
Hallo baby! 
Tellen
Roger Priddy,  
Uitgeverij Veltman 

Eén appel, twee 
auto’s, drie badeend-
jes…en zo gaat dit 
telboekje verder tot 

tien. Bij elk cijfer zie je een plaatje op een witte of 
zwarte achtergrond. De strakke tekeningen zijn heel 
duidelijk en nodigen uit tot tellen en benoemen.  
De zwarte of witte achtergrond zorgt voor contrast,  
dit is iets waar baby’s en dreumesen graag naar 
kijken. Aan de achterflap zit een plastic beugel met 
daaraan gekleurde kralen waarmee gerammeld en 
gefriemeld kan worden. Een fijn boekje om samen in 
te kijken, al vanaf jonge leeftijd, ongeveer 6 maanden. 

Eerste 
woordjes uit 
Rupsje  
Nooitgenoeg
Eric Carle,  
Uitgeverij Gottmer

Wie kent ‘m niet: Rupsje Nooitgenoeg! Ook de aller-
kleinsten kunnen door dit hardkartonnen boekje 
kennismaken met de welbekende rups die zich  
tonnetjerond eet om later een wonderschone vlinder 
te worden. Het boekje volgt een verhaal met prenten 

en losse woorden waarbij snel duidelijk wordt waar 
het om draait. Voor peuters komen hele herkenbare 
plaatjes langs die uitnodigen tot aanwijzen en erover 
praten. Het boekje is stevig met ronde vormen en is 
daardoor uitermate geschikt voor kleine handjes. 
Vanaf 1,5 jaar.  

Kiekeboe rond
Mies van Hout,  
Uitgeverij Lemniscaat

Dit bijzondere boek over ronde 
vormen komt uit een serie van 
drie, er zijn ook twee andere 
Kiekeboe boeken verschenen 
over vierkant en driehoek. Dit 
boekje gaat over dieren, herken-
bare beesten zoals een octopus 
en vogels maar ook fantasie- 
dieren die als basis ronde 
vormen hebben. Ze zweven over 
de bladzijdes in felle kleuren en 
in allerlei standen. Daardoor is 
er veel te ontdekken! Niet alleen om welke dieren het 
gaat, maar je kunt ook tellen en kleuren benoemen. 
Het boekje nodigt uit om zelf creatief aan de slag te 
gaan met papier en kleurtjes. Kijk voor ideeën op 
www.kiekeboeboek.nl. Vanaf 2 jaar.

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 
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Mijn bonte 
beestenboek

Nastja Holtfreter, 
Uitgeverij De Vier 
Windstreken

Een groot stevig boek dat 
wel tegen een stootje kan 
en daarmee goed te 
gebruiken is op school en 
de opvang, maar natuur-
lijk ook thuis. Het staat 
boordevol dieren, op een 

uitdagende manier ingedeeld en weergegeven. 
Bijvoorbeeld op geluid; dieren die harde en zachte 
geluiden maken. Maar ook op klimaat en omvang; 
dieren die van kou of warmte houden, of die heel 
groot of heel klein zijn. Aan de lezer de taak om aan te 
wijzen en te benoemen welk dier het ene of andere 
uiterste vertegenwoordigt. De tekeningen zijn 
stripachtig, alle diertjes hebben vrolijke zwart met 
witte kraaloogjes en zijn bontgekleurd. Vanaf 2 jaar. 

Doe je mee 
met Bobbie?

Ruth Wielockx,  
Uitgeverij Clavis

Doe je mee met 
Bobbie? Rijd, vlieg 
en vaar samen met 

hem de hele wereld over! Het leuke van dit boekje is 
dat je op de tekeningen niet alleen kunt zien waar  
hij heen gaat, maar dat je dit door het reliëf in de 
bladzijde ook kunt voelen en meesturen. Zo is er een 
ronde baan waar Bobbie over rijdt met zijn gocart en 
zijn er woeste, hoge golven die hij met zijn bootje 
trotseert. Aan het einde van het boekje zie je Bobbie  
in zijn bedje liggen met alle voertuigen als speelgoed 
in zijn kamer. Leuk interactief prentenboekje, vanaf  
2,5 jaar.

Wie is een  
piraat?

Kathrin Wessel, 
 Uitgeverij Van Goor

Grappig zoekboekje over 
‘anders zijn’. Er zijn zes 
zoekplaten met diersoor-
ten waarvan er eentje 
nogal bijzonder is. Het 
begint bij het zoeken naar Aart het Superpaard, dan 
langs Chantal de Kwal en uiteindelijk naar Ingo de 
Flamingo. Er staat steeds een kort rijmpje op de 
pagina met wat er speciaal is aan het dier, dit is  
de zoekopdracht. Op de laatste bladzijde zie je alle 
bijzondere dieren nog eens bij elkaar, een vrolijke 
bende. Er staan veel grapjes op de platen met aan- 
trekkelijke frisse kleuren. Een boek waarin veel valt te 
zien, aan te wijzen en te bepraten, vanaf 3 jaar. 

Wat hoort Poes?
Lotje®,  
Uitgeverij Clavis

“Lalalaa” zingt de boerin, 
“Tatu” doet de brandweer-
wagen en “Blub” zegt de vis 
in de zee. Zeven zoekplaten, 
over twee pagina’s verdeeld, 
tonen telkens een andere 
setting. Zo zie je een boer- 
derij, een drukke stad en 
een groot bos. Op de platen 
staat met tekstballonnen 
het geluid dat wordt gemaakt. Dat kunnen dieren- 
geluiden zijn, maar ook het brommen van een motor 
of het vallen van een vogelpoepje: “flats”!  
Naast het nadoen van die geluiden kun je ook met je 
peuter tellen en de kleuren benoemen. Er staan 
zoekopdrachten in zodat je elk hoekje van het boek 
bekijkt. Aantrekkelijk en vrolijk boek dat een hoop 
kijkplezier oplevert, vanaf 3 jaar. 
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