De Nationale Voorleesdagen:

extra boekentips!

Mama Marloes: ‘We vragen ons soms af wie Esja (3 mnd) leuker vindt,
papa en mama of Dikkie Dik. Als ze ons ziet, lacht ze soms, als ze het
boekje van Dikkie Dik ziet, begint ze altijd direct te lachen!’
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BOEKENTIPS
Hey baby, kijk!
Laura Van Bouchout (tekst) en Eva Mouton (tekeningen)
Uitgeverij Davidsfonds Infodok, € 12,99

Knuffelen is iets wat de dieren in dit kartonboekje graag doen.
Baby’s zullen geboeid zijn door de illustraties in zwart-wit en de
afwisselende patronen. En van het nadoen van de knuffelende
dieren! AB (6 mnd+)
• Voor ouders en verzorgers zijn er Hey baby 1 en Hey baby 2,
met tips voor eenvoudig uit te voeren bewegingsspelletjes met
baby’s en dreumesen.

Een knuffeltje
Nannie Kuiper (tekst)
Uitgeverij Witte Leeuw, € 10,99

In dit kartonnen voelboekje staan foto’s van een aantal knuffels
van het merk Happy Horse, bij een gedicht van Nannie Kuiper.
Lapjes van de superzachte stof zijn in de illustraties verwerkt.
Samen lezen, voelen en… knuffelen! AB (9 mnd+)

Stapje voor stapje
Guido van Genechten (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 13,95

Lopen leer je stapje voor stapje: met de bank als steuntje, aan het
handje en met af een toe een valpartij! Ook voor de allerkleinsten:
Ik hou je vast en Ik zoen je. AB (9 mnd+)

Fin & Snip: Sunny komt spelen
Elly van der Linden (tekst) en Greet Bosschaert (tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 13,95

Nieuw deeltje in een serie kartonboekjes met flapjes over Fin
en zijn papegaai Snip. Dit keer komt Sunny spelen, het beste
vriendinnetje van Snip. Dat geeft pret voor drie! AP (1,5+)
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BOEKENTIPS
Mijn eerste boek vol patronen
Bobby & June George (tekst) en Boyoun Kim (tekeningen)
Uitgeverij Oogappel, € 16,99

Stapsgewijs wordt in dit unieke kartonboek uitgelegd hoe patronen
als strepen, ruiten en blokken zijn opgebouwd. Met veel voorbeelden
in de kleurrijke illustraties. AP (1,5+)

Ole Langbaard
Daniela Drescher (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Christofoor, € 7,95

Kabouter Ole brengt op een koude winterdag eten naar zijn
vriendjes in het bos. Hardkartonnen prentenboek met warme
illustraties en tekst op rijm. AP (2+)

Wat hoor je daar?
Allard Bovenberg, Eddo Hartmann en Jaap Vliegenthart (foto’s)
Uitgeverij Rubinstein, € 13,99

Kartonnen fotoprentenboekje uit de serie over ‘Het Muizenhuis’
waarmee door een druk op een geluidsknop onder meer een xylofoon en een trompet te horen zijn. AP (2+)
• Wist je dat je het Muizenhuis op twee plekken in Amsterdam
kunt bezoeken? In de Openbare Bibliotheek en in De Muizenhuis Winkel & Werkplaats in de Jordaan.

Wat is dat geluid, Dribbel?
Eric Hill (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, € 15,99

Hond Dribbel hoort steeds een geluidje: tjilp, tjilp! Wat is dat voor
geluid en waar komt het vandaan? Kartonboek met flapjes en
geluidsknoppen. AP (2+)
• In 1980 maakte Eric Hill zijn eerste Dribbelboek. Het nieuwsgierige hondje is inmiddels een begrip bij jonge kinderen en
hun ouders!
• Filmpjes van Dribbel zijn onder meer te zien op KinderTube.nl.
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BOEKENTIPS
Alles heeft een kleur
Fiep Westendorp (tekeningen), Gioia Smid (tekst) en Joren van
der Voort (versjes)
Uitgeverij Volt, € 14,99

Kartonboek met vrolijke, op kleur gesorteerde illustraties bij
speelse versjes. Om spelenderwijs de wereld van kleuren te
ontdekken. AP (2+)
• Kijk hier voor de bijbehorende lesbrief.
Trakteren met nijntje
Dick Bruna (tekst en tekeningen), Sam Levie (recepten) en Jeroen van
der Spek (foto’s)
Uitgeverij Mercis Publishing, € 12,95

Omdat nijntje jarig is, mag ze trakteren! Na het succesvolle boek
Eten met nijntje is dit opnieuw een lees- en kookboek om je vingers
bij af te likken! J 629.79 (2+)
• Op 21 juni 1955 verscheen het eerste boek over nijntje. Haar 65e
verjaardag wordt onder meer gevierd met dit feestelijke kook-		
boek.
• nijntje heeft haar eigen website, met informatie en leuke extra’s!
Olifantje is jarig
Annemarie van Haeringen (tekst en illustraties)
Uitgeverij Leopold, € 12,99

Een kleurige slinger van olifanten, ballonnen en taart… Olifantje
is jarig. Hij mag drie kaarsjes uitblazen! AP (2+)
• Kijk hier voor meer informatie over het kleine, ondeugende
Olifantje.
Vos gaat een stukje rijden
Susanne Strasser (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 12,50

Vos is heerlijk een stukje aan het rijden met zijn loopauto.
Hij heeft niet in de gaten wie er allemaal met hem meeliften.
Totdat hij omkijkt…. AP (2,5+)
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BOEKENTIPS
Kleine Vos: Spelen in het bos
Marja Baeten (tekst) en Annemiek Borsboom (tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 14,95

Kartonnen samenleesboek, waarin sommige woorden aangevuld
zijn met plaatjes. Daardoor kan je kindje ‘meelezen’ en vergroot het
zo zijn woordenschat. Met extra spelletjes en opdrachten. Ook verschenen: Kleine Geit: Spelen op de boerderij. AP (2,5+)
Het eiland van Olifant
Leo Timmers (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Querido, € 16,99

Op een dag valt Olifant in zee. Hij belandt op een onbewoond eiland
en is blij als hij dagen later een boot aan ziet komen. Die is van
Muis, en dus veel te klein. Na diverse mislukte reddingspogingen
besluit Olifant op het eiland te blijven. Hij heeft het er best naar
zijn zin… Met een los omslag dat is uit te vouwen tot een dubbelzijdige poster! AP (3+)
En…
Philippe Jalbert (tekst en tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 15,95

Er zit een vlinder op een bloem. Nee meisje, raak hem niet aan,
want anders…. Wat volgt is een hele reeks gebeurtenissen die elkaar
opvolgen als de vlinder wel wordt aangeraakt! Grappig stapelverhaal, waarin de ellende bijna niet meer te overzien is. Gelukkig
luistert het meisje goed! AP (3+)
Een touw in de lucht
Mattias De Leeuw (tekeningen)
Uitgeverij Lannoo, € 15,99

Sommige verhalen hebben geen tekst nodig. Dit prentenboek is
daar een mooi voorbeeld van. Er slingert een rood touw door de
lucht. Het hondje kijkt er verlangend naar: waar kan dat touw hem
brengen? Om samen naar te kijken en te praten over wat er allemaal te zien is. AP (3+)
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BOEKENTIPS
De enge ever
Charlotte Habersack (tekst) en SaBine Büchner (tekeningen)
Uitgeverij De Vries Brouwers, € 16,50

Er wonen maar weinig dieren op de Knotsberg. Toch willen zij
niet dat er nog een bewoner bijkomt. Humoristisch prentenboek
over vooroordelen en de angst voor het onbekende. In het vervolg,
De ever en de beer, doen de dieren hun best open te staan voor de
ander. AP (3+)

Kleintje
Barbara de Wolf (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Ploegsma, € 15,99

Om de rijk gedekte tafel zitten elf dierenvrienden, van groot naar
klein. Als ze klaar zijn met eten, moet er natuurlijk opgeruimd
worden. Iedereen schuift die taak door naar een ander… Stapelverhaal met humoristische collages. AK (4+)

Iets wat sneeuw heet
Yuval Zommer (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Christofoor, € 15,95

Op een dag horen de vrienden Poolvos en Poolhaas dat er sneeuw
komt. Sneeuw? Wat is dat? Groot prentenboek met sfeervolle
illustraties. AK (4+)

Mijn rode hoed
Rachel Stubbs (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Leopold, € 15,99

Opa leent zijn rode hoed aan zijn kleinkind, dat hem voor van
alles kan gebruiken: om buiten droog of koel te blijven, hem na
te schilderen, er dromen uit te laten vliegen of geheimen in te
bewaren. Warm verhaal dat uitnodigt samen te kijken, praten
en zelfs al wat te filosoferen. AK (4+)
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BOEKENTIPS
Hier zijn draken
Yvonne Lacet (tekeningen) en Yorick Goldewijk (tekst)
Uitgeverij Ploegsma, € 15,99

Volgens papa en mama ligt er niets onder de berg bladeren in de
tuin, maar is dat zo? Met fotocollages van op allerlei manieren gerangschikte blaadjes, takjes en bloemen. AK (4+)
De verhalendief
Graham Carter (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Samsara, € 14,90

Een octopus ontdekt het verschijnsel boek en daarna is geen exemplaar meer veilig voor hem. Het is duidelijk dat deze verhalendief
aangepakt moet worden! AK (4+)
Carnaval der Dieren
Jessica Courtney-Tickle (tekeningen)
Uitgeverij Christofoor, € 19,99

James en Thomas zitten net lekker in een boek te lezen, als er iets
wonderlijks gebeurt: van achter de boekenplank klinkt een klik en
er zwaait iets open. Een geheime deur? Zo belanden de twee broertjes in het verhaal Carnaval der Dieren. Via geluidsknoppen is de
muziek te horen van Camille Saint-Saëns, componist van dit muzikale sprookje. J Frans 865 (5+)
Russische sprookjes
Thé Tjong-Khing (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 19,99

Nieuwe verzameling sprookjes die worden naverteld door sprookjesverteller en illustrator Thé Tjong-Khing. Lees over vuurvogels,
Baba Jaga en de boskoning! J Russisch 863 (5+)
• De luisterversie van een aantal eerder verschenen sprookjes is
terug te vinden op Luisterrijk (mp3 download en geschikt voor
de Luisterrijk app).

☞

Kijk voor meer boekentips op BoekStart.nl, Jeugdbibliotheek.nl en
Boekenzoeker 0-8.org. Download ook de BoekStartapp.
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DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 2021
De Nationale Voorleesdagen worden
gehouden van woensdag 20 t/m zaterdag 30
januari 2021. Tijdens deze jaarlijkse voorleescampagne staat het prentenboek Coco kan
het! van Loes Riphagen centraal (Uitgeverij
Gottmer, € 14,99) met speciaal voor deze
campagne een voorleesknuffeltje. Het boek
verschijnt ook in een mini-editie (€ 5,25).

Prentenboek Top 10
Naast het Prentenboek van het Jaar
hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen
negen andere prentenboeken gekozen: de
Prentenboek Top 10. 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
voorlezen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het Prentenboek van het Jaar. Op veel kinderdagverblijven 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 in het Activiteitenoverzicht.
Als vanwege de coronavoorschriften activiteiten geen doorgang kunnen vinden, worden
er vaak alternatieven online geboden.

Voorleestips
Voorlezen is gezellig, je hebt dan een knus moment samen met je kindje. Bovendien is
het goed voor de woordenschat en taalontwikkeling. Voorlezen is samen kijken, luisteren,
praten en lachen. Betrek je kind er actief bij! Kies samen een boek en maak van voorlezen
iets om elke dag weer naar uit te kijken. Hoe je dat doet? Lees de Voorleestips!
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LEES VOOR IN DE TAAL VAN JE HART!
Spreek je van huis uit een andere taal dan het Nederlands? Lees dan in je eigen taal voor.
In die taal voel je je het beste thuis en die is het meest vertrouwd. Je hoeft je niet te forceren,
waardoor je echt contact maakt. Het is de taal van je hart, van je emotie. Voorlezen wordt
dan een fijn warm en knus moment!
Kies de taal die het beste bij je past
Misschien voel je je wat minder zeker als je in het Nederlands voorleest, omdat je de taal
nog niet goed spreekt. Of misschien wil je juist wel graag in het Nederlands voorlezen,
omdat je denkt dat je kind daar het meeste van leert. Hij groeit in Nederland op, dus dat
is belangrijk voor zijn toekomst. Maar als een kind zijn eerste taal goed kent, leert het
gemakkelijker een tweede taal. Kies daarom bij het voorlezen vooral de taal die het best
bij je past. Het gaat erom dat voorlezen leuk en gezellig is.
De begrippen achter de woorden
Je kind leert via zijn thuistaal evengoed de begrippen die bij woorden horen. Er komt in
een verhaal bijvoorbeeld een stoel voor. Je kind kan dan door goed naar de tekeningen te
kijken, begrijpen dat een stoel iets is waar je op kunt zitten en dat een stoel meestal vier
poten en een rugleuning heeft. Diezelfde kennis doet een kind op als het bijvoorbeeld in
het Turks wordt voorgelezen. Ook een sandalye is iets waar je op kunt zitten en heeft vier
poten en een rugleuning. De kennis van begrippen staat los van de taal die je spreekt.
Kinderen kunnen deze kennis gemakkelijk overdragen van de ene naar de andere taal.
Kinderen kunnen heel goed meer dan één taal tegelijk leren. Je kunt dus gewoon in je
thuistaal voorlezen terwijl je kind tegelijk bezig is met Nederlands leren.

De Nationale Voorleesdagen voor
meertalige kinderen
Van Het Prentenboek van het Jaar Coco kan het!
zijn ook miniboekjes verschenen in het Pools,
Turks en Arabisch; tijdens De Nationale Voorleesdagen organiseert een aantal bibliotheken
meertalige voorleesontbijten op de kinder
opvang of in de kleutergroepen op school.
Vraag ernaar in de Bibliotheek.
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VERSTOPPERTJE SPELEN
Sommige kleintjes krijgen nooit genoeg van verstoppertje spelen. Speel met je kindje dit
spelletje mee, maar maak het niet te spannend. Zeg hardop waar je aan het zoeken bent:
‘Zit jij soms onder de tafel?’. Dat zal veel gegiechel geven!

Ebbie speelt verstoppertje
Marjet Huiberts (tekst) en Milja Praagman (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 11,99

Aapje Ebbie moet naar bed, maar is nog niet moe. Hij
wil eerst nog even verstoppertje spelen! Wat zou een
goede verstopplek zijn? AP (1,5+)

• Speel na wat Ebbie doet. Het verhaaltje helpt bij het leren benoemen van onder andere de
meubels in de kamer en daardoor bij het uitbreiden van de woordenschat van je kindje.
• Over Ebbie zijn er nog twee boekjes: Ebbie in de wasbak en Ebbie zonder speen (Uitgeverij 		
Gottmer, € 10,99 per stuk).
Andere boeken over verstoppertje spelen
Waar is nijntje? Daar is nijntje!
Dick Bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis Publishing, € 11,50. AB (1+)

Tijger, waar ben je? (serie)
Ingela P. Arrhenius (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 9,99 per stuk. AB (1+)

Elmer: Verstoppertje spelen!
David McKee (tekst en tekeningen). Uitgeverij Veltman, € 10,-. AP (1,5+)

Varken speelt verstoppertje
Julia Donaldson (tekst) en Axel Scheffler (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 9,95. AP (2+)

Waar is iedereen?
Tom Schamp (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lannoo, € 13,99. AP (2+)

Moemin: Verstoppertje
Tove Jansson (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 10,95. AP (2,5+)

Op zoek in de zee
Laura Baker (tekst) en Nadia Taylor (tekeningen). Uitgeverij Ploegsma, € 9,99. AP (2,5+)

Waar is Momo?
Andrew Knapp (foto’s). Uitgeverij Condor, € 10,99. AP (3+)
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ACTUALITEIT
Prijs voor diversiteit gaat naar een prentenboek
De Jenny Smelik-IBBY Prijs is een tweejaarlijkse prijs voor
een boek (voor kinderen of volwassenen) waarin culturele
diversiteit een vanzelfsprekende rol speelt. Dit keer ging de
prijs naar het prentenboek Julian is een zeemeermin van Jessica
Love (Uitgeverij Randazzo, € 14,99; 5+). De jury: ‘Overtuigend
straalt het boek uit dat iedereen mag zijn wie of wat hij wil.’
‘Mijn tuin’ is BoekStart Babyboekje 2020!
Het geluidenboekje Mijn tuin van Marion Billet (Uitgeverij
Clavis, € 15,95) is verkozen tot BoekStart Babyboekje van het
Jaar 2020. Er kwamen heel veel reacties binnen via de duizenden stemmen die vele ouders op de speciale website achter
lieten, via berichtjes in de mail en op sociale media: ‘Het is
superleuk, grappig, origineel…. mijn baby kan geen genoeg van
al die geluidjes krijgen… wat een mooie tekeningen…. ik kan
het wel honderd keer lezen…’. Bekijk in deze hartverwarmende
video hoe jurylid Karin Bloemen de uitslag bekendmaakt!
Bekende Nederlanders lezen voor
Voorlezen kan altijd, overal, en doe je samen! Bekende Nederlanders laten in filmpjes zien hoe zij dat doen. Actrice Marlijn
Weerdenburg leest haar zoon Teun voor, altijd, ook tijdens een
pauze van het repeteren van haar teksten. Atleet Gregory Sedoc
leest zijn dochter Emily voor, overal, dus ook naast de atletiekbaan. En ‘boer Tom’ Groot leest zijn zoon Moos voor, fijn samen
genieten!
Nieuwe folder BoekStart: Voorlezen met digitale media
Digitale prentenboeken, voorleesfilmpjes, apps, e-books en
luisterboeken: ze zijn er ook voor hele jonge kinderen. Van
gezellig samen bekijken en luisteren leert je kindje het meest.
Vooral als je dat afwisselt met het echte boek. Met deze
BoekStartfolder weet je waar je verantwoorde digitale media
voor je kindje kunt vinden en waar je op moet letten. Vraag
ernaar in de Bibliotheek.
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EERLIJK DELEN
Eerlijk delen: dat is nog best lastig, vooral als je klein bent. Dan is er al snel een ruzietje en
klinkt er verontwaardigd: ‘Dat is niet eerlijk!’. Samen een boek bekijken over eerlijk delen
kan helpen om zich begrepen te voelen. Gertje Gans is beslist goed in samen delen. Anderen
hebben er soms iets meer moeite mee…

Gertje Gans deelt uit!
Mireille van Orden (tekst) en Nelleke Verhoeff
(tekeningen)
Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95

Gertje Gans heeft honger, maar kan nergens
op de boerderij graan vinden. Totdat hij in
de schuur twintig graankorrels ziet liggen.
Die deelt hij met de haan, twee kippen, een
muis en een serie babymuisjes… uiteindelijk
is er nog maar één korreltje voor hem
over. Geen nood: de boerin komt eraan met
handenvol graan! AK (4+)

• Kijk na het voorlezen nog eens naar de illustraties. Er is goed te zien dat Gertje steeds 		
		 beduusder kijkt. Stel vragen bij wat er te zien is.
• Wie al een beetje kan tellen, kan de graantjes op de bordjes tellen. Telkens is ergens in 		
		 de schuur het betreffende getal te zien.
• Op de website van de uitgever zijn een gratis kleur- en telplaat en een knutselplaat te 		
		vinden.
Filmpje
Op Schooltv.nl is een filmpje te zien waarop de hondjes Woezel en Pip een perenkoek
eerlijk in drie stukken proberen te verdelen. Geen gemakkelijke opgave!
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Samen spelen, samen delen
In de verhalenbundel Hier zijn Ari en Loek
van Yvonne de Vries en Jeska Verstegen
(Uitgeverij Hoogland en Van Klaveren,
€ 14,95; 4+; zie afbeelding hiernaast) vormen
de moeder van Ari en de vader van Loek een
nieuw gezin. Ari en Loek moeten voortaan
veel samen delen. Dat geeft soms wat geruzie,
bijvoorbeeld over kleurstiften en een cavia:
‘Die heb ik nodig.’ Ari pakt de stift bij de dop.
Loek laat niet los.
Ari en Loek trekken allebei tegelijk.
Nu heeft Loek de stift.
Ari heeft de dop. ‘Maar het is mijn stift!’
‘Samen spelen, samen delen.’
Dat laatste roept moeder Jikke, die de ruzie probeert te beslechten. Ari besluit daarop
alleen te gaan spelen. Ze pakt Tijger, Loeks cavia. Loek eist vervolgens Tijger op.
‘Samen spelen, samen delen,’ zegt Ari.
‘Een cavia kun je niet delen.’
‘Ja hoor. Ik neem de kop. Jij krijgt zijn kont.’
Andere boeken over eerlijk delen
Voor mij!
Emily Gravett (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 9,99. AP (3+)

Eerlijk delen
Pippa Goodhart (tekst) en Anna Doherty (tekeningen). Uitgeverij Ploegsma, € 15,99. AK (4+)

Een ster voor iedereen
Evelien Jagtman (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95. AK (4+)

De boom geeft
Cecil Kim (tekst) en Yoon Ju Kim (tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 15,95. AK (4+)

Eén voor jou, twee voor mij
Jörg Mühle (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 13,99. AK (4+)

De appels van Muisje
Frances Stickley (tekst) en Kristyna Litten (tekeningen). Uitgeverij De Vries-Brouwers, € 17,95. AK (4+)

Fee wenskonijn
Sam Loman (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 15,95. AK (4+)
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WEETJES
Prentenboeken in andere talen en dialecten
In samenwerking met de VoorleesExpress ontwikkelde uitgeverij Lemniscaat audioboeken bij vier prentenboeken, waarop
het verhaal wordt voorgelezen in andere talen en dialecten.
Zo is Woeste Willem van Ingrid en Dieter Schubert gratis beschikbaar in meer dan twintig versies. Daarnaast is het boek
De Gruffalo van Julia Donaldson en Axel Scheffler verkrijgbaar in diverse streek
talen. Bekende Nederlanders vertaalden het verhaal in bijvoorbeeld het Rotterdams,
Twents en Limburgs (Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95 per stuk).
Meer doen met de Leespluimen
Iedere maand bekroont de Leespluimjury een kwalitatief goed en veelzijdig bruikbaar boek voor kinderen van 0-6 jaar. Om de toepasbaarheid van de Leespluimboeken te vergroten, zijn vanaf 2018 bij elk
bekroond boek tips gemaakt. Deze zijn terug te vinden op de website.
En hoewel de tips en suggesties zijn ontwikkeld voor de kinderopvang en het kleuter
onderwijs, zijn ze ook thuis goed toepasbaar. Klik hier voor meer informatie.
Geef eens een poëzieprentenboek als kraamcadeau
Wat is er leuker dan de ouders (of grootouders) van een pasgeboren kindje een boek over die grote gebeurtenis cadeau te
geven? Bijvoorbeeld het poëzieprentenboek Daar ben je van
Hans en Monique Hagen. Er staan twaalf gedichten in voor de
eerste twaalf maanden, met twaalf prachtige illustraties van
Charlotte Dematons (Uitgeverij Querido, € 17,99; 6 mnd+). Met
veel herkenbaars over knuffels, vieze luiers, de eerste woordjes
en een dag in de kinderopvang.
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.
De rubriek ‘In de boekenkast’ biedt een keuze aan boeken.
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BOEKEN VAN NIEUWE, GETALENTEERDE ILLUSTRATOREN
Boycott is een nog jonge uitgeverij die nieuwe,
getalenteerde illustratoren uit binnen- en buitenland een podium wil geven. Dat levert bijzondere
boeken op, zoals het kartonboekje Tam & Wild van
Emmanuelle Mardesson en Sarah Loulende, over
wat tamme en wilde dieren gemeenschappelijk
hebben (€ 9,95; 3+). Ploc is een kleurrijk kartonboek
van Melanie Rutten over een fantasiewezentje dat
al spelend met zijn vriendjes heel wat leert (€ 10,95;
2+). In het bos van Maria Dek (€ 17,50; 4+) bevat
prachtige aquarellen die de wereld van het bos tot
leven brengen. De natuur is een terugkerend thema
in alle prentenboeken van Maria Dek, met wie een
interview op de website van de uitgeverij staat.
Nieuw is Handboekje voor het slapengaan van Paule Battault en Anouk Ricard, een humoristisch boekje over het meest gevreesde moment van de dag voor kinderen en ouders:
naar bed gaan (€ 10,95, 2+).
De boeken zijn verkrijgbaar via de Boycott-webshop, de (kinder)boekhandel en vaak ook
in kidsconceptstores, of te leen in de Bibliotheek.

In de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...
•

Van Roald Dahl en Quentin Blake zijn vier kartonboekjes
verschenen: Kleuren, Tegenstellingen, Tellen en Vormen
(Uitgeverij De Fontein, € 13,99 per stuk; 2+). Leuke eerste
kennismaking met dit onvolprezen duo!

•

Een verhuizing kan een ingrijpende gebeurtenis zijn in het
leven van jonge kinderen. Met het prentenboek Samen zijn
we thuis van Stephanie Parsley Ledyard en Chris Sasaki
(Uitgeverij Gottmer, € 14.99; 3+) kun je deze grote verandering voorbereiden en mogelijk iets verzachten.
En natuurlijk heel veel nieuwe boeken, tips rond
activiteiten en uitjes, en informatie over boeken en
voorlezen.
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LIEDJES ZINGEN: GOED VOOR DE TAALONTWIKKELING
Liedjes zingen is goed voor de taalontwikkeling en het is
heel gezellig voor je baby. Het stelt hem gerust en hij
kan lekker meebewegen op de klanken en het ritme van
je stem. Heb je de liedjes uit je kindertijd niet meer zo
snel paraat? Spotify is een bekende plek om naar streaming audio te luisteren. Natuurlijk is op de website van
BoekStart ook een afspeellijst te vinden: Zingen met je
baby!.

COLOFON
SA MEN S TE L L I N G E N R E D AC T I E

Julienne van den Heuvel & Wilma van der Pennen
VO R MGE V I N G

Lijn 1, Haarlem
F OTO GR A F I E

Janiek Dam (pagina 16)
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!

