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De straat vol
voertuigen:
ik leer de kleuren

vervolgens naar de boerderij, het bos, de zee en de
jungle te gaan. De dieren zien er heel lief en vrolijk uit
met hun kraaloogjes en zullen door nieuwsgierige
peuters vast herkend worden. Vanaf 1,5 jaar.

Lisa Barlow
Uitgeverij Klavertje Vier

Ik ben een bij

Is jouw dreumes al toe aan het leren van de kleuren?
Door dit boekje voor te lezen en aan te wijzen leert
jouw kleintje al heel veel woorden. Het is een vrolijk
boekje met dikke bladzijdes waar allerlei voertuigen
op te zien zijn, zoals auto’s, bussen en vrachtwagens.
Bij elk voertuig op de linkerpagina wordt de kleur
genoemd en aan de rechterkant krijg je de vraag om
een kleur aan te wijzen. De tekeningen zijn fris en
vrolijk en nodigen uit om naar te kijken en de kleuren
te leren. Vanaf 1,5 jaar. Het boek past binnen het
thema van de kinderboekenweek.

Zoek en voel: dieren
Uitgeverij de Ballon
Schattig vierkant prentenboek
dat al echt uitdaging biedt voor
jonge peuters. Het boekje laat
verschillende dieren in hun
omgeving zien. Zij hebben ook
een voel-element zodat je
kleintje hen kan aaien. Er is een korte tekst bij met de
naam van het dier, wat hij doet en welk geluid hij
maakt. Ook staan er zoekplaatjes die gezocht moeten
worden in het geheel. We beginnen in het huis, om

Magali Attiogbé
Uitgeverij Gottmer
In de serie ‘Kijk naar mij’ is dit
een deeltje over bijen. Het
begint met het uiterlijk van
een bij, de voeding en hoe ze
leven in een nest. We zien hoe
de bijen van bloem naar
bloem vliegen en het stuifmeel meenemen naar hun
korf. De koningin legt haar eitjes en vervolgens zie je
dat de jonge bijen uitkomen. De tekeningen zijn
aantrekkelijk om te zien en gekleurd met zachte
tinten. Ook zijn er doorkijkjes naar de volgende pagina
wat een speels effect geeft. Hele leuke eerste kennismaking met de bij voor iedereen die al vroeg met
natuureducatie wil beginnen. Vanaf 2 jaar.

Voor wie is dit potje?

Als mama van huis is…

Monica Maas
Uitgeverij Kluitman

Annette Herzog
Uitgeverij Lemniscaat

Van dezelfde illustratrice als de
boekjes van Bobbi is dit boekje
over op het potje gaan. Sam en
Jet zijn twee peuters die heel veel potjes laten zien en
moeten ontdekken van wie die potjes zijn. Zo is de grote pot er eentje voor de baby-olifant, die met
zwart-witte vlekken van de baby-panda en het potje
met stekeltjes is voor de baby-egel. De tekst is op rijm
dus dat helpt peuters om het nieuwe dier te raden.
Uiteindelijk is het ook tijd voor Sam en Jet om op het
potje te gaan. De herhaling en het rijm zal ervoor
zorgen dat jouw peuter dit boekje keer op keer wil
lezen en misschien wordt aangespoord om ook op het
potje te gaan. Vanaf 2 jaar.

De walvis gaat in
bad
Susanne Strasser
Uitgeverij Hoogland
& van Klaveren
Walvis gaat lekker in bad,
eindelijk een moment voor
zichzelf. Maar dan klopt schildpad aan. Hij heeft last
van zijn rug. Schildpad mag erbij. Maar vervolgens
kloppen bever, flamingo, ijsbeer en het Kind met zijn
boot ook op de deur. Of zij er ook bij mogen! Dat mag
wel maar eigenlijk past het niet…
Met een diepe duik plonst walvis naar onderen en
komt met een grote PFLATSJ! weer boven. Waar is
iedereen gebleven? Grappig stapelverhaal over in bad
gaan en plaatsmaken. Aan de dieren die in de knel
komen is goed te zien wat ze ervan vinden als er weer
een dier bij komt. Ook is het leuk om te benoemen
waarom de dieren in bad gaan; vanwege rugpijn, het
koud hebben en vies zijn. Echt een aanrader om voor
te lezen voor het in bad gaan. Vanaf 2,5 jaar.

Ach, die lieve kleine olifant Tibula
To is verdrietig. Zijn moeder is in de
bus gestapt en gaat op reis. Ze zal
wel tien dagen weg zijn. Tien
dagen! Dat is een eeuwigheid voor
Tibula To. Hij gaat bij de boom
zitten en dan komt opa die hem
vertelt dat mama naar dezelfde maan kijkt als Tibula
To. En Tibula To, die de maan weerspiegeld ziet in de
rivier, besluit om te leren zwemmen. Dan kan hij op de
weerspiegelde maan klimmen en zwaaien naar
mama! Mooi en lief prentenboek over een kleintje dat
zijn mama moet missen maar ook volhoudt om zijn
doel te bereiken. De prenten van Ingrid en Dieter
Schubert zijn prachtig om te zien en bieden veel
kijkplezier. Vanaf 3 jaar.

Hallo klasje!
Het grote schoolboek
van Karel
Liesbet Slegers
Uitgeverij Clavis
Peuter Karel bestaat alweer
twintig jaar! En ook dit boek over
deze vrolijke peuter is weer een
succes. Eerst volgen we Karel naar zijn klas en zien we
wat hij de hele dag samen met de juf en de andere
kinderen doet. Natuurlijk gaan ze praten in de kring,
spelen ze met elkaar en eten ze hun fruit. Dan worden
ze weer opgehaald. Op de bladzijdes zijn korte zoekopdrachtjes te zien voor nieuwsgierige peuters. Na de
schooldag worden bepaalde thema’s nog extra
benoemd zoals gevoelens op school, de schoolfotograaf en feestvieren op school. Kortom, een heel
compleet boek dat aandacht heeft voor alles rond
school en peuterspeelzaal. De prenten zijn heel fris en
kleurig. De peuters zullen veel dingen erin herkennen!
Vanaf 3 jaar.
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