
Kiekeboe in het 
donker
Aurélie Guillerey, 
Uitgeverij Oogappel

Iedereen slaapt ’s nachts, of 
toch niet? Dit lieve vierkante 
prentenboekje laat zien dat er 
dieren zijn die ’s nachts nog 

even een rondje wandelen of een duik nemen in de 
vijver. Het egeltje zit verstopt achter het gras, de 
vleermuis hangt ondersteboven aan een tak en een 
muisje zoekt een slaapplekje onder de bladeren. De 
verstopplekken zijn echte viltflapjes die door peuter
vingers prima vastgepakt en omgeslagen kunnen 
 worden. Lief boekje om kennis te maken met nacht
dieren. In dezelfde serie is het boekje ‘Kiekeboe in de 
boom’ verschenen. Vanaf ca. 6 maanden en geschikt 
voor BoekStart.  

Bravo, kleine  
vingers!
Tristan Mory, 
Uitgeverij Klavertje Vier

Dit is een heel bijzonder 
telboek, want het is heel 
 interactief. Op elke twee 
pagina’s zie je een dier met 
gaten voor vingers: één kleine 
vinger die aan je neusje 

kriebelt (slurf van een olifant), twee kleine vingers die 
je willen knijpen (pootjes van een krab), etc. Dus steek 
de vingers maar door de gaatjes en tel mee! Aan het 
einde tel je twee keer vijf vingers en klap je in je 
handen! Een mooi, simpel maar heel bruikbaar en 
educatief boek voor thuis en op school. Het zal zeker 
veel uit de kast komen! Vanaf 1,5 jaar en geschikt voor 
BoekStart. 
 

Een ovale onderzeeër en andere 
vormen
Bernette Ford, 
Uitgeverij Memphis Belle

Aan de hand van dit stevige 
kartonnen boekje kunnen 
peuters leren welke 
 verschillende vormen er 
bestaan. Je ziet kleurige 
tekeningen van een cirkel, 
een ovaal, een driehoek en 
een ruit, etc. Steeds staat 
links de vorm in tekst en beeld en rechts een voorwerp 
of voertuig die die vorm in zich heeft. Als extraatje 
kun je ook de kleuren benoemen en de dieren die erbij 
getekend staan. Een vrolijk boekje om vormen, kleuren 
en dieren te ontdekken. Vanaf 2 jaar. 

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 
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Eén vos

Kate Read, 
Uitgeverij Lemniscaat

Een pareltje van een prentenboek. 
Op het eerste gezicht lijkt het 
een gewoon telboek, maar het is 
een spannend verhaal over een 
vos die denkt een kip te kunnen 

vangen. Het verhaal begint met één hongerige vos, 
twee sluwe ogen en drie dikke kippen… nou, dan weet 
je het wel. De schilderachtige platen knallen van de 
bladzijdes en zijn heel aantrekkelijk om te zien. Het 
blijft een boek voor peuters: natuurlijk loopt het 
verhaal goed af. Een aanrader om meerdere malen 
samen te lezen. Vanaf 2 jaar. 

Het dikke  
billenboek

Stuart Lynch,
Uitgeverij Witte Leeuw

Dit boekje zal voor veel 
hilariteit zorgen onder 
kinderen. Het heeft namelijk 
echte, zachte, dikke billen die 

je kunt voelen! Er komen allemaal dieren langs die 
zeggen dat zij de dikste billen van het dierenrijk 
hebben. Je ziet het nijlpaard, de giraf, de krokodil en 
de leeuw, maar die moeten het afleggen tegen de 
hyena… met een grote glimlach laat hij zijn achterwerk 
zien. De kleuren maken dat de dieren van de bladzijdes 
afspatten. Vrolijk prentenboekje vanaf 2,5 jaar. 
 

Zoek en vind met 
Mees & Kato

Eefje Kuijl, 
Uitgeverij Rebo Productions

Een lekker stevig hardkartonnen 
zoekboek over Mees en Kato, 
twee buurkindjes uit de 
 Verstopstraat. Op elke dubbele plaat zien we Mees en 
Kato; dan zijn ze weer in de tuin, dan in de keuken of 
ze verstoppen zich in het park. Er is veel op de platen te 
zien en te benoemen. Oudere kinderen kunnen 
zoeken, tellen en praten over herkenbare situaties.   
De afbeeldingen doen heel vriendelijk en gezellig aan 
en zorgen ervoor dat je ernaar wilt blijven kijken. 
Vanaf 3 jaar. 
 

Naar bed gaan is gedoe
Wessel Sandtke,
Uitgeverij Volts

Voor ouders is dit prentenboek 
vast een en al herkenning. Voor het 
jongetje in dit boek is het bedtijd, 
maar hij wil niet. Hij verzint 
allerlei smoezen om maar niet te 
hoeven slapen. Dus komt hij uit 
bed om nog even tv mee te kijken, 
zegt dat hij zijn knuffels kwijt is, 
zegt dat hij niet gaapt maar een 
leeuw nadoet en als klap op de 
vuurpijl klimt hij via het raam het huis uit. Zijn ouders 
zie je hoe langer hoe meer vermoeider worden en 
uiteindelijk is het jongetje uitgeteld… Maar de nacht is 
maar kort! Herkenbaar en heel grappig prentenboek 
dat voor kinderen en hun ouders voor veel voorleespret 
zal zorgen. Vanaf 3 jaar. 
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