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Boris Beer is niet
moe
Louison Nielman en
Sébastien Pelon,
Uitgeverij Oogappel
Kleine Beer Boris wrijft in zijn
ogen en gaapt.. Hij is moe en
mama gaat hem naar bed
brengen. Boris is eerst nog wat verdrietig maar dat
wordt al snel beter als mama en papa Beer de dingen
doen die ze altijd doen voor het slapengaan. 
Ze doen het nachtlampje aan, wrijven over Boris’ buik,
zingen een liedje en geven hem een zoentje op zijn
voorhoofd. Door alle herkenbare bedtijdrituelen langs
te gaan wordt Boris rustig en valt veilig in slaap. Aan
de ouders wordt uitgelegd wat het kleintje doormaakt
bij het naar bed brengen. Prima om aan je eigen kleintje
voor te lezen als onderdeel van het bedtijdritueel!
Vanaf 6 maanden en geschikt voor Boekstart.

Mama’s bolle buik
Rocio Bonilla en Patricia
Martín, Uitgeverij De Vier
Windstreken
Als het peuterjongetje in dit
boekje zijn tandjes aan het
poetsen is, valt het hem op
dat zijn moeder een dikke
buik heeft. Later, als ze aan

tafel gaan, ziet hij dat de buik van mama nog meer is
gegroeid. Uiteindelijk wordt de buik zo groot dat
mama’s regenjas niet meer dicht kan. En ja hoor,
uiteindelijk ligt er een baby’tje in het wiegje op zijn
kamer. En nog later zie je de kleintjes samen spelen.
Op het gezichtje van het jongetje is goed te zien
wanneer hij verbaasd, nieuwsgierig en blij is met de
komst van de baby. Leuk vierkant kartonnen boekje
om de komst van de nieuwe baby te presenteren!
Vanaf 1,5 jaar.

Van je ras, ras,
ras: twee voetjes
in een plas
Riet Wille en
Ingrid Godon,
Uitgeverij De Eenhoorn
‘Spetter, spatter, spetter,
spat. Mijn voetjes worden
toch niet nat. Dus zingen ze van ras, ras, ras, twee
laarsjes dansen in een plas.’ Dit en meer rijmpjes vind
je in dit boekje over schoenen en voetjes. Je ziet
kinderen die met klittenband spelen, die grote pumps
aanhebben en die een sok dragen met een gat erin.
Het is leuk en herkenbaar om te zien wat de verschillende kinderen doen met de diverse schoenen. De
achtergrond van de illustraties is wit zodat ze extra
opvallen en rust uitstralen. Lief prentenboekje met
een aantrekkelijk alledaags onderwerp. Vanaf 1,5 jaar.

Op weg

De grote tandenpoetsdag

Leo Timmers en
Rianne van Duin,
Uitgeverij Querido

Sophie Schoenwald en
Günther Jakobs,
Uitgeverij De Fontein

Dit boekje is vast een groot
succes bij iedere peuter die van
voertuigen houdt! Niet alleen
zijn de illustraties vrolijk en fleurig om te zien maar je
kunt ze ook bewegen! Op de voorkant kun je er met
een draai aan het wiel ervoor zorgen dat de tractor
gaat rijden, zie je binnenin een limo extra lang
worden en doet de ooievaar een looping met zijn
vliegtuig! Er staat geen tekst bij dus de voorlezer kan
zijn fantasie de vrije loop laten. Heerlijk boekje om te
bekijken, aan te wijzen, te benoemen en te doen!
Vanaf 2 jaar.

Slaap je?
Dorothée de Monfreid,
Uitgeverij Hoogland & van
Klaveren
Dit lekkere stevige boek met
uitklappagina’s gaat over Acht
hondjes die liggen te slapen in
stapelbedden van twee keer
vier bedden hoog. Tenminste,
dat is de bedoeling…maar één
hondje kan niet slapen door
het snurkende hondje onder
hem. Hij vraagt aan hondje
Misja aan de overkant of hij
hem wil voorlezen. Een voor
een worden gaan er meer
ogen open en lampjes aan, maar het snurkende
hondje ronkt lekker verder. Uiteindelijk is het voorlezen populair en liggen alle kwispelstaartjes in een
bedje. Maar ook voorlezen maakt slaperig…zzzzzzz…
Grappig boekje vanaf 3 jaar.

Dit boek heeft heel terecht de titel
En nog een leuk boek om voor het
slapengaan voor te lezen aan de
grotere peuters. Er moet nodig
gepoetst worden in de dierentuin! Het is zelfs zo erg
dat de bezoekers wegblijven omdat het zo stinkt… De
directeur gebruikt ijverige egel Egbert en een stok om
de tanden bij de Giraf te poetsen, en ook de tanden
van de leeuw en de haai worden gepoetst. Egbert
heeft er niet altijd evenveel zin in, vooral de haai kijkt
hem gevaarlijk aan. Kinderen zullen dit boek hilarisch
vinden en hopelijk worden ze hierbij aangezet tot een
goede dagelijkse tandenpoetsbeurt! Vanaf 3 jaar.

Hallo klasje! Het
grote schoolboek
van Karel
Liesbet Slegers,
Uitgeverij Clavis
Kleuter Karel wordt alweer 20
jaar getekend en dat is reden
voor deze uitgebreide jubileumuitgave. We zien Karel
en zijn klasgenootjes als ze naar school komen, als ze
in de kring zitten en hoe ze buiten spelen. Alle gewone
dagelijkse en herkenbare bezigheden komen aan bod.
Later in het boek zien we ook de bijzondere gebeurtenissen zoals feest op school, emoties en een uitstapje
naar de kinderboerderij. De grote prenten zijn kleurrijk en speels en maken het aantrekkelijk om naar te
kijken. Omdat alles herkenbaar is voor peuters en
kleuters is het een uitstekend boek om dingen te
benoemen en over door te praten. Vanaf 3 jaar.
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