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Een BoekStart voor jou! die dit keer een 

beetje anders dan anders is! Al een jaar 

of zeven verschijnen er vier nummers 

per jaar. Inmiddels zijn we nu bijna toe 

aan nummer 30! Dat wordt een num-

mer in een nieuw jasje. Daarom hebben 

we nu een nummer gemaakt waarin we 

nog een keertje terugblikken op enkele 

hoogtepunten uit de  voorgaande num-

mers van BoekStart voor jou!.  

De baby’s op de voorkant gaan inmid-

dels al (bijna) naar school. Sofie, Tessa, 

Matthias, Bente, Ferre, Ava, Hugo en 

Ayden hebben er vast veel profijt van 

dat ze al zo jong zijn voorgelezen. Want 

BoekStart maakt baby’s slimmer! Dat weten we uit onderzoek. Ouders die vaak voorlezen, 

praten en zingen als hun baby nog maar een paar maanden oud is, zorgen er zo voor dat 

hun kinderen later hoger scoren op taal. Al na 15 maanden zijn de effecten van meer voor-

lezen meetbaar. Op de langere termijn (na 22 maanden) worden effecten van een vroege 

start sterker. Zo hebben BoekStartbaby’s later een voorsprong op school! 

Een babylidmaatschap van de Bibliotheek is gratis. Én je baby krijgt een BoekStartkoffertje 

cadeau met twee leuke babyboekjes. BoekStart bestaat nu 12,5 jaar. Een mooie mijlpaal!  

In totaal hebben de bibliotheken tot nu toe zo’n 700.000 BoekStartkoffertjes uitgedeeld 

aan baby’s tot ca. 1,5 jaar. Al die baby’s zijn in de Bibliotheek verwelkomd! 

 

De Bibliotheek heeft een hoek met speciale boekjes voor baby’s. Die boekjes kun je

lenen voor thuis. Ook organiseert de Bibliotheek leuke bijeenkomsten voor jou en je baby. 

Je ontmoet daar andere ouders en er zijn voorleesactiviteiten, ook voor de allerjongsten. 

Informeer eens bij de Bibliotheek in jouw buurt. 

 

Als een boek in deze BoekStart voor jou! onverhoopt niet meer verkrijgbaar blijkt, probeer 

het dan in de Bibliotheek. De nieuwste boeken vind je hier.

Benieuwd wat er in het BoekStartkoffertje zit? 

Bekijk het filmpje!

AL 12,5 JAAR BOEKSTART!

https://www.boekstartpro.nl/dam/bestanden/collectie/29-bsvj-lijst-met-boekentips.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PX0it-QWej0
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De Voorleestrom: een liedje in twaalf talen

Door samen te zingen en voor te lezen groeit de emotionele band 

tussen jou en je kindje. Omdat er in ons land veel verschillende ta-

len gesproken worden, is het liedje De Voorleestrom door bekende 

artiesten vertaald en gezongen. Beluister alle versies! Of down-

load de tekst en de bladmuziek van alle liedjes om ze makkelijk te 

beluisteren op cd, Spotify, Deezer en Apple Music. 

De BoekStartcoach 

Misschien ben je haar al tegengekomen op het consultatiebureau: 

de BoekStartcoach komt daar wekelijks om in de wachtruimte iets 

te vertellen over hoe belangrijk het is om al vroeg te beginnen met 

voorlezen. Ze heeft leuke boekjes bij zich om te laten zien en wil 

graag voorlezen aan je kindje. Behalve op het consultatiebureau 

zie je de BoekStartcoach ook in de Bibliotheek. Fijn zo’n vertrouwd 

gezicht!

Wat is een goed babyboekje?

Bij het uitkiezen van een goed boekje voor je baby is het belangrijk 

te letten op zowel de inhoud als hoe het eruit ziet. Het moet goed 

aansluiten op de ontwikkeling van je baby. Elke fase vraagt om 

andere boekjes. Soms gaat dat snel, soms is je baby wekenlang 

zoet met hetzelfde boekje, om dan ineens weer een sprong te 

maken. Wat maakt een boekje tot een goed babyboekje? Bekijk de 

selectiecriteria waar je zoal op kunt letten.
 
Liedjes op boekstart.nl

Op boekstart.nl zijn tips te vinden voor liedjesbundels en websites 

met kinderliedjes: liedjes zingen is goed voor de taalontwikkeling 

en het is heel gezellig voor je baby bij alles wat je doet. Het stelt 

hem gerust en hij kan lekker mee bewegen op de klanken en het 

ritme. Of doe er een (hand)spelletje bij. Wanneer je vergeten bent 

hoe liedjes ook alweer gaan, kun je je geheugen opfrissen door  

de liedjes te beluisteren via verschillende links en de BoekStart- 

Spotify-lijst. Ook als je kindje wat ouder is, blijven liedjes en  

versjes altijd leuk! Kijk bij Liedjes.

BOEKSTART

https://www.boekstart.nl/de-voorleestrom-een-liedje-in-elf-talen/
https://www.boekstart.nl/luister-naar-ons-elftalige-kinderliedje-de-voorleestrom/
http://www.boekstart.nl/wp-content/uploads/2012/05/20140218_Selectiecriteria_babyboekjes_boekstartnl.pdf
https://www.boekstart.nl
http://www.boekstart.nl/tips/liedjes/


VAN KNUFFELEN 
NAAR VOORLEZEN

Al vroeg beginnen met voor
lezen is goed voor de taal
ontwikkeling van je kindje. 
Dat kan al vanaf een maand 
of drie. En het is heel gezellig 
en belangrijk voor jullie  
contact! Maar hoe pak je  
dat aan?

Knuffelen
Knuffelen, tegen je baby praten en liedjes zingen is al genoeg als je baby net geboren is.  
Je merkt na een poosje dat jouw baby zelf brabbelgeluidjes maakt. Je kindje verkent de 
wereld door te voelen, ruiken, sabbelen en kijken. Met ongeveer zes maanden gaat je baby 
proberen te kruipen. Het bewegen stimuleert niet alleen de spieren, het is ook goed voor 
de ontwikkeling van de hersenen. Laat je kindje kruipen, rennen, rollen en klimmen!

Brabbelen
Brabbelen is ook taal. Reageer erop, het gaat in de eerste maanden vooral om contact. Als 
je kindje een jaar is, kan het eenvoudige voorwerpen benoemen: bal, stoel, poes. Het leren 
van woordjes gaat nog sneller als jij ook praat. Vertel hardop wat je doet: ‘Zo… nu gaan we 
het badje vullen’. Na 18 maanden kent je kindje een aantal woorden met één lettergreep. 
Het spreekt de woorden nog niet goed uit: ‘Pa… pu’: paraplu. Of zinnen zoals ‘Poes... toe’. 
Herhaal dan de juiste zin volledig: ‘Wil je naar de poes toe?’

Voorlezen
Voorlezen is vooral contact maken met je kind. Het is als eten: iets wat je dagelijks nodig 
hebt. Liedjes zingen, rijmpjes en aftelversjes opzeggen met je baby dicht tegen je aan: 
heerlijk! Probeer elke dag met boekjes bezig te zijn door ‘voor te lezen’; of dat nou rustig 
op de bank is of lekker op het speelkleed. Of kijk samen voor het slapen gaan in een boek-
je. Wijs samen met je kindje de plaatjes aan. Foto’s kijken en erover praten is ook leuk. 
Laat je kindje reageren: ‘Dat is mama…! Dat is papa…!’
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Hier vind je meer:
• Ouders van nu: Het nut van brabbelen door je baby
• Oei ik groei!: Taalontwikkeling baby in het eerste jaar
• Alles over sport: Hoe kun je je kind stimuleren tot meer bewegen?
• Beweegdiploma: Waarom goed leren bewegen?

5 voorleestips
• ‘Voorlezen’ kan al vanaf ca. 3 maanden
• Liedjes zingen en rijmspelletjes doen is ook ‘voorlezen’
• Wijs plaatjes aan en vertel erover
• Praat tegen je kind 
• Doe radio/tv/smartphone uit als je gaat voorlezen

Boeken kiezen
Leuke onderwerpen zijn: lichaam, familie, huis en tuin, vriendjes, winkel, boerderij en  
dieren. Houd het dicht bij de leefwereld van je kindje. Voor de allerjongsten kun je kiezen 
uit plastic badboekjes, stoffen boekjes en voelboekjes, boekjes met geluid en/of flapjes of 
hardkartonnen boekjes. Ook kun je versjesbundels, aanwijsboekjes of prentenboeken met 
eenvoudige korte verhaaltjes nemen. Kijk voor tips in de BoekStartapp!
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https://www.oudersvannu.nl/baby/ontwikkeling/brabbelen/
https://www.oeiikgroei.nl/taalontwikkeling-in-het-eerste-jaar/
https://dutchgymnastics.nl/beweegdiploma/waarom/
https://www.boekstart.nl/actie-download-onze-gratis-boekstartapp-voor-ios-en-android/
https://www.allesoversport.nl/thema/gezonde-leefstijl/hoe-kun-je-je-kind-stimuleren-tot-meer-bewegen/


THEMA: KLEUREN

Rosalie: Kleuren 
Brigitte Minne (tekst) en An Candaele (tekeningen)

Uitgeverij De Eenhoorn, € 11,95

Daar staat ze dan: eendje Rosalie, in haar rode 
stipjesjurk, met op haar kop een paarse hoed, 
in haar haartjes een blauwe strik en aan haar 
feloranje poten twee knalgroene laarsjes! De 
kleuren kunnen worden benoemd, maar uniek 
is dat op een eenvoudige manier duidelijk 
wordt gemaakt wat je krijgt als twee kleuren 
gemengd worden. Een speels boek met flapjes, 
dat al iets verklapt over de kleurenleer! AP (2+)

Andere boeken

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

Kleuren: flapjesboek
Felicity Brooks (tekst) en Mélisande Luthringer (tekeningen). Uitgeverij Usborne, € 11,95 AP (2+) 

Het blauwe paard
Eric Carle (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 12,95 AP (3+)

Het monsterboek
Alice Hoogstad (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95 AK (4+) 

Tip: om zelf te kleuren

Kleur met nijntje: feest! / sport en spel
Dick Bruna (tekeningen). Uitgeverij Mercis, € 3,50 per stuk (2+)

Muis’ placemat kleurboek
Lucy Cousins (tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 12,99 (2+) 

Tip
Voor kinderen van 3+ is er het kleurendobbelspel ‘Kleuren-nijtjes’ (Ravensburger) 
om spelenderwijs met nijntje de kleuren te herkennen en goed te rangschikken. 
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DOETIPS

Blokjes op kleur sorteren
•  Leg een aantal gekleurde blokjes door elkaar op tafel. Vraag je kind de rode blokjes bij de 

andere rode blokjes te leggen. Doe dat ook met de andere kleuren.

Collage maken
•  Gekleurde papiertjes (bijvoorbeeld vouwblaadjes) scheuren en er een collage van maken.
•  Maak het iets moeilijker door met een kleurendobbelsteen de kleuren van de papiertjes 

te laten bepalen.
•  Bekijk vooraf het filmpje van Het Zandkasteel. Daar zijn nog meer leuke filmpjes te zien 

rond kleuren.

Fragment

Muis eet rode appels.
Lekker en gezond.
Kora houdt van sinaasappels,
oranje en rond.
Kees plukt bananen, 
krom en geel.
Eddie is dol op groene peren,
hij eet er heel veel.

(Uit: Muis’ eerste kleurenboek van Lucy Cousins)
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https://schooltv.nl/video/papier-in-alle-kleuren-liedje-over-scheuren-en-plakken-van-gekleurd-papier/
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knuffelVrienDjes

knuffelbeesten of -lapjes zijn voor jonge kinderen soms van onschatbare waarde.  
een lievelingsknuffel kwijtraken kan een drama opleveren. Baby Wolf in het onderstaande 
boekje weet er alles van. kijk maar hoe hij zijn probleem aanpakt!

Waar is mijn knuffel?
Marion billet (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 17,95

baby Wolf is zijn knuffel kwijt. Hij zoekt achter 
het hoge gras (maar daar zit leeuw), in de tractor 
(wat doen die drie vogeltjes daar?), achter de baal 
hooi (waar een kalkoen verstopt zit). Na lang zoe-
ken vindt hij gelukkig zijn knuffel terug! Vierkant 
kartonboek met geluidseffecten en flapjes. AP (2+)

• Lees het boek voor en laat daarbij je kindje de flapjes (voorzichtig!) omdraaien.
Dat levert nogal wat verrassingen op. En natuurlijk is het leuk om op de geluidsknopjes
te drukken.

•  Stel vragen: Heb jij een lievelingsknuffel? Neem jij hem ’s avonds mee naar bed?
  baby Wolf wordt zichtbaar verdrietiger. Hoe zou jij je voelen als je knuffel zoek is?

andere boeken over zoekgeraakte knuffelvriendjes
Teun en Otto
Olivier Dunrea (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 8,99. ap (2+)

nijntje huilt
Dick bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis Publishing, € 6,95. ap (2+)

Anna ruimt op
Kathleen Amant (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 13,95. ap (2,5+) 

Monkie
Dieter Schubert (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 13,95. ap (3+)

Waar is beer?
Jonathan bentley (tekst en tekeningen). Uitgeverij Veltman, € 12,50. ap (3+)

Het knuffelboek voor peuters en kleuters. 
Marianne busser & Ron Schröder (tekst) en Dagmar Stam (tekeningen).  

Uitgeverij The House of books, € 12,95. ap (3+)

Waar is knuffel?
Stephanie blake (tekst en tekeningen). Uitgeverij Oogappel, € 22,70. ak (4+)

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 toe-

pasbaarheid 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 kleuteronderwijs, zijn ze ook thuis goed 

toepasbaar. Klik hier voor meer informatie. 

Voorleesfilmpjes

Voorleesfilmpjes prikkelen de zintuigen en nemen je mee in een 

bijzonder verhaal. De Bibliotheek heeft verschillende filmpjes voor 

je, zoals van verhalen die worden voorgelezen op mooie muziek of 

van prentenboeken met extra’s. Log in met je Bibliotheekaccount. 

TastTasje

Ook als je kind blind of slechtziend is, is het leuk en leerzaam om 

samen ‘te lezen’. Daarom is er nu naast het BoekStartkoffertje een 

TastTasje met een boekje uit de serie Voeljeboekje. Hiermee kun 

je samen met je kindje op een leuke manier kennis maken met 

voelbare plaatjes, de eerste brailleletters en korte zinnetjes. Kijk 

voor meer informatie op passendlezen.nl/tasttasje. 

BereslimmeBoeken

Digitale prentenboeken zijn filmpjes van bestaande prenten-

boeken, waar bewegende plaatjes, stemmen en muziek bij zijn 

gemaakt. Dat geeft plezier én het is goed voor de taalontwikkeling.  

Bereslim.nl biedt interactieve animatiefilms van bekende pren-

tenboeken voor kinderen vanaf 3 jaar, die in de Bibliotheek gratis 

te bekijken zijn. Thuis de boeken bekijken kan ook. Vraag in de 

Bibliotheek naar een gratis code voor drie weken.

WEETJES

https://sardes.nl/leespluim
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes.html
https://www.passendlezen.nl/iguana/www.main.cls?surl=tasttasje
https://www.bereslim.nl/
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een eigen leeshoekje

Als je zelf van lezen houdt, zijn er vast boeken te vinden bij jou thuis. je kindje ziet  
jou lezen en leert daardoor dat dat iets heel vanzelfsprekends is: jij een lezer, je kind 
een lezer! Zorg voor een leuk en fijn leeshoekje, speciaal voor hem.

Het is leuk en ook belangrijk dat je kindje al vanaf het begin zijn eigen boeken heeft.  
Een eigen kastje met een plekje waar het ongestoord kan ‘lezen’. Zo heeft het altijd zijn 
favoriete boeken binnen handbereik: die boeken die steeds opnieuw moeten worden voor-
gelezen. Je kindje geniet van de herkenbaarheid en de voorspelbaarheid, die hem telkens 
bevestigen. 

Het is goed zo’n favoriet keer op keer voor te lezen. Je kind ontdekt er steeds iets nieuws  
in en beleeft er steeds weer opnieuw plezier aan. Daarom is het fijn voor je kind om een 
eigen boekencollectie te hebben. Zo’n boekenverzameling hoeft helemaal niet zo uitgebreid 
te zijn. Een paar boeken, waarvan je kind ten slotte hele stukken uit het hoofd kan opzeg-
gen, voldoen veel beter dan steeds weer een nieuw, vreemd verhaal.

Je kunt al met een eigen boekencollectie beginnen als je kindje nog een baby is. Maak voor 
hem een eigen boekenmandje. Daaruit kan hij algauw zelf zijn boekjes pakken.
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bekijken. Hij herkent de plaatjes en kan er nu zelf iets bij vertellen. Dan is het fijn om die 
boeken nog in huis te hebben.

Zo’n plekje is al eenvoudig te realiseren. Een plank in je eigen boekenkast volstaat al. 
Plaats de boeken zo dat de voorkanten goed te zien zijn. Dat is veel uitnodigender dan  
een rij smalle ruggen naast elkaar. Ook kan je kindje de boeken dan makkelijker pakken. 
Passen ze niet allemaal naast elkaar ‘met het gezicht naar voren’? Leg ze dan in stapeltjes 
en zet regelmatig andere boeken rechtop. 

Afhankelijk van de ruimte die je hebt, kun je zo creatief zijn als je wilt. Gebruik bijvoorbeeld 
een tijdschriften- of bordenrek waarin de boeken door de opstaande rand goed blijven 
staan. Zelfs een kruidenrekje biedt uitkomst. En wat dacht je van een knus leeshoekje 
onder een hoogslaper met lekkere kussens!

Kijk voor meer inspiratie op love2bemama.com en op Pinterest.com. ☞
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https://www.love2bemama.com/liefde-voor-lezen-bij-kinderen-bevorderen-8-tips/
https://nl.pinterest.com/pin/2392606023074732/


sport en spel

Bewegen is goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Al in de eerste zes  
maanden wordt daarvoor de basis gelegd. Veel (buiten) spelen betekent gezond en  
evenwichtig opgroeien. en ook sporten hoort daarbij, inclusief winnen en verliezen!

Wat een heerlijke sport! 
Ole Könnecke (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 14,99

Er zijn heel veel verschillende soorten sporten die je alleen 
kunt doen of met een groepje. Alle dieren in dit vrolijk geïllus-
treerde prentenboek doen mee, bijvoorbeeld met voetbal, 
paardrijden, tennis of wielrennen. Geen berg te hoog voor 
deze stoere dieren! J 617.1 (4+)

• Laat je kleuter aan de hand van dit boek kennismaken met de verschillende sporten.
Praat over de activiteiten: ‘Wat doe jij als je buiten speelt?’, ‘En welk spelletje doe je
graag binnen?’.

•  Probeer wat dingen uit: hardlopen, hoogspringen over een touw, dansen op muziek.
Samen met wat vriendjes kunnen al kleine wedstrijdjes gehouden worden, inclusief
een beloning. Ook leuk voor een partijtje!

•  Ook prentenboeken die niet speciaal over sport of spel gaan, kunnen als basis dienen
om lekker te bewegen. Lees het boek voor en laat het verhaal naspelen door middel van

 bewegingsoefeningen. Neem bijvoorbeeld Spet, spat, Eendje van Lucy Cousins (Uitgeverij
Leopold, € 14,99). Daarin is Eendje aan het springen, rondjes draaien en veren uit-  

  schudden! 

Andere boeken over sport en spel
Bezig Beertje in de raceauto
benji Davies (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 7,99. Ap (2+)

Anna in het zwembad
Kathleen Amant (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 13,95. Ap (2,5+)

Voetballen met Muis
Lucy Cousins (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 13,99. Ap (3+)

Balotje op ballet
Yvonne Jagtenberg (tekst en tekeningen). Uitgeverij Rubinstein, € 8,95. Ak (4+)

Elmer en de wedstrijd
David McKee (tekst en tekeningen). Uitgeverij Van Goor, € 13,99. Ak (4+)

> 12
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WEETJES

Knutselen

Er zijn leuke en bruikbare boeken over knutse-

len met jonge kinderen. Voor kleuters is er een 

bijzonder ABC-boek: Knutselen van aap tot zebra 

van Sabine Lohf (Uitgeverij De Vier Windstreken, 

€ 13,95). 

Kunst knutselen van Susie Brooks (Uitgeverij 

Lemniscaat, € 17,50) is bedoeld voor iets ouder. 

De boeken hebben met elkaar gemeen dat er 

geknutseld wordt met materiaal dat meestal 

in en om het huis voorhanden is. Neem nu de 

olifant die op de voorkant prijkt van het ABC-

boek. Hij is gemaakt van een klein doosje, wc-rolletjes, gekleurd en wit papier, knopen, 

ribbelkarton, een stukje touw en een rolletje dun karton. Aan de hand van vier foto’s en 

duidelijke instructies is de olifant – net als alle andere dieren uit dit boek – gemakkelijk 

samen te maken.

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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BOEKEN VAN NIEUWE, GETALENTEERDE ILLUSTRATOREN

Boycott is een nog jonge uitgeverij die nieuwe, 
getalenteerde illustratoren uit binnen- en buiten-
land 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 humo-
ristisch 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.
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weetjes

in de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...

• Knuffelbeesten of -lapjes zijn voor jonge kinderen soms van   
 onschatbare waarde. Een lievelingsknuffel kwijtraken kan  
 een drama opleveren. We besteden aandacht aan boeken  
 over knuffels. Centraal daarbij staat Waar is mijn knuffel?  
 van Marion billet (Uitgeverij Clavis, € 17,95).

•   Voor de eerste keer uit logeren gaan: best spannend!  
 Dat vinden beertje en Kikker uit Kikker gaat logeren ook  
 (Uitgeverij Leopold, € 7,99). Een goede voorbereiding helpt,  
 en er zijn leuke boekjes over dit onderwerp!

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

Knutselen
Er zijn leuke en bruikbare boeken over knutselen  
met jonge kinderen. Onlangs verscheen voor  
kleuters een bijzonder AbC-boek: Knutselen van aap 
tot zebra van Sabine Lohf (Uitgeverij De Vier Wind-
streken, € 13,95). Kunst knutselen van Susie brooks 
(Uitgeverij Lemniscaat, € 17,50) is bedoeld voor iets 
ouder. 
De boeken hebben met elkaar gemeen dat er geknut-
seld wordt met materiaal dat meestal in en om het 
huis voorhanden is. Neem nu de olifant die op de 

voorkant prijkt van het AbC-boek. Hij is gemaakt van een klein doosje, wc-rolletjes, 
gekleurd en wit papier, knopen, ribbelkarton, een stukje touw en een rolletje dun karton. 
Aan de hand van vier foto’s en duidelijke instructies is de olifant – net als alle andere 
dieren uit dit boek – gemakkelijk samen te maken.



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. De Voorleeswekker 
laat het liedje 'De Voorleestrom' horen op de door jou 
ingestelde voorleestijd. Download de BoekStartapp!

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!

COLOFON 

SAMENSTELLI NG EN REDACTI E Julienne van den Heuvel & Wilma van der Pennen 

FOTO’S Iedereen Leest p. 3, Marijke Bos p. 10; Marieke Baselmans p. 11

VORMGEVI NG Lijn 1, Haarlem: Ramona Dales tot nr 29

OP DE COVER Sofie (5 jr) en Tessa (1,5 jr); Matthias (4 á 5 weken); Bente (6 mnd);  
Papa Martijn en Ferre (8 mnd); Ava (5 mnd); Hugo (13 mnd); Ayden (21 mnd)

https://www.boekstart.nl/actie-download-onze-gratis-boekstartapp-voor-ios-en-android/
https://www.boekstart.nl/
https://www.lezen.nl/nl
https://www.kb.nl/
https://www.kunstvanlezen.nl/

