
Beestje,  
waar ben je?
Ingela P. Arrhenius, 
Uitgeverij Gottmer

Schattig boekje met 
een lieveheersbeestje, 
rups, bij en slak die zich 
verstoppen in de tuin. 
Al snel is duidelijk dat je 

deze kleine beestjes kunt vinden achter zachte, vilten 
flapjes. De flapjes zitten goed vast en zijn ook met 
kleine handjes goed beet te pakken. Dat wordt al gauw 
een spelletje kiekeboe! Achter het laatste flapje kan je 
kleintje zichzelf bekijken in het spiegeltje. De tekenin-
gen hebben frisse kleuren en het boekje is met zorg 
samengesteld. Leuk eerste zoek- en vindboek voor de 
allerkleinsten. Vanaf 1 jaar.

1,2,3
Jane Foster, 
Uitgeverij Ploegsma

Hardkartonnen boekje, 
gemaakt door Britse  
designer en textiel- 
ontwerper. Ze gebruikt 
heldere lijnen en frisse 
kleuren: een modern  
en fris boekje voor  

dreumesen. Met dit boekje maken ze kennis met  
tellen en getallen, van een tot tien. 

Zo zien we een vrolijke vos, twee slapende vogels en 
drie mooie bloemen. De cijfers en tekeningen hebben 
een zwarte laklaag, wat een extra effect geeft bij het 
lezen. Aan het einde staan de cijfers nog een keer, van 
tien naar een, met een wegvliegende raket. 
Vanaf 1,5 jaar. 

Mijn eerste 
kijk- en 
zoekboek
Fiona Watt, 
Uitgeverij Deltas

Een bonte verzameling 
dieren, voertuigen en 
situaties kom je tegen in 
dit boek. En op elke pagina 
is veel te zoeken en te zien. 
Er worden vragen gesteld 
en het antwoord is steeds te vinden in de tekeningen. 
Bijvoorbeeld: ‘welk dier draagt een rode sjaal?’. 
Of: ‘waar zie je een slapende uil?’. Peuters genieten 
van de vrolijke dieren en de gezellige omgevingen. 
Heerlijk om samen te speuren, te tellen en te benoemen. 
Vanaf 2 jaar. 

De leukste nieuwe (voor)leestips 
voor peuters. Om lekker samen te 
bladeren, te lezen en te kijken. 
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Ha… 
een wipwap!

Susanne Strasser, 
Hoogland &  
Van Klaveren

‘De olifant wil op de wip-
wap. Maar hij is zó zwaar. 
Daar komt gelukkig de 
pinguïn al.’ Zo begint het 

boekje over de olifant en de wipwap. Die maar niet 
wil wippen, zelfs niet als er aan de andere kant meer 
dieren zitten. De wipwap wipt pas als er een kind met 
een trompet aan te pas komt…!  Dit hardkartonnen 
prentenboek laat zien dat er lichte en zware dingen 
bestaan. De tekeningen zijn met humor gemaakt en 
ruim opgezet, dus lekker overzichtelijk. Een grappig 
boekje met een verrassend einde. Vanaf 2 jaar.

Voor mij!

Emily Gravett, 
Uitgeverij Gottmer

Beer en Haas wandelen 
door de wei en zien een 
bloem... Beer zegt: ‘voor 
ons?’ Maar Haas heeft 
de bloem al in zijn bek. 
En zo gaat het steeds als 

ze iets leuks of lekkers tegenkomen. Beer maakt er 
geen probleem van dat Haas vooral aan zichzelf denkt. 
Maar als Haas de honing uit de bijenkast in zijn eentje 
wil opeten, heeft hij spijt! Stevig boekje dat heel goed 
laat zien wat dat is: ‘niet willen delen’. De tekeningen 
zijn duidelijk en de tekst is kort. De emoties zijn van de 
twee dieren af te lezen. Prima eerste boekje om deze 
gevoelens met peuters te bekijken. Vanaf 2,5 jaar. 

ABC 
(Muizenhuis)

Bedacht door 
Karina Schaapman, 
Uitgeverij Rubinstein

Weer een succesnummer 
over het Muizenhuis. Deze 
keer leren we het ABC. 
Alle letters komen aan 
bod, ook de ‘lastige’ letters Q en X. Er staat steeds een 
hoofdletter en een kleine letter, en de tekst is op rijm. 
Zoals in elk boek over het Muizenhuis is ook dit keer de 
prachtige binnenkant van het huis te zien. Wat is dat 
mooi gemaakt en helemaal met de hand! Alle details 
kloppen en ook dit boekje is een lust voor het oog. Heel 
geschikt voor de lessen oriëntatie op lezen op school. 
En natuurlijk thuis, voor kinderen die meer willen dan 
alleen plaatjes kijken. Vanaf 3 jaar. 

Boer Boris zoekt 
de verschillen
Ted van Lieshout 
en Philip Hopman, 
Uitgeverij Gottmer

Een zoekboekje over Boer 
Boris, wat een feest! Het 
boekje begint met een 
tekening van Boer Boris 
die op de motor zit, met 
één verschil. Vervolgens een winterse plaat met twee 
verschillen, en zo verder. Een mooie puzzel, want op de 
laatste plaat zijn maar liefst elf verschillen te ontdek-
ken. Boer Boris is de hoofdfiguur, en ook zijn broertje 
en zusje en de dieren van de boerderij zijn veel te zien. 
Achter in het boek zijn de oplossingen te vinden. De 
tekeningen zijn met waterverf gemaakt. Ze nodigen 
uit om goed naar te kijken, zijn dus heel geschikt als 
zoekplaatjes. Kortom, een aantrekkelijk zoekboekje om 
lekker lang in te neuzen. Vanaf 3 jaar. 
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