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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Milo’s
dierenwereld in
zwart-wit
Rowena Blythe,
uitgeverij Oogappel
In de eerste paar maanden
van hun leven zien baby’s
voornamelijk contrasten, dus dit boekje is een schot in
de roos! Alle dieren, waaronder Milo de kat zelf, zijn in
zwart-wit afgebeeld. De grote ronde ogen zullen de
blik van je kindje op zich gericht houden. Het boekje
laat veertien dieren zien, ook een vleermuis en een
stinkdier! Prima boekje om te beginnen met lezen en
de jonge hersenen te activeren. Vanaf 3 maanden.

Delen!
Yusuke Yonezu,
uitgeverij De Vier
Windstreken
Voor jonge kinderen is het
nog lastig om te delen, maar
de voorbeelden in dit boekje
zullen je kleintje een beetje
op weg kunnen helpen. Je ziet steeds twee dieren die
samen iets willen; twee katten willen een vis, twee
muizen willen kaas en twee aapjes een banaan. Door

een opening in de bladzijde wordt het gewilde item
steeds in tweeën gedeeld en wordt zichtbaar hoe je
van iets allebei kunt genieten. Als laatste willen twee
kinderen allebei knuffelen. Gelukkig heeft mama twee
handen! Leerzaam boekje vanaf 1,5 jaar.

Stapje voor stapje
Guido van Genechten,
uitgeverij Clavis
Poes, muis, nijlpaard en
varkentje moeten allemaal flink
oefenen met gaan staan en
lopen. Eerst het kopje, dan de
achterkant en vervolgens op de
pootjes. Dat gaat niet altijd vlekkeloos, soms valt er
iemand ‘plof!’ op de grond! Met wat ondersteuning en
wat vallen en opnieuw opstaan lukt het iedereen om
te lopen, steeds wat verder en verder. De zacht
gekleurde tekeningen zijn duidelijk, de achtergrond is
rustig gehouden. Leuk boekje voor dreumesen vanaf
1,5 jaar.

Noortje en het
orkest

Papa komt eraan

Annemarie van der
Heijden, uitgeverij Claviss
Noortje heeft zin in muziek!
Haar grote kist met muziek
instrumenten gaat open en
het publiek zit al klaar. Poes
en hond Boef en Noortjes poppen en knuffels kijken
en luisteren naar wat Noortje doet. Ze speelt op de
triangel, de gitaar, de belletjes, de xylofoon en de
trommel. Al met al is het een vrolijke bende geworden!
De tekeningen zijn kleurig en fris, er is veel op te zien
en te benoemen en je kleintje zal veel herkennen.
Vanaf 2 jaar.

Mijn eerste boek vol
patronen
Bobby en June George en
Boyoun Kim,
uitgeverij Oogappel
Een uniek boekje vol bijzondere
patronen! We zien eerst de basis
(bijvoorbeeld twee streepjes),
dat samen een patroon vormt (streepjes). En later zien
we visgraat, blokjes, bolletjes en honingraat, de
patronen, in een alledaags tafereel zoals een straatbeeld, een gedekte tafel of een park. Achterin staan de
basisvormen nog een keer. Het is een van de weinige
boeken over patronen en heel mooi uitgevoerd, echt
een aanrader! Vanaf 2,5 jaar.

Nadine Brun-Cosme en
Aurélie Guillerey,
uitgeverij Gottmer
Mats moet naar de crèche, maar
papa’s auto wil niet starten, ojee!
Gelukkig zijn ze nog op tijd. Maar
dan vraagt Mats aan zijn vader
hoe het vanmiddag moet, als zijn
vader hem komt halen, en de auto doet het weer niet?
Mats’ vader verzint van alles hoe hij hem dan zal
komen ophalen: op de rug van de speelgoedbeer, in
een bootje of via een door konijnen gegraven tunnel.
De oplossingen zijn hilarisch en de bijbehorende
tekeningen ook. Vanaf 3 jaar.

Daar ben je
Hans en Monique Hagen en
Charlotte Dematons,
uitgeverij Querido
‘Daar ben je. Zo lief, zo zacht, zo
klein, je kunt al iets, je kunt te
mooi voor woorden zijn.’ Dit is het
eerste gedicht van het bekende dichtersduo. De poëzie
is bedoeld om voor te lezen aan jouw kleintje, tijdens
het voeden, het verschonen, het badderen of bij het
naar bed gaan. Uiteraard ook leuk voor broertjes en
zusjes van de nieuwe baby. De gedichten zijn omringd
door prenten van Charlotte Dematons en die passen
perfect. Het geheel is een genot voor het oog. Een heel
lief prentenboek met poëzie. Vanaf 2 t/m 4 jaar.
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