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Baby’s eerste 
boek

Uitgeverij Manteau

Voor de allerkleinsten is 
dit boekje heel geschikt. 
Het is lekker stevig en niet 
te groot, dus goed vast te 
houden door babyhand-
jes. In het boekje is veel 
gebruikgemaakt van 

zwart-wit en felle kleuren, wat baby’s aantrekkelijk 
vinden. Ook de regelmatige patronen van blokjes, 
stippen en sterren houden hun aandacht vast. 
Tussendoor fladderen vlinders en het figuurtje Uki: 
er is genoeg te zien! Fijn boekje waar je kleintjes een 
plezier mee doet! Vanaf 3 maanden. 

Mijn eerste 
woorden

Sybille Bauer, 
Uitgeverij De Vier 
Windstreken

Een schat aan woorden 
die voor dreumesen en 
peuters heel herkenbaar 
zijn, vind je in dit kleine 
boekje. De bladzijdes 

staan vol tekeningen van dingen, eten en dieren die 
in huis en tuin te vinden zijn. Omdat de achtergrond 

van de plaatjes wit is, blijft het overzichtelijk. Het is 
een fijn boekje om dingen aan te wijzen en te benoe-
men. Zo leren de kleintjes steeds meer woorden. 
Vanaf 1,5 jaar. 

Op weg!
Hector Dexet, 
Uitgeverij 
De Eenhoorn

De trein, de boot, een 
motor, een ambulance... 
zelfs een zeppelin komt 
langs. In dit leuke kijk-
boek over allerlei vor-
men van vervoer is het 
kleurgebruik lekker fris. 
We zien veel rood, geel 
en blauw op een witte 
achtergrond. Wat het boek extra leuk maakt, zijn 
de openingen in de pagina’s waardoor al een stukje 
van de volgende bladzijde te zien is. Maar niet alles 
is wat het lijkt! Zo zijn de oogjes van een steppend 
meisje op de volgende pagina opeens sneeuwvlokken 
geworden. Dit boek is een garantie voor veel kijk- en 
leesplezier. Vanaf 2 jaar. 

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 
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Tsjing Bam 
Boem

Frédéric Stehr, 
Uitgeverij Leopold

Dit grappige ver-
haaltje begint met 
een klein uiltje dat 
op een pan slaat 
met twee lepels, BIM 
BAM BIM BAM BIM! 
Er komt een ander 
vogeltje bij dat snel 

twee pannendeksels haalt en ook muziek gaat ma-
ken. En zo volgen er meer vogeltjes. Uiteindelijk zit er 
een vogelorkestje met vijf kleine ukkies. Als moeder 
uil de instrumenten komt halen, zijn de vogeltjes 
even teleurgesteld. Gelukkig duurt dat maar kort, 
want er is taart! Maar wat zullen ze hierna eens 
ondernemen… Lief en vrolijk prentenboekje met 
herhaling waar peuters van smullen! Vanaf 2 jaar. 

Eekhoorn in 
de zomer

Lotje®, 
Uitgeverij Clavis

Eekhoorn heeft zin om 
buiten te spelen, want 
het is een heerlijke 
zomerse dag. Hij zoekt 
zijn vriendje de egel 
op en samen doen ze 
allerlei spelletjes. Ze 

spelen verstoppertje, tikkertje en overgooien met de 
bal. Bij elk spelletje komen emoties aan bod. Bijvoor-
beeld egel die zich niet durft te verstoppen. Maar 
ook de gevoelens boos, verdrietig, verlegen en trots 
komen terug in het verhaaltje. Op de platen is daar-
naast genoeg te ontdekken en kun je steeds speuren 
naar de vlinder die zich verstopt. Kortom, een boek 
met heel veel mogelijkheden om lekker in te duiken 
met je peuter. Vanaf 2,5 jaar. 

Het grote
voorleesboek 
voor rond de 
3 jaar

Door Marie Lotte Hagen 
samengesteld, 
Uitgeverij Ploegsma

Een lekker voorleesboek om 
mee te nemen op vakan-
tie! Het is een bundel van 
korte voorleesverhalen van 
al bekende kinderboeken-
figuren zoals Dikkie Dik, beertje Pippeloentje en de 
dieren van Thé Tjong King. En natuurlijk kan Nijntje 
niet ontbreken. Ook staan er versjes en zoekplaten 
in: er is voor ieder wat wils. De illustraties zijn zoals 
we ze kennen, met zorg gemaakt en aantrekkelijk 
om te zien. Een prachtige bundel waaruit het heerlijk 
voorlezen is, voor klein en groot. Vanaf 3 jaar. 

Vrolijke 
vogels

Lucy Cousins, 
Uitgeverij Leopold

Inleven in het leven 
van een vogel? Dat 
kan je peuter zeker 
met dit boekje! De 
dag beginnen met 
kukelen zoals de 
haan, over de grond 
hoppen als de mus 
en rondzwieren als 
een spreeuw. Op elke 
bladzijde staan een of meer vogels die laten zien hoe 
het moet. De tekst vertelt hoe je het nadoet. ‘Ga op 
één been staan, net als de flamingo, hoe lang kun jij 
dat?’ De vrolijke prenten spatten van de bladzijdes 
en zorgen voor extra leesplezier. Heel leuk boek dat 
zorgt voor actie, thuis en op school. Vanaf 3 jaar. 


