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kleuters

Coco kan het!
Loes Riphagen
Gottmer | 2020 | 40 pagina's
ISBN: 9789025771928

Het is een bijzondere dag: de dag waarop alle kleine vogels
leren vliegen. Terwijl de vogelvrienden van Coco één voor één
de grote sprong wagen, blijft Coco aarzelen. Wat als het niet
lukt? Gelukkig geeft mama Coco net het zetje dat ze nodig
heeft…
Van glim- naar schaterlachen: de schijnbaar eenvoudige prenten vol knipogen, de relaxte
mama van Coco en de grappige wisselwerking tussen prenten en tekst maken je instant
vrolijk.

Het ongelooflijke maar
waargebeurde verhaal over
de dino's
Guido Van Genechten
Clavis | 2018 | 28 pagina's
ISBN: 9789044832310

In dit grote prentenboek kijk je mee in het fotoalbum van
mevrouw kip. Het is namelijk zo dat kippen vandaag nog het
meest verwant zijn met de dinosaurussen die duizenden jaren geleden leefden.
Mevrouw kip toont ons wie allemaal familie is van haar. Vervolgens gaat ze een ei
uitbroeden… Wat zal daar uitkomen?
Een grappig boek over de geschiedenis van de kip. Of is het de geschiedenis van de
dinosaurus? Dit originele prentenboek kan je voorlezen aan iedereen van 4 tot 250
miljoen jaar oud.

De vier jaargetijden
Katrin Wiehle
ISBN9789089673244
Hoogland & Van Klaveren, 2020

Dit grote boek vertelt wat er in de vier verschillende seizoenen
allemaal gebeurt met de dieren en de natuur. In de lente
beginnen alle blaadjes te schieten en doen mensen een
lentepoets, in de winter gaan een aantal dieren in winterslaap.
Per seizoen krijg je zo een heleboel weetjes die nieuwsgierige kleuters allemaal in de
illustraties kunnen ontdekken – want de tekst blijft beperkt. Het boek is bovendien
gedrukt op 100% kringlooppapier, wat het een heel bijzondere, natuurlijke ‘look and
feel’ geeft.

De dieren van Grimm
Kevin Crossley-Holland, Susan Lurget en Susan Varley (ill.)
Lemniscaat | 2019 | 84 pagina's
ISBN: 9789047711421

Ben jij een fan van sprookjes? Dan heb je vast wel van de
gebroeders Grimm gehoord. Zij schreven al jouw favorieten
zoals Assepoester en Hans en Grietje. Maar in dit boek gaat
het niet over prinsessen en kastelen, al deze sprookjes gaan
over dieren. De verhalen worden vergezeld van prachtige
tekeningen.

Een leeuw als Leonard
Ed Vere
Querido | 2019 | 32 pagina's
ISBN: 9789045122854

Leonard is een poëtische leeuw. Hij bedenkt graag gedichten,
maar sommigen brullen dat dit niet mag. Een leeuw is
namelijk wild! Leonard trekt naar ‘de denkheuvel’ om een
bijzonder gedicht te schrijven. Misschien zijn er meerdere
manieren om een leeuw te zijn?
Een vertederend prentenboek over de kracht van rustig nadenken en jezelf durven zijn.

Waarom? Daarom!
Rudyard Kipling en Marta Altés (ill.)
Lemniscaat | 2018 | 92 pagina's
ISBN: 9789047710042

Vijf verhalen van Kipling, de schrijver van Jungleboek. De
verhalen vertrekken van een raadsel: Waarom heeft een
walvis een kleine keel? Waarom heeft een olifant een slurf?
Als antwoord krijg je een verhaal in verzen, waar vaak een
boodschap achter schuilgaat. Zijn nieuwsgierigheid komt
de olifant bijvoorbeeld duur te staan als de krokodil zijn
tanden zet in zijn curieuze neusje. Maar de slang doet de olifant snel de voordelen inzien
van zijn handige slurf. Klassieke verhalen met kleurrijke prenten.

Ik wil een paard
Gideon Samson, Milja Praagman (ill.)
Gottmer, 2019
ISBN 9789025771423
Bobbie weet maar al te goed wat ze voor haar verjaardag
wil: een paard. Helaas hebben mama en papa een fiets
voorzien. Voor Bobbie de start van een doldwaze ruiltocht,
die haar op een brommer, in een zeilboot en op een olifant
brengt. Om uiteindelijk toch weer naar huis te keren op…
een paard. Missie geslaagd! Heerlijk gek prentenboek op rijm met veel vaart en humor,
over een voor veel kinderen herkenbare wens.

Doe die deur dicht!
Koen Van Biesen
De Eenhoorn, 2020
ISBN 9789462914612
Twee honden proberen in stilte te werken en te lezen in
Brasserie Bulldog. Maar de deur bleef open staan, en nu
regent en waait het binnen en komen er tot overmaat van
ramp ook een heleboel honden binnengelopen. Wie heeft toch
in godsnaam die deur laten openstaan? En kan ze dan nu
alsjeblieft weer dicht? Een inventief, grappig verhaal met
leuke tekeningen in collagevorm waar heel veel op gebeurt. Bij het boek hoort een cd,
waarop het verhaal wordt verteld mét muziek.

De fantastische
vliegwedstrijd
Tjibbe Veldkamp, Sebastiaan Van Doninck (ill.)
Querido, 2020
ISBN 9789045124063
Tien vogelteams houden een grote vliegwedstrijd. Maar
onderweg worden ze geplaagd door pech: zo gaat de propeller
van Team Specht kapot, passeert er een stevige sneeuwstorm en ga zo maar door. De
tekst is een enthousiast live-commentaar bij de wedstrijd – héérlijk om voor te lezen –
en de kleurrijke, wervelende illustraties vertellen het échte verhaal, met alle details en
grappige intriges. Een wervelend prentenboek vol humor en beweging.

Anansi de spin en de gulzige
tijger
Iven Cudogham en Moldybyrd Studio (ill.)
Gottmer | 2020 | 32 pagina's
ISBN: 9789025772406
Anansi de spin trekt haar koelkast open en merkt dat deze op een stinkend, rot ei na - helemaal leeg is. Wie heeft zijn eten gestolen? Op weg naar
buiten ziet hij pootafdrukken in het zand. Ook alle andere dieren mopperen dat al hun
eten weg is. Aap merkt op dat de pootafdruk enkel en alleen van Tijger kan zijn. Wat
kunnen zij doen tegen zo'n gevaarlijke tijger? Anansi belooft de andere dieren dat hij de
tijger een lesje zal leren. Sterker nog: hij zal Tijger uit het dorp verjagen! De andere
dieren lachen Anansi uit. Maar sluwe Anansi lokt Tijger in de val...
De spin Anansi, bekend uit de West-Afrikaanse, Surinaamse en Caribische volksverhalen,
verschijnt hier voor het eerst in een prentenboek. Prachtige prenten brengen het
verhaal heel sfeervol in warme kleuren in beeld.

Een groot drama met Kleine
Lama
Anna Taube en Eefje Kuijl (ill.)
Veltman Uitgevers | 2019 | 16 pagina's
ISBN: 9789048317370
Lama Dana is met het verkeerde been uit bed gestapt. Het wordt een zware dag voor
haar familie. Ze is opstandig en zeurt, kreunt en klaagt de hele dag door. Wat zou haar
toch kunnen opbeuren? Vermakelijk en herkenbaar kartonboek met aandoenlijke en
expressieve illustraties en tekst op rijm.

De verhuisdieren
Pieter Van Den Heuvel
Gottmer | 2020 | 28 pagina's
ISBN: 9789025772055
De dieren gaan verhuizen en ze nemen al hun
spullen mee! Een heel lange stoet dieren, groot en
klein, trekt gepakt en gezakt door de straten... De
tekst op rijm zorgt voor een leuke voorleescadans. De tekeningen zitten vol heerlijke
details waar je naar kan blijven kijken. Bovendien is dit boek een reuzegrote leporello:
helemaal uitgevouwen is de verhuisstoet wel 4 meter lang!

Aap op straat
Leo Timmers
Querido | 2018 | 26 pagina's
ISBN: 9789021414355
Een klein aapje staat met zijn vader in de file. Pfff…
wat duurt dat lang. De jonge aap sprint snel van de
veilige motorfiets en klautert over de andere auto’s. Tijdens deze tocht komt hij allerlei
gekke voertuigen en passagiers tegen: wassende wasberen, ijsjesverkopers, zoenende
giraffen…
Op elke pagina vind je verrassende taferelen. Er staat geen tekst bij, maar de verhalen
liggen voor het rapen. Kinderen kunnen zelf hun fantasie loslaten op het boek.

Eén vos
Kate Read
Lemniscaat | 2019 | 32 pagina's
ISBN: 9789047711797
Eén hongerige vos loert met twee sluwe ogen naar drie
dikke kippen. Niets staat zijn aanval en zijn lekkere
maaltijd nog in de weg...Of heeft onze vos misschien
verkeerd gerekend?
In dit boek leren kinderen niet enkel tellen tot tien, maar ze kunnen ook samen met jou
voorspellen wat er nu precies zal gebeuren. Zal de vos zijn drie dikke kippen te pakken
krijgen? Of loopt het toch niet helemaal gesmeerd?

Mijn kleine safari
Joukje Akveld en Justin Fox
Gottmer | 2017 | 128 pagina's
ISBN: 9789025767747
Ga mee op safari naar Afrika: leer allemaal nieuwe
dieren kennen die je rondleiden in een van de meest
fascinerende plekken ter wereld: de wildernis van
Afrika. Een boek vol met fantastische foto’s dat je
van alles bijleert over een exotisch dierenrijk.

Prinses Arabella's
dierenboek
Mylo Freeman
De Eenhoorn | 2015 | 50 pagina's
ISBN: 9789462910638
In dit informatieve boek leren kleuters samen met prinses
Arabella een heleboel over dieren. Er zijn vier delen: schattige
dieren, grappige dieren, grote dieren en gevaarlijke dieren,
telkens met pagina’s vol weetjes. De dierenportretten en de kleine stukjes tekst erbij zijn
ideaal om geregeld samen in te kijken en iets te ontdekken.

Tierenduin
Geert Vervaeke
Lannoo | 2018 | 48 pagina's
ISBN: 9789401453158
Ik zie ik zie wat jij niet ziet.... Is het een luiaard of een
haai? Of allebei? Een tijger en een slang? En wie zit daar
verstopt in de vlekken van de giraf? Een heerlijk kijk- en
zoekboek zonder tekst, boordevol dieren. Grafische
kunstwerken waar je niet snel op uitgekeken raakt.
Achterin het boek zijn alle dieren klein weergegeven,
met hun aantal erbij. Heb je alle 13 haaien en dolfijnen
gevonden? Telde je 15 pinguïns? Kijken, zoeken, tellen en genieten!

Meer boekentips? Kijk op www.boekenzoeker.be

