
BOEKENTIPS    baby’s 

Dierentuin  
 
Lisa Jones en Edward Underwood 

Gottmer | 2017 | 8 pagina's 
ISBN: 9789025767372 

Dit zachte stofboekje is niet zomaar een aanwijsboek, 
maar al een echt verhaaltje voor de allerkleinsten: 
Boeba Baby gaat samen met papa naar de dierentuin. 
De dieren zijn afgebeeld in contrastrijke felle kleuren 
en soms staat het geluid dat ze maken erbij. Doe 
samen de dieren na: succes verzekerd! 
 

Wie zwemt er in de zee?  
 
Surya Sajnani 

Ploegsma | 2017 | 8 pagina's 
ISBN: 9789021678061 

Badtijd wordt een feest met dit bijzondere badboekje. 
De binnenpagina's zijn in zwart-wit maar als het boekje 
wordt ondergedompeld verschijnen de kleuren! 
 

Milo's eerste voelboekje  

Faye Williamson 
 
Standaard | 2020 | 12 pagina's 
ISBN: 9789002267956 

De illustraties in dit boek over het dagelijks leven van 
poes Milo zijn volledig in zwart en wit, met veel 
motiefjes en contrasten. Daardoor is het ideaal voor 
jonge baby's. Na verloop van tijd kunnen ze ook gaan 
voelen aan de zachte vacht of kussentjes onder de 
poten, de snorharen aaien of testen hoe ruw de tong is! 



Binnen  

Teresa Bellon 
 
Ploegsma | 2019 | 8 pagina's 
ISBN: 9789021679600 

Een knisperboekje in een mooi doosje verpakt. Het oor 
van de hond steekt door het gleufje en knispert 
wanneer je het aanraakt. Het boekje zelf is een zacht 
harmonicaboekje met aan de ene kant een huiselijk 
tafereel: een hond slaapt op de bank, een poes speelt 
met een bolletje wol, een schildpad kijkt naar de poes 
en een vis zwemt in zijn bokaal. Op de achterkant staan 
de dieren met hun naam erbij afgebeeld op een zwart-
witte achtergrond. 
 

Dikkie Dik Babyboekje  

Jet Boeke 
 
Gottmer | 2018 | 8 pagina's 
ISBN: 9789025768829 

Een superzacht babyboekje met vrolijke kleuren en 
lijnen en tekst op rijm, waarin de bekende poes Dikkie 
Dik op ontdekking gaat. Hij ziet een bloem en een bij, 
een kip en een ei en een wollig schaap in de wei. Dit 
zachte knuffelboekje is niet alleen heerlijk om vast te 
pakken, er valt ook veel bij te vertellen en te spelen! 
Op de laatste bladzijde zit een spiegeltje waar de baby zichzelf in kan zien. Kiekeboe!  
 

Klein wit visje  
Guido Van Genechten 

 

Clavis | 2019 | 8 pagina's 

ISBN: 9789044836424 

Een knisperboekje over wit visje en zijn vriendjes, in vrolijke 
kleurtjes tegen een zwarte achtergrond. Vertel je baby wat er 
allemaal te zien is, niet enkel hoe de dieren heten, maar ook 
hoe ze eruit zien, welke kleur ze hebben en wat ze doen. 



Pim en Pom Courant  

Mies Bouhuys en Fiep Westendorp (ill.) 
 
Rubinstein | 2018 | 4 pagina's 
ISBN: 9789082424324 

Dit knisperboek is eigenlijk een echte knisperkrant! 
Twee katoenen bladzijdes boordevol versjes over 
Pim en Pom in mooie zwart-witillustraties met af 
en toe een gele of rode rand. Verder zijn er weetjes 
over katten in blauwe, gele of rode kaderstukjes. Én 
er zijn twee gaatjes waar baby- en peutervingers in 
passen. Een leuke krant om mee te spelen, te knisperen en in te kijken. 
 

Slaap kindje slaap  

Marijke ten Cate 
 
Lemniscaat | 2019 | 28 pagina's 
ISBN: 9789047711490 

Dit prentenboek verzamelt de teksten van de bekendste 
kinderliedjes uit de lage landen. Ideaal om met je kleintje 
op schoot je oeuvre te vergroten (of op te frissen). 
Paginagrote illustraties in frisse kleuren vrolijken de boel 
nog meer op.  
 
 

Kikker is mijn vriendje  

Max Velthuijs 
 
Leopold | 2018 | 8 pagina's 
ISBN: 9789025874681 

In dit knisperboekje maken we kennis met Kikker en 
al zijn vriendjes. Eend neemt Kikker mee op haar rug 
voor een tochtje op de rivier,  Beer krijgt een bloem 
van Kikker, Varkentje plukt appels, Haas leest een 
boek en Rat hengelt naar vis. 
Een heerlijk knisperboekje dat je baby met al zijn 
zintuigen kan ontdekken. Mooi afgelijnde tekeningen 
en felle kleuren trekken de aandacht. 



Knuffelboekje Beer 

Surya Sajnani 

Ploegsma | 2016 
ISBN 9789021676913 

Is het een boek of een knuffel? Dit zachte boekje, dat 
je als een accordeon in en uit vouwt, is het allebei. In 
rustige zwart-wit prenten krijgen baby's het 
gezelschap van zes wilde dieren, zoals een beer, een 
olifant en een tijger. De knisperende oren op de 
cover zijn een vrolijk extraatje. 
 

Bijtje zoem 

Liesbet Slegers 
 
Clavis | 2019 | 6 pagina's  
ISBN: 9789044836400 
 
In dit stoffen knisperboekje staan afbeeldingen in intense, 
contrastrijke kleuren met een dikke zwarte contourlijn: enkele 
dieren, de maan en de sterren en een bloem. Er is ook één 
pagina in zwart-wit vlakken met gekleurde stippen: ideaal voor 
de jongste baby’s.  

 

Dieren - een kijkboek 
voor baby's 

Sarah Corynen 
 
Baeckens Books | 2019 
ISBN 9789059246287 

Baby’s zijn gek op zwart-witpatronen. Dus zit je met dit 
verrassende kijkboek wel goed! Textieldesigner Sarah 
Corynen toont in dit boek dieren in dikke lijnen met een 
bijpassend patroon. Een origineel boek met felle contrasten om op een speelse manier dieren, 
lijnen en texturen te ontdekken.  

 
 

Meer boekentips? Kijk op www.boekenzoeker.be 


