
Baby
Jimmy Fallon
Uitgeverij De Fontein 
Jeugd

Lief prentenboekje over 
baby’s: kale baby’s en baby’s 
met haar, grote en kleine, 
alle soorten en maten komen 

langs. Ook komen de lichaamsdelen van baby’s aan 
bod, zoals vingertjes, tenen, knietjes en heupen. Het is 
een vrolijke boel, met een rijmende tekst en frisse 
kleuren. Al met al een gezellig boekje van de bekende 
Amerikaanse presentator Jimmy Fallon van ‘The 
Tonight Show’. 
Vanaf 9 maanden. 

Ik kijk, voel en 
maak: baby’s 
eerste ontdek-
boek
Uitgeverij Van Holkema 
& Warendorf

Dit boekje is niet alleen leuk 
om in te lezen, maar het brengt je ook op ideeën om 
creatief met je kleintje aan de slag te gaan en je kunt 
er ook nog in voelen! Want bij veel platen is reliëf 
aangebracht, zoals bij de appels in de appelboom en 
ook de vliegroute van de bij naar de bloem is met je 

vinger te volgen. De basis van de plaatjes is vaak 
gemaakt met in verf gedoopte handjes en voetjes, 
zoals de vogeltjes op de voorkant. Of de vlinder wiens 
vleugels eigenlijk handjes zijn. Door het hele boekje 
zijn ook portretjes van andere peuters te zien en 
samen met de kunstwerkjes is het een leuk en bijzon-
der peuterboekje, vanaf 1,5 jaar.  

Dier van hier
Jasper van Gestel
Uitgeverij Lannoo

Lekker stevig en groot 
prentenboek over dieren. 
Het zijn allemaal herkenbare 
dieren van alledag, zoals de 
kat, de hond, de haan en de 
kip. Hoe verder je in het 
boekje komt, hoe meer interactie er is tussen de 
dieren. Zo zie je de uil gevaarlijk kijken naar de muis 
en de kikker die zich niet zo op zijn gemak voelt met de 
reiger naast zich. De kinderen leren tijdens het lezen 
de namen van de dieren kennen (met lidwoord, fijn!) 
en de voorlezer grinnikt om de grappige situaties met 
de dieren. 
Een sprekende uitgave vanaf 1,5 jaar.  

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 

Speciaal geselecteerd door 
de bibliotheek.
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Het kasteel van de 
koning

Dick Bruna
Uitgeverij Mercis

Deze uitgave van Dick Bruna 
leert jouw kleintje op eenvou-
dige manier wat een kasteel is 
en wie er wonen. Het begint bij 

het zien van het kasteel in het bos aan de linkerkant, en 
de koning op de rechterpagina. Onder de flap waar de 
koning op staat… staat de koningin! Zo zien we later 
ook nog de prins en de prinses, de ridders, de paarden 
en de slotgracht met de brug. Er is veel te zien en te 
benoemen (wat draagt een koning op zijn hoofd? Wat 
heeft de ridder in zijn hand?) en de stevige flappen 
maken dit boekje extra leuk om samen te lezen. Vanaf 2 
jaar. 

De speurtocht van 
Dribbel
Eric Hill
Uitgeverij van Holkema en 
Warendorf

Het is een speciale dag voor 
Dribbel, hij is jarig vandaag! 

En zijn familie heeft een speurtocht uitgezet in het 
park. Samen met zijn oma gaat Dribbel de speurtocht 
volgen. Op elke pagina zijn aanwijzingen te vinden, 
onder vilten flapjes. Er zijn ook andere flapjes die 
kleine grapjes laten zien, zoals een krokodil in de vijver 
en een aap in het treinstation. Peuters vinden het 
heerlijk om zelf de flapjes om te slaan en gelukkig is 
dit boek stevig genoeg voor kleine vingertjes. Heerlijk 
boekje om samen in te lezen!
Vanaf 2 jaar. 

De knuffelboerderij

Mack
Uitgeverij Clavis

Dit boek gaat over een hele 
bijzondere boerderij: een 
knuffelboerderij! Waar alle 
bekende dieren wonen die je 
kent van de gewone boerderij: 
koeien, varkens, kippen en konijnen. Kuikentje heeft 
zichzelf een bijzondere taak gegeven: het knuffelen 
van alle dieren. Hij gaat als eerste langs de schapen, 
dan de eenden, geitjes en het konijn krijgt ook een 
zoen. Het varkentje is nog een beetje bang, maar geeft 
uiteindelijk toch een neus-aan-neus-knuffel. Een heel 
zoet peuterboek met leuke tekeningetjes die oproepen 
om aan te wijzen en te benoemen. Heerlijk vol knuf-
fels om met je kleintje mee weg te dromen. Vanaf 2,5 
jaar. 
 

Jij bent het monster!
Lucy Cousins
Uitgeverij Leopold 

Gabriel is dol op tikkertje spelen 
met monsters. En elk familielid 
moet eraan geloven en zelfs de 
kat en de bloem ‘veranderen’ in 
monsters die Gabriel moeten pakken. Hij vertelt ze wat 
voor monster ze worden, zijn oom is bijvoorbeeld een 
reus met een varkensstaart en een koeienvel en een 
dikke oranje neus. De monsters krijgen Gabriel niet te 
pakken… alhoewel… aan het einde verandert Gabriel 
zelf in een monster dat nodig naar bed moet! Boek vol 
grote platen die er vrolijk en tegelijkertijd spannend 
uitzien, heerlijk voor iedereen die van tikkertje spelen 
houdt. Vanaf 3 jaar.
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