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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Slaap lekker

Eten en Spelen

Mojca Dolinar,
uitgeverij Oogappel

Liesbet Slegers,
uitgeverij Clavis Peuter

Voor de allerkleinsten zijn boekjes met veel contrasten heel fijn
om te bekijken: het stimuleert
de visuele ontwikkeling. Dit zwart-witte boekje laat
een dag van een konijntje zien: lekker fietsen, eten en
in bad. En dan weer veilig slapen, slaap lekker! Vanaf 5
maanden.

Vrolijk gekleurd prentenboekje
over een kindje dat laat zien wat
hij het liefste doet: eten en spelen. In zijn kinderstoel met een
slab om eet hij vanaf een mooi bord zijn hapjes. Na het
klappen in de handjes gaat hij spelen, eerst met zijn
autootje en dan met de bal. En natuurlijk wordt er ook
lekker gelezen! Herkenbare plaatjes voor elke peuter
vanaf 1 jaar.

Ik ben blij dat jij
er bent

Ontdek de kleuren

Laura van Bouchout,
uitgeverij Davidsfonds

Marion Deuchars,
uitgeverij Laurence King

Heerlijk boekje over een
peuter en zijn kat. De hele
dag aaien en kriebelen ze
elkaar en maken ze elkaar aan het lachen. Doe je mee?
Kriebel je kleintje tijdens het voorlezen en aai hem/
haar over zijn buik. Blaas zachtjes in de haren en geef
een kusje op de neus. Zo kom je tijdens het lezen nog
dichter bij elkaar.
Vanaf 6 maanden.

Met dit kleurrijke boekje leert
jouw dreumes in een handomdraai de kleuren. Ontdek de
rode aardbei, de gele banaan, de
blauwe bessen en nog veel meer
ander fruit in diverse kleuren.
Smakelijk boekje dat op speelse
manier de kleuren laat zien. Vanaf 1,5 jaar.

Welk dier woont
hier?

den? Grappig boekje met een voelbaar zacht hondje
waarbij jij en je kleintje meer zien dan meneertje Snor.
Vanaf 2,5 jaar.

Marie Urbánková,
uitgeverij De Vier Windstreken
Weet jij welke dieren in het
water leven? En ken je de beesten die door de jungle
zwerven? Laat maar eens zien of jij het goede antwoord geeft… Door de pagina’s uit te schuiven zie je
de antwoorden. Aantrekkelijk en leerzaam boekje
met leuke tekeningen van dieren, een aanrader voor
peuters vanaf 2 jaar.

Tegenstellingen
(Leren met Skip)
Sam Loman,
uitgeverij Clavis peuter
Skip gaat spelen bij zijn vriendinnetje Mara. Zijn slofjes
gaan uit en de laarzen aan.
Mara is binnen als Skip aankomt, hij staat buiten. Zij
doet de deur open en hij doet ‘m weer dicht. In het verhaaltje worden nog meer tegenstellingen genoemd;
zo leert jouw peuter op speelse wijze welke verschillen
er allemaal zijn.
Vanaf 2,5 jaar.

Kom, we gaan een
boek lezen!
Susanne Strasser,
uitgeverij Hoogland & van
Klaveren
‘Kom we gaan een boek lezen!’
roept het kind. ‘JA JOEPIE!’ jubelt
de hamster. ‘Ik haal snel de anderen.’ De zebra, kat,
hamster en leeuw zitten al klaar, maar dan moet de
ooievaar er ook bij. Kunnen ze dan beginnen? Nee!
Wie komen er nog meer allemaal bij? Je peuter zal
genieten van dit vrolijke stapelverhaal met dieren die
over elkaar heen tuimelen om te kunnen lezen. Vanaf
3 jaar.

Een tractor voor
Tim
Guido van Genechten,
uitgeverij Clavis
Voor fans van de boerderij en
tractors is dit boek een schot
in de roos! We zien Tim, die op
zijn verjaardag een tractor krijgt, hij rijdt ermee langs
de kippen en de varkens en nog veel meer boerderijdieren. De vrolijkheid spat van de pagina’s! Vroem,
vroem, daar komt Tim! Vanaf 3 jaar.

De hond van
meneertje Snor
Georgette,
uitgeverij Oogappel
Meneertje Snor en zijn hond
zijn de dikste vrienden. Op een
dag is Hond weg, waar is hij toch, wie kan hem vin-
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