Mama Mona: ‘Toen Levi 4,5 maand was, deed hij het boekje direct
in zijn mond: hap, dat is een lekker boek! Nu Levi 9 maanden oud is,
houdt hij het boekje zelf vast en kan hij er al in bladeren. Ook maakt
hij er geluiden bij, waaruit blijkt dat hij blij is.’

BoekStart voor jou! 2

BOEKENTIPS
Leka: aanwijsboekje
Ikea, € 7,99

Lekker zacht stoffen babyboekje over dieren. Met voelelementen,
een spiegeltje, een piepertje en een flap waarachter een muis
verscholen zit. Een boekje waarmee veel te ontdekken en te doen
valt! (6 mnd+)

Aadje Piraatje moet in bad
Marjet Huiberts (tekst) en Sieb Posthuma (tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 8,95

Plastic boekje voor in bad, dat al gedetailleerde tekeningen
bevat en een grappig verhaal op rijm. Voor stoere kleintjes die
niet schrikken van Joop-houten-poot, Jan-zonder-hand en Goofzonder-oog. Er is ook een Aadje Piraatje app! Leuk voor later of
voor de grotere broer of zus. AB (1+)

Woezel & Pip: Welterusten
Guusje Nederhorst (concept)
Uitgeverij Leopold/Dromenjager, € 14,99

Het heeft heel wat voeten in de aarde voordat de hondjes Woezel
en Pip in hun mandje liggen: eerst nog in bad, tandjes poetsen,
verhaaltje voorlezen… en dan is het knuffellapje van Pip zoek!
In de luxe verpakking zit ook een zacht doekje. Er is een
Woezel & Pip app, met liedjes, spelletjes en een puzzel. AB (1+)

De tractor van Muis
Lucy Cousins (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Leopold, € 7,50

Muis heeft het maar druk: met haar tractor ploegt ze het land
om en plant zaadjes. Ze brengt de lammetjes naar de schuur.
Maar wat is dat? Is er een lammetje zoek? In vorm uitgesneden
kartonboek met vrolijke illustraties waarop al heel wat te zien is.
AB (1,5+)
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Kleine Billy-Bob / Kleine Billy-Bob krijgt kusjes
Pauline Oud (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Clavis, € 10,95 per stuk
ob.
Billy-Baltijd op. nen.
be
kleine
Dit is zijn mutsje en twee n.
ikje tien tene e.
eft
Hij he
een bu
Fe

Twee kartonboekjes over peuter Billy-Bob met een tekst op rijm en
Pauline Oud

is
etjes
eft
zijn vo lly-Bob ee.
ob he
Billy-Baan allebei dje van Bi et z’n tw

vrolijke illustraties. Ze gaan over dingen die Billy-Bob doet, zoals
ien
En
aag m
ste vr
ek.
el gr
jes)bo
Het be spelen he
n,
k (rijmp
Ze
vrolij maande thema.
r en
nbaa
naf 18 t kind als
herke uters va
van he
pe
Voor lijks leven
ge
het da

Een

oks.com

spelen met zijn vriendinnetje Fee, knuffelen met zijn knuffelkonijn
met

lijks

’s

baby

voor

dage

www.c

lavisbo

eden

89
9 7

m.
Ken je klein
f 12
emotie
vana
m.
eld
Ze hebben e Billy-Bobvana
de wer
enf 18zijn vrie
allebei
m.
ndinikkeling
f 24
taalontw netje Fee
vana
Hun buikje een neu
sje,
?
m.
r ruiken
zit vers vanaf 30 daa
Met hun
ze mee.
mondje eten topt onder hun
truitje.
En soms
kleine Billy
geven ze
-Bob en Fee
er wel hon
.
derd kusj
Een herk
es mee!
enbaar en

044

er
s peut

Clavi

12

8215

9044

978-

krijgt
kusjes

leve

digh

vaar

ISBN

n

821

512

Pauline Ou

d

en op het potje gaan. Als extra staan er vragen die je aan je kindje
krijgt kusjes

kunt stellen. Zo kan er al snel een gesprekje ontstaan. AP (1,5+)

vrolijk (rijm
Voor peut
pjes)boek.
ers vana
met het
f 18
dagelijks
leven van maanden,
het kind
als them
voor baby’s
vanaf 12
m.
vanaf 18
m.
vanaf 24
m.
vanaf 30
m.

a.

dagelijk

s leven

vaardigheden
emotie

www.clavisb

ooks.com

ISBN 978-904

4821529

de wereld
taalontwikkeli

ng

9 7890
4

4 8215
2

9

Clavis peut
er

Gonnie & vriendjes in ganzenpas
Olivier Dunrea (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 12,95

Het kleine gansje Gonnie stapt al tien jaar door boekenland. Dat
wordt gevierd met een groot kartonboek waarin Gonnies vriendjes
zich – in ganzenpas – voorstellen. Achter de ruim veertig flapjes
zitten allerlei verrassingen. Een overzicht van alle boekjes over Gonnie is te vinden op de website, met spelletjes en een kleurplaat. AP (1,5+)

De picknick van Kikker
Max Velthuijs (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Leopold, € 15,99

Kikker begrijpt er niets van: waar is toch zijn tafelkleed? En ook de
taart van Varkentje is zoek… Aan de hand van vragen worden peuters uitgenodigd te kijken wat er verstopt zit achter de flapjes. AP (2+).

☞

Reserveer vast in je agenda: vanaf september brengt Theater Terra weer
een nieuwe Kikker-musical voor kleuters: Kikker is jarig!
Kijk hier voor de speellijst.
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BOEKENTIPS

Poezen tellen met Pim & Pom
Fiep Westendorp (tekeningen)
Uitgeverij Fiep, € 7,99

Met dit speelse kartonboekje kan het tellen van 1 tot en met
10 worden geoefend. De herkenbare tekeningen van Fiep Westendorp laten al heel wat details zien. Gebaseerd op de verhalen van
Mies Bouhuys. Kijk ook eens op de Pim & Pomkindersite.
Met liedjes, filmpjes en spelletjes. AP (2+)
Baby en ik
Emma Dodd (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Gottmer, € 10,95

Een nieuwe baby brengt soms heel wat teweeg. Met dit boekje
kan hierover gepraat worden. Kijk naar het meisje dat al een echt
‘moedertje’ is: ze wandelt met haar babypop, geeft een flesje en
een schone luier… Precies zoals haar mama! Een boekje met flappen, schuifjes en zachte lapjes. AP (2+)
EmotieKoffer
Qukel, € 28,-

Stoffen boek met flappen en spiegeltje waarop gezichtjes zijn
geborduurd met verschillende emoties. Er zijn zeven verhaaltjes
die over het dagelijks leven van het kind gaan. Zo kan je samen de
dag doornemen: hoe was het buitenspelen? En de logeerpartij bij
oma? Qukel-producten zijn te koop via de website en in een aantal (speelgoed)winkels. (2,5+)
Doe je mee met nijntje?
Dick Bruna (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Mercis Publishing, € 12,50

Kartonboek met losse figuurtjes die vastgekleefd kunnen worden
aan de vilten pagina’s. Er wordt steeds een vraag gesteld rond een
onderwerp: wat is er nodig om taartjes te bakken, te klussen met
opa of samen te spelen met vriendinnetje nina?
Kijk ook eens op de nijntje-site. (3+)
>4

BOEKENTIPS

Max en de Maximonsters
Maurice Sendak (tekst en tekeningen)
Uitgeverij Rubinstein, € 9,95

Luistereditie van het klassieke boek over de kleine, eenzame Max
die koning wordt van de Maximonsters. De cd bevat nog zes andere
verhalen van dezelfde schrijver, die stuk voor stuk de moeite waard
zijn. AP (3+)

Ik ben de sterkste!
Jan De Kinder (tekst en tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 13,95

Op de prenten is het goed te zien: Big blakert van zelfvertrouwen!
Hij vindt dat hij sterk is, echt heel erg sterk. Big durft zich zelfs met
Olifant te meten. En die moet toegeven: Big is inderdaad heel erg
sterk! Humoristisch prentenboek voor kleine opscheppertjes. AP (3+)

Bo is geen varken
Geert De Kockere (tekst) en Tineke Van Hemeldonck (tekeningen)
Uitgeverij Oogappel, € 12,99

Varkentje Bo houdt het stug vol: hij is geen varken! Met veel fantasie
tovert hij zichzelf om in een egel, een olifant of een kikker. Maar telkens gebeurt er iets waardoor hij toch gewoon weer in een varkentje
verandert. Er zijn nog meer boeken over Bo en er is een app met
verhalen, muziek, spelletjes en recepten. Neem eens een kijkje op de
website. AK (3,5+)

☞

Kijk voor meer boekentips op boekstart.nl, Leesplein 0-6 en
Boekenzoeker 0-8.
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THEMA: ONDERWEG
Met jonge kinderen op reis gaan is een verhaal apart. Om te beginnen hebben zij
nog geen benul van tijd. Zij kunnen niet inschatten wat bijvoorbeeld een dag rijden
betekent. Kijk daarom niet vreemd op als je kind vraagt ‘zijn we er al bijna?’ als jullie
nauwelijks de straat uit zijn! Wij zien een reis als middel om die leuke vakantie te gaan
houden, jonge kinderen leven in het nu. Maak dat zo aangenaam mogelijk, dat is voor
alle partijen het beste! Zorg voor leuke boekjes; afhankelijk van de beschikbare ruimte
kunnen dat er een paar zijn of een hele tas. Zo heb je altijd afleiding bij de hand.
Natuurlijk moet het favoriete boek van je kleintje mee. Zeker in een onbekende omgeving
biedt een vertrouwd verhaal houvast en veiligheid. Daarnaast is het leuk om in te spelen op
de bestemming. Gaan jullie een strandvakantie houden? Kies dan een boekje over spelen
in het zand of in het water. Of wordt het een camping bij het bos? Dan is een verhaaltje
waarin een tent voorkomt leuk of een aanwijsboekje met dieren die in het bos leven.
Je kunt ook een boekje kiezen met het vervoermiddel waarmee je reist als onderwerp:
een boek over auto’s, boten of vliegtuigen. Of een boek over wat er allemaal te zien is
onderweg of op bijvoorbeeld een luchthaven. Als deze boeken eigenlijk voor wat oudere
kinderen zijn bedoeld, is dat niet erg. Op de plaatjes valt genoeg aan te wijzen, te benoemen en er is heel wat bij te vertellen.
Denk verder aan knutsel-, doe- en kleurboeken (kijk hiervoor ook op pagina 10 en 11 van
deze folder). Je kleintje is dan even lekker bezig. Samen een digitaal prentenboek op je
tablet bekijken kan ook. Dat zijn bestaande prentenboeken waarbij bewegende plaatjes,
stemmen en muziek zijn gemaakt, die als een filmpje op je scherm verschijnen. Er samen
mee bezig zijn is gezellig én het is goed voor de taalontwikkeling van je kind. Wil je zelf
even rust? Zet dan een luisterboek op of een liedjes-cd.
>6

Boeken over op reis en vakantie
Boer Boris gaat naar zee
Ted van Lieshout (tekst) en Philip Hopman (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 12,95 AP (2+)

Kamperen met Fien en Milo
Pauline Oud (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 12,95 AP (2+)

Mijn autoboek (app)
Harmen van Straaten (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 3,59 (2+)

Muis onderweg (dvd)
Lucy Cousins (tekst en tekeningen). Uitgeverij Universal Pictures, € 7,99 (2,5+)

Otto in de luchthaven
Tom Schamp (tekst en tekeningen). Uitgeverij Lannoo, € 9,99 AK (3+)

Pim en Pom op safari (app)
Fiona van Heemstra (tekst) en Fiep Westendorp (tekeningen). Uitgeverij Fiep, € 1,79 (2+)

Vervoersdingen
Nathalie Faber (tekst) en Matthijs Immink (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 9,95 AP (1,5+)

Vroem, vroem, liedjes voor onderweg
Dirk Scheele (tekst) en Harmen van Straaten (tekeningen). Uitgeverij Pimento, € 19,99 (boekje + cd)
AJ 788.2 (3+)

Zon, zee, zand: zomer met nijntje! (luisterboek)
Dick Bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Rubinstein, € 9,95 AP (2+)

☞

Kijk ook op:
Boekenzoeker 0-8; Op reis, vakantie
Leesplein 0-6: Vakantie
Leesplein 0-6: Op reis
Leesplein 0-6: Vervoer

☞

Luisterboeken en apps vind je op:
BoekStart: digitale prentenboeken en apps
Leesplein 0-6: Luisterboeken
Leesplein 0-6: Apps
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TIPS & TRICS

Mama Loes: ‘Suzie (3,5 mnd) vindt het heel interessant om plaatjes te kijken en vooral het
stoffen boekje over Pim en Pom lijkt vanwege de felle kleurtjes favoriet. We gaan vaak echt
even met haar zitten en ‘lezen’ dan vijf minuten om haar te laten wennen aan voorgelezen
worden. De teksten verzinnen we erbij. Door de knisperpagina’s pakt ze het boekje ook
snel zelf als het bij haar in de box ligt.’
Deel je voorleeservaringen met andere ouders!
Mail naar Julienne van den Heuvel, redacteur BoekStart voor jou!.

Boeken kiezen
Welk boekje is geschikt voor mijn baby? En wat vindt een dreumes leuk? Aan welke boeken
heeft mijn peuter het meest? Dit hangt samen met hoe de ontwikkeling van je kindje
verloopt. Lees hier over de verschillende ontwikkelingsfasen van 0-4 jaar, welke soorten
boeken daarbij aansluiten en hoe je het beste samen een boekje kan lezen.
Woordjes leren in het babylab
Al vanaf hun zesde maand zijn baby’s in staat woordjes te herkennen. Maar hoe ze hun
woordenschat vergroten, dat is een vraag waar onderzoekers zich al jarenlang over buigen.
Ook bij het babylab van de Universiteit van Amsterdam.
>8

TIPS & TRICS

De Top-4 van… Maaike van Dongen van kinderdagverblijf Ootje Tontel (Middenbeemster)
• Voor de allerkleinsten tot 1 jaar is het Lamaze Ontdekkingsboek super! Het is van stof,
goed vast te houden, heeft verschillende kleuren en stofjes, en een knispergeluid.
De baby’s worden er echt blij van, ze kunnen er een tijd mee bezig zijn en ervaren zo al
het plezier van een boek.
• Voor dreumesen van 1-2 jaar is het boek Mijn allereerste woordjes van Roger Priddy
geweldig. Het is een mooi stevig boek, heeft aansprekende foto’s, ook foto’s met kinderen
erop en verschillende thema’s. Het geeft stof om aan te wijzen, te zoeken en te benoemen.
• Voor peuters van 2-3 jaar: Van top tot teen van Eric Carle. Een boek met grote tekeningen
in een stijl die aanspreekt bij peuters. Het lokt uit om de dieren na te gaan doen, als dit
lukt dan geeft het de kinderen een goed gevoel!
• Voor oudere peuters van 3-4 jaar: Wij gaan op berenjacht van Michael Rosen. Het is
een spannend boek voor bijna kleuters. Er komen veel nieuwe woorden in voor en de
herhaling is prettig. Je kunt het prachtig naspelen met de kinderen.
Boekenwurmpjes in spe
Kersverse mama’s Angela en Joyce schrijven over het moederschap en alles waar zij op
dagelijkse basis mee te maken krijgen. Op Mama to Mama delen zij hun ervaringen en
kunnen (bijna) mama’s terecht. Ook voor wat betreft voorlezen aan kleine boekenwurmpjes!
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THEMA: KLEUREN

Rosalie: Kleuren
Brigitte Minne (tekst) en An Candaele (tekeningen)
Uitgeverij De Eenhoorn, € 11,95

Daar staat ze dan: eendje Rosalie, in haar rode
stipjesjurk, met op haar kop een paarse hoed,
in haar haartjes een blauwe strik en aan haar
feloranje poten twee knalgroene laarsjes! De
kleuren kunnen worden benoemd, maar uniek
is dat op een eenvoudige manier duidelijk
wordt gemaakt wat je krijgt als twee kleuren
gemengd worden. Een speels boek met flapjes,
dat al iets verklapt over de kleurenleer! AP (2+)
Andere boeken
Mijn eerste Gruffalo: Kleuren
Julia Donaldson (tekst) en Axel Scheffler (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 8,95 AP (1,5+)

Kleuren: flapjesboek
Felicity Brooks (tekst) en Mélisande Luthringer (tekeningen). Uitgeverij Usborne, € 11,95 AP (2+)

Het blauwe paard
Eric Carle (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 12,95 AP (3+)

Het monsterboek
Alice Hoogstad (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95 AK (4+)
Klik hier voor een kleurplaat.

Tip: om zelf te kleuren
Kleur met nijntje: feest! / sport en spel
Dick Bruna (tekeningen). Uitgeverij Mercis, € 3,50 per stuk (2+)

Muis’ placemat kleurboek
Lucy Cousins (tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 12,99 (2+)

Tip
Voor kinderen van 3+ is er het kleurendobbelspel ‘Kleuren-nijntjes’ (Ravensburger)
om spelenderwijs met nijntje de kleuren te herkennen en goed te rangschikken.
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DOETIPS

Blokjes op kleur sorteren
• Leg een aantal gekleurde blokjes door elkaar op tafel. Vraag je kind de rode blokjes bij de
andere rode blokjes te leggen. Doe dat ook met de andere kleuren.
Collage maken
• Gekleurde papiertjes (bijvoorbeeld vouwblaadjes) scheuren en er een collage van maken.
• Maak het iets moeilijker door met een kleurendobbelsteen de kleuren van de papiertjes
te laten bepalen.
• Bekijk vooraf het filmpje van Het Zandkasteel. Daar zijn nog meer leuke filmpjes te zien
rond kleuren.

Fragment
Muis eet rode appels.
Lekker en gezond.
Kora houdt van sinaasappels,
oranje en rond.
Kees plukt bananen,
krom en geel.
Eddie is dol op groene peren,
hij eet er heel veel.

(Uit: Muis’ eerste kleurenboek van Lucy Cousins)

11 <

ACTUALITEIT

Van 14 juli tot en met 17 augustus zijn Woezel & Pip te zien in
pretpark Julianatoren te Apeldoorn. Tijdens de 15 minuten
durende show zingen de twee beroemde hondjes liedjes over
bekende thema’s als vriendschap en samen spelen. Na afloop
kunnen kinderen met de twee vriendjes op de foto!

Tot en met 14 september is er in het Gemeentemuseum Helmond
de tentoonstelling Getekende helden, de vrolijke wereld van Fiep
Westendorp. De kleine bezoeker (vanaf ca. 3 jaar) maakt kennis
met bijvoorbeeld Pluk van de Petteflet, Jip en Janneke en Pim en
© Fiep Amsterdam bv; Fiep Westendorp Illustrations ontwerp Studio Jesse, Amsterdam druk Claessens Drukkerij Someren, www.mooidrukwerk.info

Pom. Ze kunnen spelen in het huis van Jip en Janneke en de andere
boekenhuisjes, maar ook leuke (en leerzame) opdrachten uitvoeren.
Kijk hier voor meer informatie.

Ieder jaar zijn er in het Dick Bruna Huis speciale zomeractiviteiten.
Ook wordt er regelmatig voorgelezen. Jarige kinderen kunnen er
hun partijtje vieren, met onder meer de verkleedkist van barbara
en een pannenkoek toe!

Speciaal voor peuters en kleuters is er in Villa Zebra in Rotterdam
de kunsttentoonstelling ZELF! Kinderen bedenken onder meer hun
eigen verhalen bij het kunstwerk ‘Waar is de taart’, met tekeningen
van Thé Tjong-Khing, waarbij ze aan de slag gaan met losse figuren
op een magnetische wand. Regelmatig worden kleine workshops
gehouden. Geopend op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
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WEETJES
Win een boek met BoekStart!
BoekStart organiseert regelmatig winacties via sociale media. Via Facebook, Twitter en
Google Plus kun je meedoen om kans te maken op een baby-, dreumes- of peuterboek.
De boeken worden beschikbaar gesteld door verschillende uitgeverijen waarmee BoekStart
samenwerkt. De winactie wordt maandelijks op verschillende momenten gehouden.
Houd de sociale media-kanalen van BoekStart in de gaten om te volgen en te liken en
maak kans op de nieuwste boeken!
Prentenboeken als smaakmakers
De Wereld van de Groentefroetels is een nieuw hulpmiddel om het eten
van groente en fruit leuker en makkelijker te maken voor peuters
en kleuters. Uit onderzoek blijkt dat zij eerder groente willen eten
als zij worden voorgelezen uit een prentenboek over figuurtjes die
graag groente eten. Er zijn drie verschillende thuisprogramma’s:
via de app, via e-books of via de VoorleesExpress. Geadviseerd wordt
om het voorlezen te combineren met het proeven van de groente of
het fruit dat voorkomt in het boek, bijvoorbeeld tijdens het voorlezen
of direct daarna.
Poëzieposters
Voor de kinderkamer zijn leuke poëzieposters te koop bij Stichting Plint. Er zijn posters
met een eenvoudig versje van bijvoorbeeld Nannie Kuiper, maar ook met wat moeilijkere
gedichten van Edward van de Vendel of Jos van Hest. Met leuke illustraties, waar telkens
iets nieuws op te ontdekken valt.
Goede apps voor de allerjongsten
Door de ontwikkeling van de touchscreen hebben de allerjongsten
een instrument gekregen waarmee ze heel intuïtief met media kunnen omgaan. Dreumesen, peuters en kleuters leren door hun zintuigen te gebruiken. Apps moeten echter wel aan voorwaarden
voldoen om optimaal aan te sluiten op de ontwikkeling van jonge
kinderen. Een goed voorbeeld is Noa’s sterren, winnaar van de Media
Ukkie Award 2014.
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MAAK JE EIGEN LEESPLEK
Je kindje kan gratis lid worden van de Bibliotheek. Daarnaast is het fijn voor je kind
om een eigen boekencollectie te hebben. Zo’n boekenverzameling hoeft helemaal niet
zo uitgebreid te zijn. Een paar boeken zijn al voldoende. Maak voor je kind een eigen
boekenplankje, waar het zelf bij kan!

Mama Mieke: ‘Dit is onze dochter Tess van 3 jaar in haar nieuwe boekenhoekje. Ze leest
(kijkt) heel graag boekjes. Ze gaat nu af en toe zelf naar haar slaapkamer en dan zit ze
rustig boekjes te lezen.’
Kijk hier voor meer leuke voorbeelden.
Wil jij jouw boekenhoekje thuis delen met anderen?
Met je kindje erbij is het helemaal leuk!
Stuur een foto naar Julienne van den Heuvel,
redacteur BoekStart voor jou!.
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COLOFON
S A ME N 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 is ontwikkeld door Stichting Lezen
en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken,
is onderdeel van het programma Kunst van Lezen
en wordt gefinancierd door OCW.
kunstvanlezen.nl
boekstart.nl
De AJ-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 betekent geschikt voor kleuters (4-6 jaar),
A betekent voorleesboek.

Kom naar de Bibliotheek!

