
Twiet! Twiet!
Sebastien Braun
Uitgeverij Gottmer

Dit leuke vierkante boekje over 
vogelgeluiden is heel populair 
en de kans is groot dat jouw 
dreumes het ook de moeite 
waard vindt! Op elke pagina is 

er een stevige flap met daarachter de afbeelding van 
een vogel. Aan jouw kleintje de taak om de flap om te 
slaan en te kijken wie daar achter zit. Als eerste zie je 
de mus, die ‘Twiet Twiet!’ doet. Later zie je de duif, de 
specht, de kraai en de pauw met haar kleintjes. Er 
ontstaat zo een leuke interactie door het omklappen 
van de flap en het geluid dat de vogel maakt. De 
tekeningen zien er fris en vrolijk uit en het boekje zal 
regelmatig gepakt worden om te worden voorgelezen. 
Vanaf 1 jaar en geschikt voor Boekstart.

Wie ben ik?
Tristan Mory
Uitgeverij Oogappel

Dit boekje ziet er aan de 
buitenkant een beetje 
raadselachtig uit, met twee 
ogen en een puntje dat uit 
het boek steekt…maar als je 

er even aan trekt….dan wordt een hoop duidelijk. Er 
verschijnt opeens een poezensnuit! Als je de bladzijde 

omslaat zie je dat de poezenoren opeens uilenoren 
zijn… En al doorbladerend zie je ook een kikker, een 
olifant en een beer, allemaal met een lichaamsdeel 
dat uit het boek getrokken kan worden. In geval van 
de schildpad en de slak ziet dat er heel leuk uit! Het 
verrassingselement maakt een boekje tot een groot 
succes. Het is bovendien interactief én educatief, dat 
maakt het geheel helemaal af! Vanaf 1,5 jaar.

Vriendjes
Julia Donaldson en 
Axel Scheffler
Uitgeverij Lemniscaat

Van de tekenaar en auteur 
van de klassieker ‘ De 
Gruffalo’  is dit een hardkar-
tonnen boekje over vrienden. Op de eerste twee 
pagina’s zie je alle vrienden uit het Eikenbos bij elkaar, 
ze hebben samen veel plezier. Daarna zie je Kip en 
Varken die verstoppertje doen, Beer die brieven aan 
Eekhoorn en Mol schrijft en Muis en Vos die zich netjes 
verkleden om op visite te gaan. Alle pagina’s staan 
boordevol met dingen die vrienden (voor elkaar) doen, 
het is een heel knus geheel. Leuk boekje om het thema 
vriendschap te laten zien. Vanaf 2 jaar. 

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 
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Dit is mijn papa!

Mies van Hout
Uitgeverij Gottmer

Dit boek kun je niet laten liggen, 
zo mooi ziet het er alleen al uit 
aan de buitenkant! Voor leergie-
rige kleintjes is dit boekje heel 

geschikt, want je moet steeds raden wie de papa van 
een kleintje is. Links zie je het kleintje, en rechts zie je 
vier mogelijkheden. Als je de bladzijde omslaat zie je 
de oplossing. Het leuke is, dat je soms heel goed moet 
kijken naar de details op de tekening om de papa te 
ontdekken. Het kleurgebruik van dit boek is heel erg 
inspirerend. Vanaf 2 jaar. 

Dieren 1-2-3

Jonny Lambert en 
Kirsten Verhagen
Uitgeverij Veltman

Dit lekkere stevige boek met 
uitklappagina’s gaat over 
dieren tellen. We tellen 

bijvoorbeeld hoeveel wolven, muizen en nijlpaarden er 
zijn. De dieren zijn prachtig in beeld gebracht en 
komen extra tot leven op de witte achtergrond. Bij alle 
dieren wordt een vraag gesteld en de oplossing ligt 
achter de flap. Zo komen de dieren helemaal tot zijn 
recht en het openklappen moedigt jouw nieuwsgieri-
ge peuter aan tot actie. Uiteraard leert hij of zij ook 
spelenderwijs tellen dus het boek slaat twee vliegen in 
één klap! Vanaf 2,5 jaar.  

Blij

Yasmeen Ismail en 
Jenni Desmond
Uitgeverij Lemniscaat

Dit boek heeft heel terecht de titel 
‘ Blij’. Want blij word je zeker bij 
het (voor)lezen van dit boek. Het 
gaat over een kitten met een 
geweldig goed humeur en heel 
veel energie. Het stuitert door het 
huis met een bolletje wol en een klein blauw balletje. 
Het katje springt van links naar rechts door het huis en 
over de pagina’s en daardoor is er veel te zien (zoals 
vallende kledingrekken…) Ook de bijbehorende 
geluiden zijn goed in tekst en beeld gebracht. De met 
aquarelverf geschilderde prenten zijn schitterend en 
spatten van de pagina’s. Ze zorgen absoluut voor een 
goed humeur tijdens en na het lezen! Vanaf 3 jaar. 

Ik help… 
de brandweer
Jonas Boets en
Annelies Vandenbosch
Uitgeverij Oogappel

Als je altijd al wilde weten hoe 
het is om brandweervrouw/
man te zijn, dan is dit boek 
een uitkomst! Je ziet Finne die een dagje mag meelo-
pen met de brandweer, ze doet het brandweerpak aan 
en stapt in de brandweerauto als de sirene gaat. Van 
de lezer wordt wel het een en ander verwacht; gebruik 
je fantasie en help Finne! Door bijvoorbeeld het 
dichtklappen van de (getekende) klep van de brand-
weerhelm. Of bij het besturen van de brandweerauto 
en natuurlijk bij het blussen van de brand. Leuk zijn de 
vragen als: ‘ houd het boek op zijn kant en trek aan de 
brandweerslang’ en ‘blaas mee om de vlammen uit te 
krijgen’. Vanaf 3 jaar.     

WINTER 2019

© 2019 Probiblio. Deze uitgave is ontwikkeld door Probiblio en verkrijgbaar via je lokale Bibliotheek. 
Het overnemen van artikelen of delen daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Probiblio levert schending van het auteursrecht op.




