
Het is nacht

Didier Zanon,  
uitgeverij Ballon Media 

Mama Tijger vindt dat het 
bedtijd is, maar Tijger wil nog 
wachten tot het écht nacht is en 

hij de maan en de sterren kan zien. Een lief verhaaltje 
met aantrekkelijke illustraties. Omdat baby’s aange-
trokken worden door contrasten die in dit boekje veel 
worden gebruikt, is het een fijne eerste kennismaking 
met lezen voor de allerkleinsten.  
Vanaf 9 maanden.

De bal

Joukje Akveld,  
uitgeverij Gottmer

De peuter in dit verhaaltje 
maakt veel emoties door, hij 
is eerst jaloers omdat ande-
re kinderen een bal hebben 
en hij niet. Dan is hij verrast 

omdat hij een bal krijgt, maar vervolgens boos omdat 
de bal niet doet wat hij wil. Ook komen trots, verdriet 
en opluchting aan bod. De tekeningen in primaire 
kleuren zijn een feest voor het oog. 
Vanaf 1 jaar. 

Noortje in  
de winter

Annemarie van der 
Heijden, uitgeverij Clavis

Noortje heeft zich dik aan-
gekleed en gaat de tuin in. 
Ze geeft de vogels extra voer 
in het vogelhuisje en hangt een pindaslinger op. Ze 
merkt dat het glad is en dat er uit haar mond stoom-
wolkjes komen. Wat is het koud! Peuters kunnen zich 
goed in Noortje en haar bezigheden herkennen en 
zullen het verhaal graag lezen.  
Vanaf 2 jaar. 

Groot, Groter, 
Grootst

Xavier Deneux,  
uitgeverij Oogappel

Dit mooie boek gaat over dieren 
in allerlei kleuren en groottes. 
We beginnen bij de kalkoen, dan 
volgt de beer, de walrus, het nijl-
paard, de olifant en als laatste 
zien we de walvis. Bij elk dier een verrassende flap  
(die tegen een stootje kan), er is veel te benoemen  
en te vertellen. Vanaf 2 jaar.

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 
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Toen ik jouw oma 
werd

Britta Teckentrup,  
Susannah Shane,  
uitgeverij Leopold

Hartverwarmend prentenboek 
van een oma Panda met haar kleinkind. Ze vertelt 
hem dat ze samen spelen en ontdekken en hoe ze 
hem helpt met groter worden. De sfeervolle prenten 
bevatten zilveren accenten en zijn heel fijn om samen 
te bekijken. 
Vanaf 2 jaar.

Winterpret

Anna Bijsterbosch,  
uitgeverij Clavis

Interactief prentenboek met 
als thema winter. Vos en Muis 
maken een sneeuwbal en de 
lezer moet helpen die naar 

boven te rollen, gaat dat lukken? Heerlijke tafereeltjes 
van de dieren in een winterlandschap, de tekeningen 
stralen plezier en gezelligheid uit.  
Vanaf 2,5 jaar.  

IA!

Mieke van Hooft en  
Nelleke Verhoeff,  
uitgeverij Averbode

Mama zegt tegen Ezeltje dat 
hij voortaan IA! moet zeggen, 
net als de andere ezels. Dat 
lukt natuurlijk prima, en dan 

gaat hij op pad. Onderweg komt hij andere dieren 
tegen die allemaal hun eigen geluid hebben, en Ezeltje 
raakt een beetje in de war door het horen van hun 
roep!  Vrolijk Interactief prentenboekje waarbij de 
lezers het dierengeluid kunnen meedoen. Extra leuk: 
achterop het boek staat een QR-code die verwijst naar 
een voorleesfilmpje.  
Vanaf 2,5 jaar.  

Weg!

Ineke Upperman,  
uitgeverij De Fontein

Fantasievol verhaal over Freek 
die met zijn vader naar een For-
mule 1 wedstrijd gaat. Iedereen 
is opgetogen en heeft er zin in. 
Freek heeft een koptelefoon op 
vanwege het harde geluid en 
hoort niet dat hij wordt geroepen. Hij ziet wel dat er 
een hondje richting de racebaan holt! Kan Freek iets 
doen? Met fraaie tekeningen in frisse kleuren.  
Vanaf 3 jaar.
  

Goed zo, mama!

Chris Haughton,  
uitgeverij Gottmer

Papa en kleine Pinguïn kijken 
naar mama, die in het water 
zwemt. Ze duikt en vliegt door 
het water, wat kan ze dat goed! 
Ze vangt onderweg ook een visje, knap zeg! De bijzon-
der mooie en kleurrijke illustraties zijn heel herken-
baar voor peuters.  
Lief verhaal om meerdere keren van te genieten.  
Vanaf 3 jaar. 
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