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Kat en Vis
Alain Clark en Loes Riphagen (ill.)
Moon | 2018 | 44 pagina's
ISBN: 9789048839865
Vis houdt ervan om Kat veel vragen te stellen, waar dan telkens
een grappig gesprekje uit ontstaat. Zo vraagt Vis zich af waarom
onweer onweer heet en wil hij wel eens weten hoe melk nu
juist smaakt. Elk gesprekje tussen Kat en Vis vormt een minivoorleesverhaaltje. Ideaal als luchtig en vrolijk tussendoortje.

Vosje
Edward Van de Vendel en Marije Tolman (ill.)
Querido | 2018 | 82 pagina's
ISBN: 9789021414348
Tijdens het spelen valt Vosje in een kuil. KLAP! Daar beleeft hij
een bizarre droom: zijn hele leven komt voorbij. Hij ziet zijn
jonge vossenbroer en vossenzusjes weer, likt aan de neus van
een hert, duikt naar wormen en dolt met een bal. Wordt hij nog
wel wakker?
Een verhaal met weinig woorden, dat gedragen wordt door
fraaie illustraties. Een mooi boek om je samen over te verwonderen tijdens het
voorlezen.

Alfie & Zed: een ABC zoekboek
Liesbeth Elseviers en Astrid Yskout (ill.)
Van Halewyck | 2019 | 36 pagina's
ISBN: 9789461319623
Alfie en Zed zijn beste vrienden. Ze zijn echt onafscheidelijk,
totdat Alfie op een dag niet oplet en Zed kwijtraakt. Wat
nu?! Samen met Alfie ga je op zoek naar Zed op reuzegrote
zoekplaten vol tekeningen en raadsels. Op elke zoekplaat zit
ook nog eens een letter verstopt, zo leer je het alfabet
makkelijk vanbuiten!

Konijn & Egel
Paul Verrept en Nils Pieters (ill.)
De Eenhoorn | 2019 | 98 pagina's
ISBN: 9789462913813
Geen twee vrienden zijn zo verschillend, maar dat laten ze niet
aan hun hart komen. Konijn denkt veel na, is een tikkeltje nors
en het liefst alleen. Egel is wilder, grappiger en socialer. Samen
houden ze elkaar prima in evenwicht. Heerlijke, licht
filosofische verhalen met springerige prenten in vrolijke, felle
kleuren.

Een nest voor Roef
Floor Tinga en Ilse Hermans (ill.)
De Eenhoorn | 2019 | 30 pagina's
ISBN: 9789462913745
Raaf is dol op zijn hond Roef. Elke dag spelen ze samen. Maar
op een dag is Roef te moe om te spelen. De arme Roef heeft
zelfs geen honger! Raaf en zijn mama brengen Roef naar de
dierenarts. De hond is ziek... Dat is verschrikkelijk nieuws.
Roef moet afscheid nemen van zijn vriend.

De wolf, de eend & de muis
Mac Barnett en Jon Klassen (ill.)
Gottmer | 2018 | 40 pagina's
ISBN: 9789025768249
Een muis wordt opgegeten door een wolf. Hij vreest dat dit
zijn einde is, maar in de buik blijkt het gezelliger dan
gedacht. Hij treft er een eend die daar best tevreden is. Maar
twee beesten in zijn buik, dat wordt de wolf toch iets te veel.
Een heerlijk absurd, grappig en spannend prentenboek
waarin niets is zoals verwacht.

Pup en Kit
Edward Van de Vendel en Floor De Goede (ill.)
De Eenhoorn | 2018 | 102 pagina's
ISBN: 9789462913226
Pup en Kit zijn een hond en een kat. Ze zijn heel jong en pas
nieuw in het huis van de baas.
Dit grappige boek voor eerste lezers bestaat volledig uit
woorden van één lettergreep en is helemaal geschreven in
de tegenwoordige tijd. Toch valt dit nauwelijks op en slaagt
Edward van de Vendel erin om heel herkenbaar een speelse
hond en kat neer te zetten.

Dier boek
Karen Leten en Barbara Soenen (ill.) (Coco & June)
Davidsfonds/Infodok | 2019 | 56 pagina's
ISBN: 9789059089952
In dit fijne boek wordt per letter van het alfabet een dier
gepresenteerd, van nijlpaard tot dik dik. Op de linkerpagina
staat telkens een eenvoudige tekst met interessante of
grappige weetjes en een lijntekening, op de rechterpagina pronkt een erg realistische,
bijna fotografische afbeelding van het dier op een rustige achtergrond, die refereert naar
de omgeving waarin ze wonen.

Stinkhond zoekt een baasje
Colas Gutman, Marc Boutavant (ill.)
Lannoo, 2020
ISBN 9789401465519
Stinkhond is vuil, hij stinkt naar rotte vis en is ook niet erg
slim. Maar hij heeft wél een hart van goud. In dit boek gaat
hij op zoek naar een baasje, maar daarvoor moet hij de wijde
wereld in. En dat is niet zonder gevaar. Leuk deel van deze
reeks over een aandoenlijke hond, met veel humor en
plezierige illustraties.

Reis rond de wereld
Elisabeth Dumont-Le Cornec en Agathe Demois (ill.)
De Eenhoorn | 2019 | 91 pagina's
ISBN: 9789462914421
Dit boek neemt je mee op een reis rond de wereld. Op
iedere werelddeel ontdek je boeiende plekjes, waar je misschien nog nooit over hoorde.
De planten, de dieren en de lokale cultuur worden beschreven en getoond in de
kleurrijke afbeeldingen. Aan het einde van elk hoofdstuk zijn er spelletjes en vragen om
te kijken hoe veel je over dat werelddeel geleerd hebt. Zo lees je niet alleen een leuk
boek, maar leer je ook iets bij. Veel reisplezier!

Die kleine is Don, de lange is
Sjon
Catharina Valckx
Querido, 2020
ISBN 9789045123974
Don is klein en impulsief; Sjon is groot en bedachtzaam.
Don prikkelt Sjon om een tikkeltje ongedwongener door
het leven te gaan; Sjon stuurt Dons onstuimige plannen
soms bij. Ja, deze vogelvrienden halen het beste in elkaar
naar boven! Een kleinood met zes goedgemutste
eerstelezers- en voorleesverhaaltjes en stripjesachtige
prenten in zachte kleuren.

Mag je haaien aaien?
Katrijn De Wit en Inge Rylant (ill.)
Van Halewyck | 2019 | 20 pagina's
ISBN: 9789461319609
Dit is een bijzonder weetjesboek. Het is mooi vormgegeven en
zit vol grapjes. Zo staat de vraag telkens in koeien van letters
op de linkerpagina en op de rechterpagina, die je kan openvouwen, staat een grote
gestileerde tekening en het antwoord. Twee antwoorden eigenlijk. Het eerste antwoord
zet de lezer op het verkeerde been. Er wordt gespeeld met taal, betekenis en
interpretatie. Dat maakt het ook zo bijzonder: want natuurlijk krijgen kikkers niet graag
kusjes en hebben flamingo's hun veren niet in hun lievelingskleur roze geverfd. En
natuurlijk kammen de kippen hun veren niet met die kam op hun kop... De grappige
antwoorden vangen de aandacht van de lezer/luisteraar en nodigen uit om zelf op
onderzoek te gaan.

De wilde robot
Peter Brown
Querido | 2019 | 280 pagina's
ISBN: 9789045124025
Na een schipbreuk spoelt er een krat aan op een verlaten
eiland. Nu ja, verlaten? Er wonen wél heel veel dieren op het
eiland.
Die weten niet wat ze moeten denken van het rare wezen dat
uit de kist komt gekropen.
Dat rare ding is Roz. Roz is een robot en leert, met vallen en
opstaan, te leven op het eiland. Het is niet zo makkelijk, tot ze zich ontfermt over een
ganzenkuikentje. Pas dan begint Roz langzaam het wantrouwen van de dieren te
overwinnen. En maar goed ook, want er komt een groot gevaar aan...

De jongen die met de dieren
schaatste
Edward Van de Vendel, Beorn Nijenhuis en Sanne Te
Loo (ill.)
Querido | 2018 | 52 pagina's
ISBN: 9789045121048
Beorn schaatst elke dag. Dat doet hij helemaal in zijn
eentje. Alleen de dieren in het bos zien hoe hard Beorn
oefent. Dan komt de dag waarop hij het bevroren meer verlaat. Voortaan schaatst Beorn
wedstrijden op de ijspiste.
Een betoverend lees- en kijkboek over een schaatser die ervan droomt om olympisch
kampioen te worden.

James Hond en de zwarte
vorst
Noëlla Elpers en Steven Dhondt (ill.)
Van Halewyck | 2019 | 135 pagina's
ISBN: 9789461318732
Speurhond James Hond kijkt uit naar carnaval. Zijn
mensenvrienden leggen de laatste hand aan een
praalwagen ter ere van de schilder James Ensor. Vlak voor
de stoet uittrekt, hult de stad zich in een dikke mist, de
zogenaamde zwarte vorst. Maar dit is geen gewone mist,
ze voelen een duistere aanwezigheid die de mist als dekmantel gebruikt... James Hond is
vastbesloten om met die duistere figuur af te rekenen zodat iedereen van het feest kan
genieten.
Zoek samen met speurhond James de schuldige en leer ondertussen alles over meestermasker-schilder James Ensor.

Allemaal onderweg
Laura Knowles en Chris Madden (ill.)
Rubinstein | 2018 | 64 pagina's
ISBN: 9789047625223
Als wij op reis gaan, nemen we de auto, de trein of het
vliegtuig, maar dieren doen dat helemaal op eigen
kracht! In dit boek ontdek je hoe verschillende dieren
hun trektocht maken. Hoeveel kilometer legt een zebra
af door de steppe? Waar krijgen zeeolifanten hun
jongen? En weet jij meer over de robijnkeelkolibrie?
De dieren leggen je uit hoe ze op stap gaan. Op de
afbeeldingen kan je zelf meekijken.
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