
Dag baby! 
Mijn dieren
Uitgeverij de Ballon 

Een vrolijke vlinder fladdert je 
tegemoet, fladder, fladder! Dan 
komt de poes, miauw, miauw! 
En ook het hondje is van de 
partij! Dit vrolijke stel dieren 

vind je in dit kleine vierkante boekje. Ook het geluid 
dat de dieren maken staat erbij zodat je dit voor kunt 
doen aan jouw kleintje. Door de frisse kleuren en de 
stevige bladzijden is het een aantrekkelijk boekje om 
te pakken en te lezen. Op de laatste bladzijde krijg je 
het antwoord op de vraag ‘wie is ons beste vriendje?’ 
Vanaf 6 maanden en geschikt voor BoekStart. 

Dag kleine beer!
Nathalie Choux
Uitgeverij Clavis

Hoe leuk is het om een 
kleintje te zien dat op ontdek-
kingsreis gaat? In dit stevige 
vierkante boekje gaat kleine 
beer de wijde wereld in. Eerst 
schuifelt hij het hol uit, 

vervolgens klimt hij een stukje omhoog in de boom 
voor de honing en uiteindelijk maakt hij samen met 
mama beer gekke sprongen in het bos. Het leuke van 
dit boekje zijn de schuifjes die ervoor zorgen dat 
kleine beer echt beweegt. Het zit zo in elkaar dat ook 

kleine vingertjes dit kunnen. Dit en de lieve tekenin-
gen van kleine beer en zijn moeder zorgen voor een 
leuk en interactief boekje voor dreumesen vanaf 1 jaar 
en geschikt voor BoekStart.

Op zoek in de zee
Laura Baker 
Uitgeverij Ploegsma

‘Verstoppertje spelen in de 
zee. Schildpadje is hem, doe 
allemaal mee!’ Zo begint dit 
vrolijke boekje over de dieren 
in de zee. De groene schildpad 
zwemt door donkerblauwe 
stromen en langs woeste 
golven. Zo vindt hij iedereen die zich probeert te 
verstoppen zoals het zeepaardje en de inktvis. En 
gelukkig vindt hij ook de vliegende vissen en het 
walvissenjong op tijd! Het voorblad is lang en smal en 
heeft de vorm van een golf. De bladzijdes erachter zijn 
steeds iets groter en hebben ook die bijzondere vorm. 
De zachte kleuren maken dit tot een boekje dat vaak 
gelezen zal worden! Vanaf 1,5 jaar. 

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 
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Van 1 tot 10

Mies van Hout 
Uitgeverij Gottmer
 
Dit telboek van Mies van 
Hout is weer een pareltje. 
Het begint bij één buik van 
een beer, twee oren van 
een konijn, drie stippen van 
het lieveheersbeestje en zo 
verder tot het getal 10.  

De tekeningen spatten van de bladzijdes af en zijn een 
plezier om naar te kijken. De ondergrond heeft steeds 
een andere, felle kleur en de dieren zijn er met oliepas-
telkrijt op getekend. Naast veel lees- en kijkplezier 
leert jouw kleintje er ook mee tellen, wat wil je nog 
meer? Vanaf 2 jaar.

Wie ben ik? 
Boerderijdieren

Monsieur Dupont
Uitgeverij Giraf  books

De dieren van de boerderij zijn 
altijd een dankbaar thema in 
peuterboeken. Ook dit boek is 

weer een succes. Met raadseltjes in tekst en beeld 
moet je kleintje raden om welk dier het gaat. Het 
begint steeds met een zwart vlak waar het silhouet 
van het dier uitgesneden is. En de tekst moet het 
afmaken. Welk dier wordt er bedoeld dat roze is en een 
schattige krulstaart heeft? Ook kleine vingertjes 
kunnen de uitsnedes betasten en dat zorgt bovendien 
voor een extra stukje spanning om samen door het 
boekje te neuzen. Vanaf 2 jaar.   

5 cijfers in de 
natuur

Bella Gomez
Uitgeverij Oogappel

En weer een heel bijzonder boek 
over 5 cijfers, dit kloeke exem-
plaar met stevige pagina’s. Je 
moet het echt een keer gezien hebben! Het begint met 
één tijger, en het getal 1. Dan zien we twee zebra’s, drie 
papegaaien, vier apen en vijf flamingo’s. Het getal is 
steeds uitgesneden en er zit een schijfje in dat je kunt 
bewegen met je vinger. Op deze manier kun je ook 
nog leren hoe je de cijfers schrijft! 
De dieren zijn te zien in hun natuurlijke omgeving en 
er staat kort beschreven wat de dieren doen, op rijm. 
Vanaf 2,5 jaar. 

Robot zoekt een 
vriend
Harmen van Straaten
Uitgeverij L.s

‘Brommer-piep-de-tril’ zegt 
Robot. Hij is helemaal ver-
baasd als hij een tekening 
vindt waarop ‘ik ben op jou’ 
staat. En zo vindt hij meer 
brieven! Hij gaat op onder-
zoek uit, want wie houdt er 
van hem? Het is niet Opwindmuis en ook Piraat heeft 
de lieve brieven niet geschreven. En heel verdrietig 
wordt Robot als Pop hem vertelt dat robots geen hart 
hebben. Maar gelukkig heeft Goudvis daar een 
oplossing voor! De prachtige tekeningen vullen steeds 
beide pagina’s en nodigen uit om aan te wijzen en te 
benoemen. Aantrekkelijk boek met als thema vriend-
schap en verliefdheid. Vanaf 3 jaar.   
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