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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Baby’s allereerste
kijkboekje

vriendelijk en vrolijk gekleurd, dus weer een leuke
aanwinst voor thuis en kinderopvang. Vanaf 1 jaar.

Anita Engelen,
uitgeverij Deltas

Olifantje in het bos

Een boekje voor de allerkleinsten
met zwart-witpatronen en
primaire kleuren. Je kleintje zal
geboeid kijken naar de figuren die langskomen zoals
het beertje, de vis en de paddenstoel. Daarnaast zie je
patronen zoals een ster, golfjes en cirkels. Alles op de
bladzijdes stimuleert de visuele ontwikkeling. Dit
vierkante boekje met afgeronde hoeken is een prima
eerste start en hopelijk volgen hierna meer fijne
leesmomenten! Vanaf 1 maand.

Auto, waar ben je?
Ingela Arrhenius,
uitgeverij Gottmer
In dit boekje zitten een trein,
een vliegtuig, een boot en
een auto verstopt. Aan de
lezertjes steeds de vraag
waar het voertuig is: ‘Waar
ben je?’. Op de rechterpagina bevindt zich een
stevige vilten flap die makkelijk opzij te schuiven is,
met daaronder (uiteraard) het verstopte vervoermiddel. Het nodigt uit tot hardop meepraten met de
tekst en het oppakken van de flap. Aan het einde is
een spiegeltje verstopt en is de vraag: ‘Kindje, waar
ben je?’ Leuk verrassend effect! De platen zijn

Annemarie van Haeringen,
uitgeverij Leopold
Hartverwarmend boek met het
liedje ‘Olifantje in het bos’ als
leidraad. Je ziet Olifantje met
zijn moeder het bos in gaan,
Olifantje heeft de staart van
mama in zijn slurf. En ja, bij de volgende prent laat hij
zijn moeder los om de rood-witte paddenstoelen te
bekijken. Mama loopt door en Olifantje is alleen. Maar
gelukkig komt alles aan het einde goed en staat mama
haar Olifantje met open armen op te wachten. De
sfeer van de tekeningen is heel goed getroffen, de
gezichtsuitdrukkingen zijn raak en de kleuren zijn
rustig en fris. Lekker zingen en lezen vanaf 1,5 jaar.

Wat zegt de kleine
krokodil op de
crèche?
Eva Montanari,
uitgeverij Gottmer
‘Triiing!, Spetter, Mjam Mjam, Beng, DingDong’… Dit
zijn zomaar een paar geluiden die kleine Krokodil
hoort op een dag als hij naar de crèche gaat. Natuurlijk hoort hij de wekker voor het opstaan: Triiing! En
geniet hij van het eten: MjamMjam! Op de crèche
moet hij eventjes huilen (wèèèh), maar dat is al snel
over als er wordt voorgelezen: ‘Er was eens…’. De
potloodtekeningen zien er lief en vrolijk uit. Heerlijk
boekje om samen in te lezen en hardop mee te doen.
Ook leuk als voorproefje als je kindje voor het eerst
naar de crèche gaat. Vanaf 2 jaar.

Hoeveel?

Mam, waar blijft
het kindje?
Marjet Huiberts,
uitgeverij Gottmer
Een lief en knus boek over
gezinsuitbreiding! Sam kijkt uit
het raam en ziet kinderen buiten spelen. Zij wil ook
wel samen spelen en verlangt naar een broertje of
zusje. Mama vertelt haar dat er ook een kindje bij hen
komt, maar dat het nog wel even duurt, tot de herfst.
Elke maand heeft Sam ideeën over de baby: past het in
de poppenwagen of past het haar kleren? Zo verschuift de tijd tot het moment dat haar broertje Floor
wordt geboren. Goed en duidelijk verhaal op rijm over
het voorbereiden op een nieuw kindje in een gezin
met het warme en gezellige huishouden in beeld.
Vanaf 3 jaar.

Boe!

Guido van Genechten,
uitgeverij Clavis
Tellen met knuffels! Eendje
heeft één knuffel, hondje
heeft er twee en Koala heeft er
drie… en zo tellen we door tot
tien. Je ziet grote en kleine
knuffels en ook hangende,
lopende en glijdende knuffels. Aan het einde zien we
Tim samen met al zijn slapende knuffels in zijn bedje…
welterusten! Er valt een hoop te zien op de bladzijdes,
de tekeningen zien er fris en vrolijk uit, ook door de
sprekende kleuren. Leuk en aandoenlijk boekje om te
leren tellen, de cijfers zijn ook duidelijk te zien. Voor
peuters vanaf 2 jaar.

Kate Read,
uitgeverij Lemniscaat
Het is alsof er een kleurenbom is
ontploft in dit boek! Prachtige
afbeeldingen van de onderwaterwereld in de mooiste tinten.
Door het kleurgebruik en de
bewegingen in de prenten is er
heel veel te zien en te ontdekken. Een klein roze visje
speelt de hoofdrol; ze wil spelen! Ze roept heel hard
‘Boe!’ en brengt daardoor een hele verzameling aan
vissen en andere zeedieren in beweging! De vissen
schrikken, de octopus bibbert en de gele aal siddert!
Gelukkig komt alles aan het einde toch weer goed,
natuurlijk door het kleine heldhaftige roze visje zelf!
Verrassend prentenboek voor veel uren kijkplezier,
vanaf 3 jaar.

WINTER 2021

© 2021 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.

