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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Hallo!

Poes, waar ben je?

Grace Habib,
uitgeverij Usborne

Ingela Arrhenius,
uitgeverij Gottmer

Vrolijk kartonboekje met
kinderen en peuters die buitenspelen en springen. Ze spelen
verstoppertje, knuffelen met
mama en beer en gaan uiteindelijk lekker slapen. De
zwart-wit contrasten zijn voor baby’s extra aantrekkelijk. Vanaf 6 maanden.

Tsjilp, tsjilp!
Isabel Otter,
Sophie Ledesma,
uitgeverij Ballon
De felgekleurde tekeningen
van diverse dieren zal jouw
kleintje vast erg leuk vinden! Allerlei dieren passeren de revue: de uil, de leeuw
en ook de hond en de kat. Bij elk dier staat het geluid
benoemd dat hij maakt, aan het einde van het boekje
is het leukste dier te zien in het spiegeltje! Vanaf 6
maanden.

De dieren hebben zich verstopt! Kan jouw kleintje ze
vinden? Ze zitten verstopt
achter gekleurde flapjes van
vilt die door kleine handjes
opzij kunnen worden
gedaan. Op een speelse manier leren peuters de
namen van dieren, door interactie van aanwijzen en
benoemen. Vanaf 1 jaar.

In de zee
Xavier Deneux,
uitgeverij Oogappel
Ontdek met peuters de onderwaterwereld. We beginnen met
een zeester op een steen, zie
het zand en het zeewier en de krab met zijn scharen.
De mooi vormgegeven tekeningen hebben een extra
dimensie door het reliëf eromheen. Alle details worden
met lidwoord benoemd, dus je peuter leert het
meteen goed aan. Kleurrijke aanrader! Vanaf 1,5 jaar.

Klein geitje en
bruin bokje

en de uitgesneden vormen geven zicht op de volgende
bladzijdes. Leuk boekje om een zaadje bij kinderen te
planten over de wereld van groeien en bloeien. Vanaf
2,5 jaar.

Yvonne Jagtenberg,
uitgeverij Gottmer
Het vrolijke duo klein Geitje en
bruin Bokje doen alles samen.
Ze spelen in de wei, ze snoepen van de takjes en het
gras en ze keutelen erop los. Wat hebben ze een lol! De
tekeningen zien er grappig uit en er is veel op te zien
naast Bokje en Geitje. Vanaf 1,5 jaar.

Een draad
Philippe Jalbert,
uitgeverij de Eenhoorn
Een meisje ziet een draadje…
ze trekt eraan; hup! Hoppa!
Het schiet nog niet zo op, maar
gelukkig helpen Kat, Varken en
Beer haar een handje. Ze denken
allemaal aan de schat die aan het einde van de draad
te vinden is. Of toch niet? Grappig prentenboek met
een verrassing aan het eind. Wat een schatje! Vanaf 3
jaar.

Hé, beestjes!
In de tuin
Erik van Os,
Elle van Lieshout,
Marieke ten Berge,
uitgeverij Gottmer
‘De vlinder vliegt en rust wat uit, wiegt wat op een
vlinderstruik, wiegwiegt wat op een blaadje, wiegwiegt wat in de wind’. Zo begint dit boekje over kleine
beestjes in de tuin. De bijzondere tekst wordt omgeven door zwart-wit-bruine illustraties. Leuke manier
om te leren kijken, tellen en aanwijzen. Vanaf 2 jaar.

Wat groeit daar?
Pau Morgan, Isabel Otter,
uitgeverij Veltman

Het eigenwijze ei
Milja Praagman,
uitgeverij Leopold
Een ei rolt over het pad. Boink!
Krak! Het breekt een beetje en
een snaveltje en pootjes steken
eruit. Het ei gaat op zoek naar
zijn moeder en ziet allerlei
jonge dieren, maar wie is zijn
moeder nou? Helaas: ook de kip is niet de moeder van
dit ei. De mooie platen op gekleurde ondergrond zijn
prachtig en zorgen voor veel leesplezier. Vanaf 3 jaar.

Ontdek het wonder van zaadjes! Ze vallen op de grond en
door goede voeding groeien ze
uit tot mooie nieuwe planten.
Er valt veel te zien en te leren
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