisperboekje.  
Pas 5 maanden oud en nu al dol op lezen!’
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BOEKENTIPS

Spet, spat, Eendje in bad!
Lucy Cousins (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 12,99

Eendje gaat lekker in bad en dat geeft heel wat gespetter! 
Kunststof badboekje met tekst op rijm om in bad fijn mee te  
spelen. AB (3 mnd+)

• Laat je kindje dit boekje eerst zelf ontdekken. Het voorlezen   
 komt iets later.

Ik zoen je
Guido van Genechten (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 13,95

Baby’s zijn om te zoenen… en dat geldt natuurlijk ook voor  
babytijger, babyolifant, babyneushoorn en alle andere baby dieren! 
AB (9 mnd+)

nijntjes verjaardag 
Dick Bruna (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Mercis Publishing, € 12,50

De verjaardag van nijntje wordt gevierd met een versierde stoel, 
cadeautjes en taart! Door schuifjes uit te trekken, komen telkens 
verrassingen tevoorschijn en is een vrolijk ratelgeluid te horen.  
AP (1,5+)

• Op 21 juni vierde nijntje haar 65ste verjaardag! Op nijntjes   
 website is informatie te vinden over de hoogtepunten uit de   
 afgelopen 65 jaar in binnen- en buitenland. 
• Ook voor het goede doel wordt nijntje ingezet. Met de opbrengst  
 van het boekje nijntje en nina: beste vriendjes (€ 5,95; 1+) steun   
 je het onderzoek naar de behandeling van sikkelcelziekte, een   
 erfelijke bloedziekte. Klik hier voor meer informatie.

Kiekeboe: koe / zon / beer / appel 
Ingela P. Arrhenius (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 9,99 per stuk

Nieuwe serie kartonboekjes van de bekende Zweedse ontwerpster 
en kinderboekenmaakster, met schuifjes en draaischijven, waarmee 
steeds verrassingen tevoorschijn komen. AP (1,5+)

https://www.nijntje.nl/nijntje-65-jaar
https://www.nijntje.nl/nijntje-65-jaar
https://hetsikkelcelfonds.nl/


BOEKENTIPS

Nachtdieren
Marion Billet (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 15,95

Luister naar de vijf nachtdieren: de uil, de vos, de vleermuis, de pad 
en de das. Nieuw deeltje in een uitgebreide serie geluidenboekjes 
van hoge kwaliteit, met dit keer als extra vachten en velletjes om 
aan te voelen.  AP (1,5+)

Op Baba’s rug
Marianne Dubuc (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Querido, € 8,99

Koko, een klein koalabeertje, zit de hele dag op Baba’s rug. Daar 
eet hij, speelt hij en doet hij zelfs een plasje! Maar op een dag wil 
Koko ergens anders heen dan Baba. Die luistert niet naar Koko, dus 
gaat het beertje alleen op stap… AP (2+)

De wolf heeft honger
Agnese Baruzzi (tekst en tekeningen)

Uitgeverij De Vier Windstreken, € 10,95

Kartonboek met uitvouwbare pagina’s over een gemeen ogende, 
hongerige wolf die zich – hap, slik – tegoed doet aan allerlei dieren. 
Alleen dat egeltje had hij beter niet kunnen eten… Gelukkig komen 
alle dieren weer springlevend tevoorschijn! AP (2+)

Ik ga! 
Matthieu Maudet (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 9,99

Het kleine vogeltje verlaat vastbesloten het nest: ‘Ik ga!’, roept hij. 
Mama geeft hem een warme trui mee, papa een zaklampje, oma 
wat koekjes…. Bepakt en bezakt verdwijnt hij achter een deur in de 
boom. Om in het kleinste kamertje zelf op het potje te gaan! AP (2+)
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BOEKENTIPS

Pip en Posy in de tuin 
Axel Scheffler (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 9,99

Pip werkt lekker in de tuin, maar dan komt Posy en die maakt  
vreselijk veel lawaai. Pip vindt dat niet fijn. Ga jij maar weg, Posy! 
Komt het ooit weer goed tussen de twee vriendjes? AP (2,5+)

• Over Pip en Posy zijn al veel boeken gemaakt die aansluiten op  
 wat peuters beleven. Telkens staat een ander thema centraal.
• Klik hier voor leuke extra’s bij het BoekStartkofferboekje Pip en  
 Posy zijn beste vriendjes.  

Een ijsje 
Sylvia van Ommen (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 14,99

Voor wie is dat lekkere ijsje? Hond vindt dat het voor hem is, want 
hij is de hele dag braaf geweest, maar ook Aap, Ezel en heel veel 
andere dieren hebben zo hun redenen om het ijsje op te eisen…  
AP (3+) 

Kleine Beer gaat naar school 
Dany Aubert & Catherine Leblanc (tekst) en Eve Tharlet (tekeningen)

Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95

Kleine Beer gaat voor het eerst naar school en aan zijn snuit kun je 
goed zien dat hij dat best wel spannend vindt! Zijn kleine zusje Anna 
wil juist graag naar school: ‘Kleine Beer is een bofkont!’, vindt Anna… 
AP (3,5+) 
• Over angst voor de nieuwe school gaat ook: Grote jongens  
 huilen wél van Jonty Howley (Uitgeverij Volt, € 14,99; 4+)

De piraten komen! 
John Condon (tekst) en Matt Hunt (tekeningen) 

Uitgeverij Gottmer, € 14,99

Tom staat op de uitkijk: komt daar niet een piratenschip? Telkens 
als hij roept dat de piraten komen, is het hele dorp in rep en roer. 
Steeds is het vals alarm. Maar dan komt er een echt schip vol pira-
ten aan... AK (4+)
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https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/Boekidee/20200708_boekidee-ouders---pip-en-posy-zijn-beste-vriendjes.pdf
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BOEKENTIPS

Iedereen telt mee!
Hollis Kurman (tekst) en Barroux (tekeningen)

Uitgeverij Rubinstein, € 14,99

Een moeder met drie kinderen moet vluchten. Onderweg zijn er 
gelukkig veel mensen die hen helpen: ‘Pak mijn hand en tel tot tien’. 
Fijn telboek rond een actueel maatschappelijk thema. J 313.2 (4+)

De fijnste plek van de werel
Petr Horáček (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95

Om te weten te komen wat de fijnste plek van de wereld is, reist 
Haas naar verre oorden en vreemde streken. Om vast te stellen: de 
fijnste plek van de wereld is waar je vrienden zijn! AK (4+)

Vos en Haas: Het kijkwoordenboek
Sylvia Vanden Heede (tekst) en Thé Tjong-Khing (tekeningen)

Uitgeverij Lannoo, € 24,99

Elk van de zes nieuwe voorleesverhalen over het bekende duo Vos 
en Haas sluit af met een alfabetische woordenlijst. Met veel taal- en 
beeldgrappen. Luisteren, leren, lezen! J Nederlands 831 (4+) 

• Er is een hele reeks boeken rond dit tweetal verschenen, van  
 hardkartonnen prentenboeken, voorleesverhalen tot en met  
 boeken voor het leren lezen. Kijk hier voor meer informatie.   
 Daarnaast is er een tv-serie (Zappelin). 

Alfabet
Charlotte Dematons (tekeningen)

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 24,90

Tekstloos prentenboek met bij iedere letter van het alfabet grote 
zoekplaten, waarop heel wat te zien en ontdekken is. Houd vooral 
de zwart-wit gestreepte letterdief in de gaten! AK (4+)

• Op de bijbehorende website zijn alle woorden te vinden!   
 Download daar ook de gratis app.

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

https://www.lannoo.be/nl/vosenhaas-1
https://www.zappelin.nl/programmas/vos-en-haas
https://www.alfabetboek.nl/
https://www.boekstart.nl/alle-tips/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/home.html
https://boekenzoeker.org/zero/page.aspx
https://www.boekstart.nl/voorleesapp/


EINDELOOS HETZELFDE VERHAAL

Door Marijke Bos, specialist voor- en 
vroegschoolse periode Stichting Lezen

‘Nog een keer!’ Waarschijnlijk heeft ook jouw peuter een voorkeur voor een bepaald boek. 
Dat blijft een tijdje favoriet. Intussen verlang je zelf misschien naar weer eens een ander 
verhaal, omdat je het boek wel kunt dromen en er daardoor niks meer aan vindt. Maar als 
je begrijpt waarom je kind zo geniet van steeds hetzelfde verhaaltje, kun je het misschien 
beter opbrengen om wéér hetzelfde boekje voor te lezen.

Lekker vertrouwd
Voor jouw kindje is niets zo fijn als telkens weer datzelfde verhaaltje te horen waarvan 
het al weet hoe het afloopt. Dat is veilig en vertrouwd. Het loopt zoals hij verwacht en  
zo’n bevestiging is prettig.

Geheugentraining
Daarnaast traint het zijn geheugen. Je kind onthoudt het verhaaltje na een keer voor- 
lezen nog niet helemaal. Elke keer als je het verhaal leest, herkent je kind stukjes en slaat 
het opnieuw op. Door te herhalen wordt het verhaaltje steeds beter in het geheugen  
opgeslagen. 
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Samen praten
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke keer iets 
anders bedenkt om het na het voorlezen samen over te hebben: over het onderwerp van 
het boek, of over de kinderen of dieren die erin voorkomen. En heeft je kind zelf wel eens 
zoiets meegemaakt?

Toch iets nieuws
Als je peuter graag vasthoudt aan hetzelfde boek, kun je daarnaast proberen om zijn 
nieuwsgierigheid op te wekken voor iets anders. Haal regelmatig andere boeken in huis 
en zet die in de buurt van de speelplek. Sla ook eens een onbekend boek voor je peuter 
open en laat zien dat je zelf enthousiast en nieuwsgierig bent. De kans is groot dat je  
peuter je met veel plezier volgt.

Boeken- en voorleestips
Kijk voor de leukste boekentips op Boekstart.nl.
Daar vind je ook voorleestips: hoe je je baby, dreumes, peuter of kleuter het best  
kan voorlezen. Verder zijn er leestips per leeftijdsfase: daar lees je meer over de  
ontwikkeling van je kind en welk soort boekjes daarbij aansluiten. Ook zijn er  
digitale tips en de nieuwste liedjes!

Boeken voor je kleuter
Bekijk voor de nieuwste prentenboeken voor 4+ de Prentenboekenshow van  
Bibliotheek Hilversum.

BoekStartfolders
BoekStart heeft de folders Voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar: hoe doe je dat? 
en Peuters houden van Boeken gemaakt. Vraag ernaar in de Bibliotheek.

BoekStartapp
Heb jij de BoekStartapp al op je telefoon? Deze gratis app staat vol 
met filmpjes, boeken-, en voorleestips voor je baby, dreumes, peuter 
of kleuter. Er zijn ook boekentips in het Fries. Je kan  
boeken opslaan in een leeslijst: handig als je naar de Bibliotheek of 
boekhandel gaat. De Voorleeswekker laat het liedje ‘De Voorleestrom’ 
horen op de door jou ingestelde voorleestijd.  
Download de BoekStartapp!

https://www.boekstart.nl/boekentips/
https://www.bibliotheekhilversum.nl/Educatie/basis/Basisonderwijs-leesvaardigheid-leesplezier/prentenboeken.html
https://cdn.boekstartpro.nl/wp-content/uploads/2015/09/BS-Voorlezen-aan-jonge-kinderen-van-0-4-jaar-hoe-doe-je-dat-augustus-2019.pdf
https://cdn.boekstartpro.nl/wp-content/uploads/2017/11/BS-folder-peuters_siteversie_mrt_2020.pdf
https://www.boekstart.nl/download-onze-voorleesapp-voor-ios-en-android/


PEPPA BIG: BOEK & TV-SERIE

Peppa Big viert feest! Dit vrolijke varkentje en haar familie en vrienden zijn inmiddels 15 
jaar bekend in Nederland. Niet alleen van de boeken en de serie op tv, maar ook van het 
speelgoed, de knuffels en de kleding. Tijd voor een jubileumuitgave! 

Peppa Big: Groot voorleesboek  
Neville Astley (tekst) en Mark Baker (tekeningen)

Uitgeverij Big Balloon, € 14,99

Bundeling van zeven verhalen die gebaseerd zijn op de 
tv-serie ‘Peppa Pig’. Over bijvoorbeeld nieuwe buren, op 
vakantie gaan, en het circus. AP (3+)

•  Lees de verhalen voor en praat over wat er gebeurt. 
•  De animatieserie rond Peppa Big is te zien op het eigen Youtubekanaal. De afleveringen  
 hebben steeds een herkenbaar thema dat aansluit bij de ontwikkelingsfase van jonge  
 kinderen vanaf 2 jaar. De verhaaltjes zijn bewust simpel gehouden en duren zo’n  
 5 minuten per aflevering. Ook verkrijgbaar op dvd (Nederlands gesproken).

Andere boeken over Peppa Big (van Neville Astley & Mark Baker)
Mijn groot zoekboek
Uitgeverij Big Balloon, € 12,99. AP (2+)

Remmen, George! / De politie / De brandweer
Uitgeverij Big Balloon, € 9,99 per stuk. AP (3+)

Ik vind je lief, Papa Big! / Ik vind je lief, Mama Big! 
Uitgeverij Big Balloon, € 5,99 per stuk. AP (3+)

G
root voorleesboek

Dit superdikke Peppa voorleesboek bevat 7 verhaaltjes 
van het leuke varkentje en haar familie en vriendjes. 

Peppa brengt haar zieke goudvis naar de dierenarts, ze 
leert met haar vriendinnetje Kelly zwemmen, ze gaat 
naar het circus en beleeft nog veel meer avonturen! 

Een echte aanrader voor alle Peppa-fans!

Een uitgave van Big Balloon BV – Haarlem
Onderdeel van Gottmer Uitgevers Groep BV
Dit verhaal is gebaseerd op de tv-serie “Peppa Pig”.
Peppa Pig is gemaakt door Neville Astley en Mark Baker.
Peppa Pig © Astley Baker Davies Ltd/Entertainment One UK Ltd 2003.
Eerste druk 2020 
NUR 270

Off icialPeppaPig 

Groot voorleesb
oek

Peppa cover voorleesboek.indd   1 13-05-2020   13:22

> 8

https://www.youtube.com/channel/UCwNR9UNtcgzmRmNewxjsbmg


 

9 <

ACTUALITEIT 

Een knuffel op afstand: praten met peuters en kleuters 
over corona 
Speciaal voor kinderen in de leeftijd t/m 6 jaar is het boekje 
Gijs Gekko. Een knuffel op afstand ontwikkeld (bestellen via 
Kleinedenkers.nl). Het boekje maakt een ingewikkeld onder-
werp als corona en alle onrust die dat met zich meebrengt 
makkelijker bespreekbaar. Bij het maken van het boekje heeft 

kinderpsycholoog Tischa Neve de auteurs van advies voorzien. Het boekje helpt om open-
heid en vertrouwen te creëren in deze ingewikkelde tijd van afstand houden.

Leesactiviteiten voor je baby, peuter of kleuter
Het sluiten van de kinderopvang dit voorjaar gedurende  
de lockdown zorgde ervoor dat veel kinderen thuis waren. 
BoekStart hield een lijstje bij rond voorlezen en activiteiten 
met boeken om samen met je kind te doen. Ook handig om 
ideeën uit op te doen nu de lockdown voorbij is: Leuk, leer-
zaam, lezen!

 

Kinderboekenweek 2020: ‘En toen?’
Van 30 september t/m 11 oktober is het weer Kinderboeken-
week. Dit keer staat het verleden centraal. Het prentenboek 
voor de jongste lezertjes is gemaakt door Mylo Freeman en  
is getiteld Tweeling. Het is vanaf de eerste dag van de Kinder-
boekenweek in de boekwinkel te koop voor € 7,25. Klik hier 
voor meer informatie.

Kinderboekenmuseum
In het Kinderboekenmuseum in Den Haag zijn er voor 
de allerkleinsten de vaste tentoonstellingen Ik ben  
Kikker (0-6 jaar) en ABC met de dieren mee (2-6 jaar). 
Voor wat groter, maar voor velen heel herkenbaar, is de 
tentoonstelling De eigenwijze kinderen van Annie M.G. 
Schmidt, waarmee het museum zijn 25-jarig jubileum 
viert. 

https://kleinedenkers.nl/
https://www.boekstart.nl/nieuws/ikleesthuis-gratis-leesactiviteiten-voor-kinderen-tijdens-de-corona-crisis/
https://www.boekstart.nl/nieuws/ikleesthuis-gratis-leesactiviteiten-voor-kinderen-tijdens-de-corona-crisis/
https://kinderboekenweek.nl/
https://www.kinderboekenmuseum.nl/


 

FEITEN EN WEETJES

Voor wetenschappers-in-de-dop zijn er leuke boeken boordevol feitjes en verassende 
experimenten. Een duik in de wereld van de natuurwetenschap en techniek!

De wetenschap van het ei / De wetenschap van de citroen 
Cécile Jugla & Jack Guichard (tekst) en Laurent Simon (tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 11,95 per stuk

Deze leerzame boeken bevatten veel weetjes en tips voor proefjes die thuis (met wat  
begeleiding) zijn uit te voeren. Spelenderwijs valt er zo heel veel te ontdekken. J 507 (5+)

•   Lees en bekijk de boeken: foto’s en humoristische tekeningen helpen wegwijs te  
 worden in de informatie. 
•   Voer samen de proefjes uit en praat over wat er gebeurt. Een beetje kliederen is niet erg! 
•   Ga tot slot de keuken in en maak heerlijke meringues van opgeklopt eiwit of verse kaas  
 van melk en citroensap.

Proefjes doen
Op Schooltv zijn filmpjes te zien waarin Wijze Varen proefjes doet met karakters uit  
Woezel & Pip. Zo wordt uitgezocht hoe sterk papier is, leert Woezel dat je een satéprikker 
door een ballon kunt steken zonder dat hij stuk gaat en komt Buurpoes alles te weten 
over drijven en zinken. De filmpjes duren ca. 2 minuten. 
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https://schooltv.nl/video/een-proefje-met-papier-met-wijze-varen-en-charlie/playlist/300/#q=proefjes
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Nemo
Het Nemo Science Museum in Amsterdam wil wetenschap en techniek leuk, spannend en 
toegankelijk maken voor iedereen. Kinderen kunnen zelf aan de slag met de interactieve 
tentoonstellingen door het uitvoeren van experimenten. Ook voor kinderen vanaf 4 jaar is 
er veel te doen. Dat ze mogelijk nog niet alles doorgronden, zal de pret niet minder maken 
bij het zeepbellen blazen, een flessenorgel samenstellen of zelf elektriciteit opwekken 
(met je trui!).

Andere boeken over feiten en weetjes
Kleine onderzoekers (serie)

Diverse auteurs en illustratoren. Uitgeverij Gottmer, € 11,99 per stuk. J div. (4+)

De archeoloog / De astronaut / De vuilnisman… (serie beroepenboeken)
Liesbet Slegers (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 7,50 / € 15,95 per stuk. J div. (4+)

Wie zit er in het ei?
Alexandra Milton (tekst en tekeningen). Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95. J 593 (4+)

Wondere wereld (serie) 
Mack (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 19,95 per stuk. J div. (5+)

Plasticsoep
Judith Koppens & Andy Engel (tekst) en Nynke Mare Talsma (tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 15,95.  

J 614.62 (5+)

Willewete… (serie) 
Diverse auteurs en illustratoren. Uitgeverij Clavis, € 16,95 per stuk. J div. (5+)

https://www.nemosciencemuseum.nl/nl/
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WEETJES

Ozewiezewoze: het ABC van de kinderliedjes
Met de verschijning van deel 2 dit najaar is de verzameling lied-
teksten compleet: ruim 150 bekende en minder bekende kinder-
liedjes staan in de bundels Ozewiezewoze van Jan Van Coillie 
en Klaas Verplancke (Uitgeverij De Eenhoorn, € 25,- per stuk). 
Via de website Ozewiezewoze zijn de liedjes te beluisteren 
(onder constructie).

Met Fiep door het verkeer
Uitgeverij Rubinstein maakte in samenwerking 
met Veilig Verkeer Nederland twee spellen die  
kinderen helpen verkeersinzicht te krijgen. Basis 
van Fieps verkeersdomino en Fieps hop-’n-stop  
verkeersspel zijn de tekeningen van Fiep Westen-
dorp. Het laatste spel is bedacht door Hans Fleur; 

om het te spelen, moet je al een beetje kunnen tellen en kleuren herkennen. Leuk en 
leerzaam voor 3+!

Theater Vanaf2
Boekingsbureau Theater Vanaf2 brengt regelmatig voorstellingen 
die gebaseerd zijn op de avonturen van boekfiguurtjes. De arties-
ten van Bureau Vanaf2 laten zich dan ook graag inspireren door 
de mooiste verhalen en tekeningen, bijvoorbeeld door het Pren-

tenboek van het Jaar dat centraal staat tijdens de Voorleesdagen, of het Prentenboek 
van de Kinderboekenweek. Zo zijn er voorstellingen bij Coco kan het!, geschreven en 
geïllustreerd door Loes Riphagen, en bij De Tweeling van Mylo Freeman. Klik hier voor 
een overzicht van voorstellingen en speeldata.

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 ver-
haaltje. Voor kinderen vanaf 3 jaar is er hét  

voorleestijdschrift POMPOEN, met in elke aflevering een prentenboekverhaal.   
De rubriek ‘In de boekenkast’ biedt een keuze aan boeken.
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https://www.ozewiezewoze.be
https://vanaf2.nl/speeldata/
https://pippo.nl/
https://pompoen.com/
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DICK BRUNA: EEN BIOGRAFIE

Toen in 1955 het eerst boek over nijntje verscheen, 
was Dick Bruna al jaren bezig als kunstenaar en 
grafisch ontwerper. Volgens de Britse samenstellers 
van zijn biografie is hij met Johannes Vermeer en 
Piet Mondriaan een van de belangrijkste kunste-
naars van Nederland. Het boek, simpelweg Dick 
Bruna getiteld, is een beknopte introductie op Bruna’s 
leven en werk, rijk voorzien van foto’s, tekeningen 
en schilderijen, overdrukken van boekomslagen, 
tentoonstellingsaffiches et cetera. En natuurlijk is 
er ruimte voor Bruna’s kinderboeken en het nijntje 
museum in Utrecht. Toegankelijk, mooi uitgevoerd 
boek over ‘de meester van de eenvoud’ (Bruce Ingman 
en Ramona Reihill, Uitgeverij Mercis Publishing,  
€ 19,95).
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In de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...

• Ebbie speelt verstoppertje van Marjet Huiberts en Milja  
 Praagman (Uitgeverij Gottmer, € 11,99; 1,5+). Dit is een  
 nieuw deel in een serie waarin steeds vijftig woorden  
 staan uit de basiswoordenlijst van het Kennisinstituut  
 voor Taalontwikkeling. Om spelenderwijs te werken aan  
 de uitbreiding van de woordenschat.

• Eerlijk delen… dat is nog best lastig, vooral als je klein bent.  
 Gertje Gans heeft er geen moeite mee! Lees maar in Gertje  
 Gans deelt uit! van Mireille van Oorden en Nelleke Verhoeff  
 (Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95; 4+).

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



STEM OP HET BOEKSTART BABYBOEKJE 2020!
Elke twee jaar wordt door BoekStart het beste babyboekje 
bekroond. In oktober mogen bibliotheekmedewerkers, 
pedagogisch medewerkers, ouders én grootouders weer 
hun stem uitbrengen. Kies uit de vijf boekjes die door een 
vakkundige jury, met onder anderen kersverse oma Karin 
Bloemen, zijn geselecteerd. Begin november wordt het 

winnende boekje bekendgemaakt. Stem ook en houd daarvoor de website van 
BoekStart in de gaten!

COLOFON

SAMENSTELLING EN REDACTIE   
Julienne van den Heuvel & Wilma van der Pennen
VORMGEVING   
Lijn 1, Haarlem
FOTOGRAFIE   
DigiDaan (pagina 11)

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!
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