
Baby kijk!  
Een interactief  
babyboek
Penny Worms,  
uitgeverij Tdm Publishing

Dit opvallende interactieve 
babyboek is heel bruikbaar om met je baby te bekijken 
en te laten voelen. Er valt een hoop te doen; er zijn 
schuifelementen, je kunt dingen draaien, voelen en er 
is een spiegeltje. De sterke contrasten van zwart-wit 
en primaire kleuren zorgen er ook voor dat kleintjes 
aangetrokken worden tot dit boek. We zien veel 
verschillende dieren en voorwerpen en door de korte 
tekst wordt je aan gespoord om iets aan te raken, aan 
te wijzen en te bewegen. Een compleet boekje om 
actief met je baby aan de slag te gaan, vanaf  
9 maanden.  

Mijn eerste  
fotoboek 
Nathalie Seroux,  
uitgeverij Oogappel

Dik vierkant fotoboek met alles 
wat je op de boerderij ziet:  de 
dieren en gebouwen, maar ook 

de mensen die er werken en de voertuigen die 
 gebruikt worden. Hier en daar worden wat minder 

bekende dierennamen en dingen genoemd, zoals de 
doffer (duif) en de aardappelrooimachine. Bij elke foto 
staat het woord met lidwoord. Fijne duidelijke foto’s 
die goed in beeld brengen waar het om gaat, met veel 
te bekijken en te benoemen, waardoor je kleintje weer 
veel nieuwe woorden en begrippen leert. Vanaf  
1,5 jaar. 

We krijgen er een 
kleintje bij
Pauline Baartmans,  
Uitgeverij Witte Leeuw

Muis roept naar Beer: ‘Beer kom 
vlug, dit is niet pluis… er groeit 
een heuvel in ons huis!’. En ja, 
het is waar, de heuvel groeit, is 
zacht en warm en hij beweegt! 
Muis en Beer gaan erop liggen, ze glijden ervan af en 
ze doen gekke kunstjes. Totdat de heuvel opeens weg 
is. Als ze dan een ledikantje zien staan snappen ze wel 
wat er aan de hand is! Over Muis zijn meer boekjes 
verschenen en ook deze is weer allerliefst. De zwarte 
pentekeningen zijn ingekleurd met pastel en door de 
witte achtergrond geeft het een rustig beeld. Lief 
verhaaltje voor peuters vanaf 2 jaar. 

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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Mijn knotsgek 
woordenboek

Katie Abey,  
Standaard uitgeverij

Voor kleintjes die oog hebben 
voor detail is dit woordenboek 
heel geschikt! Met veel 
plaatjes zie je alles uit de 
wereld van een peuter langs-

komen, uit het huis, in de tuin, op de weg, het speel-
goed, noem maar op. Per onderwerp zie je steeds 
ongeveer 25 getekende plaatjes, in vrolijk gekleurde 
vierkantjes. Met daaronder het woord en het lidwoord 
(handig, zo leert jouw kleintje het meteen goed!). Als 
je goed kijkt zie je veel verbinding tussen de vakjes, 
bijvoorbeeld de aap die een banaan steelt van de 
luiaard onder zich, of het ijsje dat begint te smelten 
van de mok met koffie naast zich. Heerlijk om lekker 
door te bladeren, in te speuren en te benoemen. 
Vrolijk en kleurig boek voor nieuwsgierige aagjes van 
2 jaar.   

Tellen
Roald Dahl en Quentin 
Blake, uitgeverij De Fontein

Dit telboek is gebaseerd op ‘De 
reuzen krokodil’, een spannend  
voorleesverhaal over een 
enorme krokodil die graag 
‘kinnertjes’ eet. De  grappige 

tekeningen van Quentin Blake laten de krokodil zien 
die zich opvallend/onopvallend verstopt voor de 
‘kinnertjes’. Bij elk getal zie je de kinderen en de 
krokodil, waarbij de vraag gesteld wordt of je hem 
kunt zien. Op de laatste uitklappagina klapt hij zijn 
kaken dicht… zijn de jongens en meisjes veilig? De 
tekeningen zijn kleurrijk en vrolijk, en bieden een leuk 
verhaaltje rond het tellen. Leuk telboek vanaf 2,5 jaar. 
 

Luuk en Lotje 
Naar school!

Ruth Wielockx,  
uitgeverij Clavis

De tweeling Luuk en Lotje gaat 
vandaag naar school. Ze geven 
mama een dikke kus bij het hek 
en daar gaan ze! Zo lezen ze onder andere een verhaal 
met meester Sander, ze maken een schilderij en ze 
eten hun pauzehap. Als blijkt dat Luuk zijn trommeltje 
is vergeten, delen de andere kinderen hun fruit en 
brood met hem, dat is fijn! De kleuters en de school 
zien er realistisch en herkenbaar uit, veel elementen 
zullen kinderen herkennen uit hun eigen omgeving. 
De tekeningen zijn kleurrijk en vrolijk en geven een 
prima beeld over naar school gaan. Ook te gebruiken 
als voorbereiding op het zelf naar school gaan van 
jouw peuter. Vanaf 3 jaar. 

Hallo, hallo, 
wie brult daar zo?
Hans en Monique Hagen en 
Harmen van Straaten,  
uitgeverij Leopold

Lekker stevig prentenboek met in 
de hoofdrol Kleintje Beer. Hij 
hoort een hard geluid, maar kan niet thuisbrengen 
wie dat nou doet! Hij roept: ‘Hallo, hallo, wie brult 
daar zo?’ De eerste die hij ziet is de leeuw en die zegt: 
‘Ik was het!’ Maar nee, de leeuw was het niet. Steeds 
opnieuw roept Klein Beertje zijn vraag en een hoop 
dieren komen langs, zoals de krokodil, de koe en de 
papegaai. Zij zijn het allemaal niet, maar wie dan wel? 
Grappig stapelverhaal met mooie prenten die  
 uitnodigen om alle uitroepen en brullen uitvoerig 
mee te doen, brullen maar! Vanaf 3 jaar. 
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