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Het voorleesboek voor de
allerliefste
juf!

Nana van het roversbos
De rijke illustraties in dit prentenboek trekken onmiddellijk de aandacht. Nana ziet
er geweldig uit met haar grote ogen en enorme bos haar. Dat ze in het bos woont
met tante Dora, drie rovers en beste vrienden is met allerlei dieren, maakt het feest
compleet. Het verhaal leest lekker weg en is ook erg geschikt om voor te lezen.
Er komen harde, vreemde geluiden in voor die je leuk kunt nadoen in de klas.
Nana hoort en ziet van alles in het bos, maar iedereen doet geheimzinnig.
Uiteindelijk verrassen ze haar met een enorm feest voor haar verjaardag. Ook een
aanrader voor oudere kinderen om zelf te lezen (AVI 1-AVI 4).

Versjes en verhalen met een
grappige twist over dieren,
juffen, eigenwijze koningen,
stoute kinderen, school, ruziemaken en verliefd zijn. Op rijm of
gewoon als kort verhaaltje. In Het voorleesboek voor de allerliefste juf!
is er van alles wat. Een prettig boek als je kort wilt voorlezen of als
je een drukke klas hebt die haar aandacht er niet lang bij kan
houden. Leuk om cadeau te krijgen of om te geven aan een
allerliefste juf.

Auteur Ann Lootens Illustrator Linde Faas (Clavis) Thema verjaardag,
verrassen Niveau
Prijs € 15,95

Auteur Marianne Busser en Ron Schroder (Van
Holkema en Warendorf) Thema school Niveau
Prijs € 12,50

Roze
Kleuters kunnen een sterke voorkeur
hebben voor een kleur. Fee is zo’n
kind, ze is dol op roze. Ze draagt
roze kleren, eet van roze borden en
speelt alleen met roze speelgoed.
Het liefst zou ze willen dat de hele
wereld roze zou zijn. Haar broer Robin
vindt het maar raar en probeert haar
te laten inzien dat andere kleuren
ook belangrijk zijn. Fee gooit zijn
advies in de wind en wil toch dat alles op haar verjaardag straks
roze is. Een grappig, lief verhaaltje met vrolijke illustraties.

Auteur Fiona Rempt Illustrator Tseard van der
Meulen (Pimento) Thema kleuren, verjaardag, broer en zus
Niveau
Prijs € 12,95

Goed nieuws,
slecht nieuws

De mooiste vis
van de zee
gaat lekker
slapen

Applaus voor
papa beer

De mooiste vis van de zee speelt
al vanaf 1992 de hoofdrol in veel
verschillende boeken. In dit
verhaal is hij bang om te gaan
slapen. Het is te donker. Mama
vis stelt hem gerust en bedenkt
voor elk probleem een goede
oplossing. De ideeën die de
kleine vis heeft, zullen erg herkenbaar zijn voor jonge lezers.
Een lief en geruststellend boek.

Het is bijna winter, de dagen worden
kil, en het berenhol is stil. Kleine beer
hoort een bij zoemen en gaat - hóp
- erachteraan. Papa beer heeft al
snel door dat kleine beer foetsie is
en start de achtervolging. Ze rennen
door bos en stad. Het leuke is dat
de pagina’s bomvol prachtig
gedetailleerde tekeningen staan.
Je volgt papa en kleine beer, maar
ziet nog zo veel meer. De bij die
vooropgaat in deze achtervolging,
maar ook de nette heren en dames in het operagebouw, het mooie
behang, de statige gordijnen en de sterren in de nacht.

Auteur Marcus Pfister (De Vier Windstreken)
Thema slapen, bang zijn Niveau
Prijs € 14,95

Auteur Benjamin Chaud (Querido) Thema avontuur,
zoeken Niveau
Prijs € 14,95
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Winter en Zweden is de perfecte
combinatie. In deze winterse
verhalenbundel van Astrid Lindgren
komen de warme haardvuren en
kerstfeesten al snel tot leven en kun
je de kou bijna voelen. Naast de
klassieke verhalen over de kinderen
van Bolderburen, Pippi, Madieke van
het rode huis, Michiel van de
Hazelhoeve en Lotta uit de
Kabaalstraat opent het boek met
een nieuw verhaal van Pippi en de
dansende kerstboom.

Niveau

Auteur Astrid Lindgren (Ploegsma) Thema winter, Kerst
Prijs € 19,95

gevorderd,

Vergevorderd

Tipper, Tijgerbaby en de
tarantroelaheks
In dit bijzondere voorleesboek ontmoet
je Tipper. Bij haar thuis gaat alles anders.
Vanbuiten lijkt het een normaal
huishouden, maar vanbinnen is het
een circus. Tipper heeft een Tijgerbaby
als huisdier en de badkamer wordt
’s ochtends bezet gehouden door de
beer die bij ze inwoont. Maar Tipper maakt nog meer gekke dingen
mee. Zo ontmoet ze met haar vrienden Tanner en Tovertijntje, de
tarantroelaheks, moeten ze enorm hun best doen om de beer en
de Tijgerbaby geheim te houden en ondertussen hebben ze de
directrice van de school achter zich aan.

Auteur Kathleen Vael Illustrator Noelle Smit
(Uitgeverij Moon) Thema heksen, circus Niveau
Prijs € 14,95

Winterverhalen

Voor sommigen is het glas half
leeg, voor anderen half vol.
Bij Muis en Konijn is dat niet
anders. De twee vrienden gaan
picknicken, maar Muis voelt
regen. Slecht nieuws! Konijn
heeft goed nieuws en trekt zijn
paraplu. De twee belanden in een
klucht vol goed en slecht nieuws. Er is nauwelijks tekst, maar
visueel wordt het verhaaltje sterk neergezet. De lezer blijft
uiteindelijk achter met een goed gevoel, het meningsverschil
tussen Muis en Konijn wordt opgelost en
de zwartkijker ziet in dat ze zich beter bezig kan houden met
goed nieuws.

Auteur Jeff Mack (De Fontein) Thema vriendschap,
gevoelens Niveau
Prijs € 12,95

gemiddeld,

Knuffelbunny
Dit prentenboek onderscheidt
zich vooral door de bijzondere
vormgeving. Zwart-witfoto’s van
New York zijn het decor van
kleurrijke tekeningen. Het boek
stond 37 weken op de New York
Times Best Sellers List. Het gaat
over Trixie en haar Knuffelbunny. Ze is dolblij dat haar knuffel een
dagje mee mag naar school. Maar op school ziet ze dat Sara
precies hetzelfde konijn mee heeft. Al snel krijgen de meisjes ruzie
en de juf pakt de konijnen af. Die nacht doet Trixie een vreselijke
ontdekking; de konijnen zijn verwisseld!

Auteur Mo Wilems (Gottmer) Thema knuffels,
vriendschap Niveau
Prijs € 13,95

De Spiekpietjes
Sinterklaas en zijn Pieten, daar willen kleuters het hele jaar wel meer over horen. Dit boek gaat
over een nieuw fenomeen: Spiekpietjes. Het zijn piepkleine Pietjes met supersnelle schoenen en
een telefoontje. Ze komen in de herfst al naar Nederland en verstoppen zich, zodat ze kunnen
zien of de kinderen wel lief zijn. Ze brengen verslag uit aan Sinterklaas die
dankzij de kleine Pietjes weet wie er lekkers en cadeautjes heeft verdiend.
Het klinkt misschien een beetje ouderwets om te dreigen met ‘Sint en Piet
die alles horen’, maar het is op een vriendelijke manier gedaan.

Niveau

Auteur Thaïs Vanderheyden (Clavis) Thema Sinterklaas
Prijs € 29,95 (met Spiekpietjes-pop)
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