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Lieve 
snoetjes
Liesbet Slegers, 
Uitgeverij Clavis.

Dit vrolijke boekje 
voor de allerklein-
sten zit boordevol 
beestjes die uw 
dreumes kan tegen-
komen. Zo zien we 
onder andere een 
muis, een rups, een 

vlinder en een bij. De rechterbladzijde is steeds maar 
een halve; daardoor is al een deel van het volgende 
dier te zien. Bijvoorbeeld een rups waarvan het kopje 
ook het kopje van de vlinder is. Dit maakt het blade-
ren voor kinderen extra leuk! De tekeningen ogen 
fris door het kleurgebruik en de bladzijden zijn van 
dik papier, dus stevig genoeg voor kleine kinderen. 
Leuke eerste kennismaking met kleine dieren, vanaf 
1,5 jaar.

Welk dier 
liep hier?
Britta Teckentrup, 
Uitgeverij Veltman.

Laat uw dreumes met dit 
boekje al vroeg kennis-
maken met dieren en hun 
sporen! Van elk dier zijn 
eerst de sporen te zien 

waarbij wordt gevraagd: ‘welk dier liep hier?’. Ver-
volgens staat op de volgende pagina het antwoord. 
Links in tekst, op rijm, en rechts een tekening van het 
dier. Het leuke van rijmende tekst is dat die makkelij-
ker te onthouden is voor uw kind. Ook de herhaling 
van vraag en antwoord maakt dat kinderen snel ge-
neigd zijn om mee te ‘lezen’. Het boekje nodigt door 
de duidelijke tekeningen in rustige kleuren uit om 
samen over de dieren te praten. Vanaf 2 jaar. 

Krokofant
Mary Murphy, 
Uitgeverij 
Lemniscaat.

Het blijft leuk, boeken 
met flappen waarmee 
je de gekste dieren 
kunt samenstellen. Na-
tuurlijk de krokofant, 
maar ook leuk zijn 
de tijbra, de nijldil en 
het panpaard. De pagina’s openen vanuit het mid-
den. De dieren staan er beeldvullend op en zijn met 
frisse kleuren geverfd. Daarboven staat hun naam in 
letters. Het is leuk om één kant dicht te houden en de 
andere kant door te bladeren. Voor kleine kinderen 
(en de lezer!) is dit een aanrader om even zoet mee te 
zijn. Vanaf 2 jaar. 
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Dieren: 
kleuren
Silvie San  a 
en Edit Sliacka, 
Uitgeverij Leopold.

Dit boekje gaat over 
de ijsbeer, de vos, de 
kikker en de kat. Over 
elk dier zijn vier pagi-
na’s gevuld. Waar ze 
wonen, wat voor huid 
ze hebben en wat ze 

eten. Het leuke aan dit boekje is, dat elk dier uit-
gesneden op de pagina zit en daardoor ook te voelen 
is. Ook is er bij elk dier een kleine zoekplaat, waar vijf 
exemplaren op te vinden zijn. Voor peuters die al wat 
meer willen weten van deze dieren, is het boekje een 
aanrader. De speelse tekeningen maken dit boekje 
helemaal af. Vanaf 2,5 jaar.

Eendje en 
de monsters
Lotje, 
Uitgeverij Clavis.

Leren tellen met 
monsters, dat is wat uw 
peuter met dit boekje 
kan. Zoals de titel al 
zegt, gaat het over 
Eendje, een vrolijk 
diertje dat door het bos 
naar huis gaat. Het blijkt 

een monsterbos te zijn. Gelukkig is Eendje daar hele-
maal niet bang voor. Ze knipoogt naar de monsters 
en snuit de neuzen van verkouden rode monsters. 
Steeds komt er een monster bij, en dat cijfer staat 
ook op de pagina. Daarnaast worden de eigen-
schappen benoemd van de monsters en zijn ze 
allemaal anders gekleurd. Een leuke manier om te 
tellen, kleuren en kenmerken te leren. En je leert dat 
monsters helemaal niet eng zijn! Vanaf 2,5 jaar. 

Beestje, kom je 
op mijn feestje?
Marjet Huiberts 
en Iris Deppe, 
Uitgeverij Gottmer.

Een heel mooi prentenboek 
over het jongetje Mik, dat 
jarig is. Hij viert het in de 
tuin en één voor één komen 
er dieren bij hem op verjaar-
dagsvisite. Als eerste komt 
het roodborstje dat een 
verjaardagsliedje voor hem zingt. Daarna volgen nog 
meer dieren en allemaal zingen ze voor Mik. Als de 
wesp komt, wordt het even spannend, maar gelukkig 
komt het goed. De illustraties zijn vrolijk en fris en 
de gezelligheid spat van de bladzijden. Al met al een 
heel zonnig boek voor iedereen die wel eens jarig is! 
Vanaf 3 jaar. 

Zoekboek 
(Hello Kitty)
Uitgeverij Manteau.

Een vrolijk zoekboek 
met Hello Kitty en haar 
tweelingzusje Mimmy. Op 
elke twee pagina’s zijn de 
twee poesjes te zien, vaak 
met een ander vrolijk 
strikje op het hoofd. Ze 
vieren hun verjaardag en 
ze gaan naar opa op de boerderij. Aan de rechterkant 
staat steeds een woordenlijstje met dingen die je 
kunt zoeken, oplopend van één tot tien. 
Het boekje is heel aantrekkelijk voor kinderen die fan 
zijn van Hello Kitty, om samen te bekijken, te tellen 
en te lezen. Vanaf 3 jaar. 


