
Ik zoen je
Guido Van Genechten
Uitgeverij Clavis

Wat is er fijner dan lekker 
kroelen met je baby? En dit 
boekje geeft precies dat weer. 
Je ziet dierenbaby’s (met een 
luier aan) die allemaal een 
zoentje krijgen. Op het hoofdje, 

op het puntje van de neus, op de wangetjes, op de  
oortjes, in de nek enzovoort. De tekeningen zijn in 
zachte pasteltinten en passen perfect bij het verhaaltje. 
Een lief en teder boek om aan de allerkleinsten voor te 
lezen. Extra leuk is het om precies te doen wat in de 
tekst staat. Zo krijg je de beste combinatie van allebei: 
voorlezen en lekker knuffelen. Vanaf 9 maanden en 
geschikt voor Boekstart. 

1,2…tel je mee?
Deborah van de Leijgraaf
Uitgeverij Ploegsma
Op het eerste gezicht lijkt dit 
een simpel telboekje met 
dieren. We zien een panda 
met een banjo,  dansende 
egeltjes, 3 luiaards in de 
bomen. Maar het leuke is dat 
de diertjes onderling van 
elkaar verschillen en je dat 

ook kunt benoemen. Want welke kleur shirts hebben 
de egeltjes aan? En welke van de 5 panters heeft zijn 
ogen dicht? Er is dus veel te zien, te tellen en te  
benoemen. De dieren hebben vriendelijke gezichtjes 
en de platen zijn gekleurd in aardetinten. Het boekje is 
stevig, dus veilig voor kleine knuistjes! Vanaf 1,5 jaar.  

Winter met Fien 
en Milo
Pauline Oud
Uitgeverij Clavis

Fien en Milo gaan al flink 
wat jaartjes mee, maar ze 
zijn nog steeds een genot 
om naar te kijken. In dit 
deeltje is het winter en 
beginnen we bij de kledingkeuze. Wat zal het tweetal 
aantrekken? Worden het de slippers en het badpak, of 
zetten ze een warme muts op? De volgende vraag gaat 
over wat ze aan de vogeltjes gaan voeren. Waarin 
zullen ze de spulletjes meenemen, een kar of een 
handtasje? Op die manier worden peuters uitgenodigd 
om na te denken en te praten over wat het beste is. 
Een fijn educatief boek met grote platen, heel geschikt 
voor thuis en de kinderopvang. Vanaf 2 jaar. 

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 
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De wereld van  
Gonnie & vriendjes

Olivier Dunrea
Uitgeverij Gottmer

Om heerlijk mee op de bank te 
kruipen, dit mooie aanwijsboek 

over Gonnie en haar vriendjes. Gonnie (die met de rode 
laarsjes) zien we eerst over de bladzijdes struinen met 
haar andere ganzenvriendjes. Om daarna naar de 
dierenvrienden op de boerderij te gaan en gedag te 
zeggen aan de kleine dieren en insecten. Ook zie je 
Gonnie bij verschillende dierenhuizen, in verschillende 
jaargetijden en welke spelletjes ze allemaal doet. De 
verschillende thema’s zullen bij peuters veel herkenning 
geven en dit kan leiden tot leuke gesprekjes. Het gat in 
de pagina’s geeft een doorkijkje naar de volgende 
bladzijde. Al met al een fijn boek over Gonnie dat vast 
vaak gepakt zal worden.  Vanaf 2 jaar. 

Ik ga!

Matthieu Maudet
Uitgeverij Leopold

Vogeltje is er helemaal klaar 
voor: hij gaat! En tegen 
iedereen die hij tegenkomt is 
hij luid en duidelijk en zegt: 
“Ik ga!”. Zijn moeder zegt dat 
het koud kan worden en dat 

hij beter een trui kan aantrekken. Zijn vader geeft hem 
een zaklamp voor als het wat later wordt. En oma 
geeft hem koekjes voor als hij honger krijgt. Het blijft 
tot de allerlaatste bladzijde spannend waar de reis van 
vogeltje naartoe gaat. Maar als je de tak volgt waarover 
hij in het boek blijft lopen, kom je vanzelf uit bij de W.C. 
En daar staat ook het potje, waarop vogeltje heerlijk 
neerstrijkt. Een leuk boekje om ‘op het potje gaan’ 
mee aan te kaarten. Vanaf 2,5 jaar.  

Mijn eerste  
gereedschapskistje

Pieter Gaudesaboos
Uitgeverij Lannoo

Aan de buitenkant zie je het al: 
dit is een boekje over gereed-
schap. Het boekje heeft de vorm 
van een kistje en bovenop zit echt handvat zodat het 
lekker is mee te nemen. Er past een heleboel in dat 
kistje: het gereedschap, maar ook wat lekkers en op 
elke dubbele pagina zit een lieveheersbeestje verstopt. 
Het fijne van dit boekje is dat bij elk stuk gereedschap 
staat wat het is, met het lidwoord erbij. Zo leren de 
kleintjes het meteen goed aan! Stoere aanvulling in de 
boekenkast, voor alle in techniek geïnteresseerde 
peuters om aan te wijzen en te benoemen!  
Vanaf 2,5 jaar.  
 

Knoeipoezen
Fleur van der Weel
Uitgeverij E.M. Querido’s 

Kittens Fik en Pimpel zijn broer en 
zus en in dit boek kom je van alles 
over ze te weten. Na het wakker 
worden (in een doos) lopen 
zwarte broer en grijze zus samen 
naar beneden om te ontbijten. Ze 
zijn dol op hun brokjes en beginnen snel. En dan zie je 
ze in huis, in de tuin, op de kattenbak enzovoort. De 
twee eindigen met een grote gaap weer veilig in de 
doos. De tekeningen van de katjes zijn heel erg schattig 
en ontzettend aaibaar. De houdingen en activiteiten 
zijn voor kattenliefhebbers vast heel herkenbaar en dit 
dikke boek vraagt erom er keer op keer uit voor te 
lezen. Vanaf 3 jaar. 
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