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Uitdaging voor de zintuigen
Alle zintuigen komen spelenderwijs aan bod bij het lezen van 

dit stoffenboekje. De knisperende bladzijde zal de aandacht van 

je baby trekken en hem doen opkijken. Het is helemaal feest 

wanneer je kindje rond een maand of vijf zelf het geluid kan 

veroorzaken al sabbelend of met zijn/haar knuistjes. Door het 

gebruik van eenvoudige, dik omlijnde illustraties is er bij elke 

bladzijde wel een verhaaltje te vertellen. Over samen spelen met 

de bal, spetteren en zeepbellen maken in bad. Om daarna de dag 

af te sluiten met het boekje en lekker te gaan slapen. Zo creëer je 

eenvoudig een slaapritueel met dit boekje.

Stoffenboekjes
Het voordeel van een stoffenboekje is dat het zacht en licht 

van gewicht is, dus al snel zelf vast te houden door je kindje. 

Het krakende kruloortje op de eerste bladzijde is een flapje 

om heerlijk aan te friemelen. Kortom dit boekje is één van die 

prachtige voorbeelden om mee te starten met voorlezen aan je 

baby, de basis voor heel veel leesplezier in de komende jaren.

Voorlezen...?
Voorlezen aan je baby hoe doe je dat eigenlijk? Zorg dat je 

gemakkelijk zit en je kindje jouw gezicht kan zien. Al pratende 

maak je oogcontact, je zal merken dat je baby jou nieuwsgierig 

zal aankijken. Dit is het moment om het boekje erbij te pakken. 

Op een afstand van 20 cm. laat je het boekje aan je baby zien. 

Bladeren is niet nodig, houd liever het boekje stil. Zo heeft je 

baby de kans om net zo lang naar een plaatje te kijken als hij wil. 

Vertel rustig wat er op het plaatje is te zien, vertellen hoort ook 

bij voorlezen. Laat ook eens stiltes vallen. Je geeft je baby dan de 

kans om met geluidjes of met z’n lichaam te reageren.

Bibliotheek...
In de BoekStarthoek van de Bibliotheek vind je een mooie 

collectie stoffenboekjes en badboekjes om te lenen. Alle boekjes 

worden na gebruik gewassen en weer fris aangeboden aan 

de volgende lener. Wees welkom en maak een start met dit 

dagelijkse voorleesavontuur voor jou en je kindje.

Tip: Voor nog veel meer leuke titels en ideeën, kijk op 

www.boekstart.nl of installeer de BoekStartapp.
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Woezel & Pip
In dit knisperboekje beleven we een dag vol avontuur met de hondjes 
Woezel en Pip. Pip is het kleine hondje, zij is het vriendinnetje van Woezel 
met het ondeugend kruloortje. Dat het dikke vrienden van elkaar zijn, 
zie je wanneer je het boekje aan de buitenkant bekijkt. Op de voorzijde 
van het boekje staan de twee in volle actie om de dag te beginnen. Op de 
achterzijde liggen ze moe en voldaan te slapen van een dag spelen.
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