
Tjiep! tjiep!
Sebastien Braun, 
Uitgeverij Gottmer 

Een flapjesboek doet het 
altijd goed! Dit lieve prenten-
boek met stevige flapjes is 
een aanwinst in de boeken-
kast. Het laat vijf dieren zien 
die zich afvragen welk dier er 

verstopt zit. Het is steeds een jong en een ouderdier en 
ze maken daarbij een geluid, bijvoorbeeld: ‘beh beh’  
door het lam en ‘kwak kwak!’ door de moedereend. De 
bladzijdes zijn helemaal ingekleurd met aantrekkelijke 
prenten en dat maakt het geheel erg leuk om samen 
in te lezen, aan te wijzen en het dierengeluid te 
maken. Geschikt voor Boekstart.
Vanaf 1 jaar.

Elmer en het weer
David McKee, 
Uitgeverij Veltman

Je kunt er niet vroeg genoeg 
mee beginnen: praten over 
het weer. En wat is er leuker 
om Elmer te zien in verschil-
lende soorten weertypes.  

We zien ‘m stampen in de plassen, schuilen voor het 
onweer en spelen in de sneeuw. Elmer is altijd vrolijk 
en zo is het hele boekje. De prenten zijn bontgekleurd 
en aantrekkelijk om te zien. Aan de dikke bladzijdes 

zit steeds een groot tab en daar staan de bekende 
blauwe vogeltjes op. Om veel leesplezier mee te 
beleven! Geschikt voor Boekstart.  
Vanaf 1,5 jaar.

Van hemelsblauw 
tot knalgeel
Nastja Holtfreter, 
Uitgeverij De Vier Wind streken

Lekker groot prentenboek vol met 
tekeningen om de kleuren te 
leren. Elke kleur heeft steeds twee 
pagina’s en aan het einde is het 
een verzameling kleuren bij 
elkaar. Er worden vragen gesteld en je gaat zelf op 
zoek naar het antwoord. De dieren en dingen staan 
kriskras door elkaar over de pagina en eronder staat 
het woord met het lidwoord. Leerzaam voor jouw 
kleintje! Op elke pagina is een muis verstopt. Kun jij ze 
vinden? Heel leuk en bruikbaar boek om met je peuter 
te lezen. Vanaf 2 jaar.

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 
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Elke dag 
Dikkie Dik

Jet Boeke, 
Uitgeverij Gottmer

Omdat die oude, vertrouw-
de Dikkie Dik dit jaar 
alweer veertig jaar oud is 
(!) is dit kloeke voorlees-
boek uitgekomen. Het is 

een verzameling verhaaltjes over die gezellige, oranje 
kat en er wordt verteld wat hij dagelijks beleeft. Zo 
speelt hij alleen en met zijn vriendjes en doet hij ook 
vaak een lekker dutje. Het leuke is, dat er voor elke dag 
van het jaar een kort verhaaltje is en deze zijn ook 
steeds aangepast aan de datum. Zonnig weer in de 
zomer en Sinterklaas en Kerst in december! Om uren 
van te genieten met jouw peuter, vanaf 2 jaar. 

Ik ga naar school

Liesbet Slegers, 
Uitgeverij Clavis

Lise is een vrolijke meid die 
heel veel zin heeft om naar 
school te gaan. Ze doet haar 
schoenen en haar jas aan en 
neemt haar tas mee. Op school 

ontmoet ze haar vriendjes en natuurlijk de juf. Ze 
speelt met de blokken en luistert naar het verhaaltje 
dat voorgelezen wordt. Zo gaat een schooldag voorbij 
met allerlei herkenbare activiteiten van peuters op 
school. De tekeningen van Lise en haar omgeving 
spatten van de bladzijdes en zullen erg herkenbaar en 
aantrekkelijk zijn voor peuters. Om gezellig over door 
te keuvelen! 
Vanaf 2,5 jaar. 

Slaap zacht…

Malika Doray, 
Uitgeverij Klavertje Vier

‘Wanneer een kind in slaap 
valt…..verschijnt er een kleine 
droom’. Zo begint dit donker-
blauwe prentenboek over 
dromen. We zien steeds een 
kindje dat opgerold in een 
boom in slaap valt en bij elke pagina komt er een 
kindje bij in de boom. Aan de rechterkant een stukje 
van een droom dat aan het einde een grote droom 
vormt. De laatste dubbele bladzijde kan opengeklapt 
worden tot een grote nieuwe bladzijde. Leuk onder-
werp om over te babbelen en om de kindjes in de 
boom te tellen. Lief en zacht boek, eentje om bij weg te 
dromen. Vanaf 3 jaar. 

Een hoop vrienden 
samen sterk
Kerstin Schoene, 
Uitgeverij de Eenhoorn

Er zit een beest vast in de modder en alle dieren van 
de dierentuin trekken aan hem om hem los te krijgen. 
Er komen steeds meer dieren bij, maar uiteindelijk lukt 
het pas als de allerkleinste muizen ook meehelpen. 
Dan komt het nijlpaard eindelijk los! Maar het nijl-
paard zit nog helemaal onder de modder en de lezer 
van dit mooie prentenboek moet meehelpen om hem 
schoon te krijgen. Alle dieren in het boek hebben een 
vriendelijk gezicht en zijn natuurgetrouw getekend. 
Een mooi en grappig prentenboek over vriendschap  
en samen iets voor elkaar krijgen. 
Vanaf 3 jaar.  
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