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Papa Mark: ‘Samen lezen geeft Arden (5 maanden) en mij dat  
o zo belangrijke vader-dochter-momentje!’
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BOEKENTIPS

Rupsje Nooitgenoeg
Eric Carle (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 13,99

Zacht stoffen boekje met op de voorkant het beroemde rupsje  
met uitstekend koppetje. Fijn voor kleine handjes! AB (6 mnd+)

• Rupsje Nooitgenoeg viert dit jaar zijn 50ste verjaardag! Daarom  
 verscheen een jubileumuitgave van het originele prentenboek,  
 waarin als extra iets verteld wordt over het ontstaan van de rups  
 en een brief is opgenomen van schrijver en tekenaar Eric Carle.
• Tot en met mei is er een familievoorstelling te zien in het  
 theater!

Van hond tot huis: eerste woordjes 
Jane Ormes (tekeningen)

Uitgeverij Ploegsma, € 8,99

Stevig kartonboek met retro-illustraties en uitgestanste doorkijk-
jes, om samen de eerste woordjes te oefenen. Op dezelfde manier 
verscheen het telboek Van 1 tot 10, voor (iets oudere) peuters die al 
belangstelling voor cijfers hebben. AP (1+)

bloemen voor moeder pluis
Dick Bruna (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Mercis Publishing, € 5,95

In vorm gesneden kartonboekje over moeder pluis die veel van 
bloemen houdt en er aan nijntje van alles over vertelt. AP (1,5+) 

Mijn dierenboek: op de boerderij
Xavier Deneux (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Oogappel, € 13,99

Kartonboekje over tien boerderijdieren, met eenvoudige illustra-
ties in zwart, wit en oranje. De handzame schuifjes zorgen voor 
extra kijkgenot: ontdek welk dier er achter elke schaduw verstopt 
zit! AP (1,5+)

http://just4kids.nl/rupsjenooitgenoeg


BOEKENTIPS

Raf en Rosie: Dol op water
Olivier Dunrea (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 8,99

Raf en Rosie spelen de hele dag samen, proberen vissen te vangen 
en hebben dikke pret. Maar dan is het winter, en blijkt dat het 
water bevroren is. Wat nu? AP (2+)

• Raf en Rosie zijn twee nieuwe vriendjes van Gonnie en Gijsje.  
 Deze gansjes hebben een eigen app. Kijk in de Appstore.

De walvis gaat in bad
Susanne Strasser (tekst en tekeningen) 

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 12,50

Walvis zit heerlijk in bad. Omdat hij niet de kleinste is, zit de bad-
kuip al aardig vol. Maar dan komen de schildpad, de bever, de 
flamingo en zelfs de ijsbeer erbij. En een kindje, inclusief zijn speel-
goedboot. Walvis is het zat: ‘Eruit jullie!’. Aantrekkelijk stapelverhaal 
met een verrassend slot. AP (2+)

Dikkie Dik: Wat een herrie!
Jet Boeke (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 14,99

Dikkie Dik en Poes Muis zijn lekker aan het ravotten. En valt een 
pan, er breekt een vaas, ze botsen tegen elkaar en maken bij dat 
alles vreselijk veel herrie! Kartonboek met geluidsknopjes en een 
aaibaar stukje vacht (hoor Dikkie Dik eens lekker spinnen!). AP (2+)

Het grote kijk- en voorleesboek voor rond de 2 jaar
Diverse auteurs en illustratoren

Uitgeverij Ploegsma, € 17,99

Hardkartonnen voorleesbundel met geïllustreerde verhaaltjes, 
versjes en zoekpagina’s voor dreumesen en peuters. De onderwer-
pen zijn herkenbaar en gevarieerd, zodat er voor ieder kind iets 
passends gevonden kan worden. A (2+)

• Achter in het boek staat een bronvermelding. Handig voor wie  
 meer wil lezen!
• Het boek verscheen in een succesvolle reeks voorlees- luister- en  
 zelfleesboeken voor verschillende leeftijden (t/m 7 jaar). 
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https://itunes.apple.com/nl/app/zoekspel-gonnie-en-vriendjes/id870447347?mt=8


BOEKENTIPS

Dubbel!: onder water / in de tuin
Smriti Prasadam-Halls (tekst) en Lorna Scobie (tekeningen)

Uitgeverij Lemniscaat, € 11,95 per stuk

Kartonnen boekjes met flapjes en een tekst op rijm over de  
onderwaterwereld en de wereld van de planten en bloemen.  
De eenvoudige zoek- en telopdrachten zorgen voor extra  
(voor)leesplezier. AP (2+)

Dieren 1-2-3 
Jonny Lambert (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Veltman, € 15,-

Bij elk cijfer in dit kartonnen boek met uitklappagina’s hoort  
een dier: een bruine beer, twee lieve libelles, drie nieuwsgierige 
nijlpaarden.... Aantrekkelijk uitgewerkt telboek voor peuters en  
kleuters. AP (3+)

• Verscheen tegelijk met Dierenparade, over een aantal  
 aansprekende dieren.

Wat eet een miereneter?
Ross Collins (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 13,99

Als de miereneter wakker wordt, heeft hij reuze trek. Maar wat at 
hij ook alweer? De andere dieren weten dat ook niet. Totdat hij bij 
een mierenhoop komt… Prentenboek met een verrassend slot. AP (3+) 

Katten sparen
Lorna Scobie (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Lemniscaat € 14,95

Een kleuter is dol op katten en besluit ze te gaan sparen. Maar dat 
loopt – uiteraard – verschrikkelijk uit de hand: er komen ontelbare 
katten, ook hele, hele grote… Humoristisch prentenboek met  
illustraties om bijna letterlijk van te smullen. AK (4+)
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BOEKENTIPS

Wat komt er uit de hoed?
Satoshi Kitamura (tekst en tekeningen)

Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95

Uit de hoge hoed komt Lucy tevoorschijn, het goochelkonijn. En die 
weet pas goed wat goochelen is…. Uit de hoed haalt ze een poes, 
een eekhoorn en zelfs een olifant. En net als de hoed leeg lijkt te 
zijn, komt er nog een verrassing! AK (4+)

Zeven manieren om in slaap te vallen
Theo Olthuis (tekst) en Marieke Nelissen (tekeningen)

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 14,50

Een jongetje ligt met zeven knuffels in bed. En telkens als hij bijna 
in slaap valt, zorgt een van de knuffels dat hij weer klaarwakker is! 
Fijn prentenboek met tekst op rijm en illustraties die voor verras-
singen zorgen. AK (4+)

10 redenen waarom olifanten geweldig zijn
Catherine Barr (tekst) en Hanako Clulow (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 9,99

In dit informatieve boekje voor leergierige kleuters staan tien 
bijzondere feiten over de olifant. In de nieuwe serie non-fictie-
boeken verscheen ook een boekje over schildpadden. Met tips om 
de (bedreigde) dieren te beschermen. Bijvoorbeeld: adopteer een 
olifant! J 598.92 (5+)

Hallo Paard
Vivian French (tekst) en Catherine Rayner (tekeningen)

Uitgeverij Christofoor, € 14,95

Prentenboek met zachtgekleurde aquarellen over een jongetje dat 
van zijn grote vriendin leert hoe je met een paard moet omgaan. In 
kleine letters wordt extra informatie gegeven. J 618.4 (5+)

Kijk voor meer boekentips op boekstart.nl, jeugdbibliotheek.nl en Boekenzoeker 0-8. 
Download ook de BoekStartapp.☞

http://www.boekstart.nl/tips/boekentips/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/home.html
http://boekenzoeker.org/zero/page.aspx
https://www.boekstart.nl/voorleesapp/


 

KIJKEN EN LUISTEREN NAAR BOEKEN 

Al zijn baby’s zelf nog niet bezig met een laptop, smartphone of tablet, zij zien jou dat wel 
doen. Zo komen ze er ongemerkt mee in aanraking en willen ze er als ze ouder worden 
zelf ook graag mee omgaan. Maar is dat nou erg?

Beperkt gebruik tot 2 jaar
Tot de leeftijd van twee jaar is beperkt gebruik van digitale media in principe niet verkeerd. 
Blijf wel altijd in de buurt om je kindje te begeleiden en zorg daarnaast voor variatie. Het 
is belangrijk dat kinderen hun zintuigen ontwikkelen. Voelen, sabbelen, proeven; baby’s 
ontdekken de wereld met hun hele lijfje! Zorg daarom ook altijd dat ze met fysieke boekjes 
in aanraking komen.

Samen met jou
Vanaf twee jaar kunnen tablets en televisie een aanvulling zijn op hun spel. Maar alleen 
samen met jou of een andere volwassene. Jullie kunnen onder woorden brengen wat je 
kindje ervaart. Zorg ervoor dat digitale media niet in de plaats komen van ‘echte’ boeken. 
Het voorlezen met een digitaal prentenboek of app geeft een andere beleving dan uit een 
‘papieren’ boek. Daarom vullen boeken en digitale prentenboeken of apps elkaar goed aan.

Filmpje of boek?
Door een boek in handen te hebben, krijgt je kindje besef van hoe een boek ‘werkt’: het 
heeft een voorkant, een achterkant, je kunt erin bladeren. Je leest het knus op bed of bank 
voor, heel gemakkelijk, want je hebt er geen apparaat voor nodig. Bij het voorlezen kun je 
dingen aanvullen of weglaten, je leest in je eigen tempo, met gebruik van je eigen stem. 
Het verhaal op een (groot) scherm zien, is ook leuk. En handig met een groepje kinderen.  
Je geniet van extra’s zoals geluid, interactiviteit en beweging. Daardoor wordt het verhaal 
vaak beter begrepen, zeker door kinderen die wat achterlopen in hun taalontwikkeling.  
Je kunt eindeloos het filmpje herhalen, ook dat is goed voor de woordenschat.

Filmpje én boek!
Gebruik ze allebei! Bekijk met je kindje de beelden op de computer of tablet. Pak later het 
boek er weer bij. Zo ontstaat een mooie wisselwerking. Het is leuk om de boekfiguurtjes 
op de plaatjes ‘echt’ te zien bewegen op het scherm. Vertel wat je ziet en praat daar samen 
over. En andersom: nog eens rustig in het boek bladeren om alles terug te zien, er samen 
nog eens over praten of er misschien wel zelf een verhaal bij verzinnen. Zo kan spelen met 
een tablet in combinatie met een boek heel leerzaam zijn. 
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VIA DE BIBLIOTHEEK

Bereslim
Van digitale prentenboeken tot leerzame spelletjes: Bereslim biedt pedagogisch verant-
woorde digitale materialen voor peuters en kleuters. De digitale prentenboeken zijn gericht 
op uitbreiding van de woordenschat en in alle spellen wordt aandacht besteed aan het 
aanleren van verschillende soorten strategieën. Bereslim is dus leuk én leerzaam! Je kunt 
een abonnement nemen voor thuis of de digitale prentenboeken gratis in de Bibliotheek 
bekijken. Dat kan ook via je bibliotheekabonnement. 

SchoolTV Beeldbank
Bekijk digitale prentenboeken op SchoolTV Beeldbank. SchoolTV ken je misschien al van  
de educatieve video’s. Ook is het handig om programma’s terug te kijken, bijvoorbeeld  
van Sesamstraat. Je hebt eenvoudig toegang via jeugdbibliotheek.nl.

De Voorleeshoek
Kijk samen met je kindje naar leuke voorleesverhalen. In ieder filmpje wordt een boek 
voorgelezen. Het boek is geanimeerd en wordt ondersteund door muziek. Zo heb je altijd 
spannende, avontuurlijke en informatieve voorleesboeken! De Voorleeshoek is er voor  
0-10 jaar. Met je bibliotheekabonnement kun je samen met je kindje gratis en onbeperkt 
genieten van alle voorleesfilmpjes. 

Luisterbieb
Luisteren naar de leukste boeken, waar en wanneer je maar wilt? Installeer de gratis Luis-
terBieb-app op je tablet of smartphone. Ook handig voor een lange autorit, of als je kindje 
ziek is. Met de gratis LuisterBieb-app krijg je toegang tot een grote selectie luisterboeken, 
ook voor jonge kinderen t/m 6 jaar.

https://av.kb.nl/login/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/voorleesfilmpjes/schooltv-voorleesfilmpjes.html
https://av.kb.nl/login/
https://0-6.jeugdbibliotheek.nl/lezen/luisterbieb.html
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DINOSAURUSSEN

Dinosaurussen: ze zijn en blijven bij kinderen onverminderd populair. In boeken voor de 
allerkleinsten krijgen de grote beesten vaak een knuffelbaar karakter. Voor iets ouder zijn 
er informatieve boeken, waarin hun enorme tanden, grote hanenkammen en reusachtige 
klauwen royaal in beeld komen. Een boek waarin informatie en aaibaarheid verenigd zijn, 
is het humoristische prentenboek Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal over de 
dino’s van Guido van Genechten (Uitgeverij Clavis, € 16,95; 4+). Een echte aanrader!  
Onderstaande titel biedt informatie voor leergierige liefhebbers.

Mijn grote reis om de wereld: dinosaurus
Laure du Fay (tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 22,50

Welke dino’s leefden er duizenden jaren 
geleden op de vlakten, in het bos of in de 
zee? Je vindt ze in dit kartonboek, dat een 
bijpassend reuzenformaat heeft! AK (5+)

•    Het boek is opgezet als zoekboek. Links  
 in de marge staan de dinosaurussen  
 afgebeeld. Die kun je benoemen (oefen   
 eerst de bijna onuitspreekbare namen!)  
 en samen opzoeken in de grote overzichts - 
 prenten.

•    Op de laatste twee bladzijden staan  
 skeletten afgebeeld die in musea zijn 

terug te vinden. Knoop er een bezoekje aan een museum aan vast, bijvoorbeeld het  
Leidse Naturalis (heropening medio 2019) of het Oertijd Museum in Boxtel. Dierenpark 
Amersfoort heeft een Dinobos met modellen van dino’s, in Zwolle is Dinoland.

Schooltv.nl
Op schooltv.nl staat een kort filmpje met aanwijzingen hoe je eenvoudig een dino kunt 
maken van een paraplu. Ook zijn er leuke dinoliedjes te horen en is er een les over dino’s. 
Zoek op dinosaurus en selecteer een leeftijdscategorie. 

https://www.naturalis.nl/
https://www.oertijdmuseum.nl/
https://dierenparkamersfoort.nl/in-het-dierenpark/dinopark/
https://dierenparkamersfoort.nl/in-het-dierenpark/dinopark/
https://dinoland.nl/
https://schooltv.nl/
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Raadsel

Het grootste ei ter wereld leggen,
 dat is een hele klus.
Wie deed dat, heel lang geleden?
 Nee, geen kip, maar een….
Uit: Thorsten Saleina, 

Wat denk jij – wie zit er in het ei?. Uitgeverij Veltman.

Andere boeken over dinosaurussen
Stamp! Stamp!
Sebastien Braun (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 9,99. AP (1+)

Wat hoor ik daar?: dino’s
Carlos Ballesteros (tekeningen). Uitgeverij Oogappel, € 12,99. AP (1,5+)

Tel je mee?: Dino’s
Roger Priddy (tekst en tekeningen). Uitgeverij Van Goor, € 9,99. AP (2+)

Zo voelt een dinosaurus
Ninie (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 12,99. J 576 (4+)

Als ik een dinosaurus had
Gabby Dawnay (tekst) en Alex Barrow (tekeningen). Uitgeverij Querido, € 14,99. AK (4+)

Jake en de T.rex
Thé Tjong-Khing (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 14,99. AK (4+)

Joris puzzelt een dino
Harmen van Straaten (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 14,99. AK (4+)

Dino’s bestaan niet
Mark Janssen (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95. AK (4+)

Ik ben bij de dinosaurussen geweest
Edward van de Vendel (tekst) en Floor de Goede (tekeningen). Uitgeverij Querido, € 15,50. AK (4+)

Dino’s: het raadsel van de reuzen
Mack (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 19,95. A (5+)

Alles over dino’s
Heather Alexander (tekst) en Andrés Lozano (tekeningen). Uitgeverij Davidsfonds Infodok, € 16,99.  A (5+)
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ACTUALITEIT 

Geef een prentenboek cadeau
Alle kinderen in Nederland en Vlaanderen laten opgroeien tussen  
de mooiste boeken uit de jeugdliteratuur: daarom wordt er elk jaar 
een prentenboekklassieker tegen een lage prijs aangeboden. Dit jaar 
is dat Kikker is Kikker van Max Velthuijs (Uitgeverij Leopold). Te koop 
in de boekhandel voor maar 2 euro. Lees meer.

Kikker viert feest
Kikker van Max Velthuijs is 30 jaar en dat betekent feest! Met het 
kartonboekje Kikker geeft een feestje (Uitgeverij Leopold, € 7,99), 
tasjes, posters, kleurplaten en nog veel meer. Kijk ook eens bij de 
boekhandel bij jou in de buurt. Klik hier voor alle informatie. 

Rembrandtjaar
Dit jaar wordt de 350ste sterfdag van Rembrandt gevierd. Bij de 
tentoonstelling in het Rijksmuseum is een kinderboek gemaakt: 
Het grote Rembrandt Voorleesboek (Uitgeverij Rubinstein, € 22,99), 
een boek met verhalen voor kinderen van ca. 6 jaar. Voor de aller-
kleinsten is er nijntje x rembrandt (Uitgeverij Mercis Publishing, 
€ 12,95) waarin het werk van Rembrandt vergeleken wordt met 
dat van Dick Bruna! Bij de tentoonstelling in het Mauritshuis 
maakten Ingrid en Dieter Schubert het prentenboek Maurits 
Muis en Rembrandt (Uitgeverij Leopold, € 14,99).

DeLaMar peuterfestijn
Muzikale theatershows, vrolijke meet & greets en gezellige 
activiteiten voor peuters én hun (groot)ouders: op 15 en 16 juni 
komen bij het DeLaMar peuterfestijn de leukste tv-figuren 
langs! Zo geeft Peppa Pig een theatervoorstelling over een 
groot verrassingsfeest, is er een mini-show van Woezel & Pip 
en mag je kindje op de foto met figuren als Dora & Diego.  
Ook kan er lekker gespeeld worden bij het kleurterras en de 
boerderij-experience. 

http://geefeenprentenboekcadeau.nl/
https://www.kinderboeken.nl/karakter/kikker/
https://delamar.nl/voorstellingen/delamar-peuterfestijn/


 

LEKKER STOUT 

Zo af en toe eens lekker stout zijn is heerlijk. En dat iets eigenlijk niet mag, maakt het  
ook nog eens spannend. Al zouden ze best willen, menig kind durft het toch niet aan. 
Daarom is een boekenvriendje dat in zijn plaats gewoon wel alles doet wat verboden is, 
heel leuk voor je kleintje!

Drop 
Catharina Valckx (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 13,99

Eendje Drop heeft er schoon genoeg van dat iedereen 
hem schattig vindt. Dus bijt hij in de poot van geit Wies-
je, maakt hij het zandkasteel van konijn Guus kapot en 
poept hij op het hoofd van mevrouw Koe. Maar wie wil 
nu nog met hem spelen? AK (4+)

• Lees het verhaal rustig voor. Sta steeds stil bij de   
 acties van Drop (‘Wat doet híj nou?’) en praat erover.

• Vraag ook hoe Drop zich voelt: is hij boos, verdrietig of wordt hij juist blij van iets   
 gemeens doen?
• ‘En jij, wat zou jíj doen als je eens lekker stout mag zijn?!’

Andere boeken over stout zijn
Klein Geitje kan alles
Yvonne Jagtenberg (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 12,95. AP (2+)

Wat doe je Kikker?
Max Velthuijs (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 8,99. AP (2+)

Klop, klop, klop
Lucy Cousins (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 12,98. AP (3+)

Ik ben een kunstenaar
Marta Altés (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95. AK (4+)

Haren vol banaan
Erik van Os (tekst) en Noëlle Smit (tekeningen). Uitgeverij Rubinstein, € 17,99 met cd. A (4+)

De stoutste verhalen van de ettertjes
Marianne Busser & Ron Schröder (tekst) en Dagmar Stam (tekeningen). Uitgeverij Van Holkema & 

Warendorf, € 14,50. A (4+)
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WEETJES

500.000ste BoekStartkoffertje!
Onlangs werd het 500.000ste BoekStartkoffertje uitgele-
verd, precies tien jaar na de start van het succesvolle lees-
bevorderingsprogramma voor 0-4 jaar. Dat betekent dat 
er in tien jaar tijd 500.000 baby’s lid zijn geworden van 
de Bibliotheek, 40% van alle baby’s tussen 0-12 maanden!

Langaroo
Langaroo is een nieuw online taalplatform om te spelen met 
taal. Verover samen met je kindje (2-6 jaar) eilanden door 
goed te kijken naar mooie animaties en filmpjes en door 
opdrachten te doen. Je kindje komt zo in aanraking met meer-
dere talen en gaat in gesprek met anderen. Langaroo is nu 
beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Pools en Turks.

BoekStartapp vernieuwd
De BoekStartapp heeft een grote update gehad. Hij staat vol met video’s, 
boeken- en voorleestips en leuke informatie over voorlezen. Ook kan je 
een leeslijst maken: handig om altijd bij je te hebben in de Bibliotheek of 
boekwinkel. Lees meer of download meteen de gratis app!

PIPPO en POMPOEN
PIPPO is een tijdschrift boordevol verhalen 
met vaste vriendjes zoals aapje Pippo en 
Muisje Meisje, spelletjes en doe-tips; met elke 
maand een gratis Speelbrief met voorleestips 
per verhaaltje. Voor kinderen vanaf 3 jaar is 

er hét voorleestijdschrift POMPOEN, met in elke aflevering een prentenboekverhaal.  
Met onderwerpen waarover jonge kinderen graag meer willen weten en spelletjes.  
De rubriek ‘In de boekenkast’ biedt een keuze aan boeken.
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https://langaroo.org/
https://www.boekstart.nl/nieuws/update-boekstart-voorleesapp/
https://www.boekstart.nl/voorleesapp/
https://pippo.nl/
https://pompoen.com/
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JAARFEESTEN

Wie het eerste deel kent van Het hele jaar feesten van  
Lisa Wade en Daan Rot zal reikhalzend hebben uitgekeken 
naar dit vervolg. Stonden eerst de herfst en de winter  
centraal, nu is alles verzameld rond de feesten die in de 
lente en de zomer gevierd worden. Van Maria Lichtmis,  
via Carnaval gaat het naar Sint Jan en het Michaëlsfeest. 
Met rond elke viering achtergrondinformatie, heel veel  
doe- en kooktips, en liedjes. En dat alles aantrekkelijk vorm-
gegeven en voorzien van foto’s en tekeningen. Op Facebook 
en Instagram zijn leuke filmpjes te vinden en last minute 
tips (Facebook; Instagram). Uitgeverij Christofoor, € 19,90. 

En voor wie bij de jaarfeesten een verkleed-outfit wil 
maken, is er Madam Petit patronenboek van Doortje Bruin 
en Annelijn Steenbruggen (Uitgeverij Christofoor, € 19,95). 

In de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...

• Even lekker niks…. Kleine kinderen hebben na een drukke dag vaak behoefte aan  
 wat rust. Zangeres Ageeth de Haan stelde daarom een boek samen met liedjes om  
 bij te dommelen, mijmeren of lekker in slaap te vallen (Uitgeverij Gottmer, € 17,99;   
 inclusief cd). 

• Ieder jaar wordt de Nationale Buitenspeeldag georganiseerd. Daar hoort een boek bij:   
 Buiten spelen van Vlad Tomei (Uitgeverij Ploegsma, € 19,99). Dit en nog veel meer over   
 buitenactiviteiten voor op straat, in het park, de tuin of op het speelplein!

En natuurlijk heel veel nieuwe boeken, tips rond activiteiten  
en uitjes, en informatie over boeken en voorlezen.

https://www.facebook.com/hethelejaarfeesten
https://www.instagram.com/hethelejaarfeesten/


COLOFON

SAMENSTELLING EN REDACTIE   
Julienne van den Heuvel & Wilma van der Pennen
VORMGEVING   
Lijn 1, Haarlem

  
BoekStart wordt gecoördineerd door Stichting Lezen  
en de Koninklijke Bibliotheek, is onderdeel van het  
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