Vader Willem: ‘Bente (6 maanden) omringt zich graag met haar boeken.
En hoewel ze het concept praatje/plaatje nog niet altijd begrijpt, vindt
ze de illustraties en het omslaan van de bladzijden een feest.
De badboekjes zijn een mooie uitvinding. Het voorlezen daaruit, terwijl
ze in bad zit, is een mooi dagelijks ritueel om de dag af te sluiten.’

BoekStart voor jou! 20

BOEKENTIPS
Zo hongerig
Franck & Fischer, € 26,95

Een klein eekhoorntje is op zoek naar zijn eikeltje. Mooi uitgevoerd
stoffen buggyboekje van het speelgoedmerk Franck & Fischer, met
een losse eekhoorn die door middel van een lintje aan het boekje
zit. Er is ook een boekje over een vosje dat op zoek is naar zijn
moeder. (6 mnd+)

De lievelingsdieren van nijntje
Dick Bruna (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Mercis Publishing, € 11,95

Welk geluid maakt de eend? En wat zegt de leeuw? In dit licht
gewicht babyboek met tabjes kunnen jonge kinderen kennismaken
met wilde dieren en dieren dicht bij huis. Samen geluiden naboot
sen hoort er natuurlijk bij! AP (1+)
• Tip voor een kraamcadeautje: Eropuit met nijntje, een serie
van drie in vorm uitgesneden kartonboekjes in een cadeau-		
verpakking (Uitgeverij Mercis, € 12,95).

Kijk en voel: Dieren
Hannah + Holly (tekeningen)
Uitgeverij Klavertje Vier, € 7,99

Hardkartonnen boekje over wilde dieren en dieren uit de directe
leefomgeving. Met gestileerde afbeeldingen in zachte kleuren, die
in reliëf zijn uitgevoerd. Het boekje verscheen in de serie ‘Kijk en
voel’ samen met Eerste woordjes. AB (1+)

Aapje is jarig
Leen Van Durme (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 9,95

Slingers, een kroon, ballonnen en taart: Aapje is jarig! Herkenbaar
kartonboekje met flapjes over een grote gebeurtenis in het leven
van een dreumes: de eerste verjaardag. AB (1,5+)
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BOEKENTIPS
Bedtijd
Guido van Genechten (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 13,95

Het is bedtijd, maar eerst…. moet Krab nog zijn kniebuigingen doen,
blijkt Lieveheersbeestje klaarwakker en wil kleine Victor nog een
verhaaltje horen! Fijn kartonboek om voor het slapengaan samen
te bekijken. AP (1,5+)

Mijn kleine vogelboek
Katrin Wiehle (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 9,95

Schitterend geïllustreerd prentenboekje over vogels in de tuin,
in weilanden en in het bos. Met overzichtsplaten en enkele feitjes.
Dit ecologische kartonboekje is gemaakt van hergebruikt papier.
Eerder verschenen – voor iets jonger – Mijn kleine bos en Mijn kleine
tuin. J 598.3 (2+)
• Klik hier om de geluiden die de vogels maken te beluisteren.

Van 1 tot 10
Mies van Hout (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 9,95

De beer heeft één buik, het konijn twee oren, het lieveheersbeestje
drie stippen … tel mee tot en met de tien snorharen van de poes!
Mooi uitgevoerd kartonboek waarmee het leren tellen geoefend
kan worden. AP (2+)

Hier is Elmer!
David McKee (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Van Goor, € 9,99

Elmer is anders dan de andere olifanten: hij is een lapjesolifant! In
dit in de vorm van een olifant gesneden kartonboek staat Elmers
opvallende uiterlijk centraal. Nodigt uit om met jonge kinderen te
praten over anders zijn en acceptatie. AP (2+)
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BOEKENTIPS
Thuis bij muis
Pauline Baartmans (tekst i.s.m. Leny van Grootel en tekeningen)
Uitgeverij Holland, € 14,95

Bundeling van tien herkenbare avontuurtjes van Muis en haar
knuffeltje Beer. Ze bakken koekjes, maken heerlijk veel rommel
tijdens het spelen (waarna Muis mokkend gaat opruimen) en
lopen met hun laarsjes door de plassen. Vierkant prentenboekje
met tekst op rijm en grappige illustraties. AP (2+)

Op zoek in de zee
Laura Baker (tekst) en Nadia Taylor (tekeningen)
Uitgeverij Ploegsma, € 9,95

In de zee spelen schildpadje en zijn vrienden verstoppertje.
Kartonboek met afgesneden pagina’s die in hoogte oplopen.
Met afbeeldingen in reliëf en hier en daar glansfolie, en een korte
tekst op rijm. Ook verschenen: Op zoek in het bos. AP (2,5+)

Het jaar rond met Fiep
Fiep Westendorp (tekeningen)
Uitgeverij Fiep, € 14,99

Tekstloos kartonboek over de seizoenen, met schuifjes en
draaischijven die steeds voor verrassingen zorgen. AP (2,5+)

Bouwplaatsen boven en onder de grond
Stefan Seelig (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Holland, € 9,95

Aantrekkelijk kartonboek met uitklapbare pagina’s, over plekken
waar gebouwd wordt: in de stad, over een rivier, diep onder de grond.
Voor stoere jongens en meisjes! AP (3+)
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BOEKENTIPS
12 uur met Oscar
Eva Macekova (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Boycott, € 18,95

Oscars kat vertelt op de schutbladen van dit verder vrijwel tekstloze
prentenboek over een dag uit het leven van zijn beste vriend: van
het wakker worden, ontbijten, een uitstapje maken naar het winkel
centrum tot en met het slapen gaan. Met mooi gekleurde tekenin
gen in retrosfeer. Nodigt uit om samen mee aan de slag te gaan.
AK (4+)

Deze ridder zegt NEE
Lucy Rowland (tekst) en Kate Hindley (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 13,99

Ridder Finn is nogal braaf, totdat hij op een dag opeens ‘nee’ zegt,
ook als er een draak aankomt en Finn naar binnen moet komen.
Humoristisch prentenboek voor kleine dwarsliggertjes. AK (4+)
Moppereend
Joyce Dunbar (tekst) en Petr Horác̆ek (tekeningen)
Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95

Eend is boos. Hoe boos, is te zien aan de grijze wolk boven haar kop
die steeds groter en donkerder wordt, een echte moppereendwolk!
Mooi uitgevoerd prentenboek over boos zijn en hoe alles uiteinde
lijk toch weer goed komt. AK (4+)
Sprookjes van overal
Thé Tjong-Khing (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 18,99

Nieuwe verzameling sprookjes die worden naverteld door sprookjes
verteller en illustrator Thé Tjong-Khing. Lees over Joris en de draak,
Rafelkap, drie slimme dieven en nog veel meer. A (5+)
• De luisterversie van een aantal eerder verschenen sprookjes is
terug te vinden op Luisterrijk (mp3 download en geschikt voor
de Luisterrijk app).

☞

Kijk voor meer boekentips op boekstart.nl, jeugdbibliotheek.nl en Boekenzoeker 0-8.
Download ook de BoekStartapp.
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DE NATIONALE VOORLEESDAGEN 2019
De Nationale Voorleesdagen werden gehouden van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2
februari 2019. Tijdens deze jaarlijkse voorleescampagne stond het prentenboek Een huis
voor Harry van Leo Timmers centraal (Uitgeverij Querido, € 17,99, inclusief knuffeltje).
Prentenboek TopTien 2019
Naast het Prentenboek van het Jaar hebben Nederlandse jeugdbibliothecarissen negen
andere prentenboeken gekozen, die de Prentenboek TopTien compleet maken. Deze boeken
hebben een goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, zodat ze uitnodigend zijn om er
met peuters over te praten. Ook kunnen de boeken helpen bij verwerking van hun
ervaringen of betrokken worden in hun spel.
Leuke activiteiten
Het doel van De Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen
die zelf nog niet kunnen lezen. Daarom zijn er in het hele land leuke activiteiten rond
voorlezen, bijvoorbeeld naar aanleiding van het Prentenboek van het Jaar. Op veel kinder
dagverblijven en peuterspeelzalen is er een Voorleesontbijt waarbij een speciale voorlezer
wordt uitgenodigd, vaak een (plaatselijke) bekendheid. Ook in de Bibliotheek is van alles
te doen. Kijk op de website van De Nationale Voorleesdagen.
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LEKKER SAMEN LEZEN!
Drie tips om je kindje te betrekken bij het voorlezen
• Zorg dat je kindje goed kan meekijken als je voorleest. Zo kan het zien dat de
plaatjes en wat jij vertelt bij elkaar horen. Neem je kindje lekker op schoot, dat is
gezellig!
• Stel open en uitdagende vragen, bijvoorbeeld ‘Is Harry nu echt helemaal alleen?’.
Een antwoord is nooit goed of fout, het gaat om het gesprekje. Reageer bijvoorbeeld
met ‘dat zou kunnen’, of door verder te vragen naar de gedachtegang van je kind.
Hierdoor stimuleer je zijn creatieve denken en krijg je meer reacties.
• Door in de loop van het verhaal met je kindje te praten over mogelijke oplossingen,
groeit zijn woordenschat. In het spel van vraag en antwoord leert hij om de beurt
te praten: dat is het begin van een gesprekje kunnen voeren.

Een huis voor Harry-app
Van het Prentenboek van het Jaar is tijdens De Nationale Voorleesdagen een mini-editie
verkrijgbaar met een app (te koop in de boekhandel, € 5,25). Hierin wordt het verhaal voor
gelezen in het Nederlands en vijf andere talen: Arabisch, Turks, Spaans, Frans en Engels.
Augmented reality (AR) brengt Harry’s avontuur tot leven!
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BOUWPLATEN, UITKLAP- EN OPZETBOEKEN
Jonge kinderen vinden het leuk om met bijvoorbeeld het pop-up-huis of de boerderij van
hun boekenvriendje te kunnen spelen. Er zijn verschillende uitvoeringen: een boek met
een losse bouwplaat, uitklapbare boeken en carrouselboeken, vaak voorzien van losse,
kartonnen opzetfiguurtjes.

Gonnie en haar vriendjes spelen op de boerderij
Olivier Dunrea (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 13,99

Gansje Gonnie heeft veel vriendjes met wie ze graag speelt. Bij deze uitklapbare uitgave
horen vijf losse gansjes, een varkentje, een hooiberg en een huisje. De achterkant van de
leporello vormt uitgeklapt het decor! AP (2+)
•		Lees de tekst voor: welke spelletjes spelen de gansjes graag?
• Maak samen de bouwplaat. Je kindje kan daarna de spelletjes naspelen of zelf iets 		
		nieuws verzinnen.
• Het is leuk om bij het spelen naar Gonnie-liedjes te luisteren. Ze zijn te vinden op cd 		
		(Uitgeverij Gottmer, € 9,99) en te downloaden via Luisterrijk.
Speelsets
Rond sommige bekende kinderboekfiguurtjes zijn speelsets gemaakt. Zo is er het huis
van nijntje, een kunststoffen koffertje met losse figuurtjes en voorwerpen, waarmee de
verhaaltjes nagespeeld kunnen worden. Of het kartonnen kraanwagentje van Pluk van
de Petteflet (verkrijgbaar in de speelgoedwinkel of via internet).
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Zelf aan de slag!
Wie handig is, kan zelf aan de slag. Maak kopieën van afbeeldingen uit een favoriet prenten
boek en plak die op karton. Snijd ze daarna in vorm. Maak onderaan een gleufje, waar kruis
gewijs een halfrond opzetstukje in bevestigd kan worden. Een leporello kan dienst doen als
achtergrond. Heel bruikbaar daarvoor is De winkelstraat van Ingela P. Arrhenius (Uitgeverij
Gottmer, € 14,99).
Andere bouwplaten, uitklap- en opzetboeken
Boer Boris
Ted van Lieshout (tekst) en Philip Hopman (tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 14,99. AP (2+)

Het huis van Muis / Het kasteel van Muis
Lucy Cousins (tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 11,50 / € 7,50. AP (2+)

Bij Kikker thuis
Max Velthuijs (tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 12,99. AP (3+)

Het huis van Jip en Janneke
Fiep Westendorp (tekeningen). Uitgeverij Querido, € 19,95. AP (3+)

Nog een kusje… en dan naar bed!
Patricia Geis (tekst en tekeningen). Uitgeverij Oogappel, € 15,99. AP (3+)

Dit dragen wij
Katherine Halligan (tekst) en Felicity French (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 12,99. AP (3+)
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ACTUALITEIT
Dikkie Dik & ik
Hoe is het… om Dikkie Dik te zijn? Als je op vier pootjes loopt en niet
kan praten, maar wel kopjes geeft? Theaterbureau Vanaf Twee brengt
de voorstelling Dikkie Dik & ik, waarin alles wordt gezien vanuit
kattenperspectief. Ook de foyer is omgetoverd in een kattenwereld!
Kijk voor data in de Speellijst.

Vos en Haas verfilmd
Vos en Haas, het bekende duo uit de boeken van Sylvia Vanden
Heede en illustrator Thé Tjong-Khing, komen in een animatieserie op
tv. Van de tekeningen zijn kleipoppen gemaakt. Dit jaar bestaan de
Vos en Haas-boeken twintig jaar. Daarom verscheen het Vos en Haas
Feestboek (uitgeverij Lannoo, € 14,99) voor beginnende lezertjes van
6 jaar en ouder, maar al leuk om eerder voor te lezen.

Het Muizenhuis
Ook fan van de muisjes Sam en Julia uit de
boeken van Het Muizenhuis? Het Muizenhuis
is echt te zien! Het is bijna twee meter breed
en drie meter hoog, en telt meer dan honderd
kamers. Kom het bewonderen op de jeugd
etage van Openbare Bibliotheek Amsterdam
Oosterdok. Kijk op de Muizenhuispagina.

Tien jaar Fien en Milo
Konijn Fien en Muis Milo vormen al tien jaar lang een koppel.
Samen beleven ze alles wat jouw dreumes ook meemaakt en
onderneemt: aankleden, eten, in bad en slapen, maar ook naar
zee of eendjes voeren. Dat geeft een feest van herkenning! In
het nieuwste boekje van Pauline Oud gaan ze naar het herfst
bos (Herfst met Fien en Milo, Uitgeverij Clavis, € 13,95).
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FANTASIEVRIENDJES
Sommige kinderen hebben (een tijdje) een fantasievriendje. Jonge kinderen dichten soms
hun boevenstreken toe aan hun onzichtbare vriendje. Voor anderen betekent de speciale
vriendschap troost en steun. Soms duiken de niet-bestaande vriendjes op in een periode
dat een kind iets spannends meemaakt, maar ze kunnen ook zomaar ontstaan. Ga mee
in de fantasie, maar laat het niet uit de hand lopen. Onzichtbare vriendjes verdwijnen
meestal vanzelf als je kind ongeveer zeven jaar is.

Een spookje in de klas
Ma Bu (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 14,95

Als de juf een nieuw kindje voorstelt, ziet niemand hem
staan. Totdat ze naast haar een klein spookje ontdekken.
Een spookje dat van alles doet wat niet mag. Lekker span
nend! AK (4+)
• Lees het verhaal voor en praat daarna over het nieuwe klasgenootje. Leg de nadruk
op het feit dat Spookje al snel is opgenomen in de klas.
• Vraag of je kindje ook een onzichtbaar vriendje heeft. Kan hij daar fijn mee spelen?
Praten ze wel eens met elkaar? En wat zegt dat vriendje dan?
• Kijk hier naar het filmpje ‘De onzichtbare vriend’ uit de serie Peppa Big (ook te zien
op Netflix).
Andere boeken over fantasievriendjes
Emilie! Eten!
Rebecca Cobb (tekst en tekeningen). Uitgeverij De Vries-Brouwers, € 14,50. AP (3+)

Op mijn hoofd
Émile Jadoul (tekst en tekeningen). Uitgeverij De Eenhoorn, € 9,95. AP (3+)

Mijn grote vriend Leeuwwitje
Jim Helmore (tekst) en Richard Jones (tekeningen). Uitgeverij Querido, € 15,99. AK (4+)

Stoute ikke
Ilona Lammertink (tekst) en Els Vermeltfoort (tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 14,95. AK (4+)

Kevins krokodil
Bette Westera (tekst) en Barbara de Wolf (tekeningen). Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, € 14,99. AK (4+)

Tijs en de eenhoorn
Imme Dros (tekst) en Harrie Geelen (tekeningen). Uitgeverij Querido, € 14,99. AK (4+)
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WEETJES

Boekje lezen met je baby
Baby David (5 maanden) ‘leest’ gezellig met zijn mama een boekje. Zij vertelt hoe
belangrijk het is daarmee vroeg te beginnen. Op het filmpje zie je hoe ze samen
bezig zijn met een boekje. Het gaat bijna vanzelf!

Den Haag Kinderboekenstad
Den Haag heeft het Kinderboekenmuseum, de
kinderboekhandel Alice in Wonderland, een hele
actieve Bibliotheek en er zijn kinderboekenfestivals.
Een nieuwe, gezamenlijke website laat zien wat de
stad aan moois rondom kinderboeken en lezen te
bieden heeft, ook voor de allerjongsten. Welkom in
Den Haag Kinderboekenstad!

LuisterBieb
Even geen tijd of zin om voor te lezen? Luisterboeken bieden uitkomst, handig voor
als je zelf even iets moet doen, voor onderweg, of als je kindje ziek is. Met de Luister
Bieb-app krijg je toegang tot een grote selectie luisterboeken, ook voor jonge kinde
ren t/m 6 jaar. Download de gratis app in de App Store.

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 voor
leestips per verhaaltje. Voor kinderen vanaf
3 jaar is er hét voorleestijdschrift POMPOEN, met in elke aflevering een prentenboekver
haal. 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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WEETJES
Sprookjesballet
Bij uitgeverij Christofoor verschenen onlangs nieuwe en herdrukte prentenboeken bij
klassieke balletverhalen. Het boek Doornroosje met illustraties van Jessica Courtney-Tickle
is voorzien van geluidsknoppen waarmee de muziek van Tsjaikovski te beluisteren is. Ook
bij Een jaar in één dag (Vivaldi) en De Notenkraker (Tsjaikovski) zijn de bekende klanken
van een echt orkest te horen! Giselle is gebaseerd op een balletuitvoering uit de Roman
tiek. Het boek is uitgevoerd met uitgesneden illustraties van Charlotte Gastaut, van wie
eerder Het zwanenmeer verscheen. Voor als je je kindje echt iets bijzonders wil aanbieden!
(Uitgeverij Christofoor, vanaf € 19,95 / 5+).

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

•		Lekker stout zijn is heerlijk, maar dat mag natuurlijk niet.
		
Daarom is een boekenvriendje dat gewoon wel alles doet wat 		
		
verboden is heel leuk voor je kleintje! Zoals de echte slechterik 		
		
Drop uit het gelijknamige prentenboek Drop van Catharina
		
Valckx (Uitgeverij Gottmer, € 13,99).

•		Ze hebben razend ingewikkelde namen en zijn onverminderd 		
		populair: dinosaurussen. Voor de kleine ontdekker is er
		Mijn grote reis om de wereld: dinosaurussen van Laure du Fay
		(Uitgeverij Leopold, € 22,50).

En natuurlijk heel veel nieuwe boeken, tips rond activiteiten
en uitjes, en informatie over boeken en voorlezen.
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COLOFON
SA MEN S TE L L I N G E N R E D AC T I E

Julienne van den Heuvel & Wilma van der Pennen
VO R MGE V I N G

Lijn 1, Haarlem

BoekStart wordt gecoördineerd door Stichting Lezen
en de Koninklijke Bibliotheek, is onderdeel van het
programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd
door OCW.

De (A)J-nummers na sommige annotaties verwijzen naar de SISO-indeling in
de Bibliotheek; AB betekent geschikt voor baby’s; AP is voor peuters (2-4 jaar);
AK voor kleuters (4-6 jaar), A betekent voorleesboek.

Kom naar de Bibliotheek!

