
1,2 tel je mee

Deborah van 
de Leijgraaf, 
uitgeverij Ploegsma

Een das speelt op zijn 
gitaar, twee egels doen 
een dansje: zo begint dit vierkante boekje 
waarmee je het tellen tot tien kunt oefenen. Op 
elke pagina staan vrolijke dieren in een frisse 
retrostijl. Aantrekkelijk boekje om meerdere 
keren te bekijken en samen te gaan tellen. 

Vanaf 2 jaar.

De leukste nieuwe (voor)leestips voor 
peuters. Om lekker samen te bladeren, 
te lezen en te kijken. Speciaal 
geselecteerd door de bibliotheek.

Tom en Pippo 
lezen een boek.

100 eerste woordjes 
in de natuur

Edward Underwood, 
uitgeverij Gottmer

Een vrolijk en fris 
hardkartonnen boek 
waarin heel veel te zien en 

te benoemen is. Dus heel geschikt voor peuters 
die net beginnen met praten. Er zijn herkenbare 
items te zien in de thema’s zee, platteland en  
tuin. Er zijn her en der flapjes waar nog een 
leuk plaatje onder zit. Leuk eerste kijkboek voor 
nieuwsgierige dreumesen. 

Vanaf 1 jaar. 

Leer Vraag Ontmoet Lees Doe

Mijn boom

Dubuc, 
uitgeverij Querido

Met dit boekje kom je 
ogen tekort. Het lijkt een 
simpele boom, maar 

onder de flapjes is een verborgen wereld te 
zien! Je ziet de mol in zijn holletje onder de 
grond en de uil in de holte van de boom. Onder 
het bladerendek is een nest met vogels te 
zien. Jouw kleintje zal het geweldig vinden om 
steeds de flapjes te openen en te kijken wat 
eronder zit. 

Vanaf 2 jaar.

Een rondje over de 
bouwplaats

Johnny Dyrander, 
uitgeverij Gottmer

Ontdek de grote 
machines van de bouwplaats! Je ziet de 
betonwagen, de kiepwagen, de graafmachine, 
de bulldozer en de shovel. Over elke machine 
wordt informatie gegeven en er is een klein 
circuit waarmee je echt met die wagens kunt 
rijden! Erg aantrekkelijk om lekker lang in te 
lezen en om mee te spelen. 

Vanaf 2 jaar. 

Kleine bij houdt vol

Corien Oranje en 
Marieke ten Berge, 
uitgeverij Columbus

Eindelijk mag kleine 
Bij mee met haar grote 

zussen om stuifmeel te verzamelen voor de 
babybijtjes. Dat is best spannend, want kleine 
Bij weet nog niet zo goed hoe het moet. Als 
het hard gaat regenen moet ze schuilen, want 
anders worden haar vleugels nat! Zou ze de 
bloemen kunnen vinden? Met lieve tekeningen 
die goed vertellen hoe een bij aan het werk 
gaat.

Vanaf 3 jaar. 

Dieren

Oliver Jeffers,
uitgeverij de Fontein

Dieren doen het altijd 
goed, zeker als ze zo mooi 
zijn als in dit boekje. Het 
is een verzameling dieren van over de hele 
wereld, zoals de kikker en de hond, maar 
ook het nijlpaard en de zebra. De dieren 
zijn natuurgetrouw ingekleurd, dus goed te 
herkennen. Het is een feestje om met dit boekje 
samen te bekijken en te benoemen. 

Vanaf 2 jaar.

Eten, spelen, slapen

Mack, 
uitgeverij Clavis

Vrolijk boerderijboek 
waarin veel te zien en 
te ontdekken is. De 
herkenbare dieren eten, spelen en slapen 
en aan de lezers worden vragen gesteld. 
Bijvoorbeeld: ‘Wat eet het paard?’ of ‘Welk 
ei is gebroken?’ Elke pagina heeft weer een 
zoekopdracht. Dit alles maakt het tot een 
uitnodiging om keer op keer te zoeken en te 
vinden. 

Vanaf 2 jaar.

Onder de grond

Anna Milbourne, 
uitgeverij Usborne

Voor nieuwsgierige kleintjes 
die graag weten wat er nou 
allemaal onder de grond zit, 
is dit boek een schot in de roos. Zo zien we de 
dassen onder de bladeren, er liggen buizen 
van het riool en er is ook hard gesteente. Door 
de doorkijkjes en de flapjes word je steeds 
verder meegenomen de grond in. Er is veel 
te benoemen en te vertellen met hele mooie 
platen. 

Vanaf 3 jaar. 

Koenijn ruikt de lente

Martine van 
Nieuwenhuyzen,
uitgeverij Clavis

Als ’s ochtends het raam 
opengaat kun je de lente 

ruiken. Koenijn en mama besluiten om naar 
de kinderboerderij te gaan en te zien welke 
kleintjes er allemaal zijn geboren. Koenijn gaat 
langs bij de lammetjes, veulens en biggetjes 
en neemt zelf ook een modderbad. Schattig 
prentenboek met herkenbare dieren uit de 
omgeving van jouw kleintje. Fijn voorjaarsboek!

Vanaf 3 jaar. 
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