De leukste nieuwe (voor)leestips
voor peuters. Om lekker samen te
bladeren, te lezen en te kijken.
Speciaal geselecteerd door
de bibliotheek.
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Kiekeboe huis
Ingela Arrhenius en
Camilla Reid,
uitgeverij Gottmer
Een stevig boekje met schuif
elementen waarin herkenbare dingen staan, zoals
een broodrooster, een stuk kaas en een wasmachine.
Door te schuiven met de vingers komt er opeens een
geroosterde boterham omhoog, springt er een muis
uit de kaas of gaat de wasmachine draaien. Van de
vrolijke tekeningen zullen peuters heerlijk kunnen
genieten. Vanaf 1 jaar.

Dieren
Dick Bruna,
uitgeverij Mercis
‘Mèèh!’ blaat het schaap,
maar klopt het dat je zijn buik
ziet uitsteken? Aan de buiten
kant is het zachtgele ovaaltje
duidelijk te voelen.
En wat hoor je als je op het gele buikje drukt? Nu nog
de vraag van wie het buikje is. Niet van het lammetje
of het nijlpaard… lees maar snel verder! Vanaf 1 jaar.

Krak-krak, wie is
daar?
Tristan Mory,
uitgeverij Oogappel
Op de voorkant van dit boek
staat een ei. Als je bovenop aan
de handgreep trekt, zie je wie er in het eitje zit! Als
eerste het kuikentje, dan de schildpad, maar je ziet
ook een visje en een krokodil. In tekst staan de gelui
den beschreven die je hoort als het eitje kraakt en als
er iemand aankomt. Leuk interactief boekje in frisse
kleuren over dieren en hun eieren. Vanaf 1,5 jaar.

Mijn wereld vol
woorden
Nastja Holtfreter,
uitgeverij de Vier Windstreken
Vrolijk prentenboek over twee
kinderen en hun familie. Je ziet
hen en hun huis, de tuin, de stad
en de dierentuin. Op elke twee
pagina’s wordt een zoekvraag
gesteld, bijvoorbeeld waar het bot van hond Bruno is
of wat hij heeft achtergelaten in de tuin. Aantrekkelijk
boek om te zoeken, te wijzen en te benoemen. Vanaf 2
jaar.

Het lekkerste bed
Joukje Akveld en Liset Celie,
uitgeverij Volt
Mats ligt in bed en kan niet
slapen. Hij gaat samen met Aap
op zoek naar een nieuw bed.
Kiest hij het ledikantje van zijn
kleine broer? Of het bed van
papa of mama? Of misschien de
hondenmand? Mats gaat overal
even liggen. Maar er is maar
één bed het lekkerste… De tekeningen zijn aantrekke
lijk, er is een hoop op te zien. Vanaf 2 jaar.

Noortje en
het vervoer
Annemarie van der Heijden,
uitgeverij Clavis
Noortje speelt op het speel
kleed. Vandaag heeft ze de
vervoersmiddelen tevoorschijn
gehaald. Pop Bibi, hondje Boef en Poes zijn er ook bij.
Noortje racet met de auto over de weg als er een onge
luk gebeurt! Gelukkig is de ambulance er ook. Ook het
vliegtuig en de trein mogen meedoen. Leuk herken
baar verhaal voor peuters, om samen te lezen en na te
spelen. Vanaf 2 jaar.

Prinsje kiest zelf!
Marjet Huiberts en Myriam
Berenschot,
uitgeverij Gottmer

Eigenlijk hele nette kleding, maar prinsje is eigenwijs
en kiest liever anders. Op elke bladzijde zie je een
nieuwe kleur en zoek ook meteen de beer die dezelfde
kleren aan heeft als Prinsje. Fijn boek met tekst op
rijm. Vanaf 2,5 jaar.

Ozzie Uil wil niet slapen
Debi Gliori en Alison Brown,
uitgeverij Deltas
Als mama Uil een boek heeft
voorgelezen, wil Ozzie het uiltje
niet gaan slapen. Zijn kussen
ligt niet lekker, hij is knuffel Evie
kwijt en hij hoort vreemde gelui
den. Gelukkig weet mama hem
steeds weer gerust te stellen.
Ozzie kan niet slapen omdat hij
graag wil dat het morgen is, want dan komen opa en
oma. Snel gaan slapen Ozzie! Dan is het sneller mor
gen! Vanaf 3 jaar.

Het verjaardagsfeestje van Muis
Lucy Cousins,
uitgeverij Leopold
De tekeningen in dit boekje
over Muis spatten weer van de
pagina’s! Het is feest, want Muis
is jarig! Hieperdepiep Hoera! In
het huis van Kees wacht haar een verrassingsfeestje,
hoe leuk! Er is taart en er zijn cadeautjes en ze gaan
gezellig samen spelen en zingen. Muis heeft een top
dag! Vanaf 3 jaar.

Heerlijk prentenboekje, in de vorm van een kroon, over
kleding en kleuren en eigen identiteit. We zien prinsje
wakker worden in het grote bed. Wat moet hij aan?
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