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Toet-toet! Tringeling!  

Guido Van Genechten 

Clavis | 2020 
ISBN 9789044837636 

Een fiets, een auto, een tractor, een trein, een 
brandweerwagen, een blitse auto en een ijsjeswagen… 
Allemaal zijn ze vrolijk toeterend en bellend onderweg 
en allemaal klinken ze anders. Maar uiteindelijk hebben 
alle chauffeurs wel zin in een ijsje. Een gezellig 
geluidenboekje vol toeters en muziekjes. 
 

Dier van hier 

Jasper van Gestel 

Lannoo |  2020 
ISBN 9789401468862 

 
Het gebeurt niet vaak dat kartonboekjes op zo’n stevig 

formaat worden gemaakt. Alleen daarom al valt dit boek op. 

Vijftien dierenduo’s kan je erin ontdekken, met één centrale 

vraag: wat is het verband tussen beiden? De verbanden zijn 

origineel en de duo’s goed gekozen. Met de dikke zwarte 

lijnen, de felle kleuren én de spitsvondige humor lijken het wel geslaagde cartoons voor de 

allerjongsten. 

Volg de lijn  
 
Britta Teckentrup 

Oogappel | 2018 | 24 pagina's 

ISBN: 9789002265136 

Het begint allemaal met een lijn. De ene lijn is een stukje wol, 

de andere een strakke leiband of een wasdraad. Maar er is 

meer. Jonge peuters kunnen heel wat ontdekken in dit boek 

vol vormen, dieren, geluiden, kleuren en cijfers. 

 



Zó moe en toch 
klaarwakker  

Susanne Strasser 

Hoogland & Van Klaveren | 2018 | 24 pagina's 
ISBN: 9789089672537 

Het is bedtijd. Alle dieren zijn zo moe. Alleen de zeeleeuw is nog wakker. Hij moet nog 
gaan plassen! Dan blijkt dat de krokodil zijn tanden nog moet gaan poetsen, de pelikaan 
dorst heeft, de ezel jeukt heeft aan zijn oor, ... en zo kruipen alle dieren één voor één het 
bed weer uit. Egel is bang alleen in bed, en zoekt de anderen. Die zitten allemaal in de 
kamer van het kind. Ze willen allemaal een kus voor het slapengaan. De dieren vallen 
allemaal in slaap en het kind is klaarwakker... Een vrolijk stapelverhaal met een grappig, 
onverwacht einde. Heerlijk om voor te lezen! 

Op de boerderij  
Carles Ballesteros 

Oogappel | 2018 | 10 pagina's 

ISBN: 9789002265112 

Op elke bladzijde staat een ander boerderijdier. Als 
je drukt op het tabje aan de zijkant van het boek 
hoor je welk geluid dit dier maakt. Op de laatste 
pagina staan de dieren samen afgebeeld en hoor je 
de geluiden één voor één: welk geluid hoort bij welk 
dier? 
Een boek vol kleurrijke en gestileerde dieren dat 
uitnodigt om om bij te zingen, te spelen en geluiden te maken. 

Op zoek in het bos  
Laura Baker 

Ploegsma | 2018 | 10 pagina's 

ISBN: 9789021679112 

Een eekhoorn zoekt zijn mama in het bos. Onderweg 
komt hij heel wat andere dieren tegen: vossen, beren, 
kikkers, herten en konijntjes. Dit prachtige 
kartonboek ziet er door de hoogteverschillen uit als 
een toneeldecor. Het uitgekiende kleurenpalet, de vele 
patronen met voelelementen en de glinsteringen 
maken het helemaal af! 



Kiekeboe in de boom  
Aurélie Guillerey 

Oogappel | 2020 | 10 pagina's 

ISBN: 9789002268670 

Dit kiekeboe-boek met vilten flapjes neemt je mee 
naar het bos, waar een boom staat die vol leven zit! 
Tussen de wortels leven mieren, in de stam woont 
een uil, achter een blad in de takken verschuilt zich 
een eekhoorn en tussen de bladeren op de eikels 
zitten lieveheersbeestjes. En wie zit er in het nestje? 
Til alle vilten flapjes op en kijk wie er verstopt zit! 

 
Waar is iedereen?  
Tom Schamp 

Lannoo | 2020 | 14 pagina's 

ISBN: 9789401462679 

‘Waar is iedereen?’, vraagt eend zich af. Wat ruist er 
door het struikgewas en wie woont er in de 
paddenstoel? Wie rijdt er met de auto en wie waakt 
er onder het bed? Als je het flapje optilt, kom je te 
weten wie er zich heeft verstopt. Een origineel 
zoekboek met veel grapjes, ook voor de volwassen 
mee-lezer! 

Ik ben een bij  
Magali Attiogbé 

Gottmer | 2019 | 16 pagina's 

ISBN: 9789025770419 

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg kennismaken met 
een levensbelangrijk dier als de bij! In dit speelse 
kartonboek maak je kennis met uiterlijke kenmerken, 
welke rol bijen spelen in de natuur, hoe ze de taken 
onderling verdelen en hoe ze communiceren. 
De illustraties in zachte tinten worden extra 
aantrekkelijk door doorkijkgaatjes en pagina's in 
verschillende grootte. 



Een ijsje  
Sylvia Van Ommen 

Gottmer | 2020 | 52 pagina's 

ISBN: 9789025773175 

 Dit ijsje op de cover van het boek wil gegeten worden. 
Een heleboel dierenpoten reiken vol verlangen hun pootje 
naar het ijsje... In het boek vertellen ze één voor één 
waarom zij dat ijsje willen opeten: de hond is braaf 
geweest, de aap kan coole kunstjes, de kikker is 
oververhit, ... Wanneer het ijsje gesmolten blijkt heeft 
pinguin een aangename verrassing... 
Origineel en aantrekkelijk uitgewerkt boekje dat je zin 
geeft in... een ijsje! 

Papa  

Jimmy Fallon 
Miguel Ordóñez 
 
De Fontein | 2018 | 32 pagina's 
ISBN: 9789026146619 

Er zijn veel boeken die peuters de dieren en hun 
geluiden leren kennen. Maar zelden willen ze 
peuters tegelijk overtuigen ‘papa’ te zeggen. Hier 
probeert het ene na het andere dier zijn kind ‘papa’ 
te doen zeggen. Maar alles wat de kinderen 
antwoorden is ‘waf’ of ‘boe’ of… Eenvoudig 
feelgoodboek, met strakke, sobere prenten in pasteltinten. 

Ik ben geen boek, ik ben 
een schaap  

Milja Praagman 
 
De Eenhoorn | 2017 | 14 pagina's 
ISBN: 9789462912014  

Ik ben geen boek, ik ben een schaap. Dat zegt het 
schaap in dit boek. Het wil zijn jas uit, het verkleedt 
zich als leeuw, of het wil onder de wol. Een interactief 
kartonboekje, met veel fantasie en fijne humor. (Bekijk 
ook de andere Ik ben geen boek-boekjes.) 



Boerderijdieren  
Ingela P. Arrhenius 

 

Gottmer | 2020 | 16 pagina's 

ISBN: 9789025772314 

Een mooi vormgegeven en aantrekkelijk aanwijsboek vol 
boerderijdieren. Niet enkel de koe, het varken en de ezel 
staan te pronken in dit boek, ook de vos en de rups 
kregen een eigen bladzijde! 

Je kan het dier benoemen, maar ook vertellen wat je 
allemaal kan zien aan het dier: de eend heeft een gele 
snavel, de kat heeft een mooie, lange krulstaart, de koe 
heeft bruine vlekken, de haan een grote rode kam, … Zo valt er extra veel te ontdekken in 
dit boek! 

 

Gonnie zegt... gak!  

Olivier Dunrea  

Gottmer | 2017 | 18 pagina's 

ISBN: 9789025767952 

Gijsje het gansje wordt wakker van een geluid. Wie 

roept haar? Gijsje gaat op onderzoek, maar geen van 

de dieren zegt het ‘gak’ dat ze hoorde. Dit boek heeft 

stevige pagina’s en aan de zijkant een balk met 

knoppen. Door op de juiste prent te drukken, laten 
peuters zelf het dierengeluid horen.  

 

  



Daar zat een aapje op 
een stokje  
 
Esmé Bos, Bart Voet, Fleur van der Weel (ill.) 
 

Davidsfonds | 2020 
ISBN 9789002268663 
 
Dit boek bevat acht liedjes over dieren, elk in een 
andere taal: Spaans, Albanees, Turks, Dari, Arabisch, 
Engels, Roemeens en Nederlands. Je kan samen 
luisteren naar de muziek en de zachte, speelse 
illustraties dagen je uit om mee te bewegen of 
geluiden te maken zoals de dieren!  
 

 

 
 

Meer boekentips? Kijk op www.boekenzoeker.be 

 

http://www.boekenzoeker.be/

