
 

Beschikbare vertelplaten + boek:  

 

Anna is jarig / Kathleen Amant 

Anna is jarig en maakt een cake. Mama brengt haar naar school waar Anna 

haar verjaardag mag vieren. Vanaf ca. 2,5 jaar  

Thema: verjaardagen, schoolleven 

 

Anna ruimt op / Kathleen Amant 

Anna is haar knuffel kwijt. Papa zegt dat ze haar speelgoed moet opruimen, 

maar daar heeft Anna geen zin in. Maar hoe moet ze Konijn anders 

terugvinden? Vanaf ca. 2,5 jaar. 

Thema: knuffels 

 

 

Anton kan toveren / Ole Könnecke 

Anton kan toveren, maar op een andere manier dan iedereen denkt. Vanaf 

ca. 4 jaar. 

Thema: toveren 

 

Bang mannetje / Mathilde Stein 

Bang Mannetje vindt het niet prettig dat hij overal bang voor is en wil naar de 

Toverboom voor raad. Maar daarvoor moet hij wel door het Wilde Woeste 

Woud. Vanaf ca. 4 jaar.  

Thema: angsten 

 

 

Boer Boris gaat naar zee / Ted van Lieshout 

Boer Boris heeft vakantie en gaat naar zee. Hij pakt eerst een paar spullen in, 

maar uiteindelijk mogen alle dieren en zelfs alle meubels mee. Vanaf ca. 2 jaar.  

Thema: vakanties, reizen, strand, rijmvertellingen, stapelverhalen 
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Dat ben jij, Kiki! / Amy Hest 

Eendje Kiki kijkt met haar opa naar foto's van haarzelf in opa's foto-album. 

Vanaf ca. 3 jaar.  

Thema: gezin, grootouders 

 

 

De goede herder (alleen platen) 

De goede herder is één van de verhalen die Jezus vertelde, als hij de mensen 

iets wilde uitleggen. Vanaf ca. 3 jaar.  

Thema: Bijbelverhalen 

 

 

De kleine walvis / Benji Davies 

Boy woont aan zee met zijn vader. Boy voelt zich vaak eenzaam, want zijn 

vader is visser en bijna nooit thuis. Als een kleine walvis aanspoelt op het 

strand, neemt Boy hem mee naar huis. Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: eenzaamheid, vriendschap, zee 

 

 

De Wiebelbillenboogie / Guido van Genechten 

Als mama olifant weg moet, past papa olifant op de kinderen. Ze maken er een 

gezellige, doldwaze dag van en leren zelfs een nieuwe dans. Vanaf ca. 4 jaar.  

Thema: gezin, dansen  

 

 

Dikkie Dik : jarig! / Jet Boeke 

Dikkie Dik kan niet slapen omdat hij de volgende dag jarig is. Als zijn 

verjaardagsbezoek komt, kan hij zijn ogen bijna niet openhouden. Vanaf ca. 2 

jaar. 

Thema: verjaardagen, katten 
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Een gat in mijn emmer / Ingrid & Dieter Schubert 

Beer heeft water nodig om zijn bloemen water te geven, maar hij heeft slechts 

een emmer met een gat erin. Egel brengt uitkomst, of toch niet? Vanaf ca. 3 

jaar. 

Thema: vriendschap 

 

Een huis voor Harry / Leo Timmers 

Kater Harry is bijna altijd binnen. Maar als vlinder Vera tikkertje wil spelen, gaat hij 

mee naar buiten. Dan verdwaalt Harry in de stad. Alleen Vera weet de weg naar 

huis. Kan iemand hem helpen Vera te vinden? Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: katten, verdwalen 

 

 

Een jasje voor Klein Konijn / Rindert Kromhout 

Klein Konijn bibbert van de kou, dus staat Groot Konijn zijn vachtje af. Maar nu 

heeft hij het koud! Gelukkig wil Kip haar veren wel uitlenen. En zo gaat het 

door… totdat Koe bij de boerin aanklopt. Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: winter, dieren, stapelverhalen 

 

 

Een schaap met een rode das / Hüseyin Deniz 

De Turkse Elif maakt met haar moeder een vliegreis naar Turkije om bij oma te 

logeren. Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: logeren, grootouders, Turkije, migranten 

 

 

Een superslee / Rian Visser 

Beer heeft een slee gebouwd. Eekhoorn, Konijn, Zwijn en Ree willen hem wel 

de heuvel op trekken. Maar steeds als Beer op de slee zit, gaat hij niet vooruit. 

Waarom doet de slee het niet? Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: winter, sneeuw, buiten spelen, repeteerverhalen 
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En nu lekker slapen, Sam! / Amy Hest 

Als mama Beer Sam naar bed brengt, moet ze nog van alles doen voordat Sam 

gaat slapen. Vanaf ca. 3 jaar.  

Thema: slapen, repeteerverhalen 

 

 

Fiet wil rennen / Bibi Dumon Tak 

Struisvogel Fiet is dol op rennen. Hij laat zich zelfs niet tegenhouden door de 

wind. Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: wind, repeteerverhalen 

 

Heb jij misschien Olifant gezien? / David Barrow 

 

Een jongetje en zijn olifant spelen samen verstoppertje. Olifant vertelt dat hij er 
heel goed in is. Het jongetje kan Olifant inderdaad nergens vinden, want hij heeft 
zich verstopt achter de televisie, onder de lampenkap en op meer lastige 
plekken. Vanaf ca. 4 jaar. 
 
Thema: verstoppertje spelen 

 
 

 

Het ei van Egel / Nozomi Takahashi 

Egel wil ook een ei, net als Eend. Hij is helemaal gelukkig als hij een rond, 

stekelig ding vindt. Zijn vriendjes lachen hem uit, maar Egel wacht geduldig tot 

er een kleintje uitkomt. Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: jonge dieren 

 

 

 

Het geeft niet wat je geeft / Hans Hagen & Monique Hagen 

Een meisje (ik-figuur) is bijna jarig en fantaseert over haar verlanglijstje. Ze wil 

graag een kikkerkoor, kippen die knikkers kunnen leggen en nooit meer 

verliezen met spelletjes. Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: verjaardagen, wensen, rijmvertellingen 
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Het grote billen-boek / Guido van Genechten 

Jos moet plassen. Hij ziet hoe verschillende dieren op het potje zitten: met 

dikke, dunne, zachte of gestreepte billen. Vanaf ca. 2 jaar.  

Thema: zindelijkheid 

 

 

Ik ben al groter dan gisteren / Karel Eykman 

Roy wil graag helpen in het huishouden, maar zijn moeder vindt hem nog te 

klein. Als mamma met de buurvrouw kletst terwijl Roys babyzusje huilt, weet 

hij best wat hij moet doen! Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: hulpvaardigheid, huishoudelijk werk 

 

 

Ik wil de maan / Jonathan Emmett 

Mol vindt de maan zo mooi, dat hij hem wil pakken. Alle dieren vertellen hem dat 

de maan daarvoor te ver weg is, maar Mol geeft niet op. Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: maan, repeteerverhalen 

 

 

 

Ik zou wel een kindje lusten / Sylviane Donnio 

Kleine krokodil wil op een dag geen bananen meer eten, maar heeft meer trek 

in een kindje. Prentenboek met expressieve, humoristische tekeningen in 

kleur. Vanaf ca. 4 jaar.  

Thema: eten, humor 

 

 

Japie en Leo Lapslap / Karel Eykman 

Japie moet naar het consultatieburau, maar durft dat niet zonder zijn knuffel. 

Dus moet hij hem eerst zoeken. Vanaf ca. 2,5 jaar. 

Thema: knuffels, angsten, doktersbezoeken 
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Kaatje in het bos / Liesbet Slegers 

In de herfst gaat Kaatje samen met mama en papa naar het bos. Daar is veel te 
zien en te doen 
Vanaf ca. 2 jaar. 

Thema: herfst 

 

 

Kaatje op de fiets / Liesbet Slegers 

Kaatje mag op de fiets naar oma rijden. Samen met papa gaat ze op weg. Ze 

vertelt wat je allemaal nodig hebt en waar je op moet letten onderweg. Vanaf 

ca. 2 jaar.  

Thema: verkeer, fietsen 

 

 

Kas bij opa en oma / Pauline Oud 

Kas gaat bij opa en oma logeren. Als hij zijn koffer heeft gepakt, brengt mama 

hem weg. Kas doet allemaal leuke dingen met opa en oma en met hond Kees. 

Vanaf ca. 3 jaar. 

Thema: logeren, grootouders 

 

 

Kikker is verliefd / Max Velthuijs 

Kikker is verliefd, maar hij weet niet hoe hij dit de liefste eend ter wereld moet 

laten weten. Vanaf ca. 4 jaar.   

Thema: verliefdheid 

 

 

Klein wit visje en zijn papa / Guido van Genechten 

Klein wit visje is onder de indruk van de verhalen die zijn vriendjes over hun 

vaders vertellen. Zeesterretjes papa is keislim en die van schildpadje supersterk. 

De papa van klein wit visje is ook heel bijzonder. Vanaf ca. 2,5 jaar. 

Thema: familie, vaders, repeteerverhalen 
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Kleine Ezel / Rindert Kromhout 

Kleine Ezel gaat alleen de wijde wereld in, maar nergens is het zo plezierig en 

veilig als thuis bij mama. Vanaf ca. 4 jaar.  

Thema: gezin, zelf doen 

 

 

Kleine Ezel en jarige Jakkie / Rindert Kromhout 

Kleine Ezel heeft zo'n mooie vlieger uitgezocht voor zijn jarige vriendje, dat hij 

hem het liefst zelf wil houden. Maar dat kan natuurlijk niet. Vanaf ca. 4 jaar.   

Thema: verjaardagen, jaloezie 

 

 

 

Kleine Kangoeroe / Guido van Genechten 

Kleine Kangoeroe vindt het zo knus en veilig in de buidel van haar moeder, dat 

ze geen zin heeft de wijde wereld in te gaan. Vanaf ca. 4 jaar.   

Thema: gezin 

 

 

 

Kleine Muis zoekt een huis / Petr Horácek 

De appel die Kleine Muis vindt, past niet in zijn holletje en daarom gaat hij op 

zoek naar een groter huis. Vanaf ca. 3 jaar.  

Thema: wonen 

 

 

Krrrr... okodil! / Catherine Rayner 

Krokodil plonst graag in de rivier om de andere dieren te laten schrikken. Op 

een dag ontdekt hij dat het nog leuker is om dat samen te doen! Vanaf ca. 4 

jaar.  

Thema: spelen, dieren 
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Lekker lange slierten / Elle van Lieshout und Erik van Os 

Als een jongetje met zijn tractor door het weiland rijdt, verliest hij een 

emmertje met klei. De dieren vragen zich af wat je daar mee kunt doen. Vanaf 

ca. 3 jaar. 

Thema: boerderijen, dieren, rijmvertellingen 

 

 

Mama kwijt / Chris Haughton 

Kleine uil valt al slapend uit het nest en landt op de zachte bodem van het bos. 

Eekhoorn helpt hem zoeken naar zijn mama. Vanaf ca. 3 jaar.  

Thema: verdwalen, repeteerverhalen 

 

 

Nog 100 nachtjes slapen / Milja Praagman 

Dorus is nog lang niet jarig en mag daarom geen feestje vieren. Ze mag van 

haar moeder, die op de naaimachine bezig is, in lapjes knippen. Dan maakt 

Dorus haar eigen feestje. Vanaf ca. 4 jaar.  

Thema: feesten 

 

 

Nijntje op de fiets / Dick Bruna 

Nijntje gaat op de fiets naar tante, die op de heuvel woont en lekkere 

koekjes bakt. 

 

Thema: fietsen 

 

 

Op je potje, Konijn / Kathleen Amant 

Anna doet haar knuffelkonijn voor hoe je op het potje moet. Prentenboek met 

eenvoudige illustraties in heldere kleuren. Vanaf ca. 2 jaar. 

Thema: Zindelijkheid  
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Ophelia / Ingrid & Dieter Schubert 

Als Joppe van verre roept dat hij last heeft van vlinders in zijn buik, maken alle 

beesten in het bos zich grote zorgen. Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: verliefdheid, stapelverhalen 

 

 

 

Pas op voor Wilde Wesley! / Elle van Lieshout en Erik van Os 

Muis Olivia en egel Bart lopen elke dag door het bos naar school. Wilde Wesley 

scheurt in steeds een ander voertuig naar zijn werk. Dat is toch niet veilig! Dat 

moet anders. Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: vervoermiddelen, verkeer 

 

 

Piep, het is Pasen! / Liesbet Slegers 

In de lente heeft de paashaas het erg druk met het verstoppen van eieren, die 

kinderen opzoeken om te vieren dat Jezus leeft. Vanaf ca. 3 jaar.  

Thema: Pasen 

 

 

Plets, plets, plats! / Rian Visser 

Het is herfst in het bos. Eekhoorn, vogel en muis verzamelen eten voor de 

winter. Dan neemt een jongetje ineens allemaal nootjes en blaadjes mee. Wat 

zou hij ermee gaan doen? Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: herfst 

 

Prinses Arabella en prins Mimoen / Mylo Freeman 

Het donkergekleurde prinsesje Arabella krijgt een nieuwe buurjongen: prins 

Mimoen. Arabella en haar vriendinnen moeten niets hebben van jongens met 

hun wilde spelletjes. Of wel?  Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: prinsessen, jongens 
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Prinses Arabella is jarig / Mylo Freeman 

Voor haar verjaardag vraagt de zwarte prinses Arabella een heuse olifant, maar 

de vraag is of die wel in het paleis kan wonen. Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: verjaardagen, prinsessen 

 

 

 

Raf / Anke de Vries 

Raf, de speelgoedgiraf van Benjamin, is plotseling verdwenen. Hij stuurt zo nu 

en dan een briefkaart naar Benjamin om te laten weten waar hij is. Vanaf ca. 4 

jaar. 

Thema: knuffels, Afrika, reizen 

 

 

Rikki en de eekhoorn / Guido van Genechten 

Als konijntje Rikki in de herfst in het bos naar kastanjes zoekt, vindt hij een 

bewegingsloze eekhoorn onder de struiken. Zou mama weten wat er met het 

beestje aan de hand is? Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: herfst, dood 

 

 

Rikki en de tuin van opa / Guido van Genechten 

In het weekend gaat Rikki vaak op bezoek bij opa en oma. Rikki's favoriete 

plekje is opa's groentetuin. Opa leert hem van alles over de natuur. Vanaf ca. 4 

jaar. 

Thema: tuinieren, grootouders 

 

 

Saar is jarig / Pauline Oud 

Het is feest vandaag, want Saar is jarig. Dat wordt gevierd met cadeautjes, 

slingers, taart, zingen in de klas, verjaardagpost en heel veel bezoek!. Vanaf ca. 

3 jaar. 

Thema: verjaardagen 
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Sinterklaasje / Liesbet Slegers 

Als Sinterklaas uit Spanje is gekomen, brengen zijn Pieten cadeautjes door de 

schoorsteen. Vanaf ca. 2 jaar.  

Thema: Sinterklaas 

 

Ssst! De tijger slaapt / Britta Teckentrup 

De tijger ligt te slapen. Kikker, Vos en de andere dieren willen er langs, 

maar ze willen de tijger niet wakker maken. Ze hebben veel ballonnen bij 

zich. Misschien dat het daarmee lukt? Leuk is dat kinderen actief 

deelnemen aan het verhaal: ze aaien de tijger zachtjes over haar buik, 

wiegen het boek en blazen mee. 

Thema: verjaardagen   

 

Wat nu, Olivier? / Phyllis Root 

Als beertje  

er in de herfst een geel blad achterna rent, blijkt hij na een poosje verdwaald 

te zijn. Vanaf ca. 3 jaar.  

Thema: herfst, verdwalen 

 

 

We hebben er een geitje bij! / Marjet Huiberts 

Mik haast zich naar de kinderboerderij, want er is een geitje geboren. Eerst 

komt hij langs de koe, het paard, de kip en andere dieren, die ook allemaal het 

geitje willen bewonderen. Vanaf ca. 3 jaar. 

Thema: kinderboerderijen, dieren, rijmvertellingen 

 

 

 

Wij gaan op berenjacht / [tekst] Michael Rosen 

Vier kinderen gaan met hun vader op berenjacht. Ze trotseren moedig de 

natuur, maar dan staan ze opeens tegenover een echte beer! Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: angsten, repeteerverhalen 
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Zoek / Hans & Monique Hagen 

Bella is met Hondje in het bos. Ze spelen heerlijk met de bal, met de 

dwarrelende bladeren en kastanjes. Maar opeens is Hondje alleen. Kunnen 

Bella en hij elkaar terugvinden? Vanaf ca. 4 jaar. 

Thema: honden, verdwalen, herfst 
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