Titellijst Centrale Prentenboeken met een Speelontdekboek
Speelontdekboeken, naar aanleiding van een prentenboek, worden ontwikkeld voor gebruik
in de gezinnen en op de kinderopvang/peuterspeelzaal. Ze bevatten pagina's voor zowel het
gebruik op de peuterspeelzaal als thuis. Ze zijn volgens het vaste stramien van de Taallijn
VVE samengesteld. Voor de leiding worden de vijf stappen (voorbereiding, introductie,
voorlezen en vertellen, ingaan op het verhaal, doorgaan op het thema) duidelijk uiteengezet,
terwijl voor de ouders de drieslag (lezen, praten, doen) als handreiking gegeven wordt. De
Speelontdekboeken bevatten tips, suggesties en werkbladen. De peuter leest samen met de
ouder het bijbehorende prentenboek, kleurt, knutselt en maakt opdrachten. Zo leren
peuters naar aanleiding van het boek de wereld om zich heen ontdekken.
Speelontdekboeken zijn gemaakt bij de volgende titels en te bestellen bij Rijnbrink DPC via
dpc@rijnbrink.nl

Peuters (2-4 jaar)
Het kleurenmonster (kartonboek) van Anna Llenas (De Vier Windstreken)
Het kleurenmonster is in de war. Hij voelt zich blij, verdrietig, boos, bang en kalm tegelijk!
Wat is er met hem aan de hand? Een meisje helpt hem om alle emoties en kleuren uit elkaar
te halen en een eigen plekje te geven, door ze in aparte potjes te doen.
Een boekje om voor te lezen, te bekijken of als startpunt voor een gesprek over gevoelens.
Met mooie illustraties bestaand uit prachtige collages die de kleur laten zien die bij de
emotie hoort.
Vanaf 3 jaar.
Robot zoekt een vriend van Harmen van Straaten (Luitingh-Sijthoff)
Robot krijgt lieve briefjes. Maar van wie? Hij gaat op onderzoek uit om te achterhalen van
wie de lieve briefjes kunnen komen. Opwindmuis zegt dat hij al een vriendje heeft, Piraat
houdt alleen van goud en Pop zegt dat robots geen hart hebben. Totdat Goudvis met een
goed idee komt. Zoals dit boek leert: op elk hart past een sleutel! Een mooie groot
prentenboek met prachtige illustraties die de vertederende robot mooi weergeeft. Een mooi
verhaal en geschikt om te praten over vriendschap en verliefdheid.
Vanaf 3 jaar.
Lasse en Lina, wat kopen we van Elly van der Linden (Clavis)
Lasse en Lina gaan een dagje winkelen. Ze gaan naar de bakker, de speelgoedwinkel, de
groenteboer, de schoenwinkel, de boekwinkel en de dierenwinkel. Welke spulletjes kopen ze
daar (en welke niet)?
Een levendig kijkboekje met uitklappagina's dat uitnodigt om samen te zoeken en te praten.
Vanaf 2 jaar.
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Anna in het verkeer van Kathleen Amant (Clavis)
Anna gaat mee met mama achterop de fiets om een ijsje te kopen. Helm op, in het
fietsstoeltje, gordeltjes vast. Goed links, rechts, links kijken bij het oversteken, stoppen voor
het rode verkeerslicht, doorrijden als het groen is, hand uitsteken bij een bocht: zo komen
de eerste beginselen aan de orde van wat je weten moet om veilig deel te nemen aan het
verkeer. Als fietser, maar ook als voetganger.
Past binnen het Piramideproject Verkeer.
Vanaf 2,5 jaar.
Beestje, kom je op mijn feestje? van Marjet Huibers en Iris Deppe
Het jongetje Mik is jarig. Er staat een mooi gedekte tafel in de tuin, er is taart en er hangen
slingers. Wie zouden er op Miks feestje komen? Als eerste komt het roodborstje. Het zingt
een mooi verjaardagliedje voor Mik. Daarna volgen andere dieren. Allemaal zingen ze een
liedje voor de jarige job. Maar dan komt de boze wesp. Hoe gaat het nu verder met het
feestje? Een vrolijk, leuk verjaardagverhaal over het jongetje Mik en de dieren uit zijn tuin.
Past binnen het Piramideproject Feest.
Vanaf 3 jaar.
Broertje te koop van Marian De Smet en Marja Meijer (Clavis)
Loes is haar broertje zat, hij loopt in de weg en pakt haar speelgoed af. Maar als haar
broertje weg is, mist ze hem toch wel een beetje....
Past binnen het thema gezin, jaloezie.
Een humoristisch boek waarin herkenbare gevoelens aan de orde komen.
Vanaf 3 jaar.
Daar ben ik dan van Nannie Kuiper (Averroès)
Een dag uit het leven van een doorsnee gezin: papa gaat werken, Ayla gaat naar school,
Sinan mag mee boodschappen doen en gaat op bezoek bij opa en oma.
Prentenboek met eenvoudige tekeningen in heldere kleuren.
Daar ben ik dan is ook verkrijgbaar in het Turks en in het Arabisch.
Past binnen het Piramideproject Welkom; thema: Welkom in de peutergroep.
Vanaf 3 jaar.
Dag! van Nancy Kaufmann (Lemniscaat)
Varkentje Bram gaat voor het eerst naar de peuterspeelzaal/school en kan geen afscheid
nemen van zijn papa. Iedere keer bedenkt hij iets nieuws. Een kus, voorlezen enz. Gelukkig is
juf Marij er nog wanneer papa echt vertrekt en vliegt de ochtend voorbij.
Een herkenbaar verhaal met duidelijke illustraties.
Past binnen het Piramideproject Welkom; thema: Welkom op school.
Vanaf 3,5 jaar.
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Kan ook ingezet worden bij kleuters.
De eend op de pot van Nannie Kuiper (Leopold)
Marijke wil alleen maar een plas doen op haar eigen pot met de eend erop. Als haar potje
zoekraakt, moet Marijke wel naar de wc.
Met leuke getekende illustraties.
Vanaf 3 jaar.
De grote rode bus van Judy Hindley (Gottmer)
Een grote rode bus komt met een voorwiel vast te zitten in de weg. Het ene na het andere
voertuig wat daarna volgt, moet stoppen. Tot slot sluiten een wals en een kiepwagen aan in
de file. Nadat een trekker de bus uit het gat heeft getrokken, kan iedereen weer op weg.
Behalve de wals en de kiepwagen, want zij moeten het gat repareren. De grote rode bus is
een vrolijk kettingverhaal waarin veel gebruikgemaakt wordt van herhaling.
Past binnen het Piramideproject Verkeer; thema: Dicht bij huis.
Kan ook met kleutergroepen gebruikt worden.
Vanaf 3 jaar.
De kinderboerderij van Betty Sluyzer (Kimio)
Twee peuters brengen een bezoek aan de kinderboerderij. Allerlei dieren komen ze tegen.
Klein formaat prentenboek met tekst op rijm.
Past binnen het Piramideproject Lente; thema's: Kom er maar uit! en Naar buiten en het
Piramideproject Grootte; thema's: Muis en olifant en Ik groei.
Vanaf 2 jaar.
Dottie's eieren van Julie Sykes (Lemniscaat)
Dottie de kip is trots op haar eerste nest met eieren en wil die aan iedereen laten zien. Eend,
Varken, Schaap, Hond en Koe kunnen niet komen kijken, ze hebben het veel te druk met hun
eigen kinderen. Verdrietig gaat Dottie weer op haar nest zitten. Dan hoort ze plotseling
gekraak en is het nest vol kuikentjes. Trots stapt Dottie met haar kuikentjes over het erf en
alle dieren komen bewonderend kijken!
Een prentenboek met eenvoudige tekst en heldere illustraties.
Past binnen het Piramideproject Lente; thema's: Kom er maar uit (peuters) en Groeien en
bloeien (kleuters).
Er is nog een boek over Dottie: Dottie's kuikens.
Vanaf 3 jaar.

Een geweldig cadeau van Guido van Genechten (Clavis B.V.B.A.)
Op een mooie dag in mei krijgt Olifantje van mama en papa een cadeautje. 'Het is een
piepsie-poepsie-potje,' zegt papa. Maar waar dient dat voor? Is het een grote drinkbeker? Of
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het stuur van een racewagen? Uiteindelijk komt Olifantje er wel achter. Een hilarisch
potjesboek voor alle startende potjesgebruikers. Dit boek is ongetwijfeld een geweldig
cadeau, zowel voor ouders als voor peuters.
Thema: Zindelijkheid
Vanaf 2 jaar.
Eendje in de regen van Amy Hest en Jill Barton (Lemniscaat)
Eendje loopt mopperend door de regen naar opa. Ze heeft een hekel aan regen. Gelukkig
heeft opa nog laarzen en een paraplu op zolder. Nu is spelen in de regen wel leuk!
Een groot formaat prentenboek met tekeningen in zachte kleuren.
Past binnen het Piramideproject Herfst; thema's: Regen en wind en Herfstweer.
Vanaf 3 jaar.
Kan ook ingezet worden bij kleuters.
Kleurplaat van Lemniscaat.
En nu lekker slapen, Sam! van Amy Hest en Anita Jeram (Lemniscaat)
Het is bedtijd, maar Sam wil nog niet slapen. Mama Beer geeft zijn knuffelbeesten, een
glaasje melk en leest hem voor. Het allerbelangrijkste vergeet ze: de nachtzoen!
Een mooi kijkboek met illustraties in herfstkleuren, die zorgen voor een warme sfeer.
Geschikt om als uitgangspunt te gebruiken om te praten over bedrituelen en over
geborgenheid.
Past binnen het Piramideproject Herfst; thema's: Regen en wind en Herfstweer.
Vanaf 2 jaar.

Er was eens een muisje… Over tellen van 1 tot 12 van Gitte Spee (The House of Books)
Een eenzame muis gaat op zoek naar vriendjes. Na een lange tocht vindt hij een groep
dieren op het strand. De dieren vieren een verjaardag en Muis mag meevieren!
Een telboek met tekst op rijm.
Past binnen het Piramideproject Tellen. Overige thema’s: Vriendschap en Verjaardag.
Vanaf 3 jaar.
Kan ook ingezet worden bij kleuters.
Kas bij opa en oma van Pauline Oud (Clavis)
Kas pakt zijn koffertje, want hij gaat logeren bij opa en oma! Opa en oma maken er met Kas
een heerlijke dag van. Kas moet erg lachen om hun gekke gewoontes: waarom gaat opa
winkelen met een schepje in zijn hand? Hoe komt het dat oma's logeerbed zo heerlijk warm
is? En hond Kees, die doet de gekste dingen...
Een warm en herkenbaar prentenboek over een peuter die heel graag bij zijn grootouders is.
Past binnen het Piramideproject Mensen.
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Kikker viert feest van Max Velthuijs (Leopold)
Kikker heeft de hele winter binnen gezeten bij de kachel. Eindelijk voelt hij op een dag dat
het buiten niet koud meer is. ‘Hoera, de lente komt eraan!’, roept hij. Kikker besluit een
lentefeest te geven en nodigt al zijn vrienden uit: Eend, Rat, Haas, Varkentje en Beer. Ze
bakken een taart, hangen slingers op en dekken de tafel. Ze eten en drinken en maken
muziek totdat het donker wordt. Allemaal zijn ze blij dat de lente is gekomen. Een eenvoudig
en vrolijk verhaal over feest en saamhorigheid.
Past binnen het Piramideproject Lente en Feest.
Vanaf 2 jaar.
Kleine Ezel gaat in bad van Rindert Kromhout & Annemarie van Haeringen (Leopold)
Niet iedereen houdt van in bad gaan. Kleine Ezel in elk geval niet. Hij verzint van alles om na
een fijne dag spelen onder het badritueel uit te komen.
Past bij Piramidethema: Mensen: Jij en ik.
Vanaf 2 jaar.
Kleine Muis zoekt een huis van Petr Horaček (Gottmer)
Kleine Muis vindt een heerlijke, grote appel. Ze heeft echter een probleem, de appel past
niet in haar huisje. Kleine Muis gaat op zoek naar een groter muizenhuis, maar dat valt nog
niet mee! Van al dat zoeken krijgt ze honger en af en toe neemt zij een hapje van haar appel.
Gelukkig vindt ze aan het einde van de dag toch een geschikt huis voor zichzelf en haar appel
(of wat er nog van over is).
Een prentenboek met grote illustraties en echte doorkijkjes in de verschillende holletjes.
Past binnen het Piramideproject Wonen; thema: Huis en het Piramideproject Grootte en bij
het thema: Fruit.
Vanaf 3 jaar.
Kan ook ingezet worden bij kleuters.
Klipperdeklop van Nicola Smee (Gottmer)
Meneer Paard wil een ritje gaan maken en neemt Poes, Hond, Big en Eend mee op zijn rug.
Hij gaat steeds harder en harder lopen, de dieren vallen er bijna af! Als Meneer Paard een
noodstop maakt, vliegen alle dieren door de lucht en belanden in de hooiberg. ‘Nog een
keer!’, roepen de beesten en daar gaan ze weer op de rug van meneer Paard. Een
aantrekkelijk prentenboek met herkenbare dieren.
Past binnen het thema (boerderij)dieren, spelen.
Vanaf 2 jaar.
Klein geitje kan alles van Yvonne Jagtenberg (Leopold)
Waar kleine geitjes groot in kunnen zijn? In alles! Kijk maar eens naar Klein Geitje. Zij is het
kleinste geitje van allemaal, maar ze kan wel alles al. Klein Geitje kan al klimmen, bijten,
blèren, eten en… poepen. Lekker brutaal vierkant kartonboekje met twee afgeronde hoeken,
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over een fijn ondeugend geitje (en een klein beetje over zelfstandig naar de wc gaan). De
auteur werkt doeltreffend en zonder opsmuk: het simpele verhaaltje wordt verteld in korte
zinnen en grove tekeningen tegen witte achtergronden, met een paar kleine gags voor de
iets oudere lezertjes. Wellicht handig bij de eerste geiten… pardon, bábystapjes naar het
potje.
Past bij het Piramideproject Mensen.
Vanaf 2 jaar.
Kom nou Bommes van Jane Simmons (Zirkoon)
Het eendje Bommes gaat op onderzoek uit en ziet allerlei 'vreemde' dieren. Als hij een
schaduw ziet en een eng geluid hoort is zijn moeder gelukkig dicht in de buurt.
Prentenboek met grote schilderachtige illustraties.
Past binnen het Piramideproject Lente; thema: Naar buiten en het Piramideproject Water;
thema: Water buiten.
Wordt voorgelezen in het televisieprogramma Het Zandkasteel.
Vanaf 2 jaar.
Lieve, stoute Beer Baboen van Bette Westera en Suzanne Diederen (Hillen)
Willem Wout gaat samen met zijn moeder en knuffelbeer Baboen kleren kopen in de stad.
Op de terugweg merkt Willem Wout dat Beer Baboen kwijt is.
Een prentenboek met aquarellen in zachte kleuren en tekst op rijm.
Past binnen het Piramideproject Kleding en Grootte. Overige thema’s: Winkels en Verdriet
(knuffel kwijtraken).
Vanaf 3 jaar.
Kan ook ingezet worden bij kleuters.
Mijn trui van Audrey Poussier (Van Goor)
Haasje heeft een trui, een stomme priktrui die nog te klein is ook. Maar de andere dieren
zien er wel wat in: Muis wil hem aanpassen, Kip denkt dat het een jurk is, Schaap vindt hem
eruit zien als een hemdje en Paard als een muts. Nog meer dieren hebben belangstelling
voor de trui van Haas en er wordt hartelijk gelachen om het kledingstuk dat steeds meer
van vorm verandert. Haas kan er niet om lachen. Integendeel: al dat gegrinnik maakt
hem boos. Heel boos! En dan blijkt dat hij toch meer gehecht is aan zijn trui dan hij dacht.
De tekst en de illustraties in dit stevige, grote kartonboek zijn sober en helder, de
achtergrond is leeg. Toch valt er veel te zien en te beleven in het boek. Iedere pagina bevat
genoeg om over na te denken en te praten.
Past binnen het Piramideproject Kleding en Grootte.
Vanaf 2,5 jaar.
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Mmmm…..een taart van Susanne Strasser (Hoogland & van Klaveren)
Hier beneden staat de beer, hij heeft honger. Daar boven staat de taart, heerlijk zoet maar
onbereikbaar. Maar dan komt het varken, en daarna de hond, de haas, de kip en de kikker.
Een oud kunstje lijkt te werken: samen komen ze een heel eind. Maar als ze er bijna zijn, lijkt
het toch hopeloos mis te gaan! Gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek.
Past binnen het Piramideproject Eten en Drinken.
Vanaf 2,5 jaar.
Muis in de bibliotheek van Lucy Cousins (Leopold)
Muis gaat graag naar de bibliotheek. Dit keer zoekt ze een boek over vissen. Als haar
vrienden ook in de bibliotheek komen, maken ze veel plezier met elkaar. Er is van alles te
doen in de bibliotheek, maar rustig een boek lezen gaat dan alleen niet meer. Gelukkig kan
dat wel buiten onder een boom!
Een prentenboek met eenvoudige tekeningen in felle kleuren.
Past bij het thema Lezen en Bibliotheek.
Vanaf 3 jaar.
Net zoals jij van Guido Van Genechten (Clavis)
Een groot formaat en stevig uitgevoerd prentenboek over de overeenkomsten tussen mens
en dier. Op elke bladzijde worden de kinderen direct aangesproken op een overeenkomst:
dieren kunnen ‘net zoals jij’ knuffelen, eten, drinken, spelen, slapen, zwaaien, springen en
nog veel meer. De zin ‘net zoals jij’ is een leuk herhalingselement en maakt interactie
mogelijk tussen voorlezer en kind. De illustraties komen uit eerder verschenen
prentenboeken van de auteur. Het boek is een feest van herkenning voor jonge peuters
vanaf 2,5 jaar die meer van zijn boeken hebben gezien en voor anderen een mooie
kennismaking.
Past bij thema’s Groot en Klein, verschillen en overeenkomsten tussen mens en dier.
Nijntje vliegt van Dick Bruna (Mercis)
Nijntje pluis maakt met haar oom een vliegtochtje. Hoog vanuit de lucht zien
de dingen er heel anders uit.
Een eenvoudig prentenboekje voor de jongste peuters met een nieuw avontuur over het
bekende figuurtje Nijntje. Het onderwerp Vliegen in een vliegtuig is niet direct een
onderwerp dicht bij huis, maar wel herkenbaar en ook spannend voor peuters.
Nijntje vliegt is ook verkrijgbaar in het Turks en in het Arabisch.
Past binnen het Piramideproject Grootte; thema: Muis en olifant en het Piramideproject
Verkeer; thema: Dicht bij huis.
Vanaf 2 jaar.
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Nog even achter mijn oortjes kriebelen van Jörg Mühle (Gottmer)
Een lief voorleesboekje over slapengaan en het bijbehorende ritueel. Klein Konijn is bijna
klaar om naar bed te gaan. Zijn tandjes zijn gepoetst en zijn pyjamaatje ligt al klaar. Maar
voor Klein Konijn kan gaan slapen, moet de lezer hem eerst even helpen. Dus tik hem maar
op zijn schouder, dan draait hij zich misschien wel om.
Past binnen het Piramideproject: Mensen
Vanaf ca. 1,5 jaar
Piep! Naar de dokter van Fleur van der Weel (Querido)
Piep gaat naar de dokter. De wachtkamer zit vol zieke dieren: kikker moet hoesten, varken
heeft vlekjes en walrus heeft pijn in zijn buik. De dokter onderzoekt ze één voor één.
Past binnen het Piramideproject: Ziek en gezond.
Vanaf 1 jaar
Pip en Posy en de lievelingsknuffel van Alex Scheffler (Gottmer)
Posy gaat uit logeren bij Pip. Ze hebben een heel fijne dag maar als ze gaan slapen ontdekt
Posy dat ze haar knuffel is vergeten. Zonder haar lievelingsknuffel kan ze niet slapen.
Past binnen het Piramidethema Wonen: Wie komt er in mijn huisje?
Vanaf 2,5 jaar.
Pip en Posy en de grote ballon van Axel Scheffler (Gottmer)
Pip heeft een ballon en hij is er heel blij mee. Samen met Posy gaat hij wandelen. Maar dan
gebeurt het onvermijdelijke: Pip laat de ballon los, hij vliegt weg en knalt kapot tegen een
boomtak. Pip is heel verdrietig en moet hard huilen. Gelukkig heeft Posy de oplossing: twee
potjes bellenblaas. Samen gaan ze bellen blazen. Alle bellen vliegen de lucht in, en allemaal
spatten ze uit elkaar. En dat is helemaal niet erg! Hoewel er van alles op de platen te zien
valt, zijn ze rustig van opzet. Vrijwel alle platen zijn getekend over twee pagina’s, waardoor
peuters zich goed kunnen concentreren. Daar waar meerdere situaties op een spread
voorkomen, heeft dat duidelijk een functie. Bv. de pagina waar de ballon steeds hoger vliegt.
Vanaf ca 2,5 jaar.
Raad eens hoeveel ik van je hou van Sam McBratney (Lemniscaat)
Hazeltje en Grote Haas houden erg veel van elkaar. Als Hazeltje moet gaan slapen probeert
hij op allerlei manieren te laten zien hoeveel hij van Grote Haas houdt. Hij springt, rekt en
strekt, maar Grote Haas doet er telkens nog een schepje bovenop.
Een prentenboek met warme illustraties.
Past binnen het Piramideproject Ruimte; thema: Mijn lichaam.
Vanaf 3 jaar.
Kan ook ingezet worden bij kleuters.
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Tien vingertjes en tien teentjes van Mem Fox (Gottmer)
Alle baby’s die op de wereld worden geboren zien er anders uit, maar allemaal hebben ze
tien vingertjes en tien teentjes. Baby Jennifer wordt geboren in een land hier ver vandaan.
Ze heeft een neusje vol sproeten, rode haartjes en twee oren. Op dezelfde dag wordt Mikio
geboren. Hij heeft nog geen haartjes maar wel een neus en oren. Een meisje en een jongetje,
heel anders alle twee, maar allebei met tien vingertjes en tien teentjes, tel maar mee… Baby
Annika heeft steile blonde haartjes, de kleine Mustafa een hoofd vol krullen, Gloria met
zachte zwarte haartjes en Tobias heeft een neus vol snot en een zere keel. Aajanak heeft
leren laarsjes aan en de kleine Ibrahim loopt op sandaaltjes. Jongetjes en meisjes bij elkaar,
allemaal met oogjes, oortjes, wangetjes en kinnetjes, met jurkjes of met broekjes aan, met
laarsjes of met schoentjes. Alle kindjes wijzen lachend naar het laatste kindje. Dat zit bij
mama op schoot. Dat ben jij! Mama telt de tien vingertjes en de tien teentjes en geeft tien
zoentjes op baby’s neus!
Vanaf 2 jaar.
Waar is Dikkie Dik? van Jet Boeke (Gottmer)
Dikkie Dik speelt verstoppertje met zijn vriendjes Poes Muis, Siem en Vlekje. Hij heeft zich zo
goed verstopt dat ze hem niet kunnen vinden. Uiteindelijk vinden ze hem slapend in de
wasmand.
Prentenboek met eenvoudige illustraties over de bekende poes uit Sesamstraat.
Past binnen het Piramideproject Huis.
Vanaf 2 jaar.
Wat gaat Sinan doen? van Dagmar Stam (Bureau Extern)
Een buitenlands jongetje leert zijn omgeving kennen.
Prentenboek met eenvoudige tekeningen in heldere kleuren.
Het boek is ook verkrijgbaar in het Turks en in het Arabisch.
Vanaf 3 jaar.
Wie? van Guido van Genechten (Clavis)
Is het een regenworm of een olifant? Een klein visje of een walvis? Een vlinder of toch een
varken? Dit peuterboek zit vol verrassingen. Door het openslaan van de flap op de
rechterpagina’s verandert een eend in een pinguïn, een spin in een inktvis enz. De
eenvoudige tekst op de linker pagina’s maakt vergelijkingen tussen de verschillende dieren.
De dieren zijn mooi duidelijk afgebeeld in hun natuurlijke kleuren, zwart omlijnd, zonder
afleidende achtergrond.
Past binnen het Piramideproject Denkontwikkeling; thema: Grootte en Kleur en vorm.
Vanaf 1,5 jaar.
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Wil je met me spelen? van Anna-Clara Tidholm (Middernacht Pers)
Buiten regent het zo hard dat er niets anders overblijft om binnen met het speelgoed te
spelen.
Eenvoudig prentenboekje met dikomlijnde illustraties in kleur.
Vanaf 2 jaar.
Za-za's baby broertje van Lucy Cousins (Leopold)
Zebra Za-za moet even wennen aan haar babybroertje, maar ze ontdekt al snel de leuke
kanten ervan. Royaal in zwartomlijnde plakkaatverf uitgevoerd, kleurrijk prentenboek.
Past binnen Piramide (boeken over relaties: lief zijn, kusjes en knuffels geven).
Vanaf 2 jaar.
Zaza speelt doktertje van Mylo Freeman (Clavis)
Vandaag liggen de knuffels van Zaza sipjes op de bank. Zijn ze soms ziek? Zaza onderzoekt ze
een voor een. Bij Mo de slang plakt ze een pleister. Nu willen de anderen natuurlijk ook een
pleister van Zaza, en nog iets anders… Een fijn boek over een meisje en haar knuffeldieren
die misschien een heel klein beetje ziek zijn.
Past binnen Piramideproject Ziek en gezond.

Kleuters (groep 1 en 2)
Die peer is voor mij! van Anuska Allepuz (Gottmer)
Vijf olifanten in het oerwoud ontdekken een nieuwe fruitboom die vol hangt met sappige
peren. Er is alleen één probleem: deze boom is uitzonderlijk hoog. Hoe krijgen ze zo’n
heerlijke peer te pakken? Een voor een en ieder voor zich proberen ze bij de peer te komen.
Jammer genoeg lukken deze pogingen niet. Ondertussen hebben vijf kleine muisjes de weg
omhoog weten te vinden met resultaat! Dat brengt de vijf olifanten op een idee. Een grappig
en origineel prentenboek over het voordeel van samenwerken. De vrolijke en kleurrijke
illustraties van krijt bevatten veel humor.
Vanaf 4 jaar.
Mag ik meedoen? van John Kelly (Veltman Uitgevers)
Eend wil graag nieuwe vrienden maken en gaat daarom opzoek naar een club. Hij wil graag
meedoen met de leeuwen of de olifanten, maar Eend kan niet brullen als een leeuw en niet
trompetteren als een olifant. Eend besluit daarom een eigen club te beginnen waar iedereen
welkomen is! Een mooi, leuk en eenvoudig verhaal over vriendschap. De mooie kleurrijke
illustraties van lieve en grappige dieren maken het een vrolijk prentenboek.
Vanaf 4 jaar.
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Heb jij misschien olifant gezien van David Burrow (Gottmer)
Een jongetje speelt verstoppertje met een olifant. Het jongetje telt tot tien en de olifant gaat
zich verstoppen - dat kan hij HEEL ERG goed, waarschuwt hij nog. En hij krijgt gelijk! Hoewel
de lezer hem duidelijk kan zien zitten, staart het jongetje steeds weer verbaasd in het rond.
Waar kan Olifant toch gebleven zijn? Zelfs zijn vader en moeder kijken er zo overheen!
Past binnen het Piramideproject Grootte.
Naar de markt van Noëlle Smit (Querido)
Kaat gaat met haar moeder naar de markt. Ze heeft haar eigen rode mandje mee en ook de
hond is erbij. Kaats moeder koopt bloemen, brood, een jurk en een mooi kleed. Wat gaan ze
met al die boodschappen en spullen doen? In dit tekstloze prentenboek volgt de lezer Kaat
die haar mandje bij een kraampje laat staan en een mevrouw helpt met haar gevallen
sinaasappelen.
Thema: boodschappen doen
Bang mannetje van Mathilde Stein en Mies van Hout
Bang Mannetje is bang voor van alles. Hij maakt een afspraak met de toverboom die bange
mannetjes van hun angsten afhelpt. De boom waarschuwt hem wel voor de woeste wezens
die hij op zijn weg zal tegenkomen – maar daarvoor hoeft hij niet bang te zijn, ze zijn
namelijk niet gevaarlijk. Dankzij de waarschuwing trotseert Bang Mannetje draken,
reusachtige spinnen en enge heksen. Eenmaal aangekomen bij de toverboom wordt hij
meteen gepromoveerd van een Bang Mannetje tot een Best Wel Dapper Mannetje…
Past binnen het Piramideproject Grootte.
Bezoek voor Beer van Bonny Becker (Hoogland & Van Klaveren)
Beer houdt absoluut niet van bezoek. Hij heeft zelfs een bordje op zijn deur: GEEN BEZOEK.
Dus als er op een goede dag een muis aanklopt, stuurt Beer hem onverbiddelijk weg. Maar
wanneer Beer een schaaltje uit de kast wil pakken ... zit daar een muis! Klein en grijs en met
heldere oogjes. In dit humoristische verhaal over omgangsvormen wil Beer zonder gestoord
te worden zijn ontbijt eten, terwijl de muis, die steeds maar weer op de meest verrassende
plaatsen tevoorschijn komt, hem maar niet met rust wil laten. Over Beer en Muis
verschenen diverse prentenboeken.
Past binnen het Piramideproject Mensen.
Vanaf 4 jaar.
De beer en het varkentje van Max Velthuijs (Zwijsen)
De beer heeft de hele zomer lekker in het zonnetje gezeten en geen wintervoorraad
aangelegd. Ondanks het goede voornemen komt hij er niet toe zijn eigen voorraad aan te
leggen.
Met kleurig geschilderde prenten in heldere, naïeve stijl.
Laatst bijgewerkt: 08-10-2019 11 van 20
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Past binnen het Piramideproject Herfst; thema: Herfstweer.
Vanaf 3 jaar.
De Gruffalo van Julia Donaldson (Lemniscaat)
Een Gruffalo? Wat is dat voor een beest? Vos, Uil en Slang hebben nog nooit van hem
gehoord. Alleen een slimme kleine muis weet precies hoe hij eruitziet. Hij vertelt de andere
dieren over het angstwekkende dier. Maar wat moet Muis doen wanneer er opeens een
echte Gruffalo voor hem staat?
Een grappig verhaal in rijmvorm.
Past binnen het Piramideproject Sociaal-emotionele ontwikkeling; thema: Bang.
Vanaf 4 jaar.
De kleine walvis van Benji Davis (Luitingh Sijthoff)
Boy woont aan zee met zijn vader en zes katten. Boys vader werkt als visser en is meestal de
hele dag weg, waardoor Boy zich vaak eenzaam voelt. Als na een storm een kleine walvis
aanspoelt, neemt hij die mee naar huis om in het geheim voor hem te zorgen. Eindelijk heeft
hij een vriendje! Maar... walvissen kunnen toch niet wonen in een badkuip?
Vanaf 4 jaar.
De mooiste vis van de zee van Marcus Pfister (De Vier Windstreken)
Omdat de mooiste vis van de zee al zijn schatten voor zichzelf wil houden, vinden de andere
vissen hem niet aardig. Als hij iets van zichzelf weggeeft merkt hij dat vrienden hebben
belangrijker is dan mooi zijn. Sfeervol prentenboek met glitters.
Past binnen het Piramideproject Water; thema: Water buiten.
Vanaf 3 jaar.
De kleine blauwe truck van Alice Schertle & Jill McElmurry (ill.) (Gottmer)
De kleine blauwe truck gaat een eindje rijden door een stemmig en warm geïllustreerd
herfstig landschap. Een padje rijdt mee op zijn dak en alle dieren langs de kant van de weg
groeten de truck vervolgens met hun eigen stemgeluid. Als opeens een grote gele truck langs
raast, moet blauwe truck snel aan de kant. Maar als de gele truck door de regen en de
modder met zijn wielen vast komt te zitten, heeft hij dringend hulp nodig.
Past binnen de Piramideprojecten Mensen, Verkeer.
Vanaf 3 jaar.
Eend op de fiets van David Shannon (Lemniscaat)
Eend heeft een wild idee: hij wil leren fietsen. Dit gaat hem steeds beter af en trots fietst hij
langs alle dieren van de boerderij. Elk dier reageert in gedachten anders op het fietsen van
Eend. Het laat zich raden wat er gebeurt wanneer een groep kinderen hun fietsen
neerzetten bij de boerderij.
Past binnen het Piramideproject Verkeer; thema: Dicht bij huis.
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Het boek is ook uitgewerkt voor het Piramideproject Sociaal-emotionele ontwikkeling
peuters; thema: Weerbaarheid.
En nu mijn bad uit! van Britta Teckentrup (Gottmer)
Olifant Ellie geniet lekker met haar badeendje van haar bad. Maar dan wordt de rust
verstoord: het ene na het andere dier plonst erbij. Met ten slotte de muis (met zwembandje)
is het bad echt te vol! Maar Ellie weet wel hoe ze iedereen eruit kan krijgen! Bijzonder is dat
de watervlakken in de tekeningen glanzend zijn, zodat het net lijkt alsof het badwater over
de pagina's golft.
Past binnen het Piramideproject Mensen
Vanaf 3 jaar.
Ga je mee? van Charlotte Dematons (Lemniscaat)
Een jongetje moet van zijn moeder appels halen bij de groenteman. Onderweg moet hij
echter veel gevaren overwinnen. De bosjes in de tuin worden een oerwoud, waar zich een
draak en een reus schuilhouden. Gelukkig weet hij, gesteund door de lezer, alle gevaren te
trotseren.
Fantasierijk prentenboek met sprookjesachtige illustraties, waarop veel valt te ontdekken.
Past binnen het Piramideproject Verkeer; thema: Dicht bij huis en het Piramideproject
Water; thema: Water buiten.
Vanaf 4 jaar.
Gekke buren van Ingrid en Dieter Schubert (Lemniscaat)
Nukkige en gierige Kaat wordt op een ochtend ruw uit haar slaap gewekt; iemand maakt een
hels kabaal met een hamer. Een nieuwe buurman bezig is een huis te bouwen vlak naast het
hare. Kaat is niet bepaald blij met de komst van buurman Bram, die er een eer in blijkt te
stellen om te luiwammesen en wat rond te hangen. Maar als het herfst wordt en het
gammele onderkomen van buurman Bram tijdens een zware storm de lucht in vliegt, nodigt
Kaat hem toch uit in haar huisje. Bram stelt voor om soep te maken, maar Kaat is absoluut
niet van plan haar zorgvuldig vergaarde wintervoorraad met hem te delen. Dat blijkt ook niet
nodig te zijn, want Bram kan soep maken met alleen wat water en een hamer. Tenminste,
dat zegt hij... Het prentenboek is een humoristische bewerking van een oud volksverhaal.
Past binnen het Piramideproject Wonen: Thuis in mijn huis.
Vanaf 4 jaar.
Haas wil worteltjestaart van Annemarie Bon (The House of Books)
Haas wil graag worteltjestaart. Hij gaat naar bakker Big. De bakker heeft geen
worteltjestaart. De bakker heeft wel een recept voor worteltjestaart. Haas wil de
worteltjestaart thuis maken, maar heeft geen worteltjes. Hij gaat naar groenteboer Rat. De
groenteboer heeft geen worteltjes, maar wel worteltjeszaad. Haas stopt de
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worteltjeszaadjes in de grond en wacht tot de worteltjes gaan groeien. Maar Haas moet heel
erg lang wachten op de worteltjes. Zou hij ooit worteltjestaart kunnen maken?
Vanaf ca 4 jaar.
Hé, wie zit er op de wc? van Harmen van Straaten (Leopold)
Beer moet heel nodig naar de wc, maar die is bezet. Maar ook Aap, Varken, Pinguïn, Tijger,
Olifant en Giraf moeten naar de wc, wachten in de rij dan maar. Maar het duurt wel erg lang.
Wie zit daar op de wc?
Past binnen het Piramideproject: Mensen: Ik en jij
Thema’s: toiletbezoek, wachten, dieren.
Vanaf 3 jaar.
Hup, naar buiten! Van Betty Sluyzer (Zwijsen)
Giraf wil niet naar buiten maar alle dieren proberen hem wel zover te krijgen.
Ze komen bij hem op bezoek en er komt steeds meer rommel op zijn kamer…
Past binnen het Piramideproject Ziek en gezond: Gezondheid!
Vanaf 4 jaar.
Helaas is het boek uitverkocht, bibliotheken hebben vaak nog een collectie beschikbaar.
Ik zou wel een kindje lusten van Sylviane Donnio (Gottmer)
Kleine krokodil verkondigt dat hij wel eens een kindje zou lusten: daar kijken papa en mama
krokodil van op! Hoewel ze er gemeen uitzien, zijn ze uiterst zachtaardig. Intussen weigert
kleine krokodil elk ander eten. Wanneer hij een meisje bij de rivier ziet spelen, krijgt hij zijn
kans. Hij is echter nog zo klein dat ze hem al kietelend het water in gooit… Nu wil kleine
krokodil zijn bananen wel: om net zolang te groeien totdat hij groot genoeg is om een kindje
te verslinden! Humoristisch prentenboek over een nukkige kleuter.
Past binnen het Piramideproject Grootte; thema: Ik groei.
Vanaf 4 jaar.
Kikker is kikker van Max Velthuijs (Leopold)
Kikker is blij met zichzelf, maar hij begint te twijfelen als hij zijn vrienden dingen ziet doen
die hij niet kan. Hij wil ook graag kunnen lezen of een taart bakken! Maar Haas brengt hem
op een andere gedachte: Kikker is gewoon een groene kikker die kan zwemmen en springen
en die altijd zichzelf moet blijven. Mooi prentenboek met een fijne boodschap.
Past binnen het thema vriendschap, jezelf zijn.
Vanaf 4 jaar.
Klein-Mannetje heeft geen huis van Max Velthuijs (Leopold)
Nadat zijn huisje in elkaar is gezakt, vindt Klein-Mannetje een onderkomen bij een klein
vrouwtje.
Prentenboek met paginagrote illustraties in vrolijke kleuren.
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Past binnen het Piramideproject Huis; thema: Wij gaan verhuizen!.
Vanaf 3 jaar.
Kom uit die kraan! van Tjibbe Veldkamp (Lemniscaat)
Kinderen mogen niet op de bouw komen, dat weet Bart best. Op een dag kruipt hij toch
onder het hek door en bestuurt de wals, de cementwagen en de hijskraan. Waarom doet hij
dat? Mooi, humoristisch prentenboek met een onverwacht, schitterend plot.
Vanaf 4 jaar.

Kleine Ezel en Jarige Jakkie van Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen (Leopold)
Kleine Ezel koopt een cadeautje voor zijn jarige vriendje Jakkie: een rode vlieger. Zo mooi dat
hij de vlieger eigenlijk niet meer weg wil geven. Gelukkig is hij zelf al gauw jarig!
Een bijzonder geïllustreerd prentenboek over een belangrijke gebeurtenis voor jonge
kinderen: het vieren van een verjaardag.
Past binnen het Piramideproject Tellen; thema's: Mijn verjaardag en Het is feest!.
Wordt voorgelezen in het televisieprogramma Het Zandkasteel.
Vanaf 3 jaar.
Klop, klop, wie is daar? van Tan Koide (Gottmer)
Drie marmotten verdwalen in het bos en overnachten samen met andere dieren in een leeg
huis. Als de bewoner thuiskomt schrikken ze erg, maar gelukkig is hij niet boos.
Prentenboek met zachtgekleurde platen verdeeld over twee pagina's.
Past binnen Piramideproject Sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vanaf 4 jaar.
Helaas is het boek uitverkocht, bibliotheken hebben vaak nog een collectie beschikbaar.

Knoop het in je slurf! van Ken Brown (Altamira)
Het jonge olifantje Kaja heeft een knoop in haar slurf gemaakt, maar waarom ook al weer?
Gelukkig weten de andere dieren wat Kaja niet moet vergeten: haar eigen verjaardag.
Prentenboek met levendige sfeervolle aquarellen.
Past binnen het Piramideproject Tellen; thema's: Mijn verjaardag en Het is feest!.
Vanaf 3 jaar.
Kom uit het ei, kleintje van Shen Roddie (Wildeboer)
Moeder Hen heeft een ei gelegd. Maar ze weet niet hoe ze het ei moet uitbroeden. Ze
probeert van alles en uiteindelijk na drie dagen barst het ei open.
Prentenboek met aquarellen in pastel en beweegbare delen.
Past binnen het Piramideproject Lente; thema's: Kom er maar uit! en Groeien en bloeien.
Vanaf 3 jaar.
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Monkie van Dieter Schubert (Lemniscaat)
Nadat een peuter zijn speelgoedaap heeft verloren gaan allerlei dieren met de aap aan de
haal totdat hij wordt gered door een poppendokter.
Tekstloos prentenboek met sfeervolle platen in warme tinten.
Nandi’s verrassing van Eileen Browne (Lemniscaat)
Een Keniaans meisje gaat naar haar vriendin met als geschenk zeven vruchten. Onderweg
worden die door dieren gestolen.
Prentenboek met een onverwachte ontknoping en tekeningen met warme kleuren en weinig
tekst.
Past binnen het Piramideproject Tellen; thema: Het is feest!.
Helaas is het boek uitverkocht, bibliotheken hebben vaak nog een collectie beschikbaar.
Noten van Paula Gerritsen (Lemniscaat)
In de herfst gaat Muis op zoek naar noten voor haar wintervoorraad. Ze heeft een jas met
grote zakken aangetrokken. Meeuw waarschuwt dat er storm op komst is, maar Muis hoort
hem niet. Ook Haas en de schapen roepen naar haar, maar de woorden waaien weg op de
wind. Dan barst het noodweer los. Aan de voet van de notenboom schuilt Muis in een
holletje en valt in slaap. Tot haar grote teleurstelling is de notenboom de volgende dag
helemaal kaal en zijn alle noten verdwenen. Verdrietig sjokt ze terug naar huis. Daar wacht
haar een grote verrassing: bij het duin liggen bérgen bladeren met daarnaast bérgen noten.
Past binnen het Piramidethema: Herfst.
Vanaf 4 jaar.

O, o, Octopus van Elle van Lieshout en Erik van Os ( Lemniscaat)
Octopus woont heel tevreden in zijn appartementje in zee tot hij op een ochtend thuiskomt
en een gevaarlijk grote staart uit zijn appartementje ziet steken. Hij vraagt zich af wat hij met
de vreemdeling moet. De vraag gonst en golft door de zee en alle dieren in de zee bemoeien
zich ermee. Ze dragen allemaal op hun manier een oplossing aan, maar geen enkel advies
kan Octopus gebruiken. Maar dan hoort hij de zee. Die vraagt hem wat hij er zelf van vindt.
Dat zet Octopus tot nadenken en hij besluit vriendelijk te vragen of de vreemdeling wil
vertrekken. Als antwoord komt er een bang, zacht stemmetje die vraagt of er iemand aan de
staart wil trekken. Samen met zijn vrienden trekt Octopus aan de staart en wat zijn ze
verbaasd als de staart van een heuse zeemeermin blijkt te zijn.
Thema’s zijn: Zee, vreemdelingen, vertrouwen in jezelf, angst overwinnen.
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Plons! van Martin Waddell (Lemniscaat)
Floortje, het varken van boer van der Pluim, heeft last van de hitte. Daarom besluit ze, tot
groot vermaak van de andere boerderijdieren, een duik in de vijver te nemen.
Prentenboek met grote humoristische illustraties in zachte kleuren.
Past binnen het Piramideproject Water; thema: Water buiten.
Vanaf 3 jaar.
Prinses Arabella maakt kleuren van Mylo Freeman (Eenhoorn)
Prinses Arabella vindt haar kamer kleurloos en vreselijk saai. Ze besluit daar iets aan te doen.
Ze roept drie lakeien op en beveelt hen heel veel verfjes te halen, in alle kleuren van de
regenboog. In een mum van tijd komen de lakeien terug met potten zwarte, witte, rode, gele
en blauwe verf. Maar díe kleuren wil Prinses Arabella niet. Totdat zij ontdekt dat je kleuren
kunt mengen: ze neemt een beetje rode verf, roert witte verf erdoor en verft haar kaptafel
zo roze als frambozenijs. Ook haar spiegel, stoel, bed en schommelolifant krijgen een vrolijk
kleurtje. Maar dan botst zij tegen de ladder en vliegen alle verfpotten door de lucht. Ze kan
wel huilen. Als mama koningin haar wakker maakt, kijkt ze rond in haar bontgekleurde
kamer: heeft ze alles gedroomd.
Vanaf 4 jaar.
Ridder Rikki van Guido Van Genechten (Clavis)
Konijntje Rikki fantaseert graag. Vandaag is hij een ridder. Hij woont in een kasteel, temt
vuurspuwende draken en bezorgt geheime boodschappen in verre landen. Jonkvrouw
Annibelle heeft zijn hulp ook nodig!
Een prentenboek met grote kleurige illustraties over het wonder van de fantasie.
Past binnen het Piramideproject Beroepen. Overige thema’s: Verkleden, Fantasie en Ridders.

Rik en de voertuigen van Liesbet Slegers (Manteau)
Rik reist met de trein, vaart op een boot, ziet een brand en mag met oom Jan mee naar een
werf. Wat is er allemaal te zien en waar is poes Sam?
Prentenboek met elf grote, thematische zoekpagina’s rond voertuigen.
Past binnen het Piramideproject: Verkeer: Wielen, toeters en bellen.
Vanaf 4 jaar.
Rupsje Nooitgenoeg van Eric Carle (Gottmer)
Een hongerig rupsje gaat op zoek naar eten. Hij knabbelt zich gedurende de week door
allerlei fruit en lekkernijen heen. Wanneer hij genoeg gegeten heeft en flink gegroeid is,
bouwt de rups een cocon. Na twee weken krabbelt hij naar buiten als een wonderschone
vlinder! Een verhaal met veel herhaling, eenvoudige tekst en duidelijke illustraties.
Waar het rupsje zich door het voedsel knabbelt, zijn ronde gaatjes in de bladzijden gemaakt.
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Schatje en Scheetje van Elle van Lieshout en Erik van Os (Lemniscaat)
De mollige Schatje en de sprietige Scheetje hebben elkaar helemaal gevonden in de
gevangenis, waar ze hun straf uitzitten voor het stelen van een paar sokken. Elke dag wringt
de dunne Scheetje zich door de tralies om iets van de buitenwereld mee te nemen: de
opkomende zon, de maansikkel en de sterren, een appelboom... Zo creëren ze in hun cel hun
eigen, fijne wereld. Wanneer ze na hun vrijlating de echte, grijze wereld instappen weten ze
niet hoe gauw ze weer een paar sokken moeten stelen om weer lekker terug te mogen!
Tekst en beeld spelen leuk op elkaar in. Steeds als Scheetje iets wegneemt, blijft er een witte
plek achter op de illustratie: platen over steeds twee pagina´s in gemengde techniek en in
zachte kleuren. Enigszins kolderiek, fijn prentenboek.
Past binnen het Piramideproject Huis.
Vanaf 4 jaar.
Schattig van Lida Dijkstra en Marije Tolman (Lemniscaat)
Tijn wil niet meer schattig zijn, hij wil stoer gevonden worden. En dat doet hij door een
zonnebril te dragen en motor te rijden. Maar dan komt hij Truuske tegen die Tijn veel leuker
vindt als hij schattig is.
Past binnen het thema verliefdheid, anders zijn.
Vanaf 4 jaar.
De schoenen van mama van Lucrèce L’Ecluse ( De Eenhoorn)
Warre en mama gaan naar de markt. Warre neemt zijn boodschappenmandje mee. Mama
waarschuwt van tevoren: ‘Er zijn veel mensen op de markt. Let dus goed op en blijf dicht bij
me.’ Warre wil zijn moeder niet kwijtraken, blijft in haar buurt en let goed op haar schoenen.
Maar ineens zit er een andere mevrouw in mama’s schoenen! Gelukkig komt het allemaal
goed en sluit mama Warre opgelucht in de armen.
Past binnen het Piramideproject Kleding en Kleur en vorm ( Op de markt).
Vanaf 4 jaar.
Tik, tik wie ben ik van Betty Sluyzer (Zwijsen)
Dida en haar vriendje Bastiaan verkleden zich met de kleren uit de verkleedkist en moeten
dan raden wie de ander is.
Prentenboek met kleurige illustraties en veel tekst.
Past binnen het Piramideproject Kleding; thema's: Kijk mij eens en Wie ben ik?
Voorlezen vanaf 3 jaar.
Helaas is het boek uitverkocht, bibliotheken hebben vaak nog een collectie beschikbaar.
Tim op de tegels van Tjibbe Veldkamp (Van Goor)
Als vader geen tijd heeft om mee naar buiten te gaan, mag Tim wel alleen naar buiten. Hij
moet wel op de tegels blijven want het is gevaarlijk om van de tegels af te gaan. Dat doet hij
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braaf. Hij gaat op een stapeltje stoeptegels zitten en blijft zitten, ook als stratenmakers de
tegels op een vrachtwagen tillen en ook als de vrachtwagen wegrijdt. Zelfs als een hijskraan
de tegels de lucht in tilt. Dan komt vader hem achterna, maar wat doet hij gevaarlijk!
Humoristisch verhaal met grote illustraties.
Past binnen het Piramideproject Verkeer, thema Op straat.
Vanaf 4 jaar.
Trompet voor Olifant van Max Velthuijs (Leopold)
Krokodil en Olifant zijn buren en hebben ruzie. Maar ze ontdekken dat het veel leuker is
samen muziek te maken.Prentenboek met geschilderde verftekeningen.
Voor de oudere kleuters.
Vliegensvlugge Vlieg van Michael Rosen (Lemniscaat)
Vliegensvlugge Vlieg vliegt wat in het rond, en gaat zo nu en dan zitten op een dikke kont. De
eigenaren van die achterwerken zijn niet zo gesteld op deze kleine bezoeker en proberen
Vliegensvlugge Vlieg te pletten. Vrolijke beelden laten zien hoe de kleinste iedereen te slim
af is.
Past binnen het Piramideproject Grootte.
Vanaf 4 jaar.
Vos en Haas, Blauw is saai van Sylvia Van den Heeden
Vos en Haas picknicken samen op het gras. Vos heeft een blauwe trui aan. Hij vindt blauw
een saaie kleur. Haas vindt blauw wel mooi; het is de kleur van de lucht. Ze praten over
kleuren als rood, geel, oranje en paars. Uil komt erbij en geeft ook zijn mening. Vooral over
de kleur van de lucht. Die kan lichtblauw zijn, donkerblauw, grijs, paars of zwart. Vos heeft
liever een blauwe lucht, zo blauw als zijn trui. Ineens vindt hij zijn blauw zo saai niet meer.
Opvallend groot kartonboek met illustraties waarop veel te zien is en waar veel over te
vertellen valt.
Past binnen het Piramideproject Kleding.
Vanaf 4 jaar.
Wat staat daar? van Rindert Kromhout en Annemarie van Haeringen (Leopold)
Aap krijgt een brief, maar hij kan nog niet lezen. Wat nu? Hij vraagt zijn vrienden om hulp. Zij
kunnen allemaal een paar woorden en hun eigen naam lezen, maar niet de brief! En wat
lezen alle vrienden? Hun naam staat in de brief. Ze gaan met Aap mee, want de brief gaat
over hen! Zo komen ze bij Feestvarken, want hij kan alles lezen. Ze zijn net op tijd voor het
feestmaal. De brief was een uitnodiging van Feestvarken!
Een grappig prentenboek over de kunst van het leren lezen.
Past bij het thema Leren lezen en Kunnen lezen.
Vanaf 5 jaar.
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Titellijst Centrale Prentenboeken met een Speelontdekboek
We hebben er een geitje bij van Marjet Huiberts en Iris Deppe (Gottmer)
Op de kinderboerderij is een nieuwe bewoner geboren. Voor Mik het babygeitje heeft
gevonden moet hij langs alle andere kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen manier
uiting geven aan hun blijdschap over de geboorte van het nieuwe geitje. Prachtig lief
verhaaltje met sfeervolle prenten.
Vanaf 3 jaar.

Welterusten, Kleine Beer van Martin Waddell (Lemniscaat)
Kleine Beer kan niet slapen, het is veel te donker. En zelfs de grootste lantaarn helpt niet! Hij
zoekt veiligheid bij Grote Beer.
Prentenboek met sfeervolle, zachtgetinte illustraties.
Past binnen Piramideproject Sociaal-emotionele ontwikkeling en oriëntatie op ruimte en tijd.
Vanaf 3 jaar.
Wij gaan op berenjacht van Michael Rosen en Helen Oxenbury (Lemniscaat)
Vier kinderen gaan met hun vader en hun hond op berenjacht. Vele hindernissen moeten
genomen worden. Uiteindelijk vinden ze in een grot de beer... maar dan weten ze niet hoe
snel ze dezelfde weg weer naar huis moeten gaan. Met de beer achter zich aan, helemaal tot
onder het veilige dekbed thuis.
Een inmiddels klassiek geworden prentenboek om bij te griezelen, maar met een veilig en
warm slot. De expressieve illustraties en de herhaling in de tekst nodigen uit tot meedoen.
Past binnen Piramideproject Sociaal-emotionele ontwikkeling.
Vanaf 3 jaar.
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