
Mijn eerste kijkboek
Uitgeverij de Ballon 

Het eerste wat opvalt als je dit 
boekje opendoet zijn de frisse 
kleuren van de illustraties. Het 
felle geel en het heldere rood 
spatten van de bladzijdes! We 
zien heel veel dingen, dieren en 
voorwerpen langskomen die 
jouw dreumes vast herkent. Het 

begint in huis, vervolgens gaan we naar de tuin en 
daarna komen we met de verschillende voertuigen bij 
de boerderij. De plaatjes zijn herkenbaar en nodigen 
uit om aan te wijzen en te benoemen. Ook staan er 
onderaan de bladzijde zoekvragen die je samen op 
kunt zoeken. Leuk en bruikbaar boekje voor kleintjes 
vanaf 1,5 jaar. 

Vrolijke vriendjes
Uitgeverij Imagebooks

Bijzonder boek waarbij naast 
kijken, voelen ook aan bod 
komt! Tussen de gladde 
pagina’s zit vilt geplakt en in 
de pagina’s zijn vormen 
uitgesneden die gevolgd 
kunnen worden met de 
vingers. Zo voel je het vilt 

eronder! Op de bladzijdes staan dieren afgebeeld. We 
zien bijvoorbeeld een walvis, een schaap en een 

lieveheersbeestje. De plaatjes zien er gezellig uit, de 
kikker is een leuke lekkerbek en het schaap een 
vrolijke krullenbol. Leuk boekje omdat jouw kleintje 
wordt uitgenodigd om actief mee te doen en de 
oog-hand coördinatie wordt geoefend. Vanaf 1,5 jaar.

Papa
Jimmy Fallon, 
Uitgeverij De Fontein

Dit boek van Amerikaanse 
tv-presentator Jimmy Fallon is 
er eentje met een knipoog. We 
zien steeds links een vaderdier 
dat probeert om zijn kind 
(rechts) ‘papa’ te laten zeggen. 
Maar dat lukt helaas niet, elk kind maakt het geluid 
dat bij hem hoort, zoals ‘Waf’ van het hondje en 
‘Kwaak’ van de kikker. Helemaal aan het einde komt 
het gelukkig allemaal goed! Het lekker stevige pren-
tenboek ziet er aantrekkelijk uit door de pastelkleuren 
en de dieren zijn herkenbaar. Daardoor wordt het een 
feestje om de dieren te benoemen en na te doen!  
Vanaf 1,5 jaar.

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

John J. Reiss,
Uitgeverij Rubinstein

Dit is niet zomaar een 
boekje over vormen, maar 
eentje dat uitgebreid op dit 
thema ingaat. We zien 
steeds de basisvorm zoals 
het vierkant, de driehoek 
en de cirkel. Van daaruit 
laten een vos en een mol 
zien dat er nog veel meer 

vormen van gemaakt kunnen worden zoals een kubus, 
een piramide en een bol. Door het kleurgebruik wordt 
alles goed in beeld gebracht. Ook worden er voorbeel-
den gegeven van de vormen in de praktijk. Denk maar 
eens aan een cracker of een tent. Met de bonte kleuren 
en strakke lijnen is dit echt een aanrader om met jouw 
peuter door te bladeren om zo de vormen te leren 
kennen. Vanaf 2 jaar. 

Wat is de lucht mooi

Emiri Hayashi, 
Uitgeverij Clavis

Dit fraaie vierkante prentenboek 
over een jong vogeltje en zijn 

ouders straalt warmte en geborgenheid uit. Het 
drietal gaat een grote reis maken door de lucht,  ze 
vliegen over land en over zee en ontmoeten onderweg 
een heleboel vriendjes. We zien veel blauw (lucht) met 
witte, zilveren en vilten details. De platen nodigen uit 
om uitgebreid te bekijken en aan te raken. Het hele 
boek heeft een rustige, veilige sfeer en is daarom erg 
geschikt om voor te lezen en te bekijken vlak voor het 
slapen gaan. Vanaf 2 jaar. 

Dieren in het wild

Virginie Graire, 
Uitgeverij Giraf Books

Voor peuters die van wilde 
dieren houden is dit boekje 
zeker een succes! We zien de 
giraf, de olifant, de zebra, de 
leeuw, het jachtluipaard, de 
krokodil en de neushoorn. Het bijzondere is dat je alle 
dieren ook kunt voelen! Bijvoorbeeld de zachte vacht 
van de giraf, de ribbels van de krokodil en de leerachti-
ge huid van de neushoorn. Bij elk dier staat korte 
informatie over hun eigenschappen zoals uiterlijk, 
voedsel en snelheid. De tekeningen zijn duidelijk en 
kleurrijk en bieden uren kijk- en leesplezier! Vanaf 2,5 
jaar. 

Een boek vol puntjes
Xavier Deneux, 
Uitgeverij Oogappel

Een bijzonder boek om vormen te 
ontdekken, te tellen en kleuren te 
benoemen. Het boek laat zien 
hoe punten samen iets kunnen 
vormen.  Eerst zien we een 
simpele rups, maar dat breidt 
zich uit naar een giraffe en een 
dinosaurus. Bij elke pagina is het 
steeds weer een verrassing wat het wordt! Het doet 
een beetje denken aan bouwen met houten bouwsets 
voor peuters en kleuters. De simpele vormen en 
kleuren komen heel krachtig over. Dit mooie, stevige 
boek nodigt uit om uitgebreid door te bladeren en 
misschien zelfs aan de slag te gaan met spelmateriaal. 
Vanaf 3 jaar.  
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