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Mama Martine: 'Maxime (8 maanden) is dol op boekjes! De bladzijden 
omslaan, voelen aan het papier en ook eraan proeven... Ze vindt het 
heel leuk om samen te 'lezen', zij aan zij op de grond. Het is dan vaak 
dolle pret!'
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Boekentips

Baby’s eerste knisperboek: Tijger
Surya Sajnani (tekeningen)

Uitgeverij Ploegsma, € 12,50

Stoffen uitklapboek met illustraties in zwart-wit en enkele  
steunkleuren, waarin naast Tijger allerlei andere dieren te zien 
zijn. Met een knisperpagina en twee uitstekende flapjes.  
Ook verschenen: Baby’s eerste knisperboek: Pinguïn. Ab (6 mnd+)

• De collectie van het merk Wee Gallery bestaat uit boekjes,  
 knuffels, speelgoed en leuke producten voor de kinderkamer.   
 De boekjes worden in het Nederlands op de markt gebracht   
 door uitgeverij Ploegsma. Zie ook: Wee Gallery.

nijntje tovert kleuren
Dick bruna (tekeningen)

Uitgeverij Mercis Publishing, € 8,95

Vierkant kunststof badboekje waarvan sommige afbeeldingen  
verkleuren in water. Een magische ervaring voor de allerkleinsten! 
Ab (6 mnd+)

• badboekjes zijn gemakkelijk schoon te houden. Ze moeten wel   
 voldoen aan de veiligheidseisen. Lees eerst de informatie op   
 het boekje of de verpakking.

Ik hou van dieren
Virginie Aracil (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Oogappel, € 12,99

Stevig kartonboek over dieren uit alle delen van de wereld. De stof-
fen tabjes geven aan uit welke leefomgeving een dier afkomstig is. 
Dit boek groeit mee met je kind: van eerste woordjes tot korte  
zinnen met dierenweetjes. AP (12 mnd+)

https://weegallery.com/


Boekentips

Dierencarnaval van Saint-Saëns
Marion billet (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 13,95

Dit kartonboekje laat jonge kinderen kennis maken met de muziek 
van Camille Saint-Saëns. Door een druk op de knop kunnen de 
allerkleinsten de mooi uitgevoerde muziekfragmenten laten klin-
ken. Nieuw deeltje in de onvolprezen serie geluidenboekjes. AP (1,5+)

• Meer horen? Download hier de gratis App van Follow a Muse,  
 in samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest.

Mijn schuifboekje: Wilde dieren
Nathalie Choux (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 9,95

Nieuw deel in de serie ‘Mijn schuifboekje’, nu over wilde dieren. 
Met schuifjes, die de tekeningen laten bewegen. Kijken, benoemen, 
geluiden maken... er is met dit boekje van alles te doen! AP (1,5+)

• Het schuifboekje De boerderij was een van de nominaties voor  
 de prijs boekStart babyboekje van het Jaar 2018.

1, 2, tel je mee: tellen met nijntje
Dick bruna (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Mercis Publishing, € 9,95

Stevig kartonboek, waarmee je samen het tellen van 1 t/m 5 kunt 
oefenen. Met schuifjes in een langwerpige uitsparing, waarmee 
een telvraag beantwoord kan worden. Voor peuters die belangstel-
ling tonen voor cijfers en tellen. AP (2+)

In de file: puzzelboek
Aino-Maija Metsola (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Oogappel, € 14,99

Kartonboek vol voertuigen over de begrippen ‘voor’ en ‘achter’. Met 
uitneembare, tweezijdig bedrukte puzzelstukken die samen een 
lange vloerpuzzel vormen. In de tekst worden vragen gesteld over 
vormen en kleuren. Er is ook een puzzelboek over dieren. AP (2+)
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https://itunes.apple.com/nl/app/carnaval-der-dieren/id1223493390?mt=8


Boekentips

En de maan lachte
Petr Horác ̌ ek (tekst en tekeningen)

Lemniscaat, € 9,95

De maan is verbaasd: de dieren die moeten slapen, rennen nog 
rond en de dieren die wakker moeten zijn, zijn nergens te zien… 
Tijd om orde op zaken te stellen! Kartonboek waarmee op speelse 
wijze het tellen van 1 t/m 10 geoefend kan worden. AP (2+)

Zó moe en toch klaarwakker
Susanne Strasser (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 11,50

Het is bedtijd. Vier dierenvrienden zijn zo moe, dat ze lekker onder 
de wol kruipen. Maar de vijfde is klaarwakker, en voor je het weet 
ligt er niemand meer in bed! Humoristisch kartonboek over het 
maar al te herkenbare bedritueel. AP (2,5+)

Met Fiep op de fiets
Fiep Westendorp (tekeningen)

Uitgeverij Fiep, € 12,50

De kleine Fiep fietst in haar rode cape door het bos, langs de  
appelboom en de eendjes, naar de winkels in de stad. Kartonnen 
uitvouwboek met tekst op rijm. AP (3+)

• In de Fiep Westendorp-webshop vind je alle boeken van Fiep.   
 Maar ook knuffels van haar helden, speelgoed en spelletjes met  
 haar illustraties, en allerlei leuks voor de kinderkamer, zelfs   
 behang!

Bakersprookjes
Loïs Eijgenraam (tekst)

Uitgeverij Christofoor, € 19,90

Verzameling van sprookjes, korte verhaaltjes en versjes om voor te 
lezen aan kinderen tot ongeveer zeven jaar. De allerkleinsten zullen 
genieten van de kiekeboe- en kietelversjes; voor iets groter zijn de 
spannende vertellingen over bijvoorbeeld een vogeltje in het bos 
en een kindje dat wilde vliegen. Met een inleiding over het ont-
staan van sprookjes en uitgebreide informatie over de betekenis 
van sprookjes in de opvoeding. A (3,5+)
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https://www.fiepwestendorpwebshop.nl/nl/
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Boekentips

Ik ben een lelijk beest
Julia Donaldson (tekst) en Axel Scheffler (tekeningen)

Uitgeverij Gottmer, € 13,99

Op een dag duikt er een lelijk beest op, met een vlassige baard, een 
grauw vel en een mager lijf. Het is een gnoe, een echte lelijkerd! En 
zo als hij zijn er meer: de hyena, de gier, de maraboe en het wratten-
zwijn. Al gauw vormen ze het clubje van de lelijkste vijf dieren van 
de savanne. AK (4+)

De grote bomenrover
Oliver Jeffers (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, € 14,50

Er gebeuren vreemde dingen in het bos: bomen raken hun takken 
kwijt en verdwijnen vervolgens helemaal. De dieren willen er meer 
van weten. In de illustraties zijn aanwijzingen te vinden die helpen 
om het mysterie op te lossen. AK (4+)

Ik ben de baas!
Jeanne Willis (tekst) en Jarvis (tekeningen)

Uitgeverij Lemniscaat, € 13,95

Zo klein als hij was, wist de kleine neushoorn het zeker: ‘Ik ben de 
baas’! Hij deed precies waar hij zin in had en luisterde naar nie-
mand… Totdat er een kudde wildebeesten langs kwam denderen. 
Met tekst op rijm en aansprekende illustraties waarin alles mooi in 
beeld is gebracht. AK (4+)

Fruitfeest met Sophie
Gerda Muller (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Christofoor, € 14,95

Sophie logeert twee weken bij haar tante, die een grote tuin heeft. 
Ze leert alles over vruchten. Naast de tekeningen en de tekst van 
het verhaal staat informatie over ontstaan en groei van vruchten 
uit de hele wereld. AJ 637.3 (5+)

Kijk voor meer boekentips op boekstart.nl, Leesplein 0-6 en boekenzoeker 0-8.☞

http://www.boekstart.nl/tips/boekentips/
http://www.leesplein.nl/PB_plein.php
http://boekenzoeker.org/zero/page.aspx


 

Voorlezen aan je BaBy: 3 fasen

Baby’s gaan op hun eigen manier met boekjes om. er zit wel een bepaalde volgorde in het 
‘boekgedrag’ dat je bij alle baby’s ziet. je kunt dus spreken over fasen in de leesontwikke-
ling, maar die fasen lopen deels nog erg door elkaar. De fase van ‘ontdekken van een boek’ 
blijft bijvoorbeeld heel lang doorgaan en ‘het oog hebben voor de inhoud’ komt heel jong 
ook al voor.

Hoewel alle baby’s ongeveer hetzelfde doen met boekjes is het toch zo dat je je baby  
het beste ondersteunt door invoelend te reageren op zijn gedrag op dat moment.
Dat doe je door: 
• goed kijken naar je kindje (volgen)
• aanvoelen en bedenken hoe je het beste kunt reageren (afstemmen)
• iets verzinnen waardoor het spel met het boekje en het erbij praten nog wat
 extra’s krijgt (toevoegen)

Het belangrijkste is dat je je laat leiden door de initiatieven van je kindje en niet door  
het boek. Je baby voelt zich dan begrepen en blijft fijn meedoen. Als je zorgt dat je baby 
genoeg (maar niet te veel!) en voldoende gevarieerde boekjes in zijn buurt heeft, dan zal 
je zien dat hij die op zijn eigen manier uitgebreid gaat onderzoeken en ontdekken.
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fase 1 ontdekken van een boek. Vanaf 2 maanden
Je baby gaat met boekjes hetzelfde om als met elk ander speeltje. Hij onderzoekt een 
boekje door het aan te raken, ernaar te grijpen of te reiken en door het in zijn mond te 
stoppen. Het zijn ontdekkingen met de tastzin: hij voelt boekjes met de mond en de  
handjes. Je baby wappert met het boekje en laat het gemakkelijk uit zijn handjes glippen. 
Als hij naar het boekje kijkt, is hij gericht op het materiaal, de heldere kleuren en de  
contrasten. Dit ontdekkingsgedrag is heel zinvol. Het is een opstap naar de fase waarin  
je kindje omgaat met het boekje ‘als boek’.

fase 2 Hanteren van het boek. Vanaf 6 maanden
Je baby gaat een boekje hanteren als ‘boek’. Je ziet hem bezig met omslaan van bladzijden, 
slaan op het boek of wrijven over de plaatjes. Je baby weet dat hij iets nieuws te zien krijgt 
als hij een bladzijde omslaat, maar hij heeft daar maar kort aandacht voor. Het (stoffen of 
kunststof) boekje wordt wat minder vaak in de mond gestopt. In deze fase is je baby bezig 
om routines op te pikken: zo doe je met een boekje! Deze fase van het leren hanteren van 
het boekje is nodig als opstap naar de fase waarin je baby aandacht gaat krijgen voor de 
inhoud van het boekje en gaat begrijpen wat er op de plaatjes te zien is.

fase 3 Gericht op de inhoud van het boek. Vanaf 9 maanden
Door samen met jou naar plaatjes te kijken, gebaren te maken, te aaien en aan te wijzen, 
krijgen de plaatjes en de tekst geleidelijk betekenis. Nu begrijpt je baby dat plaatjes ver-
wijzen naar allerlei objecten die hij kent uit zijn eigen omgeving, of naar gebeurtenissen 
of handelingen die hij kent uit eigen ervaring. Rondom zijn eerste verjaardag gaat hij 
steeds meer op de inhoud van boeken reageren. Je baby neemt zelf allerlei initiatieven tot 
wat hij wil bekijken. Dat gebeurt in willekeurige volgorde: van achter naar voor, met blad-
zijden tegelijk vooruit en weer terug, steeds opnieuw op zoek naar de plaatjes die hij het 
spannendst vindt!

Kijk voor babyboekjes op:
boekstart.nl: boekentips baby
leesplein.nl: boekStart babyboeken 0-2 jaar
ellyvanderlinden.nl: kinderboeken 0-1 jaar (baby) 

Ook is er de folder: Voorlezen aan jonge kinderen van 0-4 jaar: hoe doe je dat? 
Vraag ernaar in de bibliotheek!

https://www.boekstart.nl/alle-tips/
https://www.leesplein.nl/PB_plein.php?hm=3&sm=2&forward=1&id=235
http://www.ellyvanderlinden.nl/boekenlijsten/kinderboeken
https://cdn.boekstartpro.nl/wp-content/uploads/2015/09/BS-voorleestips_siteversie_2018.pdf
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knuffelVrienDjes

knuffelbeesten of -lapjes zijn voor jonge kinderen soms van onschatbare waarde.  
een lievelingsknuffel kwijtraken kan een drama opleveren. Baby Wolf in het onderstaande 
boekje weet er alles van. kijk maar hoe hij zijn probleem aanpakt!

Waar is mijn knuffel?
Marion billet (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Clavis, € 17,95

baby Wolf is zijn knuffel kwijt. Hij zoekt achter 
het hoge gras (maar daar zit leeuw), in de tractor 
(wat doen die drie vogeltjes daar?), achter de baal 
hooi (waar een kalkoen verstopt zit). Na lang zoe-
ken vindt hij gelukkig zijn knuffel terug! Vierkant 
kartonboek met geluidseffecten en flapjes. AP (2+)

•   Lees het boek voor en laat daarbij je kindje de flapjes (voorzichtig!) omdraaien. 
  Dat levert nogal wat verrassingen op. En natuurlijk is het leuk om op de geluidsknopjes  
  te drukken.
•    Stel vragen: Heb jij een lievelingsknuffel? Neem jij hem ’s avonds mee naar bed? 
  baby Wolf wordt zichtbaar verdrietiger. Hoe zou jij je voelen als je knuffel zoek is?

andere boeken over zoekgeraakte knuffelvriendjes
Teun en Otto
Olivier Dunrea (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 8,99. ap (2+)

nijntje huilt
Dick bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis Publishing, € 6,95. ap (2+)

Anna ruimt op
Kathleen Amant (tekst en tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 13,95. ap (2,5+) 

Monkie
Dieter Schubert (tekeningen). Uitgeverij Lemniscaat, € 13,95. ap (3+)

Waar is beer?
Jonathan bentley (tekst en tekeningen). Uitgeverij Veltman, € 12,50. ap (3+)

Het knuffelboek voor peuters en kleuters. 
Marianne busser & Ron Schröder (tekst) en Dagmar Stam (tekeningen).  

Uitgeverij The House of books, € 12,95. ap (3+)

Waar is knuffel?
Stephanie blake (tekst en tekeningen). Uitgeverij Oogappel, € 22,70. ak (4+)
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actualiteit
 

nieuw in 2018: de Boekstartapp
Heb jij de nieuwe boekStartapp al op je telefoon of Ipad?  
Hij staat boordenvol video’s en heldere informatie over voorlezen. 
En natuurlijk vind je de nieuwste boeken- en voorleestips voor je 
baby, dreumes of kleuter in deze app. Download hem nu!

kinderkunstboeken
Al jarenlang geeft het Gemeentemuseum in Den Haag in samenwerking met uitgeverij  
Leopold kinderkunstboeken uit bij grote tentoonstellingen. Dit voorjaar verschijnt een 
nieuw deel bij de tentoonstelling over de Duitse kunstenaar Max Liebermann.  
Het prentenboek is gemaakt door Koos Meinderts en Annette Fienieg: De zee van meneer 
Max (Leopold, € 14,99). De tentoonstelling is te zien van 24 maart t/m 24 juni 2018.

Boekstart Babyboekje van het jaar 
Uit vijf genomineerde titels is het boekStart baby-
boekje van het Jaar gekozen. Winnaar is: Beestje waar 
ben je? van Ingela P. Arrhenius (Uitgeverij Gottmer,  
€ 8,99). De andere kanshebbers waren: Piep piep met 
Fiep van Fiep Westendorp (Uitgeverij Fiep, € 8,50), 
Contrastboekje Hallo Baby! (Uitgeverij Veltman,  
€ 6,99), De boerderij van Nathalie Choux (Uitgeverij 
Clavis, € 9,95) en Dierentuin van Lisa Jones & Edward 
Underwood (Uitgeverij Gottmer, € 12,40). Kijk op 
boekstart.nl voor meer informatie.

Dikkie Dik 40 jaar
De beroemde rode kater bestaat in 2018 veertig jaar. Er zijn speciale feestuitgaven in  
de boekhandel en in het Museum van de 20ste eeuw in Hoorn zal een tentoonstelling te 
zien zijn. Vanaf september is er een nieuwe Dikkie Dik-voorstelling. Klik hier voor meer 
informatie.

https://www.boekstart.nl/boekstart-voorlees-app/
https://www.gemeentemuseum.nl/nl/tentoonstellingen/max-liebermann
https://www.boekstart.nl/nieuws/beestje-waar-ben-je-boekstart-babyboekje-2018/
https://dikkiedikboeken.nl/
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loGeren
Voor de eerste keer uit logeren gaan: best spannend! een goede voorbereiding helpt,  
en er zijn leuke boekjes over dit onderwerp. probeer een logeerpartijtje uit als het niet 
strikt noodzakelijk is en het liefst op een vertrouwd adres, bijvoorbeeld bij opa en oma. 
om alvast te wennen!
 

Kikker gaat logeren
Max Velthuijs (tekst en tekeningen)

Uitgeverij Leopold, € 7,99)

beertje wil graag bij Varkentje logeren. Kikker 
vindt het goed en pakt beertjes rugzakje in. 
Varkentje en beertje hebben een fijne dag, 
maar dan is het bedtijd! beertje kan niet 
slapen, en… Kikker ook niet. Dus moet Kikker 
ook maar bij Varkentje komen logeren! AP (2+)

• Lees het boekje voor en praat over de gevoelens die daarin naar voren komen.  
 Geef ruimte aan het kind om over zijn of haar emoties te vertellen (ook achteraf).
• Je kan zelf een leuk koffertje samenstellen, waarin je bijvoorbeeld een kleurplaat  
 stopt en kleurtjes, een vertrouwde knuffel en natuurlijk een boekje dat je kind graag   
 voorgelezen krijgt.

logeren met jules
Er is een pop van Jules verkrijgbaar, naar het boekfiguurtje van Annemie berebrouckx  
(€ 27,99). In zijn rugzakje zit een pyjamaatje! Om voor te lezen: Jules is bang! (Uitgeverij 
Standaard, € 14,99).

siv gaat logeren
Het prentenboek Siv gaat logeren van Pija Lindenbaum (Uitgeverij Hoogland & Van Klave-
ren, € 14,50) is verfilmd en op dvd beschikbaar (Twin Video, € 9,99). Het verhaal gaat over 
Siv, die tijdens een logeerpartijtje bij haar vriendinnetje een nachtelijk avontuur beleeft 
met twee pratende dassen (die heel erg op haar knuffels lijken…). Voor 4 jaar en ouder. 
Klik hier voor een voorproefje.

http://twinfilm.nl/portfolio_page/siv-gaat-logeren/


Drie DaGen

papa heeft me weggebracht

hij gaf me kusjes voor drie nachten

nu zit hij thuis op mij te wachten

ik ben er eventjes niet

ik logeer

met mijn beer, mijn ochtendjas

mijn zaklamp in mijn tas

ik mag zeggen wat we eten

maar ik weet het nu nog niet

misschien bakt opa pannenkoeken

anders kies ik friet

maar eerst ga ik hem vragen

duurt het lang, drie dagen?

Uit: Jij bent de liefste van Hans & Monique Hagen (tekst) en Marit Törnqvist (tekeningen).  

Uitgeverij Querido.

andere boeken over logeren
Dikkie Dik: logeren bij Poes Muis
Jet boeke (tekst en tekeningen). Uitgeverij Gottmer, € 14,99. ap (1,5+)

nijntje gaat logeren
Dick bruna (tekst en tekeningen). Uitgeverij Mercis Publishing, € 6,95. ap (2+)

Prinses Arabella en Omi
Mylo freeman (tekst en tekeningen). uitgeverij De eenhoorn, € 14,50.  ap (3+)

Big gaat logeren
Pauline Oud (tekst & tekeningen). Uitgeverij Clavis, € 14,95. ap (3+)

Jan & Noortje logeren bij opa en oma
Marianne busser & Ron Schröder (tekst) en Juliette de Wit (tekeningen). Uitgeverij Moon, € 14,99. a (3+)

Olivier en het Brulmonster
Mieke van Hooft & Frank Daenen. Uitgeverij De Eenhoorn, € 14,50. ak (4+)
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Weetjes

Boekstartkoffertje is een succes!
boekStart voor baby’s bestaat tien jaar! Dat bood een 
mooie gelegenheid om het programma eens nader te 
onderzoeken. Aangetoond werd dat ruim 60% van alle 
Nederlandse ouders bekend is met het boekStartkof-
fertje. En wie het boekStartkoffertje ophaalt, is hier 
bijna altijd (98% van de gevallen) zeer tevreden over. 
Ook worden de boekjes uit het koffertje veelvuldig 

gebruikt: 78% van de ouders leest eruit voor. bijna een kwart (22%) van de ouders geeft 
aan eerder te zijn begonnen met voorlezen door boekStart. Lees meer op lezen.nl.

Voorleestips
Hoe maak je het voorlezen van een prentenboek tot een succes? Liselotte Dessauvagie is 
specialist in hoe lezen kan verwonderen en verbeelden. Ze geeft trainingen en workshops 
door het hele land. Voor de bibliotheek bollenstreek maakte ze een filmpje met tips om 
het voorlezen nog leuker te maken. bekijk hier het filmpje.

pippo en poMpoen
PIPPO is een boekje boordevol verhalen 
met vaste vriendjes zoals aapje Pippo en 
Muisje Meisje, spelletjes en doe-tips; met 
elke maand een gratis Speelbrief met 
voorleestips per verhaaltje. Voor kinderen 
vanaf 3 jaar is er hét voorleestijdschrift 

POMPOEN, met in elke aflevering een prentenboekverhaal. Met onderwerpen waarover 
jonge kinderen graag meer willen weten en spelletjes. De rubriek ‘In de boekenkast’ biedt 
een keuze aan boeken. 

Berenboeken van lemniscaat
Uitgeverij Lemniscaat kwam onlangs met een herdruk van de vijf boekjes over de onweer-
staanbare Kleine beer van Else Homelund Minarik en Maurice Sendak (illustrator van Max 
en de Maximonsters). En ook de evergreens over (een andere) Kleine beer en Grote beer 
van Martin Waddell en barbara Firth zijn weer verkrijgbaar. Nieuw zijn het minstens zo 
aantrekkelijke Het verhaaltjesboek van Babybeer van David McPhail en De grot van Bruine 
Beer van Yuval Zommer. Voorleesplezier voor 3+ (vanaf € 11,50).
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https://www.lezen.nl/nl/publicaties/het-boekstartkoffertje-bekendheid-bereik-en-waardering
https://www.youtube.com/watch?v=Z8OTjtyqbNM
http://pippo.nl/
http://pompoen.com/
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Weetjes

thematafel: lente
Richt thuis een seizoenstafel in rond de lente. Op een niet te grote tafel komt een mooie  
lap stof in een egale kleur, liefst geel of lichtgroen. Zet daarop een potje met bloembolletjes, 
uitlopende takken, stoffen of houten speelgoedfiguurtjes van jonge dieren en hun moeders 
(bijvoorbeeld een kip met kuikentjes of een schaap met haar lammetje), een ansichtkaart 
met een toepasselijke afbeelding. En verzamel wat boekjes over de lente; in de bibliotheek 
en de boekhandel kunnen ze je verder helpen. Voor inspiratie: De seizoenentafel van  
Marjolein van Leeuwen (Uitgeverij Christofoor, € 14,90).

 in de volgende aflevering van BoekStart voor jou!...

•  bij een verjaardag horen natuurlijk taart en cadeautjes, en   
 soms ook muziek, zoals in Fijne verjaardag voor jou! van Nicola  
 Slater (Uitgeverij Gottmer, € 12,99). Het wordt een feestelijk  
 uitgewerkt onderwerp met tips en suggesties om er een fijne   
 dag van te maken.

•  Flapjesboeken zijn bij jonge kinderen in trek. En natuurlijk is   
  het leerzaam er interactief mee bezig te zijn. We selecteren  
  flapjesboeken in soorten en maten. Centraal staat Het grote   
  flapjesboek van Kikker van Max Velthuijs (Uitgeverij Leopold, 
  € 14,99).

En natuurlijk heel veel nieuwe boeken, tips rond activiteiten  
en uitjes, en informatie over boeken en voorlezen.
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boekStart wordt gecoördineerd door Stichting Lezen  
en de Koninklijke bibliotheek, is onderdeel van het  
programma Kunst van Lezen en wordt gefinancierd  
door OCW. 

   

De (A)J-nummers na sommige annotaties verwijzen naar de SISO-indeling in  
de bibliotheek; Ab betekent geschikt voor baby’s; AP is voor peuters (2-4 jaar);  
AK voor kleuters (4-6 jaar), A betekent voorleesboek.

kom naar de Bibliotheek!

http://www.boekstart.nl/
http://www.lezen.nl/
https://www.kb.nl/
http://www.kunstvanlezen.nl/index.html?page_id=4102

