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nijntje voelboek: dieren 
Dick Bruna (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Mercis Publishing, € 9,95 
 
Kijk eens naar het witte schaapje. Dat kan toch geen gele buik hebben? Ook bij het nijlpaard, 
de kip en de ijsbeer past deze buik niet. Tot slot wordt duidelijk wie de eigenaar is: een 
knalgeel eendje. Hardkartonnen boekje met ovale uitsneden en een zacht lapje om aan te 
voelen en geluid mee te maken. AB (1+) 

 Ook nieuw: Een cadeau voor iedereen (Uitgeverij Mercis, € 8,50; 1+), een boek met 
flapjes waarachter pakjes zitten voor nijntje en al haar vriendjes. 
 
 

 
Mijn eerste fotoboek: op de boerderij 
Nathalie Seroux (tekst en foto’s) 
Uitgeverij Oogappel, € 13,99 
 
Kartonboek met meer dan 70 foto’s over het leven op en rond de boerderij. Om steeds 
opnieuw te bekijken en daarbij steeds meer nieuwe woorden en begrippen te ontdekken. 
AP (1,5+) 
 



 
Mijn eerste Kikkerboek 
Max Velthuijs (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Leopold, € 8,99 
 
Dit kartonboekje gaat over Kikker en zijn vriendjes Eend, Haas, Rat, Varkentje en Beertje. 
Leuk als eerste kennismaking met deze populaire kinderboekenvriendjes! AP (1,5+) 

 Dit voorjaar verschijnen boekjes over Kikker in een nieuwe stijl. Er komen ook 
producten voor de kinderkamer en bijvoorbeeld slabbetjes met de afbeelding van 
Kikker. 

 
 

 
We krijgen er een kleintje bij 
Pauline Baartmans (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Witte Leeuw, € 7,99 
 
Vierkant kartonboekje met tekst op rijm en grappige illustraties over de komst van een 
nieuwe baby. AP (2+) 

 Rond de serie over Muis is een website gemaakt, met veel extra’s, zoals een gratis 
voorleesapp. 

 Thuis bij Muis (Uitgeverij Holland, € 14,95; 2+) is bekroond met de Sardes-Leespluim. 
Klik hier voor activiteiten rond dit boekje. 
 

 

 

https://www.thuisbijmuis.nl/
https://www.sardes.nl/pathtoimg.php?id=3258&image=activiteiten_leespluim_2019_07_thuis_bij_muis.pdf


Mag ik mee? 
Deborah van de Leijgraaf (tekst en tekeningen)  
Uitgeverij Ploegsma, € 10,99 
 
Kartonboek met schuifjes over Eekhoorn die op weg is naar huis. Het is wel erg ver lopen, 
maar gelukkig willen zijn vrienden hem best een eindje meenemen, met de tractor, de 
brandweerauto en zelfs achter op de fiets! Ook onlangs verschenen: Bora: Kiekeboe!. AP 
(2+) 

 Dit boekje hoort bij een serie baby- en peuterboeken rond telkens dezelfde dieren. 
Er is een eerste knuffelboekje in zwart-wit, een knisperboekje dat de zintuigen 
prikkelt en een katoenen bijtboekje. Daarnaast zijn er diverse kartonboekjes. Zie 
voor boekjes en bijbehorende (milieuvriendelijke) producten: BORA-shop. 

 Klik hier voor de special over boekjes voor verschillende leeftijden in BoekStart voor 
jou! (nr. 6, p. 6-7). 

 
 

 
Wat zegt de kleine krokodil op de crèche? 
Eva Montanari (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Gottmer, € 10,99 
 
De dag van de kleine krokodil zit vol vertrouwde, huiselijke geluiden. Maar dan gaat kleine 
krokodil voor het eerst naar de crèche. Daar klinkt alles heel anders… of toch niet? 
Kartonnen prentenboek met grappige potloodtekeningen in zachte kleuren. AP (2+) 
 
 

 
Muis gaat naar de maan 
Lucy Cousins (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Leopold, € 11,50 
 
Muis gaat een bijzondere reis maken: met een raket vliegt ze naar de maan! Kartonboek met 
draaischijven en een flap om de raket op te laten stijgen. AP (2+) 

http://www.by-bora.com/
https://issuu.com/kunstvanlezen/docs/bsvj6_def


 Een raket kun je zelf maken van Duplo, maar ook knutselen van kartonnen rollen 
(keukenpapier) of ander restmateriaal. 

 Klik hier voor de special over ruimtevaart in BoekStart voor jou! (nr. 23, p. 8). 
 
 

 
Nee! zei Konijn 
Marjoke Henrichs (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Querido, € 15,99 
 
Konijn zegt op alles wat mama hem voorstelt luidkeels NEE! Hij wil zich niet aankleden, 
weigert zijn ontbijtje en wil beslist niet buitenspelen. Totdat mama zegt dat het tijd is om te 
knuffelen. Dat wil Konijn maar wat graag! AP (2,5+) 

 ‘Ik ben twee en ik zeg nee!’: beter kan de opstandige periode van zo’n 2- à 3-jarige 
niet aangeduid worden. ‘Peuterpuberteit’ wordt dat genoemd. Er valt dan ook veel 
te herkennen in dit verhaal over een lekker tegendraads konijntje. 
 
 

 
Pettson en Findus bouwen een auto 
Sven Nordqvist (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Davidsfonds/Infodok, € 13,99 
 
Samen met zijn kat Findus gaat opa Pettson aan de slag om een auto te bouwen. Een auto 
van hout, waar Findus fijn mee rond kan rijden. Kartonboek met flapjes, draaischijven en 
schuifjes, voor eindeloos lees- en kijkplezier. AP (3+) 

 De verhalen over opa Pettson en zijn onafscheidelijke kat Findus verschenen voor 
het eerst in de jaren tachtig. Het zijn inmiddels klassiekers geworden! 

 Er is ook een leuke Pettson-app (4+). 
 
 

https://issuu.com/kunstvanlezen/docs/bsvj23_def
https://apps.apple.com/se/app/pettsons-inventions/id524685220?l=en


 
Nina en de baby 
Marianne Witte (tekst) en Iris Deppe (tekeningen) 
Uitgeverij De Vier Windstreken, € 14,95 
 
Nina krijgt binnenkort een broertje of zusje. Maar dat wil ze helemaal niet: ‘Ik heb liever een 
konijntje!’, schreeuwt ze kwaad. ’s Nachts droomt ze van konijntjes, heel veel konijntjes, 
want moeder konijn krijgt wel tien kleintjes tegelijk…. AP (3+) 

 De komst van een broertje of zusje brengt veel verandering in het leven van een 
jong kind. Een (prenten)boek over gezinsuitbreiding biedt vaak veel herkenning en 
aanknopingspunten om samen te praten over de nieuwe situatie.  

 Klik hier voor de special over gezinsuitbreiding in BoekStart voor jou! (nr. 15, p. 10-
11). 

 
 

 
Kom mee, Kees 
Loes Riphagen (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Gottmer, € 14,99 
 
Papa heeft een beetje haast, want hij is samen met Kees op weg naar een concert van de 
Kwakers. Maar onderweg ziet Kees allerlei moois: kleine beestjes, een heerlijke spetterplas, 
een tak die op een krokodil lijkt… Prentenboek met sfeervolle illustraties die boordevol 
grapjes zitten. AK (3,5+) 

https://issuu.com/kunstvanlezen/docs/bsvj15


 
Ik ga bij Japie wonen 
Rindert Kromhout (tekst) en Sandra Klaassen (tekeningen) 
Uitgeverij Leopold, € 15,99 
 
Ietje wil heel graag bij haar vriendje Japie wonen, want Japie mag alles van zijn moeder. 
Maar is dat wel helemaal waar? Humoristisch prentenboek met een herkenbaar thema: ‘bij 
de buren is het gras altijd groener…!’. AK (4+) 
 
 

 
Aap & Mol in Museum Panorama Mesdag 
Gitte Spee (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Rubinstein, € 7,99 
 
De vrienden Aap en Mol gaan op ontdekkingsreis door het museum: het wordt een 
bijzondere dag op het ‘toverstrand’. J 730.4 (4+) 

 Dit jaar bestaat museum Panorama Mestdag 140 jaar. Dit Gouden Boekje is speciaal 
voor deze gelegenheid gemaakt! 

 
 

 
Dikke vriendjes durven alles 
Ingrid en Dieter Schubert (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Leopold, € 15,99 

https://www.panorama-mesdag.nl/gouden-boekje-aap-en-mol/


 
Twee cavia’s gaan samen op avontuur, want zij durven alles aan. Hoewel de berg wel erg 
hoog is, en de kloof reuze diep… Als ze in de struiken geritsel horen, willen ze meteen naar 
huis. Maar waar lag hun huis ook alweer? AK (4+) 
 
 

 
Een krekel in mijn slaapzak 
Suzanne Weterings (tekst) en Annette Fienieg (tekeningen) 
Uitgeverij Querido, € 14,99 
 
Poëzieprentenboek, boordevol versjes over de natuur: over kamperen, kijken naar de 
sterrenhemel en wandelen in de regen. Alle seizoenen komen aan bod! J Nederlands 875 
(4+) 

 Klik hier voor de special over poëzieprentenboeken in BoekStart voor jou! (nr. 13, p. 
8). 

 
 

 
Wachten op Wolf 
Sandra Dieckmann (tekst en tekeningen) 
Uitgeverij Christofoor, € 14,95 
 
Vos en Wolf zijn dikke vrienden en dat moet altijd zo blijven. Maar als Vos op een dag 
wakker wordt, is Wolf er niet meer. Mooi geïllustreerd prentenboek over vriendschap en 
verlies. AK (4+)  

https://issuu.com/kunstvanlezen/docs/bsvj13_lr


 
Zullen we vriendjes zijn? 
Sam McBratney (tekst) en Anita Jeram (tekeningen) 
Uitgeverij Lemniscaat, € 14,99 
 
Hazeltje heeft niemand om mee te spelen. Totdat hij tussen de heidestruiken Sterre ziet 
zitten. ‘Zullen we vriendjes zijn?’, vraagt Hazeltje. AK (4+) 

 Dit is het vervolg op het klassieke prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou 
(Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95). Bij dit boek zijn lessuggesties gemaakt, die ook 
thuis goed uitvoerbaar zijn. 

 
 

 
Jules 
Erik Wouters (tekst) en Anne Schneider (tekeningen) 
Uitgeverij Clavis, € 21,95 
 
Jules is een gevoelig jongetje, dat vol verwondering naar de wereld kijkt. Voorleesboek met 
verhalen en versjes waarin heel wat emoties voorbij komen, van verdrietig tot blij, van bang 
zijn, maar ook dapper. A (4+) 
 
 

 

https://www.lemniscaat.nl/files/ls9789047710059.pdf


Sari’s wollen sjaal 
Dawn Casey (tekst) en Stila Lim (tekeningen) 
Uitgeverij Christofoor, € 14,95 
 
Sari heeft een eigen lammetje, dat ze goed verzorgt. Als het groter wordt, krijgt het een 
dikke vacht. Van de witte wol maakt Sari zelf een fijne, warme das. Met achterin een 
overzicht van de wolkringloop, van schaap tot sjaal. AK (4+) 
 
 

 
Liefs van de krijtjes 
Drew Daywalt (tekst) en Oliver Jeffers (tekeningen) 
Uitgeverij De Fontein, € 7,99 
 
In dit kleine prentenboekje van de makers van De krijtjes staken (Uitgeverij De Fontein, € 
14,99; 5+) wordt de liefde vertegenwoordigd door een kleur: liefde is magisch (paars), 
zonnig (geel) of een beetje gek (roze). AK (5+) 

 Er zijn ook twee kartonboekjes over de krijtjes: Tellen met de krijtjes en Kleuren met 
de krijtjes (Uitgeverij De Fontein, € 9,99 per stuk; 2+) 

 En voor wie van tekenen houdt, zijn er op Youtube bij Kindertijd Kunstenaars tien 
filmpjes te zien, die geïnspireerd zijn op het werk van beroemde kunstenaars. 
Kleuters maken een schilderij zoals bijvoorbeeld Miro, Picasso of Matisse dat deden. 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=Kindertijd+Kunstenaars

