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Milo ziet de wereld
in zwart-wit
Rowena Blyth,
Uitgeverij Oogappel
Omdat baby’s in de eerste
maanden focussen op
contrasten is dit zwart-witte
boekje heel geschikt. Je ziet
het katje Milo en andere
dieren en dingen. Je ziet de druppels regen, een kikker
en een vis en de binnenkant van een sinaasappel. De
verschillende patronen in zwart-wit vormen een
aantrekkelijk beeld voor baby’s. Het boekje is lekker
stevig en niet al te groot, dus prima voor babyknuistjes. Vanaf 3 maanden en geschikt voor Boekstart.

Kip, waar ben je?
Ingela P. Arrhenius,
Uitgeverij Gottmer
Kiekeboe doen met je kleintje
is en blijft een leuk spelletje.
Met dit boekje over boerderijdieren kan het ook. Er is
een varken verstopt en ook
een koe, een kip en een
schaap. Helemaal achterin is in het spiegeltje ook iets
leuks te zien! Ze zitten allemaal achter een vilten
flapje dat ook door de allerkleinsten om te klappen is.
De tekeningen hebben frisse kleuren en alle dieren en

voorwerpen zijn duidelijk te herkennen. Een vrolijk
zoek-en-vindboekje voor dreumesen vanaf 1 jaar en
geschikt voor Boekstart.

Het onhandige
eendje
Britta Teckentrup,
Uitgeverij Veltman
‘Boink!’ ‘Pats!’ ‘Boem!’ Elke
dag valt het onhandige eendje.
Dan valt ze weer in de modder,
dan struikelt ze over een tak of
ze tuimelt over een steen. Aan
haar vriendje het kuikentje
vraagt ze hoe dat nou toch komt. Ze gaan samen op
pad en Kuikentje merkt op dat Eendje wel grote poten
heeft. Als Eendje in het water valt komen ze erachter
waarvoor die grote poten wél handig zijn. Lief prentenboekje met leuke kleine details op elke pagina,
zoals een klein spinnetje. Vanaf 2 jaar.

Dikkie Dik:
dierendokter

10, 9, 8… uiltjes
moeten naar bed!
Aftellen voor het
slapengaan

Jet Boeke,
Uitgeverij Gottmer
Dikkie Dik schrikt wakker
en ziet dat zijn beer uit de
mand is gevallen. Gelukkig
heeft Dikkie Dik een
pleister om op de wond te plakken. Aan het boekje zit
een touwtje en een pleister met een stukje klittenband dat in het boekje precies past op alle wondjes.
Zo kunnen peuters die dit boekje lezen ook zelf de
dierendokter zijn. Het boekje zelf is ook lekker robuust
zodat het keer op keer gelezen en ‘beplakt’ kan
worden. En die lieve Dikkie Dik verveelt natuurlijk
nooit. Vanaf 2 jaar.

Mijn grote
voertuigen kijken zoekboek

Georgiana Deutsch,
Uitgeverij Veltman
Gaaap! Het is de hoogste tijd!
Tien uiltjes moeten naar bed en
een voor een vertrekken ze naar
hun nestje. Maar niet zomaar,
er moet nog een beetje tegengesputterd worden. Leuk telboek waarin we van tien
uiltjes naar nul uiltjes in de boom tellen en uiteindelijk liggen ze gezellig bij elkaar in het nest bij mama.
Omdat de uiltjes soms van plek veranderen worden
kinderen gestimuleerd om goed te blijven tellen.
Een aantrekkelijk boek dat waarschijnlijk veel gepakt
zal worden. Vanaf 3 jaar.

Chef Sjef:
kijk- en zoekboek

Stefan Lohr,
Uitgeverij Deltas
Een heerlijk zoekboek over
allerlei voertuigen. We gaan
van de stad via de boerderij
naar een vliegveld en zien heel
veel verschillende dingen.
Zo zien we de sportauto, de
waterscooter, de heftruck en de ICE-trein. De pagina’s
staan vol met interessante details die uitnodigen tot
aanwijzen en benoemen. Heel leuk om samen met je
(klein) kind door te bladeren en aan elkaar te vertellen
wat er allemaal gebeurt. De situaties zijn goed te
herkennen en de tekeningen zien er fris en vrolijk uit.
Vanaf 3 jaar.

Esmée van Doorn,
Uitgeverij Van Holkema &
Warendorf
Voor de peuter die wel van een
uitdaging houdt is dit zoekboek
een uitkomst! Chef Sjef is kok
en maakt heerlijke gerechten
van wortels. Maar op een avond
komen er gasten die andere
dingen willen eten. Dus moet Sjef op zoek naar andere
ingrediënten dan wortels. Zo moet er zeewier komen
uit de zee, paddenstoelen uit het bos en kaas van de
kaasboerderij. De grote prenten vullen steeds twee
pagina’s en staan vol met details. Ook staan er zoekopdrachten in en leert je (klein)kind ook meteen waar
ons eten vandaan komt. Origineel zoekboek waar veel
in te beleven is! Vanaf 3 jaar.
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