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Start
Leesboeken
Jaap ter Haar, Saskia en Jeroen spelen buiten, Ploegsma, 2015, 9789021674551

De bekende verhalen over de tweeling Saskia en Jeroen zijn in een nieuw jasje gestoken. In dit 

boekje vangen ze kikkerdril in de sloot, schieten ze met waterpistolen en rollen ze door de duinen.

Paul van Loon, Foeksia de mini-heks, klaar voor de start!, Leopold, 2013, 9789025862770

Het kleine heksje Foeksia doet mee aan de Heksenspelen. Er zijn wedstrijdjes bezemspringen, 

bezemvliegen en bezemwerpen. Foeksia wil graag winnen, maar helaas speelt niet iedereen even 

eerlijk.

Informatief
Reina Ollivier, Willewete - spelen in de wereld, Clavis, 2015, 9789044826586

Wat voor spelletjes spelen kinderen in Azië, Afrika en andere delen van de wereld?

Onderweg
Leesboeken
Arend van Dam, Op reis door Nederland, Van Holkema en Warendorf, 2015, 9789000343928

Wat zie je onderweg in Nederland? Tien voorleesverhalen over monumenten in Nederland die op 

de Werelderfgoedlijst van Unesco staan.

Arend van Dam, Overal en ergens, Unieboek, 2012, 9789047509851

In 50 voorleesverhalen wordt verteld over verschillende plaatsen in Nederland en wat je allemaal 

kunt ontdekken en zien als je door de 12 provincies van Nederland reist. 

Anneriek van Heugten, De bus is de weg kwijt, Delubas, 2012, 9789053003305

Sem zit in de bus op weg naar de tandarts. Maar dan mist de bus de afslag.

Henk Hokke en Daniëlle Schothorst, Lars is de weg kwijt, Maretak, 2011, 9789043702669

Lars gaat op de fiets naar Roel, die buiten de stad woont. Maar hij raakt de weg kwijt.

Informatief
50 dingen om te doen in de auto, Usborne, 2012, 9781409538141

Doosje met activiteitenkaarten met leuke spelletjes om je niet te hoeven te vervelen tijdens 

autoritten. 

Reuzeleuke kinderliedjes en spelletjes voor onderweg, Deltas, 2014, 9789044734317

Bij dit boek hoort een cd met ouderwetse kinderliedjes, om te draaien in de auto. In het boek 

staan spelletjes om onderweg de tijd te doden. 
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Pierre Winters, Willewete. Op reis met de auto, Clavis, 2016, 9789044816402

Pierre Winters, Willewete. Op reis met het schip, Clavis, 2013, 9789044819830

Pierre Winters, Willewete. Op reis met de trein, Clavis, 2016, 9789044816402

Pierre Winters, Willewete. Op reis met het vliegtuig, Clavis, 2015, 9789044813029

Reeks informatieve prentenboeken over reizen. Kijk- en doeboeken waarin veel te zien is, met 

uitklapbare plaat in het midden. 

Young scientist vakantieboek, Veen, 2016, 9789085715627

Wat voor tent heb je nodig om op Mars te kamperen? Hoe zijn de Alpen ontstaan? Dit boek staat 

bomvol weetjes en puzzels voor onderweg.

Klein
Leesboeken
Godfried Bomans, Erik of het klein insectenboek

Van dit klassieke boek bestaan veel uitgaven. Het boek is ook verkrijgbaar als luisterboek en het 

is meerdere malen verfilmd. Het boek leent zich om voor te lezen. 

Suzanne Braam en Dick Laan, Pinkeltje in Madurodam, Van Holkema en Warendorf, 2011, 

9789047509783

Pinkeltje is een figuurtje niet groter dan je pink, met een blauwe puntmuts en een witte 

baard. Per ongeluk belandt hij in Madurodam. Dit kinderboek van vroeger is geactualiseerd en 

gemoderniseerd. Het boek maakt deel uit van een serie, met nog meer avonturen over Pinkeltje. 

Paul van Loon, Foeksia de mini-heks, Leopold

Reeks boeken over het kleine heksje Foeksia. Er zijn ook luisterboeken in deze reeks verschenen 

en er is een speelfilm met Foeksia in de hoofdrol.

Toon Tellegen, Pikkuhenki, Querido, 2005, 9789045101989

Het heksje Pikkuhenki is zo miniscuul klein dat je haar met het blote oog niet kunt zien. 

Prentenboeken
Lauren Child, De prinses op de erwt in miniaturen, Rubinstein, 2016, 9789047621072

Het bekende sprookje van Anderssen op een andere manier verteld. De illustraties bestaan uit 

gefotografeerde miniaturen, met papieren poppetjes en piepkleine voorwerpen die geknipt zijn uit 

allerlei materialen. 

Philippe Lechermeier en Rebecca Dautremmer, Het geheime dagboek van Klein Duimpje, 

Davidsfonds, 2010, 9789059083783

Moderne variant op het sprookje van Klein Duimpje, geschikt om voor te lezen. 
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Karina Schaapman, Het muizenhuis, Rubinstein

Serie boeken over de muizen Sam en Julia, die in een muizenhuis wonen. Het poppenhuis waarin 

de verhalen zich afspelen is daadwerkelijk nagebouwd door de schrijfster, met kleine meubeltjes 

en voorwerpjes. 

Informatief
Karen Hartley, Kleine beestjes, Corona, 2013

Reeks informatieve boeken over kleine beestjes, o.a.: kakkerlak, mier, rups, slak, worm.

Michal Teitelbaum, Babydieren, Corona, 2013

Reeks informatieve boeken (15 delen) over babydieren, o.a.: kangoeroe, kitten, pinguïn, konijn, 

puppy en ijsbeer. 

Nodig
Leesboeken
Jeroen Aalbers, Borre moet heel nodig, Borre Educatief, 2012, 9789089220806

Borre en zijn moeder kopen bij de frietkraam in de stad friet en wat te drinken. Maar daarna moet 

Borre heel nodig plassen. 

Prentenboeken
Quentin Blake, Vijf vriendjes, BBNC, 2015, 9789045317106

Vijf vriendjes hebben allemaal een handicap, maar kunnen ook iets heel bijzonders. Samen zijn 

ze sterk. Als er tijdens een schoolreisje iets met de meester gebeurt, weten zij de meester en 

zichzelf te redden. 

Joukje Akveld, Olle wist zeker dat hij geen bril nodig had, Van Goor, 2012, 9789047512158

Olle wist zeker dat hij geen bril nodig had. Want als hij met zijn zus in de trein zat, zag zij alleen 

maar saaie koeien. Terwijl hij bizons zag, met enorme hoorns. 

Informatief
Activiteitendoos vakantie, Usborne, 2014, 9781409579021

Je vervelen tijdens de vakantie? Niet nodig! Op deze activiteitenkaarten staan spelletjes, puzzels 

en tekenopdrachten, om je uren mee te vermaken. 

D. Fragerstorm, Zó doe je dat, 501 onmisbare, overbodige en best wel handige dingen die je 

écht moet kunnen, Terra, 2016, 9789058979452

Hoe klim je op een kameel? Hoe bouw je een iglo? Hoe knuffel je een egel? Dit boek geeft 

antwoord op 501 van dit soort vragen, door heel summiere teksten en vooral door de duidelijke 

kleurenillustraties. Kinderen begrijpen de uitleg daardoor snel en zullen het boek heel informatief 

en grappig vinden, hoewel niet alle vragen even geschikt zijn voor kinderen. (Hoe beval je in een 

taxi?)
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Young scientist vakantieboek, Veen, 2016, 9789085715627

Wat voor tent heb je nodig om op Mars te kamperen? Hoe zijn de Alpen ontstaan? Dit boek staat 

bomvol weetjes en puzzels voor op vakantie. 

Laura Downer, 101 dingen die je moet doen voor je 12 bent, Terra Lannoo, 2015, 

9789401420617

To-do-lijst voor kinderen, 101 dingen die nodig zijn om te doen voordat je 12 bent. 

Poëzie
Mia Goes, Een gedicht is nooit genoeg, Plint, 2015, 9789059306585

Soms heb je meer gedichten nodig! Gedichtenprentenboek met 100 gedichten, geschikt voor 

iedereen van 6-106 jaar. 

Lekker
Leesboeken
Marion van de Coolwijk, De cupcakeclub 4 – gevaarlijk lekker, Fontein, 2015, 9789026138591

De Cupcakeclub (drie meiden en twee jongens) doet mee aan een wedstrijd. Bakken ze de 

grootste cupcake? Dit boekje is het vierde boekje uit een reeks over De Cupcakeclub.

Lincoln Pierce, Niek de Groot – lekker bezig, Fontein, 2013, 9789026129902

Niek barst van het zelfvertrouwen. Hij is voorbestemd voor iets groots en weergaloos, vindt hij. 

Maar is hij dat ook? Humoristisch verhaal, dat afgewisseld wordt met veel grappige cartoons en 

tekstballonnen. Dit boekje is het derde boekje uit een reeks boeken over Niek de Groot.

Stripboeken
Jan Kruis, Jan, Jans en de kinderen

Over het echtpaar Jan, Jans en hun dochters zijn inmiddels meer dan 50 stripalbums verschenen. 

Kinderen vinden vooral de oudere strips (die uit de jaren 70 komen) nog steeds erg leuk om te 

lezen.

Informatief
Carlina Corletti De Lorenzo, Lekker! IJs, House of Books, 2013, 9789044323092

Wie heeft ijs uitgevonden? Welke soorten ijs bestaan er? Waarom zijn Italianen goed in ijs maken? 

Dit boekje geeft antwoord op deze vragen, en bevat daarnaast bijzondere recepten om zelf 

verschillende soorten ijs te maken. 

Amanda Grant, De zilveren lepel, Spectrum, 2015, 9789000347537

Groot kinderkookboek met traditionele Italiaanse recepten. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je 

ze maakt, en er staan tips in hoe je veilig kookt. 

Karin Luiten, Lekker opscheppen!, Ploegsma, 2015, 9789021674643

Het origineelste kookboek voor kinderen, vol met gerechten en eetweetjes waarmee ze een 

verpletterende indruk maken op hun familie en vriendjes. 
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Marij M. Sloothaak, Op kookavontuur met Jonnie en Thérèse Boer, Karakter, 2013, 

9789045204239

Een basis kook-, eet- en weetboek voor kinderen met recepten van Jonnie en Thérèse Boer van 

3-sterrenrestaurant De Librije. In dit boek staan niet alleen recepten, maar ook eetweetjes,  

uitleg over tafelmanieren en keukentermen. 

Slapen
Leesboeken
Vivian den Hollander, Slapen in een stal, Van Holkema en Warendorff, 2009, 9789047509677

Drie meisjes gaan op ponykamp en mogen een nachtje in de stal bij een ondeugende pony slapen.

Loes Riphagen, Slaapkamernachtdieren, Fontein, 2008, 9789026124204

Word je weleens wakker met klitten in je haar? Dan zit er een Ammehoela in je kamer! En een 

Jakkes vindt het heel leuk om aan je haren te trekken ’s nachts. Humoristisch boekje over 

grappige, vieze, spannende, slimme en rare dieren die in slaapkamers wonen. 

Dr. Seuss, Slaapboek, Gottmer, 2012, 9789025751586

Jan Jaap is heel slaapverwekkend is. Als hij gaapt, valt iedereen in slaap. 

Hieke van der Werff en Charlotte Dematons, Help, een mug!, De Vier Windstreken, 2014, 

9789051160956

Een moe meisje kan niet slapen, omdat er een mug in haar kamer is. 

Prentenboeken
Dawn Huebner, Wat kun je doen als je niet durft te gaan slapen, Nino, 2010, 9789085605737

Informatief prentenboek met praktische tips in de vorm van spelletjes en goocheltrucs over wat je 

kunt doen als je bang bent om te gaan slapen. 

Jef Aerst en Marit Törnqvist, Groter dan een droom, Querido, 2013, 9789045114019

Een jongen ontmoet zijn overleden zusje voor het eerst als hij in bed ligt en gaat slapen. Samen 

maken ze een onvergetelijke reis die precies één nacht duurt. 

Pepé Smit, Fred kan niet slapen, Harmonie, 2015, 9789076174525

Het eigenwijze hert Fred kan niet in slaap komen. Uil adviseert hem om aan Anton de Boswachter 

te vragen of hij een verhaaltje wil voorlezen.

Aino Havukainen, Het buitengewone slaapboek van Tattoe en Pattoe, Clavis, 2013, 

9789044814200

Tattoe en Pattoe nemen je mee op ontdekkingsreis in de wereld van de slaap. Het boek staat vol 

gedetailleerde illustraties en hilarische weetjes, spelletjes en strips over slapen en dromen. 
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Poëzie
Theo Olthuis, Lampje voor de nacht, Holland, 2015, 9789025109738

Gedichten voor kinderen, over kleine gebeurtenissen in hun leven, die grote indruk maken.

Informatief
Michal Janssen, Slaapklets! Dag- en nachtboek, Gezinnig, 2012, 9789081477970

Michal Janssen, Slaapklets! 2 Dag- en nachtboek, Gezinnig, 2015, 9789081989398

Boek waarmee je op een leuke en verfrissende manier terugkijkt op de dag en samen de dag kunt 

bespreken. Wat was leuk? Wat was stom? Wat brengt de dag van morgen?

Gek
Leesboeken
Arend van Dam en Alex de Wolff, Een hele kunst, Van Holkema en Warendorf, 2012, 

9789047516569

Nederlandse kunstenaars en hun werk in vijftig voorleesverhalen.

Jochem Myer, De gorgels, Leopold, 2015, 9789025867898

Melle ziet midden in de nacht een raar wezentje in zijn kamer. Het lijkt wel een bolletje wol met 

armpjes eruit. Maar als hij het licht aandoet, is het wezentje weg. Toch is Melle zeker van wat hij 

gezien heeft. 

B.J. Novak, Het boek zonder tekeningen, Lannoo, 2015, 9789401424875

Dit boek bevat alleen woorden, geen tekeningen. Maar elke woord dat er staat, hoe raar ook, 

moet voorgelezen worden, dat is de regel. Daardoor ontstaat een raar en hilarisch verhaal,  

met gekke woorden en geluiden erin. 

Anneke Scholtens, Mees doet gek, Zwijsen, 2002, 9789027646521

De nieuwe jongen in de klas heet Mees. Maar waarom doet hij zo raar?

Janneke Schotveld, Ouders zijn gek!, Van Holkema en Warendorff, 9789000331826

Twee boeken van Janneke Schotveld gebundeld in één boek. In beide verhalen wordt een kind 

‘gedumpt’ in een opvanghuis voor kinderen, omdat de ouders andere, rare bezigheden hebben. 

Bette Westera, Ik leer je liedjes van verlangen en aan een apenstaartje hangen, Gottmer, 2010, 

9789025747411

Korte, grappige, talige dierenverhalen op rijm over allerlei gekke en rare dieren. 

Prentenboeken
Joke Eijkenaar, Mam, doe normaal! Clavis, 2016, 9789044826074

De juf komt op huisbezoek. Maar de moeder van Zola doet iedere dag wel iets geks waar Zola zich 

voor schaamt.
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Joke van Leeuwen, Mooi boek, Querido, 2056, 9789045117621

Verrassend kijk- en leesboek over taal en kunst.

Poëzie
Jaap Robben en Benjamin Leroy, Als iemand ooit mijn botjes vindt, De Geus, 2015, 

9789044524215

Gekke, opmerkelijke gedichten waarin nieuwe, spannende dieren tot leven komen. 

T. van Buul, Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is, Querido, 2004, 

9789045101644

361 gedichten uit de Nederlandse en Vlaamse literatuur, zowel kindergedichten als poëzie voor 

volwassenen. Het boek is geschikt voor iedereen die plezier beleeft aan rijmen en klanken.

Informatief
De grappigste raadsels voor kinderen, Deltas, 2015, 9789044739961

Wat krijg je als je een koe met een trampoline kruist? Een milkshake! Dit boekje vertelt grappige 

en gekke raadsels. 

Kleding
Leesboeken
Maurits van Huijstee, De nieuwe kleren van de keizer, De Sprookjestroubadour, 2016, 

9789491475085

Dit wereldberoemde sprookje is in dit boekje op rijm en muziek gezet. Bij het boek hoort een 

gratis te downloaden luisterboek. In het boek is ook het sprookje ‘De muzikanten van Bremen’ 

opgenomen.

Jan Paul Schutten, Het meisje met de gouden jurk, Rubinstein, 2013, 9789047612490

Ken je dat meisje in de gouden jurk op De Nachtwacht, het schilderij van Rembrandt? Dit boek 

gaat over haar. Het maakt deel uit van de bekende reeks ‘Gouden boekjes’.

Bette Westera, Alle kleren van mijn tante, Zwijsen, 2011, 9789048708802

Zestien korte, grappige verhaaltjes in versvorm over allerlei onderwerpen, waaronder over een 

tante die zelf haar kleren maakt van uitzonderlijke materialen.

Prentenboeken
Annemarie van Haeringen, Coco, of het kleine zwarte jurkje, Leopold, 2013, 9789025864064

Dit boek maakt deel uit van een serie kunstprentenboeken die werden uitgegeven in 

samenwerking met het Gemeentemuseum in Den Haag. Aanleiding voor dit boek was de 

tentoonstelling over de mode-legende Coco Chanel en de bijbehorende kindertentoonstelling. 

Al MacCuish, SOS alfabet - het Ministerie van Letters, Biloan junior, 2015

Charly Foxtrot moet op school het alfabet leren. Maar dat vindt hij maar lastig. Hij krijgt hulp van 

het geheime Ministerie van Letters. 
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Informatief
Laura Torres, Pimp je outfit, Corona, 2013, 9789461750051

Knutselboek met ideeën hoe je je kleren en schoenen kunt opfleuren en versieren.

Louise Scott-Smith, Ik maak zelf poppenkleertjes, Fontaine Uitgevers, 2015, 9789077363287

Knutselboek met ideeën en tips hoe je zelf kleertjes voor je (barbie)pop kunt naaien. 


