
boekStart voor jou! 15

Papa Martijn: ‘Als Ferre (8 maanden) ’s morgens wakker wordt,  
kruipt hij direct naar de boekjes. Heel leuk om te zien hoe hij al  
zo jong reageert op de dieren in het boekje. Hij doet zelf hun  
geluiden na als we het samen lezen.’
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Boekentips

Disney Baby 
Uitgeverij Interstat, € 16,94

Stoffen boekje dat gezellig knispert, stoer uitgevoerd in groen  
en zwart, met afbeeldingen van Poeh-beer en zijn vrienden. Met 
rammelaar voor een stevige greep. Er is ook een boekje in roze en 
wit met weer andere plaatjes. AB (6 mnd+)  
 
Piyo Kiekeboe 
Satoshi Iriyama (tekst en tekeningen) 

Uitgeverij Leonon Media, € 8,95 

Vierkant, stevig kartonnen boekje over een kuikentje dat achter 
bloemen, wasgoed en een gordijntje allerlei beestjes uit de tuin 
ontdekt. Door achter de vilten flapjes te kijken, vindt de kleine 
toehoorder ze ook. De zoekactie wordt telkens begeleid door een 
aanmoedigende vraag. AB (6 mnd+)

Een piepklein verhaaltje: Dierentuin
Lisa Jones & Edward Underwood (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 12,50

Dit zachte, stoffen babyboek bevat al een beknopt verhaaltje: 
Boeba Baby gaat met papa naar de dierentuin en ziet daar een 
giraf, olifant, leeuw, aapje, slang en pinguïns. Eerste deel in een 
nieuwe serie getiteld ‘Een piepklein verhaaltje’. AB (1+)

• Laat je kindje zelf kennis maken met het zachte boekje: wijs  
 de dieren aan en vertel hoe ze heten. Het verhaaltje voorlezen   
 kan wat later. 
• Soms wordt het geluid dat het dier maakt erbij genoemd. 
 Doe samen de dieren na: succes verzekerd!

Aapje in bad
Leen Van Durme (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 9,95

Klein Aapje vertelt dat hij, als hij lekker vuil is, in bad gaat: kleertjes 
uit, speeltjes erbij en heel veel zeep! Kartonboekje met flapjes. AP (1,5+)

• Er zijn nog meer boekjes rond Aapje over onderwerpen uit het   
 dagelijks leven van een kind, bijvoorbeeld Aapje en de dieren,   
 Aapje slaapt en Aapje speelt.



Boekentips

Piep piep met Fiep
Gioia Smid (samenstelling) en Fiep Westendorp (tekeningen)

Uitgeverij Querido, € 8,50

Vierkant kartonboekje over geluiden: boem boem doet de trommel, 
fiet fiet doet de fluit… Na een paar keer voorlezen kan het kindje 
waarschijnlijk al heel wat geluiden nadoen! AP (1,5+)

Klein vogelboek
Loes botman (tekeningen)

Uitgeverij Christofoor, € 7,50

Hardkartonnen prentenboekje met tekeningen van twaalf vogels, 
die natuurgetrouw zijn weergegeven. Eerder verscheen Klein insec-
tenboek. Leuk om ook buiten op zoek te gaan naar de afgebeelde 
dieren en die te benoemen. AP (2+)

Klussers: aan de slag!
Helen Weir (tekst) en Stephen barker & Jo byatt (tekeningen)

Uitgeverij Ploegsma, € 8,99

Op elke dubbele pagina wordt een vraag gesteld over de vele ver-
voermiddelen die zijn afgebeeld. Door achter de flapjes te kijken, 
kan het juiste antwoord gevonden worden. Zo is er voor iedere klus 
een speciaal voertuig nodig! Verscheen samen met Redders: aan de 
slag!. AP (2+)

Sammie in de herfst
Anita bijsterbosch (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 12,95

Sammie en zijn paardje Job genieten van alles wat de herfst te bie-
den heeft: ze plukken appels, vegen bladeren, verzamelen eikeltjes 
en kastanjes… Zelfs de regen kan hen niet tegenhouden! Met steeds 
een extra, driekwart bladzijde, die voor verrassingen zorgt. AP (2+)

• Sammie maakt van de eikeltjes en kastanjes diertjes en een spin- 
 nenweb. Op de illustratie is goed te zien hoe dat moet. Leuk om  
 samen na te doen!
• Op Schooltv.nl zijn filmpjes te zien over de herfst. Inclusief liedjes  
 en knutseltips.
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https://www.schooltv.nl/video/herfst-liedje-uit-hoelahoep/playlist/144/#q=herfst


Boekentips

De A van appel en de B van Boer Boris
Ted van Lieshout (tekst) en Philip Hopman (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 7,99

Alle letters van het alfabet komen langs op de boerderij van boer 
boris. Op de aantrekkelijke tekeningen is heel veel te zien en te 
ontdekken! AP (2,5+)

• Het eerste boek over boer boris kwam vijf jaar geleden uit.  
 Het is binnenkort opnieuw verkrijgbaar in een speciale editie,   
 inclusief een stevige bouwplaat (Gottmer, € 14,99).
• Verhalen over boer boris zijn verkrijgbaar als app (Boer Boris   
 gaat naar zee) en als digitaal luisterboek: Het grote Boer Boris   
 Luisterboek (Gottmer, € 7,99).
• Lesprojecten rond de boeken staan op Kleuteruniversiteit.

Chimp & Bunny
Anne-Claire Petit (ontwerp)

Uitgeverij Rubinstein, € 17,99

Wie kent niet het gehaakte universum van Anne-Claire Petit?  
Voor deze uitgave zijn foto’s gemaakt van haar vele dieren en 
voorwerpen. Links staan losse afbeeldingen (inclusief de benaming),  
die teruggevonden kunnen worden in de overzichtsillustratie op de 
rechterpagina. De laatste dubbele pagina kan zelf ingevuld worden 
met behulp van de bijgeleverde, herbruikbare stickers. AP (3+)

Pippeloentje
Annie M.G. Schmidt (tekst) en Fleur van der Weel (tekeningen)

Uitgeverij Querido, € 16,99

De bekende versjes over het vrolijke beertje Pippeloentje zijn 
opnieuw verschenen met nieuwe, herkenbare illustraties die de 
fantasie prikkelen. J Nederlands 875 (3+)

• Klik hier voor een liedje over Pippeloentje. 
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https://itunes.apple.com/nl/app/boer-boris-gaat-naar-zee/id979213851?mt=8
http://www.kleuteruniversiteit.nl/?s=boer+boris&post_type=product
https://www.schooltv.nl/video/beertje-pippeloentje-een-liedje-van-annie-mg-schmidt/
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Boekentips

Diere-liere-liedjes
Erik van Os & Elle van Lieshout (tekst) en Alice Hoogstad (tekeningen)

Uitgeverij Lemniscaat, € 14,95. 

Poëzieprentenboek met veertien vrolijke liedjes over dieren. Op de 
bijgeleverde cd worden ze gezongen met eenvoudige instrumentale 
begeleiding. J 788.2 (3+)

Dat wordt smullen
Tjibbe Veldkamp (tekst) en Gustav Dejert (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 13,99

Konijntje Sjef ziet een heerlijke wortel waarvan hij graag zou smul-
len. Maar wat hij niet weet, is dat Frits de vos stiekem naar hem zit 
te loeren: Frits zou graag het konijntje oppeuzelen! Prentenboek 
over foppen en gefopt worden. AK (4+)

Naar de markt
Noëlle Smit (tekeningen)

Uitgeverij Querido, € 15,99

Tekstloos prentenboek over een meisje dat met haar moeder naar 
de markt gaat, waar van alles te zien en te beleven is. AK (4+)

• De prenten nodigen uit om goed te kijken en te praten over wat  
 er allemaal te zien is. Stel vragen: ‘Wat gebeurt er met het rode  
 tasje van het meisje?’; ‘En met de vissen van de visboer met de  
 zwarte baard?’.
• Praat over de eigen ervaringen: ‘ben jij wel eens op de markt  
 geweest?’; ‘Mocht je toen iets lekkers uitkiezen?’.

De hongerige trol
Elli Woollard (tekst) en David barrow (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 13,99

De hongerige trol zou graag eens iets anders eten dan een geitje. 
Hij gaat op pad en komt een kindje tegen. Hoe zou dat kindje sma-
ken? AK (4+)

• Sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek: ‘Gruwelijk eng’.

Kijk voor meer boekentips op boekstart.nl, Leesplein 0-6 en boekenzoeker 0-8.☞

http://www.kinderboekenweek.nl/
http://www.boekstart.nl/tips/boekentips/
http://www.leesplein.nl/PB_plein.php
http://boekenzoeker.org/zero/page.aspx


 

Van Bed-Bad-Box-Boekjes naar prentenBoeken

Voor 0-6 jaar zijn er allerlei soorten boekjes. Laat je bij je keuze leiden door eigen tempo 
en mogelijkheden van je kind. Goed kijken naar je kind is belangrijk om te weten wat het 
aankan. Veel boeken zijn lang bruikbaar: als je kind al toe is aan een echt verhaaltje kan 
het ook nog behoefte hebben aan een kijk- of benoemboek, of aan liedjes en versjes die 
het al van kleins af aan kent. 

speciale babyboekjes
Voor een baby is er nog geen verschil tussen een boek of speelgoed: hij wil het op zijn 
eigen manier ontdekken, door te voelen, te sabbelen, ermee te gooien. Een babyboekje 
moet zo gemaakt zijn dat het daar tegen kan. Geschikt zijn boekjes van zacht materiaal: 
badboekjes, stoffen (knisper)boekjes, rammelaarboekjes en buggyboekjes. Er is heel wat 
aanbod! Vanaf ca. 4 maanden kan je kindje een boekje zelf vasthouden en naar de plaat-
jes kijken. De afbeeldingen mogen niet te druk of gedetailleerd zijn. Laat het zelf voelen 
en ontdekken. Vanaf ca. 9 maanden kun je samen plaatjes kijken en kun je er iets bij  
vertellen.
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Voor peuters tot 2 jaar: aanwijs- en plaatjesboeken
Rond zijn eerste verjaardag krijgt je kindje belangstelling voor een ‘echt’ boek. Het kan zijn 
aandacht dan al wat langer vasthouden. Het is nog niet toe aan een verhaal; het gaat er 
nu om om met boeken vertrouwd te raken en de geborgenheid te ervaren van het op 
schoot zitten en het samen plezier beleven. De kartonnen boekjes voor deze leeftijd bieden 
vaak veel extra’s voor verrassing en om de aandacht vast te houden: er zijn voelboekjes, 
boeken met geluidsknoppen, flapjes van vilt of karton. 

Voor peuters van 2 tot 3 jaar: aanwijs- en prentenboeken 
Aanwijsboeken zijn in deze fase nog steeds populair; nu kunnen de platen wat drukker 
zijn. Daarnaast is je peuter toe aan prentenboeken met een eenvoudig verhaaltje. Het 
moet gaan over gebeurtenissen die dicht bij hem staan, bijvoorbeeld verhalen waarin een 
jongetje of meisje een klein, herkenbaar avontuur beleeft. Ook dieren in de hoofdrol doen 
het goed. De platen moeten een duidelijk beeld geven van wat er in het verhaal gebeurt 
en uitnodigen tot goed kijken en erbij vertellen. 

Voor peuters van 3 tot 4 jaar: prentenboeken 
Je kind krijgt nu steeds meer interesse voor wat er om hem heen gebeurt. Een boek hoeft 
niet meer per se te gaan over een figuurtje waarin hij zichzelf ziet, het wil nu ook een 
beeld krijgen van wat andere kinderen overkomt en doen. Via de belevenissen van die 
hoofdpersoon kan het dan zijn eigen ervaringen verwerken en ordenen. Om op zijn 
nieuwsgierigheid in te spelen, is het nu leuk als het, naast herkenbare elementen, ook  
iets totaal nieuws bevat. Verder kunnen de boeken wat meer tekst bevatten: de verhalen 
mogen wat langer zijn, iets complexer in elkaar steken en het taalgebruik wordt iets  
minder eenvoudig. 

Voor kleuters vanaf 4 jaar: prenten- en voorleesboeken 
Kleuters vinden het leuk om naar een verhaal te luisteren. Dat mag nu iets ingewikkelder 
en langer zijn. De voorleesprentenboeken bieden een echt verhaal om voor te lezen en 
hebben veel illustraties waarop van alles te zien is. Ze bieden ook stof om samen te praten 
over wat er gebeurt in het verhaal en bijvoorbeeld zelf oplossingen te verzinnen.

Kijk ook op boekstart.nl: Leestips per leeftijdsfase☞

https://www.boekstart.nl/alle-tips/leestips-per-leeftijdsfase/


> 8

naar Bed, naar Bed… 

soms is het een hele klus om de kleine dreumes in bed te krijgen. eerst nog even dit, en 
dan nog even dat…! er moeten een heleboel kusjes worden uitgedeeld, zelfs aan en door 
de speelgoedknuffels! 

Nog een kusje… en dan naar bed! 
Patricia Geis (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Oogappel, € 15,99

Na het eten moeten de knuffels naar bed. Maar ze hebben 
eerst nog van alles te doen! Onder aan de pagina’s staat 
steeds een vraag: wil jij misschien de knuffels helpen? Dat kan, 
met behulp van uitneembare knuffelfiguurtjes en attributen. 
Zo bouw je samen met je kind op een leuke manier aan een 
slaapritueel. AP (3+)

•   Stel vragen: ‘Wie zeg je allemaal welterusten?’; ‘Ga je dan meteen slapen?’. 
• Zing een slaapliedje. bruikbaar is bijvoorbeeld De mooiste wiegeliedjes van hier en   
 elders van bart Voet en Esmé bos (Uitgeverij Davidsfonds/Infodok, € 19,99 inclusief cd).  
 Klik hier voor een voorproefje.

andere boeken over het bedritueel
Slaap lekker, Kikker
Max Velthuijs (tekst en tekeningen). Uitgeverij Leopold, € 11,95. aB (9 mnd+)

Welterusten, kleine Billy-Bob
Pauline Oud (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 10,95. ap (1,5+)

Ik ga slapen
Liesbet Slegers (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 10,95. ap (1,5+) 

Gonnie & vriendjes gaan slapen: een voelboekje
Olivier Dunrea (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 10,99. ap (2+)

Welterusten allemaal
Chris Haughton (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 13,95. ap (3+). 

Ook als kartonboekje (€ 8,99 / 2+)

theater: Welterusten… kleine Beer 
Theater Terra heeft een nieuwe voorstelling gemaakt bij deze klassieker van Martin  
Waddell en barbara Firth (uitgeverij Lemniscaat, € 13,95). Tot en met maart 2018 te zien  
in Nederland en Vlaanderen. Klik hier voor meer informatie.

https://www.youtube.com/watch?v=FNyDOSUCcJ4
https://theaterterra.nl/kindervoorstellingen/welterusten-kleine-beer/
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actuaLiteit
 

kinderboekenweek 2017: gruwelijk eng! 
Het thema van de Kinderboekenweek 2017 is griezelen, met 
als motto: gruwelijk eng! De boekhandel en bibliotheek staan 
vol met spannende boeken waarin enge griezels en griezelige 
engerds een rol spelen. Het Prentenboek van de Kinderboeken-
week 2017 is van Maranke Rinck met illustraties van Martijn 
van der Linden: Knikkeruil (€ 6,95). Op zoek naar meer boeken 
rond het thema griezelen? De Voorleesgids (0-6 jaar) biedt een 

overzicht van de leukste boeken. Plus (boeken)tips, weetjes en achtergronden over kinder-
boeken en schrijvers. Verkrijgbaar in de boekhandel.

theater: Meneertje Meer
In deze poppentheatervoorstelling voor peuters (3+) staat Meneer-
tje Meer centraal, een mannetje dat alles hebben wil, zelfs meer 
Meneertjes Meer… Gebaseerd op het gelijknamige boek van Mark 
Haayema (Uitgeverij Rubinstein, € 14,95). Klik hier voor informatie 
over de voorstelling. 

ingrid en dieter schubert – in Beeld
In het Kinderboekenmuseum in Den Haag is tot 7 januari 2018  
een tentoonstelling te zien rond de prentenboekenmakers Ingrid  
en Dieter Schubert, bekend van onder meer Platvoetje, Monkie en  
Woeste Willem.

Fiep Fiep Hoera! – de natuur van Fiep Westendorp
In de illustraties van Fiep Westendorp speelt de natuur een 
belangrijke rol. Op de zolder van Kasteel Groeneveld in baarn 
is een tentoonstelling ingericht waarbij van alles te doen is: 
afval scheiden met Floddertje en kamperen met Pim en Pom 
bijvoorbeeld. Tot en met medio 2019.

http://www.kinderboekenweek.nl/
https://www.stipproducties.nl/voorstelling/17697508-Meneertje-Meer-3-
http://www.kinderboekenmuseum.nl/ontdek-en-beleef/tentoonstelling/7/ingrid-dieter-schubert
http://www.kasteelgroeneveld.nl/programmaactiviteiten/tentoonstellingen/
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GezinsuitBreidinG
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.
 

Een kleintje erbij 
Lauren Child (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Davidsfonds/Infodok, € 14,99 

Elmer was best tevreden: hij had een eigen kamertje, 
speelgoed waar niemand aankwam en hij mocht de 
gekleurde snoepjes eten die hij wilde. Tot op een dag 
alles veranderde: er kwam een kleintje bij! Elmer 
vindt het eerst maar niks…  AP (3+)

• Stel vragen: ‘Heb jij een broertje of een zusje?’; ‘Wie is de grootste van jullie twee  
 (drie etc…)?’; ‘Mag jij mama of papa helpen met je babybroertje of -zusje?’; ‘Help jij je   
 kleine broertje of zusje wel eens?’.
• Laat kinderen babygeluiden nadoen (huilen, brabbelen, boertje).
• Zing het liedje ‘Rije, rije, rije in een wagentje…’.

Films over gezinsuitbreiding
Knofje krijgt een zusje (burny bos) en Morrison krijgt een zusje (Sjoerd Kuyper) zijn boeken 
over gezinsuitbreiding. Ze zijn verfilmd en verkrijgbaar op dvd. Geschikt voor respectieve-
lijk 3+ en 5+. Op Zappelin te zien geweest: Puck en het verdwenen schaap. Leuk om samen 
te bekijken en daarna over de komst van een baby te praten. 

Baby’tje in mama’s buik
bette Westera maakte voor kleuters een voorlichtingsboek in verhaalvorm over conceptie, 
zwangerschap en geboorte (Uitgeverij Gottmer, € 16,95). Ze geeft antwoord op vragen die 
bij broertjes en zusjes in spe kunnen leven: Hoe is het baby’tje in mama’s buik terecht-
gekomen? Hoe gaat dat, geboren worden? Zal dat kreukeloortje vanzelf weer weggaan?

https://zappelin.nl/puck-en-het-verdwenen-schaap


mijn mama heeft een baby.

mijn papa, die heeft vrij.

en ik?

  een nieuwe kamer.

zeg, ben je nu niet blij?

nee, alles is zo anders.

toe nou, geen waterlanders!

daar zijn je speeltjes, daar je beer.

en alles, alles – en nog meer:

een nieuw gordijn, een nieuwe mat,

een speelbank.

  kom nou, wat is dat?

je oude kamer was te klein,

die mag nu voor de baby zijn.

[Fragment uit: Miep diekmann, 

Stappe stappe step / Ik zie je wel, ik hoor je wel.  

uitgeverij Querido]

andere boeken over gezinsuitbreiding
Kleine Pluis
Dick bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis Publishing, € 6,95. ap (2+)

Grote broer, kleine zus: een kijkboek met versjes
Kathleen Amant (tekst en tekeningen). Uitgevrij Abimo, € 14,99. ap (2+)

Saar wordt grote zus / Kas wordt grote broer
Pauline Oud (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 14,95 per stuk. ap (2,5+)

Willemijn wil geen broertje
Lida Dijkstra (tekst) en Noëlle Smit (tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 13,95. ak (4+)

Mejuffrouw Muis krijgt muisjes
Elle van Lieshout & Erik van Os (tekst) en Marije Tolman (tekeningen).  

Uitgeverij Lemniscaat, € 8,95. ak (4+)

Rikki wordt grote broer
Guido van Genechten (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 14,95. ak (4+)
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Weetjes

spelend ontdekken en leren
Mijn eerste blokjesboek van Madeleine Deny en Sarah Andreacchio 
(Oogappel, € 19,99) bestaat uit een doos met (kartonnen) blokken 
in verschillende vormen en een instructieboekje. Het boekje bevat 
gefotografeerde voorbeelden die nagebouwd kunnen worden en 
tips voor nieuwe bouwspelletjes. Spelen, leren en ontdekken gaan 
hier hand in hand!

2018: 65 jaar Gouden Boekjes in nederland
In 1953 verscheen het eerste Nederlandse Gouden boekje,  
Pietepaf, het circushondje. Na 65 jaar zijn de stevige, handzame 
gekartonneerde boekjes met het gouden ruggetje een begrip 
geworden. Vanwege het jubileum verschijnen bij uitgeverij 
Rubinstein vanaf september dit jaar elke maand vier deeltjes, 
voorzien van illustraties van Nederlandse en Vlaamse makelij. 
Zie ook: Gouden boekjes.

Bliksem
De ondertitel van dit nieuwe tijdschrift voor kinderen van 4 tot 7 jaar is: 
‘Magazine voor kleine donders’. Het verschijnt twee keer per jaar; elk num-
mer heeft een eigen thema. Met verhalen, puzzels, kleurplaten, recepten 
en tips. Klik hier voor informatie en verkoop.

pippo en poMpoen
PIPPO is een boekje boordevol verhalen met 
vaste vriendjes zoals aapje Pippo en Muisje 
Meisje, spelletjes en doe-tips; met elke 
maand een gratis Speelbrief met voorlees-
tips per verhaaltje. Voor kinderen vanaf 3 
jaar is er hét voorleestijdschrift POMPOEN, 
met in elke aflevering een prentenboekver-

haal. Met onderwerpen waarover jonge kinderen graag meer willen weten en spelletjes. 
De rubriek ‘In de boekenkast’ biedt een keuze aan boeken. 
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http://www.goudenboekjes.nl/
https://bliksem-magazine.nl/
http://pippo.nl/
http://pompoen.com/
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Weetjes

in de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...

• Aan de hand van het boek De boom van Amandine Laprun  
 (Uitgeverij Querido) besteden we aandacht aan het wisselen   
 van de seizoenen.

•   Heksensoep maken, taart bakken in het eigen keukentje: jonge 
 kinderen vinden het vaak leuk om – op hun eigen manier – te   
 kokkerellen. Een kleuter kan al echt aan de slag in de keuken,   
 natuurlijkwel met wat hulp! bruikbaar hierbij is bijvoorbeeld   
 Het grote kinderkookboek voor alle seizoenen van Rotraut  
 Susanne berner en Dagmar von Cramm (uitgeverij Lannoo).

En natuurlijk heel veel nieuwe boeken, tips rond activiteiten en 
uitjes, en informatie over boeken en voorlezen.

Knutselen
Kinderen van ongeveer drie jaar zijn vaak 
geboeid door de resultaten van stempelen.  
In het boekje Stempelen! van Gertie Jaquet  
(Uitgeverij Ploegsma, € 14,99) wordt uitgelegd 
hoe je stempels maakt en wat je ermee kunt 
doen. Je kunt dit gebruiken om zelf stempels 
voor je kind te maken (samen doen is nog wat 
gevaarlijk!). Met de zelfgemaakte stempels  
kunnen prachtige afbeeldingen gemaakt wor-
den. Er zijn ook stempels te koop van letters. 
Leuk om de naam van je kindje samen te  
stempelen en het resultaat te versieren!
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boekStart wordt gecoördineerd door Stichting Lezen  
en de Koninklijke bibliotheek, is onderdeel van het  
programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd  
door OCW. 

   

De (A)J-nummers na sommige annotaties verwijzen naar de SISO-indeling in  
de bibliotheek; Ab betekent geschikt voor baby’s; AP is voor peuters (2-4 jaar);  
AK voor kleuters (4-6 jaar), A betekent voorleesboek.

kom naar de Bibliotheek!

http://www.boekstart.nl/
http://www.lezen.nl/
https://www.kb.nl/
http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4102

