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Voorleescollecties en Prentenboektoppers 
Titelaanbod 2018/2019 

 

 

Amant, Kathleen – Anna in het verkeer  
Inhoud: Anna gaat samen met mama op de fiets naar de stad. Ze 
moeten wachten voor een verkeerslicht en goed naar links en 
rechts kijken. Vierkant prentenboek met grote eenvoudige 
zwartomlijnde illustraties in kleur. Vanaf ca. 2,5 jaar. 
Thema: verkeer 
Collectie: prentenboek (32x Ned.), lessuggesties, voorleestips 
voor thuis 

  
Voorleescollectie 
 
 

 

 
Amant, Kathleen – Anna   
Inhoud: Diverse boeken en andere materialen over Anna. Vanaf 
ca. 2,5 jaar. 
Thema: divers 
Collectie: diverse titels, handpop, spel, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 

 

Beer, Hans de – Een ijsbeer in de tropen  
Inhoud: Het ijsbeertje Lars drijft op een ijsschots weg van de 
Noordpool en belandt in het warme Afrika. Hij krijgt van alle 
kanten hulp en keert weer veilig bij zijn ouders terug. 
Prentenboek met zachtgetinte illustraties. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: Afrika, Noordpool, ijsberen, verdwalen, tegenstellingen 
Collectie: prentenboek, vertelplaten, maxiboek, handpop, dvd, 
cd-rom, poster, button, geheugenspel, kleurplaten, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 
 
 
 

 

Boeke, Jet – Waar is Dikkie Dik  
Inhoud: Wanneer Dikkie Dik verstoppertje speelt met zijn 
vriendjes, valt hij in slaap in de wasmand. Prentenboek met 
grote tekeningen in kleur. Vanaf ca. 2 jaar. 
Thema: katten, verstoppertje, televisieboeken 
Collectie: prentenboek (32x Ned.), lessuggesties en voorleestips 
voor thuis 
 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

Boeke, Jet – Dikkie Dik  
Inhoud: Diverse boeken en andere materialen over Dikkie Dik. 
Vanaf ca. 2 jaar. 
Thema: divers 
Collectie: prentenboeken, sets vertelplaten, handpop, knuffel, 
spelletjes, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 

http://xmlcat.biblionetdrenthe.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2009223411;ppn=318213834;isbn=9789044810783;
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.woodywoodtoys.nl%2Fimages%2Fboeken-com%2Fdikkie-dik-houten-display-gevuld-met-40-boeken-60717.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.woodywoodtoys.nl%2Fdikkie-dik-houten-display-gevuld-met-40-boeken%2F263-60717&docid=zxZFe7bMebNEEM&tbnid=zB7UQyJFP_cE7M%3A&w=733&h=800&bih=735&biw=1455&ved=0ahUKEwifuO3x68fOAhXBOxoKHf9PD0UQMwh0KEwwTA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fmedia.woodywoodtoys.nl%2Fimages%2Fboeken-com%2Fdikkie-dik-houten-display-gevuld-met-40-boeken-60717.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.woodywoodtoys.nl%2Fdikkie-dik-houten-display-gevuld-met-40-boeken%2F263-60717&docid=zxZFe7bMebNEEM&tbnid=zB7UQyJFP_cE7M%3A&w=733&h=800&bih=735&biw=1455&ved=0ahUKEwifuO3x68fOAhXBOxoKHf9PD0UQMwh0KEwwTA&iact=mrc&uact=8�
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Brown, Ken – Knoop het in je slurf!  
Inhoud: Het olifantje Kaja heeft een knoop in zijn slurf gelegd 
om iets heel bijzonders te onthouden. Maar wat was er nu zo 
belangrijk? Prentenboek met levendige, sfeervolle aquarellen in 
kleur. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: verjaardagen, olifanten 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), knuffel, verjaardag spullen, 
lessuggesties 

 
Voorleescollectie 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bruna, Dick – Nijntje  
Inhoud: Nijntje is het konijnendochtertje dat geboren wordt bij 
meneer en mevrouw Pluis en dat door allerlei dieren begroet 
wordt. Prentenboekje met eenvoudige, kleurige tekeningen en 
tekst op rijm. Vanaf ca. 2 jaar. 
Thema: divers 
Collectie: diverse prentenboeken, vertelplaten, Nijntjes grote  
voorleesboek + spellendoos, andere Nijntje boeken, knuffel, 
spelletjes, cd-rom, cd’s, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 
 
 
 
 

 

 
 

 
Bruna, Dick – Nijntje vliegt  
Inhoud: Een konijntje mag met haar oom een vliegtochtje 
maken. Prentenboek met fel gekleurde tekeningen en tekst op 
rijm. Vanaf ca. 2 jaar. 
Thema: reizen, rijmvertellingen 
Collectie: prentenboek (30x Ned., 5x Turks, 5x Arabisch), 
lessuggesties en voorleestips voor thuis 

 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

Carle, Eric – Rupsje Nooitgenoeg  
Inhoud: Origineel, fraai verzorgd prentenboek voor jonge 
kinderen, over een rupsje dat zich vol eet tot het een vlinder 
wordt. In de bladzijden met achtereenvolgens 1 appel, 2 peren, 3 
pruimen enz. zitten op de plaatsen waar de rups doorheen heeft 
gegeten gaatjes in het papier. 
Thema: rupsen, vlinders, tellen, voedsel 
Collectie: prentenboek (30x Ned., 1 Turks), 30 rupsjes, 
lessuggesties en voorleestips 

 
Voorleescollectie 
 
 
 

 

 
Carle, Eric – Rupsje Nooitgenoeg  
Inhoud: allerlei materialen rond Rupsje Nooitgenoeg. 
Thema: rupsen, vlinders, tellen, voedsel 
Collectie: maxiboek, prentenboek (30x Ned., 1 Turks), pop-up 
boek, verteltas, braille-editie, luisterboek, dvd, 30 rupsjes, fruit, 
T-shirt, kleurboek, lessuggesties 

 

 
Prentenboektopper 

 

 

Cousins, Lucy – Muis in de bibliotheek 
Inhoud: Inhoud: Muis ontdekt dat er in een bibliotheek veel te 
beleven valt en dat ze in feite overal kan lezen. Prentenboek met 
eenvoudige tekeningen in felle kleuren. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: bibliotheken, lezen 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties en voorleestips 
voor thuis 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

 
Cousins, Lucy – Muis  
Inhoud: Inhoud: Diverse boeken en andere materialen rond 
Muis. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: divers 
Collectie: diverse boeken en andere materialen, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://images.lobbes.nl/images/items/3012546a.jpg&imgrefurl=https://www.lobbes.nl/boeken/prentenboeken-verhalen-en-sprookjes/prentenboeken/peuter-en-kleuter-prentenboeken/detail/3012546-rupsje-nooitgenoeg-voelboek-met-braille&docid=voOWj6QuT1HCcM&tbnid=X5s522PlTFFI9M:&w=1250&h=1250&bih=735&biw=1455&ved=0ahUKEwi3z8-h78fOAhUHuBoKHeqTAek4ZBAzCCkoJzAn&iact=mrc&uact=8
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cpnb.nl/nvd/2007/beeld/omslagen/Muis-in-de-bibliotheek.jpg&imgrefurl=http://www.cpnb.nl/nvd/2007/toptien/Muis-in-de-bibliotheek.html&h=336&w=390&sz=139&hl=nl&start=1&tbnid=QFGocRtgAD_wfM:&tbnh=106&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dmuis%2Bin%2Bde%2Bbibliotheek%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26newwindow%3D1%26sa%3DG
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.boekielezen.nl/wp-content/uploads/2014/08/boekielezen-88.jpg&imgrefurl=http://www.boekielezen.nl/tag/muis-in-de-bibliotheek/&docid=akirYSA12Ws5dM&tbnid=SbqdkWwPoPoZ3M:&w=254&h=199&bih=735&biw=1455&ved=0ahUKEwjbq4Gh88fOAhXBSRoKHWx9CbI4rAIQMwhTKFEwUQ&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://images.lobbes.nl/images/items/3012546a.jpg&imgrefurl=https://www.lobbes.nl/boeken/prentenboeken-verhalen-en-sprookjes/prentenboeken/peuter-en-kleuter-prentenboeken/detail/3012546-rupsje-nooitgenoeg-voelboek-met-braille&docid=voOWj6QuT1HCcM&tbnid=X5s522PlTFFI9M:&w=1250&h=1250&bih=735&biw=1455&ved=0ahUKEwi3z8-h78fOAhUHuBoKHeqTAek4ZBAzCCkoJzAn&iact=mrc&uact=8�
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.boekielezen.nl/wp-content/uploads/2014/08/boekielezen-88.jpg&imgrefurl=http://www.boekielezen.nl/tag/muis-in-de-bibliotheek/&docid=akirYSA12Ws5dM&tbnid=SbqdkWwPoPoZ3M:&w=254&h=199&bih=735&biw=1455&ved=0ahUKEwjbq4Gh88fOAhXBSRoKHWx9CbI4rAIQMwhTKFEwUQ&iact=mrc&uact=8�
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Cousins, Lucy – Za-za’s babybroertje  
Inhoud: Het is even wennen voor zebra Za-Za, zo'n nieuw 
babybroertje, maar ze ontdekt al snel de leuke kanten ervan. 
Prentenboek met platen in felle kleuren. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: gezinsuitbreiding, zebra’s, baby’s 
Collectie: vertelplaten, prentenboek (30x Ned.), knuffels, 
handpop, lessuggesties en voorleestips voor thuis 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 
De Smet, Marian – Broertje te koop 
Inhoud: Loes vond haar broertje eerst wel lief, maar nu gooit hij 
haar blokkentoren om en verscheurt haar tekeningen: ze wil hem 
verkopen! Prentenboek met grote tekeningen in kleur. Vanaf ca. 
3 jaar. 
Thema: gezin, jaloezie 
Collectie: prentenboek (30x), lessuggesties 
 

 
Voorleescollectie 

 

 
Dematons, Charlotte – De gele ballon 
Inhoud: Tekstloos prentenboek dat de kijker meeneemt op een 
wereldreis, waarbij ook stukjes geschiedenis aan de orde komen. 
In de zeer gedetailleerde, kleurrijke prenten zijn zoekopdrachten 
verwerkt. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: reizen, zoekplatenboeken 
Collectie: maxiboek, vloerboek, prentenboek, lessuggesties 
 

 
Prentenboektopper 

 

 

 
Dijkstra, Lida – Schattig  
Inhoud: Konijn Tijn wil niet langer 'schattig' zijn, maar stoer, 
maar dat verandert als Truuske de stoere Tijn maar een engerd 
vindt. Prentenboek met illustraties in zachte tinten. Vanaf ca. 4 
jaar. 
Thema: identiteit, verliefdheid 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties 

 
Voorleescollectie 

 

 

Donaldson, Julia – Gruffalo  
Inhoud: Een muis schrikt zijn belagers af door een 
afschrikwekkend fantasiedier als vriend te verzinnen. 
Prentenboek met naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm. 
Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: angsten, rijmvertellingen 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties en voorleestips 
voor thuis 
 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

Donaldson, Julia – Gruffalo  
Inhoud: Een muis schrikt zijn belagers af door een 
afschrikwekkend fantasiedier als vriend te verzinnen. 
Prentenboek met naïeve tekeningen in kleur en tekst op rijm. 
Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: angsten, rijmvertellingen 
Collectie: diverse Gruffalo-boeken, Gruffalo-popje, dvd, 
handpoppen, maxiboek, kussen, deken, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 

 

 

 
Donnio, Silviane – Ik zou wel een kindje lusten 
Inhoud:  
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 
Collectie: prentenboeken (30x Ned.), knuffel, verkleedpakje, 
lessuggesties en voorleestips voor thuis 

 
Voorleescollectie 

http://xmlcat.biblionetdrenthe.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2009201893;ppn=318233517;isbn=9789047701736;
http://xmlcat.biblionetdrenthe.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2005270290;ppn=277349559;isbn=9789025740023;
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Dumon Tak, Bibi – Fiet wil rennen! 
Inhoud: Struisvogel Fiet is dol op rennen. Hij laat zich zelfs niet 
tegenhouden door de wind. Prentenboek in oblong met 
kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: wind, repeteerverhalen 
Collectie: vertelplaten, dvd, groot en klein boek, decorstuk, 
handpop, marionetten, windmachine, kleurplaat, liedje, 
lessuggesties 

 
Prentenboektopper 

 

 
Emmett, Jonathan – Ik wil de maan  
Inhoud: Mol ziet voor het eerst de maan en wil deze proberen te 
pakken, maar dat lukt niet best. Prentenboek met grote 
schilderingen in nachtelijke tinten. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: maan, mol, vriendschap 
Collectie: prentenboek, vertelplaten, PowerPoint,  dvd, 
verteltafel, handpoppen, vingerpopje, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 
 
 
 

 

 

 
Haughton, Chris – Mama kwijt 
Inhoud: Kleine uil valt al slapend uit het nest en landt op de 
zachte bodem van het bos. Eekhoorn helpt hem zoeken naar zijn 
mama. Prentenboek met eenvoudige, collage-achtige 
kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: verdwalen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, decorstuk, handpoppen, 
vingerpopje, dvd, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 

    

 

 
Haeringen, Annemarie van – Beer is op vlinder 
Inhoud: Beer is verliefd op Vlinder en doet van alles om haar 
aandacht te trekken, maar Vlinder is niet gauw onder de indruk. 
Prentenboek met expressieve tekeningen in enkele sprekende 
kleuren. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: verliefdheid 
Collectie: maxiboek, vertelplaten, lessuggesties 
 

 
Prentenboektopper 
 
 

 

 
Heine, Helme – Het allermooiste ei  
Inhoud: Drie kippen, die bekvechten over wie de mooiste is, 
vragen de koning om raad. Symbolisch prentenboek met grote 
zacht gekleurde schilderingen. Vanaf ca 4 jaar. 
Thema: kippen, gevoelens, opscheppers 
Collectie: prentenboek, dvd, knuffels, koningsmantel, 
lessuggesties 

 
Prentenboektopper 

 

 
Hest, Amy – Kiki  
Inhoud: Diverse boeken en andere materialen over het eendje 
Kiki. O.a. Dit ben jij, Kiki! Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: gezin, grootouders, foto’s kijken 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, PowerPoint, diverse Kiki-
boeken, vingerpopje, lessuggesties 
 

 
Prentenboektopper 
 
 

http://xmlcat.biblionetdrenthe.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2009150259;ppn=317268457;isbn=9789045107585;
http://www.google.nl/imgres?q=mama+kwijt&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=599&tbm=isch&tbnid=Y4WJKYJbryXG0M:&imgrefurl=http://degelukkigelezer.blogspot.com/2011/02/5-voor-chris-haughton-mama-kwijt.html&docid=AprbjIPh1SCO1M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_dqlS4PUOnaQ/TU_yDLeW6cI/AAAAAAAAAzU/ggBNS0pF6K4/s1600/kwijt.jpg&w=250&h=261&ei=0RoUT4SKJMWr-QabxdGzAg&zoom=1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.cpnb.nl/Omslagen_geschenken/Penselen/2005_Beer_is_op_Vlinder.jpg&imgrefurl=http://www.cpnb.nl/persberichten/2005/gp_22-05.html&h=400&w=336&sz=43&hl=nl&start=2&tbnid=doJEsqAkH76MqM:&tbnh=124&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Dbeer%2Bis%2Bop%2Bvlinder%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26newwindow%3D1
http://www.google.nl/imgres?q=mama+kwijt&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=599&tbm=isch&tbnid=Y4WJKYJbryXG0M:&imgrefurl=http://degelukkigelezer.blogspot.com/2011/02/5-voor-chris-haughton-mama-kwijt.html&docid=AprbjIPh1SCO1M&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_dqlS4PUOnaQ/TU_yDLeW6cI/AAAAAAAAAzU/ggBNS0pF6K4/s1600/kwijt.jpg&w=250&h=261&ei=0RoUT4SKJMWr-QabxdGzAg&zoom=1�
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Hest, Amy – Eendje in de regen  
Inhoud: Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze 
van opa een paraplu en laarsjes krijgt. Prentenboek met 
sfeervolle tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: weer, grootouders, eenden 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties en voorleestips 
voor thuis 
 

 
Voorleescollectie 

 

 

 
Hest, Amy – En nu lekker slapen, Sam  
Inhoud: Als mama Beer Sam naar bed brengt, moet ze nog van 
alles doen voordat Sam gaat slapen. Prentenboek met grote 
schilderingen in warme kleuren. Vanaf ca. 2,5 jaar. 
Thema: slapen, beren 
Collectie: vertelplaten, prentenboek (30x Ned.), memory, 
lessuggesties 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

 
Hindley, Judy – De grote rode bus  
Inhoud: Een grote rode bus zit vast in een gat in de weg, zodat 
ook andere voertuigen er niet meer door kunnen. Prentenboek 
met grote illustraties in felle kleuren. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: vervoermiddelen 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties, voorleestips 
voor thuis 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 
Horáček, Petr – Kleine Muis zoekt een huis 
Inhoud: Inhoud: De appel die muis vindt, past niet in zijn 
holletje en daarom gaat hij op zoek naar een groter huis. 
Prentenboek met grote illustraties in kleur. Vanaf ca. 2 jaar. 
Thema: wonen 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties en voorleestips 
voor thuis 
 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

Horáček, Petr – Kleine Muis zoekt een huis 
Inhoud: Inhoud: De appel die muis vindt, past niet in zijn 
holletje en daarom gaat hij op zoek naar een groter huis. 
Prentenboek met grote illustraties in kleur. Vanaf ca. 2 jaar. 
Thema: wonen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek (30x Ned.), mini boekje + 
dvd, vingerpopje, pop + bedje, appel, dierenholletjes, 
verkleedkleren, lessuggesties 

 
 
Prentenboektopper 

 

 
 

 
Kaufmann, Nancy – Dag!  
Inhoud: Varkentje Bram gaat voor het eerst naar school en wil 
niet dat zijn papa weggaat. Prentenboek met grote schilderingen 
in mooie kleuren. Vanaf ca. 3,5 jaar. 
Thema: schoolleven, angsten 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), dvd, handpop, lessuggesties 
 

 
Voorleescollectie 

 

Könnecke, Ole – Anton kan toveren 
Inhoud: Anton kan toveren, maar op een andere manier dan 
iedereen denkt. Groot vierkant prentenboek met expressieve 
tekeningen in sobere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: toveren, vriendschap 
Collectie: prentenboek, vertelplaten, toverhoed, suggesties, enz. 
 

 
Prentenboektopper 

http://www.google.nl/imgres?q=anton+kan+toveren&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=599&tbm=isch&tbnid=5e9SCrj_3UPTWM:&imgrefurl=http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=562918&docid=wNIZNoLWLhB0IM&imgurl=http://img.literatuurplein.nl/blobs/ORIGB/562918/1/1.jpg&w=805&h=775&ei=mRwUT5b6E4WD-wai1PzRAg&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=anton+kan+toveren&um=1&hl=nl&sa=N&biw=1024&bih=599&tbm=isch&tbnid=5e9SCrj_3UPTWM:&imgrefurl=http://www.literatuurplein.nl/boekdetail.jsp?boekId=562918&docid=wNIZNoLWLhB0IM&imgurl=http://img.literatuurplein.nl/blobs/ORIGB/562918/1/1.jpg&w=805&h=775&ei=mRwUT5b6E4WD-wai1PzRAg&zoom=1�
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Krijger, Marjolein – Kom je spelen?  
Inhoud: De kleine koning nodigt iedereen uit om mee te spelen. 
Hardkartonnen prentenboekje met kleurige, zwartomlijnde 
tekeningen. Vanaf ca. 2,5 jaar. 
Thema: spelen 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties 
 
 

 
Voorleescollectie 
 

 

 

Kromhout, Rindert – Een grote ezel  
Inhoud: Kleine Ezel gaat alleen de wijde wereld in, maar 
nergens is het zo plezierig en veilig als thuis bij mama. 
Prentenboek met grote, eenvoudige illustraties in sobere 
kleuren. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: gezin, groter worden 
Collectie: prentenboek, vertelplaten, placemats, knuffel, 
vingerpopje, lessuggesties, andere prentenboeken over Kleine 
Ezel, houten Ezel + karretje 
 

 
Prentenboektopper 

 

 

 
Kromhout, Rindert & Annemarie van Haeringen 
– Kleine Ezel en jarige Jakkie  
Inhoud: Kleine ezel gaat met zijn mamma een cadeau kopen 
voor zijn jarige vriendje Jakkie. Hij kiest een rode vlieger. Weer 
thuis wil hij de vlieger liever zelf houden. Vanaf 3 jaar  
Thema: vriendschap, verjaardag, jaloezie 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), vertelplaten, knuffel, 
vingerpopje, puzzel, lessuggesties, andere prentenboeken over 
Kleine Ezel, houten Ezel +karretje, vlieger 
 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 
Kromhout, Rindert & Annemarie van Haeringen 
– Wat staat daar? 
Inhoud: Aap wordt voor een feest uitgenodigd en mag zijn 
vriendjes meenemen, maar hij kan de uitnodiging niet lezen. 
Prentenboek met vlotte tekeningen in kleur. Vanaf ca. 6 jaar. 
Thema: taal, brieven, lezen 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), PPT, vertelplaten, 
lessuggesties 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 
Kuiper, Nannie – Daar ben ik dan  
Inhoud: Een dag uit het leven van een doorsnee-gezin: papa gaat 
werken, Ayla gaat naar school, Sinan mag met mama 
boodschappen doen en naar opa en oma. Prentenboek met grote 
illustraties in heldere kleuren. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: gezin, dagritme, boodschappen doen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek (30x Ned., 5x Turks, 5x 
Arabisch) 
 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 
Kuiper, Nannie – De eend op de pot  
Inhoud: Omdat de "eend op de pot" zoek raakt, moet de 2-jarige 
Marijke wel de wc gebruiken. Prentenboek met een tekst op rijm 
en kleurige tekeningen voor 2 à 3 jarigen. 
Thema: zindelijkheid, rijmvertellingen 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties 

 
Voorleescollectie 
 

http://www.google.nl/imgres?q=kom+je+spelen+krijger&um=1&hl=nl&biw=1024&bih=599&tbm=isch&tbnid=eZl2KazMd7XVyM:&imgrefurl=http://www.deslegte.com/boek/krijger-marjolein/kom-je-spelen-9789027640529/&docid=CzlsUj-94iy7-M&itg=1&imgurl=http://images.deslegte.com/bookimages/w170/Covers/1785130.jpg&w=170&h=140&ei=5BwUT8GmOcyD-waWotHvAg&zoom=1
http://www.google.nl/imgres?q=kom+je+spelen+krijger&um=1&hl=nl&biw=1024&bih=599&tbm=isch&tbnid=eZl2KazMd7XVyM:&imgrefurl=http://www.deslegte.com/boek/krijger-marjolein/kom-je-spelen-9789027640529/&docid=CzlsUj-94iy7-M&itg=1&imgurl=http://images.deslegte.com/bookimages/w170/Covers/1785130.jpg&w=170&h=140&ei=5BwUT8GmOcyD-waWotHvAg&zoom=1�
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L’Ecluse, Lucrece – De schoenen van mama 
Inhoud: Omdat Warre zijn moeder niet wil kwijtraken op de 
markt, let hij goed op haar schoenen, maar ineens zit er een 
andere mevrouw in mama's schoenen. Prentenboek met 
zachtgekleurde tekeningen. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: verdwalen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek (30x Ned.), lessuggesties 
 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

 
Lieshout, Elle van – Schatje en Scheetje 
Inhoud: Schatje en Scheetje hebben een paar sokken gestolen. 
Daarom zitten ze vast in een donkere kerker. Scheetje wil hun 
gevangenis een beetje opfleuren en regelt een stukje zee en zon. 
Klein prentenboek met paginagrote illustraties in kleur. Vanaf 
ca. 4 jaar. 
Thema: liefde, diefstallen 
Collectie: 30 prentenboeken, vertelplaten 

 

 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

 
MacAllister – Bentje en de bruine beer 
Inhoud: Het speelgoedbeestje Bentje blijft alleen achter in het 
bos. Een lieve slaperige beer brengt haar thuis; zij zingt liedjes 
om hem op weg wakker te houden. Prentenboek met sfeervolle 
aquarellen in kleur. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: vriendschap 
Collectie: diverse materialen om het verhaal uit te spelen 

 
Prentenboektopper  

 

MacBratney, Sam – Raad eens hoeveel ik van je 
hou  
Inhoud: Voordat hij gaat slapen, vertelt Hazeltje Grote Haas 
hoeveel hij van hem houdt. Prentenboek met grote tekeningen in 
zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: liefde, gezin, hazen 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties en voorleestips 
voor thuis 

 
Voorleescollectie 
 
 
 

 

MacBratney, Sam – Raad eens hoeveel ik van je 
hou  
Inhoud: Diverse boeken over Haas en Hazeltje. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: liefde, gezin, hazen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek (30x Ned.), maxiboek, 
miniboek, knuffel-duo 

 
Prentenboektopper 

 

 

MacKee, David – Elmer  
Inhoud: Elmer heeft er genoeg van er anders uit te zien dan alle 
andere olifanten. Prentenboek met aquarellen in vrolijke 
kleuren. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: kleuren, anders zijn 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), vertelplaten, diverse Elmer 
prentenboeken, knuffels, tasje, video 

 
Prentenboektopper 
 
 

http://xmlcat.biblionetdrenthe.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2008310271;ppn=311761151;isbn=9789047700555;
http://xmlcat.biblionetdrenthe.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2004520340;ppn=270090509;isbn=9789074892964;
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Pfister, Marcus – De mooiste vis van de zee  
Inhoud: Omdat de mooiste vis van de zee al zijn schatten voor 
zichzelf wil houden, vinden de andere vissen hem niet aardig. 
Sfeervol prentenboek met waterverfillustraties waarop 
glitterende hologrammen zijn aangebracht. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: vriendschap, eenzaamheid, buitenstaanders 
Collectie: maxiboek, prentenboek (30x Ned., 5x Turks, 5x 
Arabisch), lessuggesties en voorleestips voor thuis 

 
Voorleescollectie 
 

 

Pfister, Marcus – De mooiste vis van de zee  
Inhoud: Diverse Mooiste vis boeken en materialen. Vanaf ca. 4 
jaar. 
Thema: vriendschap, eenzaamheid, buitenstaanders 
Collectie: maxiboeken, prentenboeken, vingerpopje, cape van de 
mooiste vis, spelletjes, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Plomp, Esther & Kirsten – Lassa doet 
boodschappen  
Inhoud: Lassa en haar Konijn bezoeken allerlei winkels om te 
kopen wat ze voor het huishouden nodig hebben. Prentenboek 
met eenvoudige tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: winkelen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, cd-rom, lessuggesties, 
winkelwagentje, knuffel 

 
Plomp, Esther & Kirsten – Lassa heeft dorst  
Inhoud: Lassa heeft dorst en wil iets drinken, maar met alle 
drankjes is wel iets mis. Prentenboek met gekleurde tekeningen. 
Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: drinken 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, knuffel, lessuggesties 

 
Plomp, Esther & Kirsten – Lassa is jarig  
Inhoud: Alle gebeurtenissen op de verjaardag van Lassa van het 
opstaan tot het weer slapengaan. Prentenboek met kleurige 
illustraties en een korte tekst om te leren tellen van 1 t/m 10. 
Vanaf ca. 2 jaar. 
Thema: verjaardagen, tellen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, knuffel, lessuggesties 

 
Plomp, Esther & Kirsten – Lassa krijgt bezoek  
Inhoud: Lassa en Konijn krijgen bezoek van Hond. Prentenboek 
met eenvoudige tekeningen in zachte kleuren. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: bezoek 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, knuffel, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Poussier, Audrey – Mijn trui 
Inhoud: Een haas heeft een stomme priktrui en wil hem niet 
dragen, maar er zijn genoeg anderen die er wel iets in zien. 
Hardkartonnen prentenboek met eenvoudige tekeningen in kleur 
die het stapelverhaal vertellen. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: dieren, kleding 
Collectie: prentenboek, lessuggesties 

 

 
 
Voorleescollectie 

http://images.google.nl/url?q=http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nvd/2004/gLassa_boodschappen.jpg
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Roddie, Shen – Kom uit het ei, Kleintje  
Inhoud: Moeder Hen heeft een ei gelegd, maar ze vindt het heel 
moeilijk om het uit te broeden. Prentenboek met aquarellen in 
pastel en beweegbare delen. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: kippen, beweegbare boeken, voelboeken 
Collectie: prentenboek (30x Ned. ), ei met kuiken, lessuggesties 
 
 

 
 
 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

 
Root, Phyllis – Wat nu, Olivier? 
Inhoud: Als beertje Olivier in de herfst een geel blad achterna 
rent, blijkt hij na een poosje verdwaald te zijn. Prentenboek met 
tekeningen in warme herfsttinten. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: verdwalen, herfst 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, PowerPoint, verteltafel, 
vingerpopje, lessuggesties 
 

 
Prentenboektopper 
 
 
 

 

 

 
Rosen, Michael – Wij gaan op berenjacht  
Inhoud: Vier kinderen gaan met hun vader op berenjacht. Ze  
beleven allerlei spannende avonturen. Sneeuwstormen, kolkende 
rivieren en donkere wouden. Als ze in de grot zijn en daar de 
beer ontmoeten, vluchten ze en worden de hindernissen in 
omgekeerde volgorde in recordtempo genomen. 
Thema: griezelen, beren, gezin 
Collectie: prentenboek (30x Ned., 5x Eng/Arab, 5x Eng/Turks), 
vertelplaten, pop-up boek, lessuggesties, dvd, berenpoten 
 

 
 
Voorleescollectie  
 
Prentenboektopper 
 

 

 
Schubert, Dieter en Ingrid – Gekke buren  
Inhoud: De keurige, hardwerkende Kaat heeft niet veel op met 
haar slordige nieuwe buurman Bram, maar door een storm komt 
daar verandering in. Prentenboek met gedetailleerde 
schilderingen in zachte kleuren. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: buren, slim zijn, luiheid, vriendschap 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), vertelplaten 
 

 
Voorleescollectie  
 
 

 

 

 
Schubert, Dieter – Monkie  
Inhoud: Nadat een peuter zijn speelgoedaap heeft verloren, gaan 
allerlei dieren met die aap aan de haal, totdat hij wordt gered 
door een poppendokter. Tekstloos prentenboek met sfeervolle 
platen in warme tinten. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: kwijtraken knuffel 
Collectie: maxiboek, dvd, knuffel. lessuggesties 

 
Prentenboektopper 

 

 

Schubert, Dieter & Ingrid – Ophelia 
Inhoud: Ophelia is een nijlpaard dat op een morgen de stem van 
een zekere Joppe vanuit de verte hoort roepen dat hij zo'n last 
heeft van vlinders in zijn buik. Ongeruste Ophelia waarschuwt 
Stokstaartje, die het aangedikt doorgeeft aan Kikker, die het 
weer extra overdreven vertelt aan Stekelvarken, enz. Vanaf ca. 4 
jaar. 
Thema: verliefdheid, stapelverhaal 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, lessuggesties 

 
Prentenboektopper 
 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nnbh.com/base/80/images/9025721680.jpg&imgrefurl=http://www.nnbh.com/nurpage.cgi%3Fnur%3D273%26sort%3Dalfa%26find%3D9071368173&h=197&w=220&sz=18&tbnid=y25QaUd-vJlj4M:&tbnh=91&tbnw=102&hl=nl&start=2&prev=/images%3Fq%3Dwij%2Bgaan%2Bop%2Bberenjacht%26hl%3Dnl%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DN
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Schubert, Dieter en Ingrid – Woeste Willem  
Inhoud: Een gepensioneerde zeerover en zijn nieuwe kleine 
vriend bouwen een schip. Maar dan moet Woeste Willem 
erkennen dat hij niet kan zwemmen. Prentenboek met grote 
illustraties in fraaie kleuren. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: vriendschap, zeerovers 
Collectie: vertelplaten, prentenboek (Ned., Turks, 
Arabisch),dvd, lessuggesties 
 

 
Prentenboektopper 
 

 

 

 
Sendak, Maurice – Max en de maximonsters  
Inhoud: Op de avond dat Max voor straf zonder eten naar bed 
wordt gestuurd, beleeft hij op zijn eigen kamer de wildste 
avonturen. Prentenboek vol griezels. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: kattenkwaad, angsten, monsters, fantasiewezens, 
dromen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, handpop, lessuggesties 
 

 
 
Prentenboektopper 
 
 
 

 

 

 
Shannon, David – Eend op de fiets  
Inhoud: Op een dag krijgt eend een wild idee: hij weet zeker dat 
hij het soort eend is dat uitstekend op een fiets kan rijden. De 
andere dieren vinden hem een grote uitslover. Maar misschien is 
dat idee van eend toch zo gek nog niet... Vanaf 3 jaar. 
Thema: fietsen, boerderijdieren 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie 

  
Simmons, Jane – Bommes en het beest  
Inhoud: Bommes en zijn kleine broertje gaan na een verhaal van 
opa over het Beest op de boerderij op zoek naar dit 
geheimzinnige monster. Prentenboek met grote, warm gekleurde 
schilderingen. Vanaf ca. 2,5 jaar. 
Thema: dieren, boerderij, geluid 
Collectie: vertelplaten, diverse Bommes prentenboeken, knuffel, 
lessuggesties 
 

 
 
Prentenboektopper 
 
 

 

 

 
Simmons, Jane – Kom nou, Bommes  
Inhoud: Wanneer het eendje Bommes de wereld ontdekt, is het 
maar goed dat moeder in de buurt blijkt als er gevaar vanuit de 
lucht dreigt. Prentenboek met sfeervolle grote illustraties in 
kleur. Vanaf ca. 2,5 jaar. 
Thema: verdwalen, eenden 
Collectie: prentenboek (30x Ned. )diverse Bommes 
prentenboeken, Drentse vertaling, knuffel, lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie 
 
 
 

 
 

 
Sluyzer, Betty – Hup, naar buiten!  
Inhoud: Giraf wil niet buiten spelen want hij is ziek; toch komen 
zijn vrienden langs. Prentenboek met kleurige illustraties. Vanaf 
ca. 3 jaar. 
Thema: ziek zijn, vriendschap 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), handpop, verkleedset, 
lessuggesties 

 
 
 
Voorleescollectie 
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Sluyzer, Betty – Kinderboerderij  
Inhoud: Twee peuters zien op de kinderboerderij allerlei dieren. 
Prentenboek met vlotte tekeningen in kleur en tekst op rijm. 
Vanaf ca. 2 jaar. 
Thema: rijmvertellingen, boerderijen, dieren 
Collectie: vertelplaten, prentenboek (30x Ned.), lessuggesties 

 
 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

 
Sluyzer, Betty – Tik, tik, wie ben ik?  
Inhoud: Dida en haar vriendje Bastiaan verkleden zich met de 
kleren uit de verkleedkist en moeten dan raden wat de ander is. 
Prentenboek met kleurige illustraties. Voorlezen vanaf ca. 3 
jaar. 
Thema: verkleden 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties 
 

 
 
 
Voorleescollectie 

 

 

 
Smee, Nicola - Klipperdeklop 
Inhoud: Vier dieren maken een ritje op de rug van meneer 
Paard, maar als hij plotseling stopt, vallen ze eraf. Prentenboek 
met eenvoudige tekeningen in kleur. Vanaf ca. 2 jaar. 
Thema: dieren, repeteerverhalen 
Collectie: 15 hardkartonnen prentenboekjes, 1 groot 
prentenboek, lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie 
 

 

 
Spee, Gitte – Er was eens een muisje  
Inhoud: Een eenzame muis gaat op zoek naar vriendjes die hij 
vindt op een verjaardagsfeestje. Prentenboek met grote 
schilderingen in kleur en tekst op rijm. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: tellen, rijmvertellingen, eenzaamheid 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie 

 

 
Stam, Dagmar – Wat gaat Sinan doen?  
Inhoud: Een buitenlands jongetje leert zijn omgeving kennen. 
Prentenboek met eenvoudige tekeningen in kleur. Vanaf ca. 3 
jaar. 
Thema: dagritme, zintuigen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek (30x Ned., 5x Turks, 5x 
Arabisch) 
 

 
 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

 
Stein, Mathilde & Mies van Hout – Bang 
mannetje 
Inhoud: Bang Mannetje is altijd bang. Bang dat de mensen hem 
uitlachen, bang om te zeggen wat hij te zeggen heeft en bang 
voor spoken. Dat kan zo niet langer en Bang Mannetje maakt 
een afspraak met de Toverboom. Om daar te komen moet hij 
door het Wilde Woeste Woud. Daar dreigen allemaal gevaren: 
een draak, een spin en een heks. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: angsten 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, lessuggesties 

 

 
Prentenboektopper 
 
 

http://xmlcat.biblionetdrenthe.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2007490404;ppn=305094386;isbn=9789025743338;
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Sykes, Julie – Dottie’s eieren  
Inhoud: Kip Dottie is zo trots op haar eerste nest eieren, dat ze 
iedereen erover moet vertellen, maar de andere dieren zijn veel 
te druk met hun eigen kroost om te luisteren. Prentenboek met 
eenvoudige illustraties in kleur. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: dieren, boerderij, eieren, lente, voortplanting 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), Dottie’s 
kuikens,lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie 

 

 
Tidholm, Anna-Clara – Wil je met me spelen?  
Inhoud: Buiten regent het zo hard, dat er niets anders overblijft 
dan binnen met het speelgoed spelen. Eenvoudig prentenboek 
met dik omlijnde illustraties in kleur. Vanaf ca. 2 jaar. 
Thema: speelgoed, stapelverhaal 
Collectie: prentenboek (15x Ned.),lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie 

 

 
Van Genechten, Guido – Kleine Kangoeroe 
Inhoud: 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. Prentenboek met grote illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 
jaar. 
Thema: kangoeroes, dieren, loslaten veilige omgeving 
Collectie: prentenboek (30x), mini boekje + dvd, lessuggesties, 
verkleedkleren, vertelkoffer, vingerpopjes, handpop 
 

 
 
Prentenboektopper 
 

 

 

 
Van Genechten, Guido – Net zoals jij 
Inhoud: Dieren lijken erg op mensen. Ze hebben oren, ogen en 
een mond. Ze eten, drinken en spelen. Prentenboek met 
paginagrote gekleurde illustraties in collagetechniek uit eerdere 
boeken van de illustrator. Vanaf ca. 2,5 jaar 
Thema:  
Collectie: vertelplaten, prentenboek, lessuggesties, enz.  

 

 
Prentenboektopper 

 

 

 
Van Genechten, Guido – Ridder Rikki 
Inhoud: Konijntje Rikki droomt ervan dat hij in de 
middeleeuwen als ridder ten strijde trekt tegen vuurspuwende 
draken. Prentenboek met grote illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 
jaar. 
Thema: ridders, Middeleeuwen, dromen 
Collectie: prentenboek (30x Ned), lessuggesties, handpop, 
vingerpopjes, memory, andere Rikki boeken 
 

 
 
Voorleescollectie 
 
Prentenboektopper 

 

 

 
Van Genechten, Guido – Wie? 
Inhoud: Wat hebben een slang en een olifant met elkaar 
gemeen? Of een varken en een vlinder? Vierkant prentenboek 
met veertien vrijstaande zwartomlijnde kleurenillustraties van 
dieren, met flappen. Vanaf ca. 1,5 jaar. 
Thema: dieren, beweegbare boeken 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie 
 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.plantagebooksandmore.nl/images/covers/9789044806076.jpg&imgrefurl=http://www.plantagebooksandmore.nl/index.php%3Fmod%3Dauteur%26act%3Dlist%26id%3D148445&h=206&w=150&sz=40&hl=nl&start=1&tbnid=djCJhgOi_ZsCjM:&tbnh=105&tbnw=76&prev=/images%3Fq%3Dridder%2Brikki%26gbv%3D2%26hl%3Dnl%26newwindow%3D1%26sa%3DG
http://xmlcat.biblionetdrenthe.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2009180240;ppn=317283057;isbn=9789044810325;
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Van Genechten, Guido – De Wiebelbillenboogie 
Inhoud: Als mama olifant weg moet, maakt papa olifant er een 
gezellige dag van met de kinderen. Ze leren een nieuwe dans. 
Prentenboek in oblong met paginagrote kleurenschilderingen. 
Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: gezin, dansen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, mini boekje, dvd, liedje, 
vingerpopje, stoeltje, handdoeken voor elk kind, lessuggesties, 
enz.  
 

 
 
Prentenboektopper 
 
 

 

 

 
Vanden Heede, Sylvia – Vos en Haas Blauw is saai 
Inhoud: Vos moppert tijdens een gezellige picknick met Haas 
dat hij zijn blauwe trui maar saai vindt. Haas is het er niet mee 
eens. Ze kissebissen wat, waarbij ook andere kleuren ter sprake 
komen. Als Uil zich bij hen voegt, komen er nog maar 
kleurnuances naar voren: lichtblauw, donkerblauw, een zwarte, 
grijze, paarse of zelfs roze lucht. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: kleuren 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), lessuggesties 
 
 

 
 
Voorleescollectie 

 

 
Veldkamp, Tjibbe – Tim op de tegels  
Inhoud: Tim mag van zijn vader buiten spelen, maar moet wel 
op de stoeptegels blijven en dat doet hij! Prentenboek met grote 
illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar.  
Thema: vader/zoonrelatie, naar buiten, vervoer 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), vertelplaten, dvd, liedje, 
lessuggesties 

 
 
Voorleescollectie 
 

 

 

 
Velthuijs, Max – De Beer en het varkentje  
Inhoud: De beer heeft de hele zomer in het zonnetje gezeten en 
geen wintervoorraad aangelegd. Ondanks het goede voornemen 
komt hij er niet toe zijn eigen voorraad aan te leggen. 
Prentenboek met kleurrijke duidelijk illustraties. Vanaf ca. 3 
jaar 
Thema: seizoenen, winter, voedsel,  vriendschap  
Collectie: prentenboek (30x Ned.  ), vertelplaten, lessuggesties 

 
 

 
 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

 
Velthuijs, Max – Kikker en het vogeltje  
Inhoud: Kikker heeft een dood vogeltje gevonden. Met andere 
dierenvrienden gaat hij het dier begraven. Prentenboek met 
kleurrijke aquarellen en een ondersteunende tekst om met 
kinderen vanaf ca. 4 jaar over leven en dood te praten. 
Thema: rouwproces, dood 
Collectie: vertelplaten, diverse Kikker prentenboeken, dvd, 
PowerPoint, knuffels, lessuggesties 
 
 
 

 
 
 
Prentenboektopper 

  
 

 
 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.dbnl.org/tekst/velt008kikk01_01/velt008kikk01_01_tpg.jpg&imgrefurl=http://www.dbnl.org/tekst/velt008kikk01_01/&h=400&w=353&sz=34&tbnid=BdpDw6Dk7U8IsM:&tbnh=120&tbnw=105&hl=nl&start=1&prev=/images%3Fq%3Dkikker%2Ben%2Bhet%2Bvogeltje%26hl%3Dnl%26lr%3D%26newwindow%3D1
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Velthuijs, Max – Kikker is bang  
Inhoud: 's Nachts in bed is Kikker zo bang voor alles wat hij 
hoort dat hij naar Eend loopt, maar daar is het ook al niet pluis. 
Prentenboek met fraaie, eenvoudige illustraties in kleur. Vanaf 
ca. 3 jaar. 
Thema: angsten, vriendschap, slapen 
Collectie: vertelplaten, diverse Kikker prentenboeken, dvd, 
knuffels,spelletjes, koffertje, lessuggesties 
 

Prentenboektopper 
 
 

 

 
Velthuijs, Max – Kikker is Kikker 
Inhoud: Kikker voelt zich nutteloos omdat hij niet zo veel kan 
als zijn vrienden. Prentenboek met kleurige illustraties en enkele 
regels tekst. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: buitenstaanders, anders zijn, identiteitsproblemen 
Collectie: vertelplaten, diverse Kikker prentenboeken, knuffels, 
spelletjes, koffertje, lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie 
 
Prentenboektopper 

 

 

 
Velthuijs, Max – Kikker is verliefd 
Inhoud: De verliefde Kikker probeert met een tekening, 
geplukte bloemen, en tenslotte met een record brekende 
hoogtesprong de aandacht van z'n beminde eend te trekken. 
Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: verliefdheid 
Collectie: vertelplaten, diverse Kikker prentenboeken, 
video/dvd, knuffels,spelletjes, koffertje, lessuggesties 

 
 
Prentenboektopper 
 

 

 

 
Velthuijs, Max – Kikker vindt een vriendje 
Inhoud: 
Kikker heeft een teddybeer in het gras gevonden en wordt dikke 
vrienden met hem. Op een dag wil Beertje terug naar waar hij 
vandaan kwam. Groot formaat prentenboek met krachtige 
illustraties in kleur. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: vriendschap 
Collectie: vertelplaten, diverse Kikker prentenboeken, dvd, 
knuffels,spelletjes, koffertje, lessuggesties 
 

 
 
Prentenboektopper 
 

 

 
 

 
Velthuijs, Max – Klein-Mannetje heeft geen huis  
Inhoud: Een vrolijk getekende verhaal waarin Klein-Mannetje 
op zoek gaat naar een huisje en een Klein-Vrouwtje tegenkomt. 
Thema: wonen, vriendschap, zoeken naar geborgenheid 
Collectie: prentenboek, vertelplaten, lessuggesties, andere 
boeken over Klein-Mannetje,  

 
 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

 
Velthuijs, Max – Trompet voor olifant  
Inhoud: Krokodil en Olifant die aanvankelijk lijnrecht tegenover 
elkaar staan, ontdekken dat het veel leuker is om samen iets te 
doen. Prentenboek met zorgvuldig geschilderde verftekeningen. 
Vanaf ca. 4 jaar.  
Thema: verdraagzaamheid, vriendschap, muziek 
Collectie: prentenboek, vertelplaten, trompet, viool, 
lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie  
 
 

   

http://xmlcat.biblionetdrenthe.nl/cgi-bin/momredir.pl?size=300&lid=2009470557;ppn=322870291;isbn=9789025856311;
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.johannes.be/Media/Scans%2520Dkj/trompetvoorolifant.jpg&imgrefurl=http://www.johannes.be/DKJ/Dkjleestips.html&h=461&w=401&sz=129&tbnid=TAumrvhp6FX5mM:&tbnh=125&tbnw=108&hl=nl&start=3&prev=/images%3Fq%3Dtrompet%2Bvoor%2Bolifant%26hl%3Dnl%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DG
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Vries, Anke de & Charlotte Dematons - Raf 
Inhoud: Raf, de speelgoedgiraf van het jongetje Benjamin, 
verdwijnt plotseling en laat alleen van zich horen door nu en dan 
vanuit verre oorden een briefkaart te sturen. Een raadselachtig, 
geheimzinnig, voor kleuters wellicht wat moeilijker 
prentenboek. Voorlezen met enige uitleg. Vanaf ca. 4 jaar. 
Thema: knuffels, Afrika, reizen 
Collectie: vertelplaten, prentenboek, voelboek, handpop, 
lessuggesties 

Prentenboektopper 
 

 

 

 
Waddell, Martin – Plons!  
Inhoud: Op een zomerse dag besluit Floortje, het varken van 
boer Van der Pluim, een duik in de vijver te nemen. 
Prentenboek met grote humoristische illustraties in zachte 
kleuren. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: boerderij, zomer, dieren 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), vertelplaten, knuffel, 
lessuggesties, dvd 
 
 

 
 
Voorleescollectie 
 
 

 

 

 
Waddell, Martin – Welterusten… kleine beer  
Inhoud: Kleine beer kan niet slapen, het is veel te donker. Maar 
zelfs de grootste lantaarn helpt niet! Prentenboek met zacht 
getinte verfillustraties. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: naar bed gaan, bang in het donker, herfst/winter, beren 
Collectie: prentenboek (30x Ned., 3x Arabisch), vertelplaten, 
maxiboek, knuffel, 3 lantarentjes, lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie  
 
 

 

 

 
Westera, Bette – Lieve, stoute Beer Baboen  
Inhoud: Als Willem Wout met zijn moeder en knuffelbeer in de 
stad kleren gaat kopen, raakt beer Baboen kwijt. Prentenboek 
met schilderingen in warme kleuren. Vanaf ca. 3 jaar. 
Thema: knuffels, winkelen, rijmvertellingen 
Collectie: prentenboek (30x Ned.), dvd, lessuggesties 
 

 
 
Voorleescollectie 

 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://i3.photobucket.com/albums/y51/alfabet/welterusten_kleine_beer.jpg&imgrefurl=http://forum.fok.nl/topic/781358/2/25&h=448&w=333&sz=39&tbnid=cvLbJpbLU5BvjM:&tbnh=124&tbnw=92&hl=nl&start=3&prev=/images%3Fq%3Dwelterusten...%2Bkleine%2Bbeer%26hl%3Dnl%26lr%3D%26newwindow%3D1%26sa%3DX
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