Voorleesweek boekentips
100 eerste woordjes in de stad
Edward Underwood, Gottmer
ISBN: 9789025774271

We trekken de stad in en ontdekken wat daar allemaal te zien en te beleven valt. We
gaan van de straat naar het station, de dierentuin en de supermarkt, brengen een
bezoek aan het museum en het zwembad en sluiten af met een restaurantbezoek!
Op elke dubbele pagina wordt een ander aspect van de stad in beeld gebracht met
afbeeldingen in telkens een ander kleurvlak. Op elk blad zit één element achter een
flapje verstopt: een krant, een vuilnisbak, een zwemtas … Dat zorgt voor extra spelen zoekplezier. Diversiteit wordt bovendien mooi en vanzelfsprekend in beeld
gebracht.

Baby voel : een interactief babyboek
, Baeckens
ISBN: 9789059249356

Baby’s houden ervan om foto’s van andere baby’s te zien. Dat maakt dit voelboek vol
zachte voelelementen en flapjes éxtra leuk. Het boek beschrijft allemaal dingen waar
baby’s van houden aan de hand van herkenbare taferelen en verschillende
interactieve elementen met steeds een foto van een kindje in bad, in bed of bij mama
of papa op schoot.

Bouw je mee?
Xavier Deneux, Oogappel
ISBN: 9789002273766

Over een huis lezen is leuk, maar het samen bouwen is nog toffer. Dit boek bevat
twaalf uitneembare blokjes, die je op verschillende pagina’s een plek kan geven. Zo
begint de bulldozer te bewegen, wordt het huis groter en krijgt de deur een vrolijk
kleurtje. Lezen, kijken en bouwen maar!

Camouflage
Giuliano Ferri, De Vier Windstreken
ISBN: 9789051168808

De dieren in dit boek hebben zich goed verstopt! Op de ene bladzijde zie je
zoemende bijtjes en lijkt er een lieveheersbeestje tussen de bloemen te zitten, maar
als je de bladzijde omdraait, blijkt het de snuit van een knorrend biggetje te zijn, dat
wegrent voor de zoemende bijen. De tekst beschrijft het geluid dat het dier maakt.
Door de uitsnijdingen ontstaan kijkgaatjes die de nieuwsgierigheid van je peuter
opwekken: wat zit er achter het gaatje?
Een kartonboek vol verrassingen… Niets is wat het lijkt in dit boek!

Coco, kijk uit!
Loes Riphagen, Gottmer
ISBN: 9789025775728

De vogel Coco gaat het diepe bos in op zoek naar de mooiste bloemen voor mama.
Mama waarschuwt Coco voor de poes, Muis waarschuwt voor de vos, eekhoorn voor
de slang en kikker voor de wilde dieren.
Zal Coco erin slagen bloemen voor mama te plukken? Dit is een spannend
peuterverhaal in een uniek uitgewerkte vorm.

Dag meneer Beer
Ine De Volder, Clavis
ISBN: 9789044843743

Dag meneer beer is een vrolijk boek vol versjes en taferelen uit de leefwereld van een
peuter. De speelse versjes op rijm worden vergezeld van kleurrijke illustraties die
uitnodigen om samen met je peuter over te praten.

De hond van meneertje Snor
Georgette, Oogappel
ISBN: 9789002274381

Is Hond kwijt of speelt hij een spelletje met zijn baasje? Zie en voel jij de hond tussen
de vuile was, de paraplu’s en de appelsienen op de markt?
Met zijn eenvoudige tekst, gestileerde vormen en de fluwelen hondenvacht die op de
pagina’s is gedrukt is dit een ideaal peuterboek.

Drup
Maggie Li, Ploegsma
ISBN: 9789021682846

Drup is een regendruppel. Op een dag valt hij uit de kraan van de tuinman. Hup,
vervolgens verdwijnt hij in de goot. Drup maakt een wonderlijke reis langs de rivier, de
stad, de zee en uiteindelijk als wolk door de lucht. Ga je mee?
Een fijn, informatief kartonboek over water voor de allerkleinsten.

Het boek dat alles kan
Tristan Mory, Oogappel
ISBN: 9789002273773

Het figuurtje in dit boek kan alles. Of dat beweert hij toch. Twee oogjes dichtdoen?
Dat lukt. Tong uitsteken? Gaat ook! Zelfs een boek lezen kan ie. Doe je met hem
mee?
Interactief peuterboek met dikke zwarte lijnen met fluoblauw en -roze dat de kleine
lezers rechtstreeks aanspreekt en doet lachen. Met een leuk trucje op het eind.

Het kinderdagverblijf
Nathalie Choux, Clavis
ISBN: 9789044843453

Met wie speel je in het kinderdagverblijf? En wat eet je daar zoal? Met de schuifjes en
draaischijven bepaal je wat de kinderen in de crèche eten en dek je een slapende
peuter toe. Zo leert je kind spelenderwijs meer over die plek waar hij/zij zo vaak
vertoeft. De stevige kartonnen bladen en flapjes kunnen tegen een stootje, altijd
handig met een iets te enthousiast ontdekkende peuter.

Hey baby : ik ben blij dat jij er bent
Laura Van Bouchout, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002274473

Ik ben blij dat jij er bent is een lief verhaal over de vriendschap tussen een peuter en
zijn poes. Het boek bestaat niet enkel uit prenten en rijmpjes, maar elk tafereel
suggereert een kleine liefdevolle aanraking. Terwijl je met je baby of peuter door het
boekje bladert, streel, kriebel en blaas je je liefde naar hem toe. Zo wordt het
voorleesmoment ook een klein massagemomentje en dat vindt een kindje heerlijk!

Hoeveel?
Guido Van Genechten, Clavis
ISBN: 9789044843231

Hoeveel knuffels heb jij? Eén hele grote? Vier kleintjes? In dit boekje vertellen enkele
dieren (én Tim) over hun knuffelvrienden. Ze spelen samen, slapen samen, wandelen
samen. Kortom, ze zijn elkaars gezelschap, dag in, dag uit.
Leuk om samen naar de schattige prenten te kijken en zo meteen te leren tellen tot
tien.

In de zoo
Anne Mussenbrock, Pelckmans
ISBN: 9789463832861

Dit piepkleine boekje is gemaakt voor de handjes van baby’s tussen zes en twaalf
maanden. Veel lezen komt er nog niet aan te pas, maar kijken en voelen des te meer.
Op elke pagina leren baby’s en peuters een nieuw dier kennen, van een zotte aap tot
een lenige flamingo. Samen vormen de dieren een bonte verzameling vrienden in
zakformaat. Fijn gezelschap voor onderweg!

Kiekeboe kindje
Camilla Reid, Gottmer
ISBN: 9789025776381

1, 2, 3, kiekeboe! Welk kind houdt niet van dit spel? Dit opgewekte boekje nodigt uit
tot draaien, schuiven en trekken. Met die trucjes toveren de jonge lezers eendjes,
bloemen, lammetjes en oogjes tevoorschijn in frisse pastelkleuren. Een heerlijke
ontdekkingsreis!

Kiekeboe Milo!
Faye Williamson, Oogappel
ISBN: 9789002274701

Kat Milo is spoorloos. Vind jij hem onder het dekbed of achter de bladeren? Draai het
flapje om en ontdek of het Milo is die daar piept, ritselt of knabbelt.
Een stevig kartonboek in zwart-wit en daardoor ook al geschikt voor jongere baby's,
die de contrasten al heel goed kunnen zien. En de fijne motoriek stimuleer je meteen
door samen de flapjes omhoog te doen.

Klein geitje kan alles
Yvonne Jagtenberg, Gottmer
ISBN: 9789025867584

Een enthousiast, licht overmoedig geitje kan alles al. Klimmen in bomen? Bijten en
blèren? Geen probleem! Maar soms loopt het toch (een beetje) fout. Gelukkig is dat
allemaal niet erg in dit kleine verhaal. Guitig boekje met kleurige en sprankelende
prenten, waarin voortvarende peuters zich beslist herkennen.

Kleuren
Esther Van den Berg, Clavis
ISBN: 9789044844603

Worm gaat naar de stad om boodschappen te doen voor zijn feestje. Vergezel worm
tijdens het winkelen en ontdek met hem de verschillende ‘kleurenwinkels’.
Een vrolijk kijkboek met opdrachtjes om je kleuter kleuren te leren kennen.

Kom, we gaan een boek lezen!
Susanne Strasser, Hoogland & Van Klaveren
ISBN: 9789089673695

Bomvol zit de bank als zebra, neushoorn, vis, kat, hamster, leeuw en ooievaar
eindelijk hun plekje gevonden hebben nadat het kind ‘Kom, we gaan een boek lezen!’
geroepen heeft.
Iedereen wil er bij zijn maar er komt altijd wel iets tussen zodat ze - wacht even - nog
niet aan het verhaaltje kunnen beginnen. Je reinste slapstick is dit heerlijk
stapelverhaal!

Luna op het potje
Sofie Kenens, Pelckmans
ISBN: 9789464015058

De kleine Luna wordt groot en wil vandaag voor de allereerste keer op het potje. Dat
lukt, maar waar is het plasje naartoe? Misschien is Luna een klein detail vergeten?
Klein, schattig kartonboek om de potjestraining van je peuter op een leuke manier te
ondersteunen.

Meneer Beer heeft honger
Virginie Aracil, Oogappel
ISBN: 9789002275036

Meneer beer houdt van zijn stokbrood. Wanneer hij er een hapje van neemt, komen
zijn zintuigen tot leven en vertrekt hij op een smaakavontuur. Samen met hem leer je
over zoet, zuur, zout, umami, vet, gerookt… eten. Zo vormt dit kijk- en voorleesboek
een feestmaal, waarbij je nieuwe lekkernijen leert kennen. Het broodje hangt aan een
touwtje, waardoor Beer al die smaken op zijn boterham kan proeven.

Mijn boom
Marianne Dubuc, Querido
ISBN: 9789045127552

De grote boom in het midden van het veld zit vol geheimen. Op elke bladzijde zoom je
in op een onderdeel van de boom en ontdek je wie of wat zich schuilhoudt in de
wortels, de stam en de kruin. Van een mol die graag boeken leest tot een fee die een
zondagse schoonmaak doet: elk flapje verbergt een verrassing. De gedetailleerde
potloodtekeningen tonen de fascinerende wereld die een boom herbergt. Om samen
met je kindje te ontdekken!

Mijn eerste 1000 woorden
Roger Priddy, Van Holkema & Warendorf
ISBN: 9789000381265

Alles om ons heen heeft een naam. Duizend voorwerpen, dieren, begrippen en
handelingen passeren de revue in dit klassieke aanwijsboek. Het bevat originele
categorieën zoals 'Uit verhalen' met afbeeldingen van de heks, het
peperkoekenmannetje en de reus of 'Dingen die we vaak zeggen' met 'Kijk daar
eens!' en 'Kom eens hier'. Ideaal om samen je kindje nieuwe woorden te leren.

Mijn groene huis : een eco-boekje
Pintachan, Gottmer
ISBN: 9789025776039

In dit educatief boekje ontdekt je peuter speels hoe wij goed voor de aarde kunnen
zorgen: door het schuifje voor de ramen naar beneden te schuiven gaat het licht uit en
door het schuifje naast de kraan te bewegen doe je de kraan dicht.
Je kan samen op ontdekking gaan in dit boekje, benoemen wat er te zien is en het
ook in het echt doen! Zo wordt je peuter zich er al heel gauw van bewust hoe ook hij
een rol kan spelen in het grote ecologische verhaal.

Mijn knisperboekje
, Standaard
ISBN: 9789002274787

Dit heerlijk zachte knisperboekje zal ongetwijfeld de aandacht van je baby trekken! De
heldere tekeningen staan tegen een achtergrond van felle, prikkelende kleuren. Een
trommel en een gitaar, een auto en een boot, een ijsje en een stukje watermeloen, de
maan en natuurlijk het vertrouwde tik-tak-huisje bieden voldoende vertelstof om dit
boekje samen te beleven.

Mijn lichaam
Élo, Oogappel
ISBN: 9789002276163

Op je hoofd groeit... een boot? Of een slak? En boven je ogen zien we? Twee
lucifers? Of toch gewoon wenkbrauwen?
Met de draaischuif tovert je kleintje de gekste dingen bovenop het hoofd en in de neus
van de grappige figuurtjes in dit stevige kartonboek. Goed om de verbeelding op gang
te brengen en lekker samen te lachen.

Paco en de film
Magali Le Huche, Clavis
ISBN: 9789044845419

Paco is naar de bioscoop gegaan. Wanneer hij thuiskomt, droomt hij dat hij zelf
meespeelt in een film. Hij komt Charlie Chaplin tegen, gaat naar Hollywood, speelt
een superheld… en vindt het geweldig. Via de knopjes van dit geluidenboek luister je
mee naar de wonderlijke filmmuziek. Zo lijkt het alsof je ook zelf door de
filmgeschiedenis reist.

Raf & Boef
Naomi Tieman, Lannoo
ISBN: 9789401476843

Leuk kartonboek over de twee honden Raf en Boef. De ene zegt 'waf' en de andere
'woef'. Ze gaan samen naar het park, eten samen, spelen samen en slapen samen.
De ene doet dat rustig, de andere wild.
Op een speelse manier worden in de tekst telkens tegenstellingen uitgewerkt. Door de
vrolijke rijm leest het boek lekker ritmisch voor.

Snuffel en de kleine kittens
David Melling, Pelckmans
ISBN: 9789464291346

Snuffel houdt van spelen, ruiken en rennen, maar dat doet hij het liefst alleen. Ook al
wordt hij omringd door vijf babykatjes, die dol zijn op hem, toch deelt hij niet graag.
Zeker niet zijn Groot Blauw Dekentje. Maar wat niet mag is extra verleidelijk, dus de
kittens zijn niet weg te slaan van het dekentje. Als dat maar goed komt.
Een voorleesboek om vrolijk van te worden, door de schattige hond en katten, maar
ook door de mooie boodschap: delen is soms eng, maar je krijgt er veel vriendschap
voor terug.

Vormen
Hervé Tullet, Oogappel
ISBN: 9789002274640

Hervé Tullet heeft intussen een hele reeks babyboekjes in zijn herkenbare
driekleurige stijl. Dit boekje laat je baby spelenderwijs nieuwe vormen kennen. Het
boek bevat gaatjes om je vinger door te steken, gekke raampjes en natuurlijk
spiegeltjes! Een interactief leporelloboek om met je baby te ontdekken.

Zomergeluiden
Géraldine Cosneau, Oogappel
ISBN: 9789002274428

Het is zomer en de natuur komt tot leven. Je opent de vensters en hoort krekels
tsjirpen, zwaluwen cirkelen door de lucht en kikkers kwaken. De tien geluidsknoppen
in dit boek helpen je om nieuwe dierengeluiden te ontdekken. Zo kan je al eens
oefenen om daarna met gespitste oren in de tuin of het park te gaan zitten.

