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Hallo Baby!
Gezichten
Roger Priddy
Uitgeverij Veltman
Dit kleine vierkantje boekje
gaat over gezichten, zoals
jongens en meisjes en opa’s en
oma’s. Maar ook verschillen in
kapsel en gezichtsuitdrukkingen komen aan bod. De
bladzijdes zijn lekker dik en de plaatjes zijn heel
duidelijk. De achtergrond van de gezichten is wit of
zwart waardoor de tekeningen extra herkenbaar zijn.
Fijn boekje om mee te beginnen en jouw baby kennis
te laten maken met verschillen van gezichten en
mensen. Vanaf 9 maanden. Geschikt voor BoekStart.

Ik hou van dieren.
Baby’s eerste
woorden
Virginie Aracil
Uitgeverij Oogappel
Het zachte konijntje, de
vlinder, de steenbok en de
toekan, deze en nog veel meer
dieren vind je in dit leuke boekje. Het begint thuis
met de huisdieren, vervolgens gaan we naar de wei,
de tuin, het bos, de bergen en naar verre exotische
oorden. De dieren zijn getekend in vrolijke kleuren en
er is veel te zien op de pagina’s. De namen van de

dieren staan steeds onder of naast de dieren geschreven, met het lidwoord, zodat je kleintje het meteen
goed aanleert. Het grappige van dit boekje is de
geborduurde stoffen flapjes die aan de bladzijdes
zitten om het werelddeel aan te geven. Vanaf 1,5 jaar.

Bedtijd
Guido Van Genechten
Uitgeverij Clavis
Het is tijd om te gaan slapen,
roept uil. Maar de meeste diertjes hebben er nog geen zin in.
Krab wil nog wat oefeningen
doen, Pinguïn wil in de
sneeuw spelen en het Lieveheersbeestje maakt nog een koprol. En ook het jongetje Victor dat in bed ligt, wil eerst nog vier nachtzoenen en een verhaaltje. Uiteindelijk heeft iedereen zijn
rust gevonden en zien we Victor te midden van de
dieren die allemaal hun oogjes dicht hebben. Schattig
verhaal om voor te lezen bij het slaapritueel, het zal je
peuter helpen de dag af te sluiten. Vanaf 1,5 jaar.

Alle getallen van
1 tot en met 10

Ik wil NIET naar
school!!

Libby Walden
Uitgeverij Veltman

Stephanie Blake
Uitgeverij Standaard

Een telboek waarbij voelen
ook een rol speelt, dat is
leuk! Bij dit boekje kan dat.
Elk cijfer is voelbaar
gemaakt met dik karton.
Bij elk cijfer zijn dieren en
dingen te zien die het
aantal weergeven van het
cijfer. Dus bij het cijfer
twee zien we twee violen, twee trommels en twee
blokfluiten. Elke bladzijde is gevuld met een thema,
bijvoorbeeld dino’s, dieren en voertuigen, er is genoeg
te zien! De kleuren zijn vrolijk en fris en maakt het
helemaal af. Zeker een aanrader om mee te starten
met cijfers en tellen met peuters. Vanaf 2 jaar.

Dribbels verkleedkist:
flap-en-klapboek
Eric Hill
Uitgeverij Van Holkema en
Warendorf
Het blijft leuk: een boek waarbij de
bladzijden uit meer delen bestaan
zodat je een figuur in tweeën deelt en er weer een
nieuw ontstaat. Hier zien we het lieve hondje Dribbel
dat zich gaat verkleden. Wordt hij een astronaut of
een voetballer? Of een stoere ridder? Met de halve
pagina’s worden het grappige combinaties, zoals de
‘nieuwsgierige astronaut die naar de maan vliegt met
een zwiep van zijn staart’! Of ‘een voetballer die een
doelpunt scoort met zijn cowboylaarzen aan!’. Leuk
om met je kleintje door te bladeren en hilarische setjes
samen te stellen.
Vanaf 2 jaar.

Simon het konijn wordt al groot
en het is tijd geworden dat hij
naar school gaat. Maar Simon
vindt dat best spannend. Zijn
ouders proberen hem gerust te
stellen en vertellen dat hij toch
al groot is, dat hij nieuwe dingen zal leren en vriendjes
zal maken, maar steeds antwoordt Simon: ’ik denk het
NIET’. Maar ja, als puntje bij paaltje komt, blijkt school
best wel mee te vallen.. De tekeningen zijn stripachtig
en duidelijk met heldere kleuren en ondersteunen de
tekst heel goed. Prima boek om voor te lezen aan
kinderen die binnenkort de stap naar school gaan
maken. Vanaf 3 jaar.

Mijn papa
Annemarie van Haeringen
Uitgeverij Leopold
Kleine olifant vindt het maar
niks dat zijn papa zoveel
slaapt (in het weekend). Hij
trekt aan zijn slurf, blaast in
zijn oor of kietelt hem. Als
papa eindelijk zover wakker
geworden is om voor te lezen,
moet olifantje weer moeite
doen om hem wakker te houden. Zo is hij de hele dag
wel bezig om op papa te passen. Maar het is ’s avonds
heerlijk om bij papa te kruipen als hij moe is. Aandoenlijk prentenboek van een kleintje en zijn vader. De
liefde van de twee voor elkaar is bijna te voelen als je
de tekeningen ziet. Heerlijk boek om voor te lezen aan
je peuter. Vanaf 3 jaar.
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