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Mama Mette: 'Yke was op deze foto zes weken, toen was ze al dol  
op boekjes. Eerst was het vooral lachen en geïnteresseerd naar de  
contrasten kijken. Nu voelt ze ook aan de boekjes en slaat ze er 
enthousiast op. Wanneer ik een boekje tevoorschijn haal, schatert  
ze van het lachen. Ik ben ervan overtuigd dat als je vroeg begint, je 
kindje een echte boekenwurm wordt. Yke is er eentje in ieder geval!’
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Boekentips

Dikkie Dik babyboekje
Jet boeke (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 11,99

Stoffen babyboekje over de beroemde kater Dikkie Dik, die dit jaar 
zijn veertigste verjaardag viert! Met tekst op rijm en op de achter-
kant een spiegeltje van folie. Ab (3 mnd+)

• Ook nieuw: Dikkie Dik: Lente, zomer, herfst en winter, inclusief   
 dvd met alle verhaaltjes uit het boek, plus extra animaties  
 (€ 12,99) en Dikkie Dik activiteitenkaarten, een doosje met  
 25 kaarten boordevol spelletjes en een uitwisbare stift (€ 8,99). 
• Er zijn verschillende apps van Dikkie Dik. Te downloaden via de  
 Itunes Appstore.
• Vanaf september is er een nieuwe voorstelling in het theater:   
 Dikkie Dik & ik. Informatie en speellijst zijn te vinden op de  
 Dikkie Dik-website.

Grote dieren
Marion billet (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 14,95

Welk geluid geeft een nijlpaard en hoe voelt zijn huid? De vijf grote 
dieren in dit dikkartonnen prentenboekje kun je niet alleen horen, 
je kunt ze ook aaien! Ook om te voelen en te horen: Bibberdiertjes. 
Twee nieuwe deeltjes in een uitgebreide serie geluidenboekjes 
van hoge kwaliteit. AP (1+)

Boe, tok, bèh!: etenstijd op de boerderij
Surya Sajnani (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Ploegsma / Wee Gallery, € 12,99

Stevig kartonnen geluidenboek waarmee door een druk op de 
knop vijf boerderijdieren te horen zijn. De geluiden staan als klank-
nabootsing in de tekst bij de prenten. Ook verschenen: Beng, beng, 
boem!, over muziek maken. AP (1,5+)

• De collectie van het merk Wee Gallery bestaat uit boekjes,  
 knuffels, speelgoed en leuke producten voor de kinderkamer.   
 Zie ook: Wee Gallery.

https://dikkiedikboeken.nl/voorbeeld-pagina/agenda/
https://weegallery.com/


Boekentips

Puzzelboek: nijntje logeert bij opa en oma
Dick bruna (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Mercis Publishing, € 12,50

Stevig kartonboek over nijntje die bij haar opa en oma gaat loge-
ren. Elke rechterpagina bevat een legpuzzel, oplopend in moeilijk-
heidsgraad van vier stukjes naar negen stukjes. Speelse uitgave, 
waarmee de fijne motoriek geoefend kan worden. (2+)

• Ook nieuw: drie mini-vensterboekjes over klein, groter, grootst,  
 knippen met een schaar en zoeken naar ronde vormen (€ 4,95  
 per stuk).

Volg de lijn 
britta Teckentrup (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Oogappel, € 12,99

Een lange rode lijn loopt door alle illustraties heen. Waar gaat de 
lijn naartoe? En welke lijnen zijn er nog meer? Volg de poes, de hond 
en het vliegtuig, en ontdek zo kleuren, cijfers en geluiden! AP (2+)

Vroem, vroem, Panda!
Studio Circus (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 9,99

Panda, in zijn stoere open auto, gaat een dagje naar zee. Onderweg 
ziet hij heel veel manieren om op reis te gaan: zo zit Leeuw op de 
fiets, heeft Konijn een brommer en pakt Olifant het vliegtuig. Kar-
tonnen uitklapboek met een doorlopende illustratie in vrolijke 
kleuren. AP (2+)

• De babyproducten van Studio Circus groeien in populariteit. 
 De tekeningen uit dit boekje zijn onder meer terug te vinden op  
 posters, behang en lampen. Zie: Studio Circus.
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https://www.studio-circus.nl/c-4491800/collectie-vroem-vroem/


Boekentips

Een kusje van Kleine Vis
Lucy Cousins (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 11,50

Kartonboek met in elke pagina een ovale uitsparing waardoor een 
pluchen vingerpopje in de vorm van Kleine Vis tevoorschijn komt. 
In de tweeregelige tekst op rijm vertelt Kleine Vis wat hij allemaal 
kan: met zijn staart flipperen, rondjes draaien… en zijn moeder 
een knuffel geven! AP (2+)

Fiep in tegenstellingen
Gioia Smid (samenstelling) en Fiep Westendorp (tekeningen)

Uitgeverij Fiep, € 8,50

Uit de vele illustraties van Fiep Westendorp zijn voorbeelden geko-
zen die tegenstellingen laten zien: warm-koud, verdrietig-blij,  
dik-dun... Een educatief boekje met illustraties die nog altijd even 
aantrekkelijk zijn! AP (2,5+)

• Ook leuk om te lezen: De Pim en Pom Knisperkrant, gemaakt   
 van biologisch katoen vol weetjes over de katten Pim en Pom   
 (Uitgeverij Rubinstein, € 14,95).
• In Stadskasteel Zaltbommel is een permanente tentoonstelling  
 te zien van het werk van Fiep Westendorp. 

Wie verstopt zich daar bij de rivier?
Katharine McEwen (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 10,99

Achter de meer dan twintig flapjes staan grappige en interessante 
weetjes over dieren in en rondom de rivier. Leuk om samen te bekij-
ken en voor te lezen aan onderzoekende peuters en kleuters! In 
dezelfde serie verschenen boekjes over de boerderij en het bos. AP (3+) 

Een boek vol puntjes
Xavier Deneux (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Oogappel, € 19,99

Kartonboek met ronde doorkijkjes waarachter te zien is wat je kunt 
maken van een of meer puntjes: een glimworm, een slak, een eend-
je en nog veel meer! Aantrekkelijk uitgevoerd boek, waarmee het 
tellen van 1 tot en met 10 geoefend kan worden. AP (3+)
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https://stadskasteelzaltbommel.nl/collectie/voor-kinderen/
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Boekentips

Mijn papa
Ao De en Ao Teer (tekst) en Annemarie van Haeringen (tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 14,99

De papa van kleine olifant kan slapen… Elke ochtend kost het heel 
wat moeite om hem wakker te maken. Daar heeft kleine olifant wel 
een oplossing voor! AP (3+)

Beer of geen beer (we gaan het zien)
Karl Newson (tekst) en Anuska Allepuz (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 13,99

‘Wat ben ik ook weer? zei de beer op een keer. Hij wist het niet meer.’ 
Zo begint dit humoristische prentenboek over het zoeken naar de 
eigen identiteit. Na een lekker lange winterslaap is het hem duide-
lijk: ‘Hé, ik weet het weer: Ik ben een... UITGESLAPEN bEER!’. Van 
dezelfde illustratrice verscheen Die peer is voor mij! (Gottmer, € 13,99), 
dat dezelfde vrolijke uitstraling heeft. AK (4+)

De tijger in mij
Marieke van Ditshuizen (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 14,95

Augustus is nogal woest en wild: hij lijkt wel een tijger! Als hij bui-
ten weer eens lekker bezig is, voelt hij zich veranderen. Zou hij nu 
opeens een echte tijger zijn? En ja, hij heeft een vacht vol strepen en 
een lange staart. Fijn prentenboek over een fantasievol jongetje 
dat van zijn avontuur geleerd heeft. Of toch niet…? AK (4+)

Haren vol banaan
Erik van Os (tekst) en Noëlle Smit (tekeningen)

Uitgeverij Rubinstein, € 19,99

bundeling van vieze en stoute liedjes, die op de bijgeleverde cd te 
beluisteren zijn (voorgelezen en gezongen). Met vrolijke illustraties 
en een speelse opmaak. J 788.2 (4+)

• bekroond met de Sardes-Leespluim.

Kijk voor meer boekentips op boekstart.nl, Leesplein 0-6 en boekenzoeker 0-8.☞

https://www.sardes.nl/portfolio/Sardes-Leespluim-augustus2018
http://www.boekstart.nl/tips/boekentips/
http://www.leesplein.nl/PB_plein.php
http://boekenzoeker.org/zero/page.aspx


 
kinderBoekenweek 2018: 'kom erBij!'
Van 3 t/m 14 oktober is het weer kinderboekenweek! Het centrale thema is dit keer vriend
schap, met als motto: 'kom erbij!'. ook de kleintjes doen mee: voor hen is er het speciale 
prentenboekje Kom erbij van milja praagman. Het is vanaf de eerste dag van de kinder
boekenweek in de boekwinkel te koop voor € 6,95. 

In de Kinderboekenweek is er rond het thema vriendschap veel te doen:

Uitgelezen boeken? kinderboekenruil!
Hoofdsponsor NS sluit dit jaar voor de vierde keer de Kinderboekenweek af met de  
NS Kinderboekenruil. Zij organiseren dit op zondag 14 oktober tussen 10.00 en 16.00 
uur op station Utrecht Centraal en Den Haag Centraal. Om het boekenfeest compleet 
te maken, lezen er die dag kinderboekenschrijvers en conducteurs voor in een mini- 
voorleescoupé.

meet & greet milja praagman!
Milja Praagman, de maker van het speciale prentenboekje voor de Kinderboekenweek, 
is ook op de NS Kinderboekenruil te vinden. Zij reist tijdens de Kinderboekenweek 
door het land. Kijk hier welke boekhandels en bibliotheken zij bezoekt voor interviews, 
presentaties en signeersessies.

Activiteiten in de Bibliotheek en boekhandel
Leuk om te weten: bibliotheken en (kinder)boekwinkels organiseren tal van leuke evene-
menten: er komen auteurs voorlezen of signeren of je kunt voorstellingen bijwonen. 

de Voorleesgids
Op zoek naar boeken rond het thema vriendschap? De Voorleesgids (0-6 jaar) biedt 
een overzicht van de leukste boeken. Plus (boeken)tips, weetjes en achtergronden over 
kinderboeken en schrijvers. In oktober verkrijgbaar in de boekhandel.

☞> 6
Meer informatie is te vinden op de website van de Kinderboekenweek.

https://www.ns.nl/uitgelicht/tijd-voor-lezen/kinderboekenruil.html
https://www.kinderboekenweek.nl/activiteiten/tournee-Milja-praagman/
https://www.kinderboekenweek.nl/
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Voorlezen in de kinderopVAng

er zijn al veel kinderdagverblijven en  
peuterspeelzalen die meedoen met Boek
start. je ziet dat meteen aan de gezellige 
voorleeshoek. je kindje kan daar zelf boek
jes pakken, die uitnodigend op grijphoogte 
staan. zo leert het zelf met boekjes omgaan. 
Voorzichtig, want het is geen speelgoed, 
maar boeken horen er wel gewoon bij!

In de voorleeshoek wordt natuurlijk ook voorgelezen. Aan een kindje dat even behoefte 
aan rust heeft, aan een paar kindjes of aan een heel groepje. Maar altijd zo dat elk kindje 
de plaatjes in het boek goed kan zien. De leidster houdt in de gaten of alle kindjes het  
verhaal wel volgen. Als er eentje is afgeleid, wordt hij er weer gauw bij betrokken door  
bijvoorbeeld een vraag te stellen. Door dit interactieve voorlezen komt het verhaal het 
beste tot zijn recht. 

In een boekStart-kinderopvang wordt elke dag voorgelezen. De leidsters hebben van de 
bibliotheek een speciale scholing gehad om dit op de juiste manier speciaal aan kleintjes 
te kunnen doen. Ook aan baby’s! Dat is natuurlijk nog niet echt voorlezen. Het start met 
samen in een boekje kijken, aanwijzen en benoemen. Daarmee begint plezier in lezen én 
het is goed voor de taalontwikkeling. Dat geeft jouw kindje straks een voorsprong op 
school.

Soms bezoekt de kinderopvang met een groepje kinderen de bibliotheek. Dan is daar vaak 
een speciale voorleesbijeenkomst met activiteiten, bijvoorbeeld rond het thema van de 
Kinderboekenweek. Het is voor de kindjes ook leuk om rond te scharrelen tussen al die 
boeken. Zo raken ze ermee vertrouwd.

bekijk dit filmpje waarin wordt voorgelezen in een kinderopvang.

Doet jouw kinderopvang nog niet mee aan boekStart? Vraag er eens naar. Kinderdag-
verblijven en peuterspeelzalen die mee willen doen kunnen terecht bij de bibliotheek. 

☞

https://www.youtube.com/watch?v=rRADg-iHj4I
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kUnst Voor de Allerkleinsten

Hoe maak je jonge kinderen vertrouwd met beeldende kunst? natuurlijk door naar een 
museum te gaan. Veel musea hebben een speciaal op kinderen gericht programma met 
leuke activiteiten, ook voor de allerkleinsten. je kunt ook boekjes aanbieden waarin kunst 
een rol speelt. zoals onderstaande kartonboekjes uit de serie ‘kunst voor beginners’,  
met foto’s uit de collectie van het British museum. 

Dieren / Natuur
The british Museum (foto’s)

Uitgeverij Lemniscaat, € 9,95

Met deze boekjes leren jonge kinderen dieren en begrippen uit de natuur kennen aan  
de hand van kunstwerken. Getekende, geschilderde, van hout of klei gemaakte dieren en 
voorwerpen zijn mooi in beeld gebracht. Met achter in de boekjes korte informatie bij alle 
kunstvoorwerpen. J 708.5 (2+)

•  Kijk samen naar de afbeeldingen en benoem wat er staat. Vertel daarna iets over  
  het kunstwerk: ‘Dit hondje is gemaakt van hout’, ‘Zou er echt een roze hert bestaan?’,   
  ‘Waar zou die zonnebloem van gemaakt zijn?’.
•    Scan de bijbehorende QR-code op je smartphone voor meer informatie (Engelstalig).

kunstworkshops voor kinderen
beeldend kunstenaar en prentenboekenmaker Hervé Tullet geeft workshops om kunst te 
(leren) maken. Elf van zijn lessen in kunst zijn gebundeld in Kunstworkshop voor kinderen 
(Uitgeverij Lemniscaat, € 22,50). bruikbaar voor iedereen die met kinderen vanaf vier jaar 
aan de slag wil gaan. 
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op stap met de kleine museumbezoeker
Op de website Kunstfanaatjes vind je tips om een museumbezoek met kleine kinderen 
voor te bereiden en tot een succes te maken. begin met het uitkiezen van het juiste  
museum. Op de site vind je een overzicht van ruim dertig Nederlandse musea. En nog  
een handige tip: kijk door de ogen van een kind!

kinderkunstboeken
Vanaf 2010 geeft het Gemeentemuseum in Den Haag in samenwerking met uitgeverij
Leopold kinderkunstboeken uit bij grote tentoonstellingen. Er zijn boeken verschenen  
over bijvoorbeeld Karel Appel, Jan Toorop en Piet Mondriaan. Nieuw is het prentenboek 
Jawlensky: haar ogen, gemaakt door bette Westera en Sylvia Weve bij de tentoonstelling 
rond Alexej von Jawlensky (t/m 27 januari 2019). Klik hier voor een overzicht van alle  
prentenboeken (geschikt voor 4 jaar en ouder).

Andere boeken over kunst
nijntje in het museum
Dick bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis Publishing, € 6,95. Ap (2+)

Dribbel naar het museum
Eric Hill (tekst en tekeningen). Uitgeverij Van Holkema & Warendorf, € 8,99. Ap (2+)

Rijks Museum ABC
Wim Pijbes (samenstelling). Uitgeverij Rubinstein, € 14,95. j 731 (4+)

De Gouden Lijst
Rindert Kromhout (tekst) en Gerda Dendooven (tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 14,99. Ak (4+)

Aap & Mol in het Rijksmuseum
Gitte Spee (tekst en tekeningen). Uitgeverij Memphis belle, € 14,95. j 700.4 (5+)

Naar het museum
Florence Ducatteau (tekst) en Chantal Peten (tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 16,95. j 037 (5+)

https://www.kunstfanaatjes.nl/artikelen/10-tips-museumbezoek-met-kinderen/
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/kinderkunstboeken
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ActUAliteit 

een huis voor Harry: prentenboek van het jaar 2019
Elk jaar staat er een prentenboek centraal tijdens De Nationale 
Voorleesdagen. Voor 2019 is dat Een huis voor Harry van Leo Timmers 
(Uitgeverij Querido). Het doel van De Nationale Voorleesdagen,  
die worden gehouden van woensdag 23 januari t/m zaterdag  
2 februari 2019, is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die 
zelf nog niet kunnen lezen.

theater: woezel & pip en de tijdmachine
Samen met hun vriendjes buurpoes en Charlie beleven  
Woezel en Pip een nieuw avontuur. Familiemusical voor  
kinderen vanaf 2 jaar. Klik hier voor meer informatie.

ode aan monsieur Hulot
Prentenboekenmaakster Yvonne Jagtenberg maakte een uniek 
prentenboek voor kleuters vanaf 4 jaar bij de inmiddels 60-jarige 
film Mon oncle van Jacques Tati. In Mijn wonderlijke oom (Uit-
geverij Rubinstein, € 14,99) brengt ze een eigenzinnige ode aan 
de Franse filmmaker en zijn alter ego, monsieur Hulot. Vanaf 
oktober is de oorspronkelijke film in het hele land weer te zien 
in diverse filmhuizen en in Filmmuseum Eye. Leuk voor ouders 
en grootouders! 

65 jaar gouden Boekjes
Je ouders kregen ze al als kind voorgelezen, zij lazen ze aan jou 
voor en jij weer aan jouw kindje: de Gouden boekjes. Ter ere van 
het jubileumjaar is er de expositie Alles wat ik weten wil heb ik 
uit een Gouden Boekje rond de Nederlandse en belgische Gouden 
boekjes illustratoren. Tijdens de opening wordt het Gouden 
boekje Naar Amerika! Van Charlotte Dematons (Uitgeverij Rubin-
stein, € 7,50) gepresenteerd. Vanaf 6 oktober in het ss Rotterdam.

https://www.nationalevoorleesdagen.nl/
https://www.ntk.nl/voorstelling/woezel-en-pip-en-de-tijdmachine
https://ssrotterdam.nl/


sport en spel

Bewegen is goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Al in de eerste zes  
maanden wordt daarvoor de basis gelegd. Veel (buiten) spelen betekent gezond en  
evenwichtig opgroeien. en ook sporten hoort daarbij, inclusief winnen en verliezen!

Wat een heerlijke sport! 
Ole Könnecke (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 14,99

Er zijn heel veel verschillende soorten sporten die je alleen 
kunt doen of met een groepje. Alle dieren in dit vrolijk geïllus-
treerde prentenboek doen mee, bijvoorbeeld met voetbal, 
paardrijden, tennis of wielrennen. Geen berg te hoog voor 
deze stoere dieren! J 617.1 (4+)

•  Laat je kleuter aan de hand van dit boek kennismaken met de verschillende sporten.   
  Praat over de activiteiten: ‘Wat doe jij als je buiten speelt?’, ‘En welk spelletje doe je   
  graag binnen?’.
•    Probeer wat dingen uit: hardlopen, hoogspringen over een touw, dansen op muziek.   
  Samen met wat vriendjes kunnen al kleine wedstrijdjes gehouden worden, inclusief   
  een beloning. Ook leuk voor een partijtje!
•    Ook prentenboeken die niet speciaal over sport of spel gaan, kunnen als basis dienen   
  om lekker te bewegen. Lees het boek voor en laat het verhaal naspelen door middel van  
  bewegingsoefeningen. Neem bijvoorbeeld Spet, spat, Eendje van Lucy Cousins (Uitgeverij  
  Leopold, € 14,99). Daarin is Eendje aan het springen, rondjes draaien en veren uit-   
  schudden! 

Andere boeken over sport en spel
Bezig Beertje in de raceauto
benji Davies (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 7,99. Ap (2+)

Anna in het zwembad
Kathleen Amant (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 13,95. Ap (2,5+)

Voetballen met Muis
Lucy Cousins (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 13,99. Ap (3+)

Balotje op ballet
Yvonne Jagtenberg (tekst en tekeningen). Uitgeverij Rubinstein, € 8,95. Ak (4+)

Elmer en de wedstrijd
David McKee (tekst en tekeningen). Uitgeverij Van Goor, € 13,99. Ak (4+)
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weetjes

mijlpaalkaarten in groeigids
In de GroeiGids van het consultatiebureau zitten twee leuke 
boekStartmijlpaalkaarten met de boekenvriendjes Fien en 
Milo. Maak een foto van je kindje met zo’n kaart en laad de 
foto direct in de gratis GroeiGids-app. Zo maak je een mooi 
groeialbum met mijlpalen, groeicurves, foto’s en meer. 

BereslimmeBoeken
Digitale prentenboeken zijn filmpjes van bestaande pren-
tenboeken, waar bewegende plaatjes, stemmen en muziek 
bij zijn gemaakt. Dat geeft plezier én het is goed voor de 
taalontwikkeling. bereslim.nl biedt interactieve animatie-
films van bekende prentenboeken voor kinderen vanaf  
3 jaar, die in de bibliotheek gratis te bekijken zijn. Thuis  
de boeken bekijken kan ook. Vraag in de bibliotheek naar 
een gratis code voor drie weken.

sardesleespluim
De Sardes-Leespluim is een maandelijkse bekroning van boeken 
voor jonge kinderen (0-6 jaar) met als doel kinderen vertrouwd 
te maken met boeken en lezen. bij ieder Leespluimboek worden 
suggesties gedaan voor activiteiten. In september gaat de prijs 
naar Die eland is van mij van Oliver Jeffers (Uitgeverij Hoogland 
& Van Klaveren, € 14,50).

pippo plus: een verhaaltje voor het slapengaan
PIPPO is een tijdschrift voor 1-3 jaar 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. In het oktobernummer vind je een special over 
voor lezen voor het slapengaan met handige tips en boeken over 
het slaapritueel. Voor kinderen vanaf 3 jaar is er hét voorlees-
tijdschrift POMPOEN.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.tjuna.groeigids
http://web.bereslim.nl/bereslim/bereslimme-boeken/overzicht-boeken.html
https://www.sardes.nl/C188-Sardes-Leespluim.html
https://pippo.nl/
https://pompoen.com/
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weetjes

ontspanning en rust
Onlangs verscheen een boek vol praktische tips om rustmomenten in te bouwen in het 
dagritme van jonge kinderen: Rustgevende activiteiten van Amandine Wanert (Uitgeverij 
Holland, € 14,95). Er zijn zes activiteiten: ontspanningsoefeningen, dierengeluiden,  
fantasiespel, liedjes, verhalen en knuffelrituelen. Spelenderwijs wordt daardoor gewerkt 
aan de fysieke ontwikkeling, de taalontwikkeling en luistervaardigheid, de ontwikkeling 
van de fantasie en de emotionele ontwikkeling. 

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

•  bouwplaten, uitklap- en opzetboeken: kinderen vinden het leuk  
  om met het pop-up-huis van hun boekenvriendje te kunnen   
  spelen. Een leuk voorbeeld hiervan is Gonnie en haar vriendjes   
  spelen op de boerderij van Olivier Dunrea, met vijf losse gansjes,  
  een varkentje, een hooiberg en een huisje! (Uitgeverij Gottmer,  
  € 13,99).

•  Sommige kinderen hebben (een tijdje) een fantasievriendje.   
  Die zullen niet opkijken van een nieuw, onzichtbaar vriendje  
  in de klas. Centraal staat: Een spookje in de klas van Mabu  
  (Uitgeverij Clavis, € 14,95).

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

http://www.boekstart.nl/
http://www.lezen.nl/
https://www.kb.nl/
http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4102

