Voorleesweek boekentips
Aron en Aardappel
Josh Lacey, Gottmer
ISBN: 9789025775711

Aaron wil dolgraag een huisdier. Dag in, dag uit praat hij over niets anders. Wanneer
zijn papa hem een cadeautje geeft, is hij dan ook in zijn nopjes. Maar in het pakje zit
een aardappel: wat moet hij daar nu mee? Toch worden Aron en Aardappel al snel
onafscheidelijk, zozeer dat het moeilijk wordt om ooit nog afscheid te nemen.
Een warm voorleesverhaal over vriendschap en hoe die vele vormen kan aannemen.

Brave hond! Stoute kat! : versjes over de aard van het beestje
Bette Westera, Gottmer
ISBN: 9789025775346

Ben jij voorzichtig, zoals de alpenmarmot, of eerder een beetje onbesuisd, zoals de
eekhoorn? Herken je je meer in de dwarse geit of in het volgzame schaap? In 32
gedichten komen evenveel dieren aan bod, die als elkaars tegenpool worden
voorgesteld.
Een heerlijk poëtisch non-fictieboek waarin je veel te weten komt over de aard van de
beestjes en kan genieten van speelse gedichten en prachtige tekeningen.

Dat kan ik niet ; Dat kan ik wel
Inge Rylant, Pelckmans
ISBN: 9789464018608

Zijn tong uitsteken, dat kan de krokodil niet. Maar een steen inslikken? Jawel hoor! De
wombat kan niet klimmen, maar wél vierkante keutels leggen. En wat kan jij?
Leuk informatief boek, waarbij je kiest aan welke kant je begint te lezen: voor- of
achteraan. Zo ontdek je eerst wat de dieren niet kunnen, en dan wat ze wél kunnen.
Of andersom natuurlijk. Met grote, grafische illustraties in felle kleuren en wat extra
info bij elk weetje.

De allerbeste uitvinding van de hele wereld
Shamisa Debroey, Horizon
ISBN: 9789464100464

Lola is de beste uitvinder van de wereld. Ze vindt een oplossing voor elk probleem,
behalve voor dat van haar kleine broer. Lander ziet er vaak verdrietig uit. Lola doet er
alles aan om hem op te vrolijken: ze laat hem gekke gedichten horen, graaft een
oeroude T. rex op en plukt een felgekleurde bergbloem. Niets lijkt te helpen. Tot Lola
leert dat ook kleine dingen een groot verschil kunnen maken.
Warm prentenboek vol kleurrijke en speelse illustraties die je doen wegdromen in
Lola’s wereld van eigenzinnige uitvindingen. Voel jij het ook kriebelen om oplossingen
te bedenken voor een probleem? Op het einde van het boek geeft Lola tips om
uitvinder te worden.

De gouden baard
Klaas Verplancke, Querido
ISBN: 9789045127262

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie heeft de mooiste baard van heel het land? De
koning met de gouden baard! Geen enkele onderdaan durft iets anders te stellen.
Want wanneer zij hun baard laten groeien, worden ze onmiddellijk in stukjes geknipt.
De baard van de koning wordt ondertussen langer en langer. Hij gaat de hele wereld
rond. Waar zal dit eindigen?
De subtiel verweven maatschappijkritiek doet menig voorlezer lachen. De
humoristische tekeningen prikkelen de fantasie en laten het boek ronddraaien. Voeg
daarbij de ongewone kleurencombinatie en de sprekende typografie en je hebt een
indrukwekkend prentenboek.

De kleine houten robot en de boomstam prinses
Tom Gauld, Lannoo
ISBN: 9789401482240

Toen de koning en de koningin een kind wilden, kregen ze een prachtige houten robot
en een volmaakte boomstam prinses. Ze hielden allemaal veel van elkaar. Tot, door
een noodlottige samenloop van omstandigheden, de boomstam prinses kwijt raakte.
De robot moest en zou haar terugvinden!
Niks aan dit sprookje is flets of zoet. Het is een bijzonder verhaal met krachtige
tekeningen, een gevaarlijke tocht en moedige personages. Voor prinsen en
prinsessen die van aanpakken weten.

De moestuin van Heer Hermelijn en Kereltje Konijn
Elle van Lieshout, Erik Van Os, Hoogland & Van Klaveren
ISBN: 9789089673602

Heer Hermelijn krijgt gratis moestuinzaadjes cadeau en stort zich samen met Kereltje
Konijn in een nieuw avontuur: tuinieren. Als snel is duidelijk dat ze allebei een andere
opvatting hebben over werken in de tuin. Als na heel lang wachten de eerste groenten
boven de grond komen piepen, blijkt ook nog eens dat dieven het gemunt te hebben
op al dat lekkers! Wie de dader is, weet de aandachtige kijker wel, maar Heer
Hermelijn niet.
De detective-plot, de vloeiende tekst op rijm, de tekeningen die mooi het verglijden
van de tijd weergeven, en de bijzondere vriendschap tussen de twee heertjes maken
dit tot een prentenboek om van te smullen!

Een leven vol kleur: alles is kunst, als je maar goed kijkt
Cara Manes, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002274008

Wist je dat je kleuren kan horen en voelen? In dit boek neemt kunstenares Sonia
Delaunay haar zoon Charles mee op roadtrip om hem te laten ervaren hoe zij kleur
inzet in haar schilderijen. Ze passeren langs een danszaal in Parijs, een drukke
marktplaats in Portugal en een stoffenwinkel in Amsterdam. Leer samen met Charles
met een frisse en open blik naar de vier kunstwerken van Delaunay kijken die
onderweg worden afgebeeld.
Net als Sonia Delaunay leefde Fatinha Ramos zich uit in haar kleurgebruik. Ze weet
perfect de sfeer te vatten van de tijd waarin de kunstenares leefde en van de plekken
die haar inspireerden.

Emma
Matthew Forsythe, De Eenhoorn
ISBN: 9789462916173

Emma en haar papa leiden een gelukkig muizenleven in het bos. Papa is nogal een
avonturier en komt graag thuis met verrassingen. Dat is Emma ondertussen gewoon.
Tot papa thuiskomt met wel een erg vreemde verrassing. Loopt dit wel goed af? Papa
heeft er alle vertrouwen in, maar Emma weet het nog zo niet.
Wedden dat je tijdens het (voor)lezen in lachen uitbarst? Dit geestige verhaal is
bijzonder spits geschreven, met grappige prenten en een slapstick twist die je wellicht
niet zag aankomen. En het mooiste: dit verhaal is tussen de lijntjes door één grote
ode aan de kracht van (voor)lezen.

Frank en Bert
Chris Naylor-Ballesteros, Gottmer
ISBN: 9789025775841

Frank de vos en Bert de beer zijn beste vrienden en hun favoriete spel is
verstoppertje. Omdat Bert nooit kan winnen, besluit Frank op een dag tot honderd te
tellen. Zo heeft Bert zeker genoeg tijd om zich te verbergen. Hij gaat verder dan ooit,
maar hij ziet een belangrijk ding over het hoofd. Zal hij toch kunnen winnen? En is dat
eigenlijk wel belangrijk?
Verlies je in dit heerlijk gekke prentenboek dat niet enkel over winnen maar toch
vooral over vriendschap gaat. Om voor te lezen met een dikke knipoog.

Gaston
Kelly DiPucchio, Gottmer
ISBN: 9789025775674

Mevrouw Poedel heeft vier puppy’s. Fifi, Foefoe, Oe-la-la en Gaston. De puppy’s
worden opgevoed tot elegante troetelhondjes. Gaston doet tijdens iedere les zijn best.
Toch klopt er iets niet... In het park ontmoeten ze familie Bulldog. Past Gaston daar
beter? Of is familie meer dan uiterlijk?
Een heerlijk prentenboek dat uitnodigt tot interactie tijdens het voorlezen. De tekenstijl
is lekker ruw en rommelig; toch is de expressie van de hondjes ongelofelijk
herkenbaar. Met een mooie boodschap over je thuis voelen en mogen zijn wie je bent.

Gele kajak
Nina Laden, Boycott
ISBN: 9789492986382

Het lijkt of ze dromen. Een kleine jongen en zijn veilige knuffel vriend peddelen op
zee. Ze aanschouwen feeërieke zeegezichten ver weg en dichtbij. Boven, op en
onder water. Het verhaal kabbelt rustig door het boek, met af en toe een verhoging in
snelheid en spanning. Een storm en een bliksemvuur doorklieven de roze wolken.
Haaien doen golven uitdeinen.
Dit poëtische verhaal wordt gebracht met weinig woorden. De klanken geven de sfeer
weer en ondersteunen de bewegingen van het bootje. De sobere dichtvorm wordt
ondersteund door pastelachtige prenten met golven in verschillende kleuren en
vormen.

Gered!
Bette Westera, Lannoo
ISBN: 9789401485036

Wanneer de Arend zijn nest uitvliegt, wordt hij ongerust: het is zo warm en het ijs is
aan het smelten. Een grote overstroming dreigt. Hij waarschuwt de dieren op het land
en in de zee en roept hen op om een boot te bouwen. Maar zij lijken de ernst van de
situatie niet goed in te schatten en lachen zijn waarschuwingen weg. Tot er een boot
opduikt...
Met dit prentenboek kan je je kind op een speelse manier bewust maken van een
belangrijk thema als klimaatopwarming. Met warme, zachte illustraties en – hoera –
een hoopvol einde.

Het boek dat niet gelezen wil worden
David Sundin, Van Goor
ISBN: 9789000378951

“Er was eens een kind dat niet in slaap kon vallen. Dus vroeg het kind aan een
volwassene: ‘Kun jij me misschien een boek voorlezen?’” Wanneer een boek begint
met deze woorden weet je dat je een voorleesparel in handen hebt. Bovendien is dit
een boek dat niet gelezen wil worden, maar wel bestuurd, gezongen, geblust...
Kortom, een boek met een eigen wil.
De illustraties en de typografie wekken de woorden tot leven, maar het echte werk is
aan de lezer(s) en luisteraar(s), die met wat verbeelding een knotsgek avontuur
tegemoet gaan.

Het grote boek over ditjes en datjes
Bernadette Gervais, Lannoo
ISBN: 9789401484985

Wat hebben de Grote Beer, een ring, een Gouden Tor en een soeppan gemeen? Of
een slakkenhuisje, zeepbellen en klaproos? Je ontdekt het in dit kijkboek met
wondermooie illustraties. Op elke pagina verzamelt Bernadette Gervais enkele
voorwerpen uit de leefwereld van kinderen, die een eigenschap delen. Door de
levensechte prenten lijkt het wel alsof je in een miniatuurwereld duikt.

Het nummer één telboek : (let op: we tellen tot één en niet
verder!)
Caspar Salmon, Gottmer
ISBN: 9789025775780

Op zoek naar een wel heel origineel telboek? Dan is dit een echte winner. Maar let
op: in dit boek wordt er eigenlijk enkel tot één geteld. De verteller zet je telkens op het
verkeerde been: op een pagina met twee grote walvissen moet je enkel de piepkleine
worstjes tellen. En dat is er – je raad het nooit - één. Zo word je op elke bladzijde
verrast door de gevatte humor en de guitige illustraties en tovert dit interactieve boek
telkens weer een glimlach op je gezicht.

Het verhaal dat te laat kwam
Marianna Coppo, Flamingo
ISBN: 9789045326825

Dit prentenboek begint met een lege pagina, die beetje bij beetje gevuld wordt.
Ondertussen loopt de spanning op, want wanneer begint het verhaal nu echt? De
lezers zijn niet de enigen die wachten, ook de diertjes in het boek zijn ongeduldig. Om
dan te beseffen dat het verhaal misschien al lang aanwezig was, op plekken waar je
het niet verwacht.
Een origineel boek dat je binnen in de pagina’s trekt en deelgenoot maakt van een
zoektocht.

Ik wil een hond (en het maakt niet uit welke)
Kitty Crowther, De Eenhoorn
ISBN: 9789462915985

Millie ziet overal honden - op tafel, op schilderijen, op de cornflakesdoos - maar geen
van die knuffelvrienden is echt. Ze mag namelijk geen hond hebben van haar mama.
Geen grote, beschermende hond en zelfs geen piepklein beestje. Tot haar mama
eindelijk zwicht onder het vele gesmeek en ze samen naar het asiel gaan. Daar vindt
Millie het bijzondere wezentje waarvan ze al zo lang droomde. Al denken haar rijke
schoolvriendinnen daar anders over…
Kitty Crowther tekende en schreef een boek bijeen waarin je samen kan wegdromen
van de meest grappige en schattige honden. De vlotte vertaling is van de hand van
Bart Moeyaert.

Mama te koop
Zanni Louise, Condor
ISBN: 9789493189195

Mama’s en telefoons: ze zijn soms onafscheidelijk. Bij pinguïns is dat niet anders.
Caspers moeder blijft maar bellen en bellen, en hoort totaal niet wat hij haar wilt
vertellen. Daarom besluit hij haar te verkopen. Na enkele mogelijke kopers krijgt hij
een goed bod en weg is ze. Maar hoe lang kan Casper eigenlijk zonder zijn mama?
Een mooi vormgegeven prentenboek om voor te lezen aan de kinderen op je schoot
en ze achteraf een dikke knuffel te geven.

Mammoet in de stad
Anna Kemp, C. de Vries-Brouwers
ISBN: 9789061740544

Als mammoet na miljoenen jaren ontwaakt uit een diepe slaap weet hij niet wat hij
ziet: zijn kudde is nergens te bekennen, er vliegen vreemde wezens door de lucht en
de bomen zijn grijs en glanzend geworden. Hij doet zo zijn best om zich aan te
passen, maar iedereen kijkt hem raar aan. Net als hij denkt dat hij geen vrienden zal
maken, wordt hij gelokt door een prachtig geluid. Zo vindt hij alsnog zijn plek in de
moderne wereld. Via de kleurrijke, paginagrote illustraties wandel je samen met
mammoet door de stad. Die ziet er door zijn ogen net iets specialer uit.

Meneer Papier knipt : drie voorleesverhalen
Elvis Peeters, Lannoo
ISBN: 9789401477215

Meneer Papier opent een hele wereld met zijn schaar en een blad papier. Heeft hij
een brug nodig, dan knipt hij die. Wil hij dat zijn kat buiten slaapt, dan bouwt hij zelf
een hok. En wil hij een vriendin, dan goochelt hij iemand tevoorschijn met een blad.
Makkelijk? Toch doet niet alles wat Meneer Papier uitknipt ook zijn zin. Zo blijft zijn
leven een onvoorspelbaar avontuur.
Drie voorleesverhalen in één prentenboek, waarvan de tekst en de retrobeelden
onlosmakelijk verbonden zijn.

Opruimen doe ik morgen
Merel Eyckerman, Lannoo
ISBN: 9789401477246

Een dagje lekker thuis spelen is het leukste dat er bestaat. Alledaagse voorwerpen
veranderen met een beetje fantasie in de meest geweldige speelmaatjes. Een borstel
is bijvoorbeeld een paard. Een bad is een bootje. In de zandbak kan je de lekkerste
taarten bakken. En opruimen? Dat doe je morgen maar.
Heerlijk herkenbaar en gezellig prentenboek met een fijne wisselwerking tussen tekst
en beeld. De tekeningen in zachte tinten stralen een zekere rust uit, maar trekken je
tegelijk helemaal mee in de leefwereld van deze jonge avonturier. Een prachtige ode
aan fantasie, spelen en mama's.

Vijf minuten: (dat is veel tijd) (nee hoor) (jawel)
Liz Garton Scanlon, Audrey Vernick, Clavis
ISBN: 9789044840780

Vijf minuten kunnen zo voorbijvliegen of een eeuwigheid duren. Als je aanschuift in de
wachtrij voor een achtbaan lijken vijf minuten wel ‘een heel mensenleven’ te duren,
maar als je eenmaal in het karretje zit, zijn de vijf minuten voorbij voor je het beseft.
En hoe zit het met wachten op eten, wachten wanneer je naar de wc moet of - nog
erger - wachten bij de tandarts?
De relativiteit van tijd en de emoties die daarmee gepaard gaan worden heerlijk
herkenbaar en geestig neergezet in de illustraties.

Vos, vogel en ik
Kristof Devos, De Eenhoorn
ISBN: 9789462916647

Wanneer een jong meisje een vogel en een vos ontmoet, kleurt haar grauwe wereld
warm oranje, roze en blauw. Dit beeldverhaal volgt de belevenissen van de drie
kameraden, van hun kennismaking tot afscheid.
De weinige maar mooi gewikte woorden ondersteunen de magische prenten, net
zoals de vrienden een krachtige steun zijn voor elkaar.

Vuurtje en de dikke steen
Catharina Valckx, Querido
ISBN: 9789045125756

Hallo, ik heet Vuurtje. Zo begint dit boek over een meisje met vlammende haren. Op
een dag zit Vuurtje op een steen als die opeens begint te gapen. Hij ontwaakt uit een
slaap van honderdduizend jaar. De steen is veel vergeten dus maakt Vuurtje hem
wegwijs in de wereld.
Dit prentenboek tovert een glimlach op je gezicht. Het heeft komische tekeningen en
fluorescerende details.

Waar dient het voor?
José Maria Vieira Mendes, Tiptoe Print
ISBN: 9789463880572

Dit is een boek dat vragen stelt en je zo wil uitdagen om verder na te denken. De
vraag ‘Waar dient het voor?’ leidt tot meer filosofische vragen als ‘Zijn er dingen die
nergens voor dienen?’ en ‘’Waarom stellen we die vraag eigenlijk?’ Een niet zo
makkelijk, maar origineel boek dat ideaal is om een gesprek op gang te brengen. Met
een glansrol voor de illustraties in collage-stijl, met felle kleuren en verrassende
composities.

Weg!
Ineke Upperman, De Fontein
ISBN: 9789026160264

Voor Freek is het een heel speciale dag: hij gaat met zijn papa naar de formule 1. Als
racefan is hij in zijn nopjes, zelfs de gehoorbeschermer en de mosterd op zijn hotdog
brengen hem niet van zijn stuk. Gefascineerd door de snelle auto’s wandelt hij steeds
dichterbij, tot het wel heel spannend wordt.
Dit verhaal is niet alleen erg meeslepend, de illustraties lijken ook zelf een beetje te
bewegen. Zo waan je je zelfs vanuit je zetel op het circuit.

Wij zijn ontdekkingsreizigers
Shahrzad Shahrjerdi, Luitingh-Sijthoff
ISBN: 9789024593330

Een klein meisje is bang wanneer haar broer haar plots vertelt dat ze hun spullen
moeten inpakken en snel moeten vertrekken. Hij zegt haar dat ze op een
ontdekkingsreis gaan, maar het belooft geen gemakkelijke trip te worden.
Dit verhaal gaat over twee jonge kinderen die vluchten van hun huis waar het niet
meer veilig is. Ze gebruiken samen hun fantasie om de moeilijke tocht te kunnen
volhouden. Net als echte ontdekkingsreizigers gaan ze samen op pad..
Geen gemakkelijk onderwerp dus, maar toch is het ook een boek over de liefde
tussen broer en zus en de kracht van fantasie. De prenten zijn eerder grijs en tonen
zo de moeilijke reis van broer en zus. Gelukkig eindigt het verhaal goed en dat zie je
op de laatste prent - die zit vol met kleur!

Word nooit groot
Al Blyth, Stella Gurney, De Fontein
ISBN: 9789026157769

Soms is een auteur zo inspirerend dat anderen boeken schrijven in zijn naam. Roald
Dahl is zo’n meesterverteller. De auteur van Sjakie en de chocoladefabriek, Mathilda
en De GVR is al even dood, maar toch slaagt hij erin om te blijven leven via zijn
verhalen. Hoe kan dat ook anders als je levensvisie ‘word nooit groot’ was? Dat motto
ligt aan de basis van dit prentenboek, dat uitzoekt wat er gebeurt als kinderen niet
volwassen worden en nooit grotemensendingen moeten doen. De?humoristische,
rebelse?illustraties zijn van?Quentin Blake, die een droomduo vormde met Roald
Dahl. Een ode aan iedereen, jong en oud, voor wie het leven een eeuwig avontuur is!?

Zetelwezens, of wat er gebeurt onder sofa's en banken
Robin Aerts, De Eenhoorn
ISBN: 9789462916036

Dat je iets niet ziet, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Wist je bijvoorbeeld dat er
minuscule zetelwezens wonen onder kussens, zetels en kasten, tussen het
rondslingerende speelgoed en de gekreukte papiertjes? Eeltje is zo’n mysterieus
wezen. Meestal zijn zetelwezens het liefst alleen, in hun veilige, donkere wereld. Maar
Eeltje wilt iemand ontmoeten en dat vindt ze best spannend. Dit rijmende boek volgt
haar moedige zoektocht naar een vriend. Een reis waarin haar wereld, én de
illustraties, steeds lichter en kleurrijker worden.

