
Piep piep  
met Fiep
Fiep Westendorp, 
Uitgeverij Fiep

Allerlei voorstellingen 
over geluiden komen in 
dit boekje aan bod, zoals 
een zanger (lalala!), 
regen op de paraplu 
(tiktak) en kindertjes in 

bad (spletsj spletsj). De tekeningen van Fiep zijn nog 
altijd erg aantrekkelijk en vervelen nooit. Ze zijn vrolijk 
ingekleurd en die kleuren komen ook terug in de 
bijbehorende tekst. Het is een geschikt boekje om 
geluiden te leren door situaties aan te wijzen en te 
benoemen. Heel leuk om te kijken hoe lang het duurt 
voordat uw kleintje de geluiden herkent! Vanaf 1,5 jaar.

Van wie is die 
staart?
Joukje Akveld en 
Martijn van der  
Linden,  
Uitgeverij Gottmer

Dit boekje hoort bij de 
serie: ‘van wie…?’, en 
gaat over staarten. We 

zien steeds op de linkerpagina een staart, en rechts- 
onderin de dieren (en één vrouw) waar we uit kunnen 
kiezen. Op de volgende bladzijde staat de oplossing. 

Dit deel is getekend door Martijn van der Linden, een 
illustrator met veel gevoel voor kleur en sfeer. De 
dieren zien er heel echt uit, de tekeningen spatten van 
de bladzijden af! Er komen veel grappige situaties in 
het boekje voor: een dolfijn die rondspringt met drie 
handtassen, een giraffe die in het bushokje ligt en een 
ringstaartmaki die een selfie neemt. Dit boekje is weer 
een pareltje om voor te lezen. Vanaf 2 jaar.  

Bruine Beer en 
de kleuren
Jane Foster, 
Uitgeverij Oogappel

Alle kleuren van de 
regenboog vind je in dit 
stevige boekje: rood, 
oranje, geel, groen, blauw 
en paars. Per kleur zijn er 
dingen te zien met in het 
midden van de bladzijde een gat waar je de kop van 
beer doorheen ziet. De gaten worden steeds groter en 
aan het einde van het boek wordt duidelijk waarom: 
de gaten zijn gekleurde ringen geworden die samen 
een bloem vormen. De pagina’s zijn rustig en duidelijk 
gevuld en ze nodigen uit om goed te bekijken. Door de 
glimmende inkt lijken de afbeeldingen los op de 
pagina’s te liggen. Een echte aanrader om de kleuren 
te leren! Vanaf 2 jaar. 

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 
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Nijntje  
aanwijsboek

Dick Bruna, 
Uitgeverij Mercis

Peuterspeelzalen en 
kinderdagverblijven 
kunnen dit boek goed 
gebruiken. Het is lekker 
groot en staat vol met 
tekeningen van voorwer-
pen en dieren die peuters 
kunnen herkennen uit 
hun eigen omgeving. Er 

zijn thema’s zoals de natuur, de dierentuin, speelgoed 
en het verkeer. Onder aan de bladzijden staat alles 
benoemd in woorden, met het lidwoord erbij zodat  
de kleintjes de woorden meteen goed aanleren.  
De tekeningen zijn ingekleurd met de bekende  
Bruna-kleuren die ook benoemd kunnen worden.  
Een aantrekkelijke uitgave op stevig, glanzend papier. 
Vanaf 2 jaar. 

Klein wit visje 
en zijn papa

Guido van Genechten, 
Uitgeverij Clavis

Klein wit visje is met zijn 
papa aan het zwemmen 
als hij zijn vriendjes 
tegenkomt. Eerst zien  
ze inktvisje die zegt dat 
zijn vader de langste 

armen van allemaal heeft. En goudvisje vertelt dat  
zijn vader de meeste schelpen van iedereen heeft.  
En zo volgen er meer. Klein wit visje is ervan onder de 
indruk, maar natuurlijk weet hij aan het einde heel 
goed te vertellen wat zijn vader perfect kan…  
voorlezen en samen spelen! Lief prentenboek met 
vrolijke tekeningen van de kleurrijke vissen in de 
zwarte zee. Voor iedereen vanaf 2,5 jaar. 

Boerderij

Amy Cartwright, 
Uitgeverij Ballon

Roos is een dagje op de 
boerderij en de boer 
vraagt haar om eieren te 
rapen. Dus gaat Roos op 
zoek naar het kippen-
hok. Ze komt langs de 
koeienstal, de boom-
gaard en de akker waar 
veel te zien is, om uiteindelijk bij het kippenhok de 
eieren te rapen. Per dubbele pagina worden vragen 
gesteld zoals: wie heeft er een rode pet op of hoeveel 
konijnen tel je? Ook zijn er plaatjes die de kleintjes 
kunnen zoeken in de grote plaat. Zo komen dus ook 
kleuren en tellen aan bod. Dit vriendelijke zoekboekje 
zorgt voor uren kijk- en leesplezier! Vanaf 3 jaar.

Het wonder-
mooie voorlees-
boek
Lies Lavrijsen, 
Uitgeverij Deltas

Lekker kloek voorleesboek 
met vijf verhalen voor 
peuters over onder meer 
naar school gaan, geen 
groenten lusten en een 
vieze prins. Bij elk verhaal 
staan steeds tekeningen van een andere illustrator, 
allemaal even vol met kleuren en details die om 
aandacht vragen. De verhalen zijn boeiend en grappig, 
en besteden op een originele manier aandacht aan 
alledaagse situaties. Met veel fantasie waar peuters 
vanaf 3 jaar van zullen smullen! 
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