Jeugdboekenmaand boekentips
Beer is nooit alleen
Marc Veerkamp, Leopold
ISBN: 9789025882204

Beer speelt piano. Hij doet dat zo goed dat alle dieren in het bos komen luisteren en
hem smeken om te blijven spelen. Beer merkt hoe moeilijk het is om alleen te mogen
zijn. Gelukkig vindt hij een bosbewoner die hem begrijpt.
De zwart-witprenten en eenvoudige taal bieden kinderen de ruimte om de emoties
zelf in te vullen.
Een herkenbaar verhaal over durven kiezen voor wat jij echt nodig hebt.

Bij Babushka
Svetlana Romanova, Studio Sesam
ISBN: 9789492784117

Sasha vindt het geweldig bij babushka, haar oma. Babushka heeft altijd plannen om
te spelen, te koken... En als de kleren of het huis vuil worden, lost dit duo het samen
op. Met dynamische prenten die eindeloze liefde en pret uitstralen.
Over grootouders die altijd een warme plek bieden en meegaan in het spel van een
kind.

Daan Hijskraan
Anna Van Diepen, Samsara
ISBN: 9789493228696

Daan de grote hijskraan heeft een saai leven. Hij wordt amper verplaatst en weet over
de wereld alleen wat de vogels hem vertellen. Als die vogels praten over bomen die
zo hoog zijn als Daan zelf, wil hij dat woud bezoeken. Maar hoe kan een hijskraan zo
ver reizen? De vogels beramen een fantastisch plan! Dit prentenboek is extra groot dat past mooi bij een hijskraan - en de felle illustraties, in combinatie met echte
luchtfoto’s, zitten vol grapjes.
Dit levendige prentenboek vertelt hoe vrienden grote dromen kunnen waarmaken.

Dansen met oma
Monnique Haak, Clavis
ISBN: 9789044843682

Een meisje is helemaal gelukkig als ze bij haar oma is. Ze organiseren logeerpartijtjes
en dansen onder de bomen. Dan wordt oma ziek en sterft ze. Het meisje rouwt. Pas
als ze de nieuwe buurjongen leert kennen, komt er weer ruimte om te dansen.
Een eenvoudig en invoelbaar verhaal over je oma verliezen en opnieuw
levensvreugde vinden.

De alles wat je worden wil machine
Kees De Boer, Ploegsma
ISBN: 9789021681801

Stel je voor… je ontwerpt een machine die jou laat kiezen wat je wil worden. Heerlijk!
Maar voor Tom en Emma is dat niet genoeg. Zij willen combineren! Dus worden zij
ober-graafmachinist of diepzeeduiker-stratenmaker. Hilarische prenten ondersteunen
de vele mogelijkheden en zorgen gegarandeerd voor geweldige gesprekken tijdens
het voorlezen.
Heerlijk swingend prentenboek dat kinderen de talloze mogelijkheden van het leven
laat zien. Dat je daarvan gelukkig wordt, straalt dit boek op elke bladzijde uit!

De kusttram
Davide Cali, De Eenhoorn
ISBN: 9789462914360

In de straten van Lissabon bestuurt Amadeo zijn knalgele kus(t)tram. Verliefde en
verlegen mensen helpt hij een handje, door bruuske manoeuvres van zijn tram. Zo
botsen mensen tegen elkaar op én hop! Plots is daar dé zoen. Elk manoeuvre wordt
in detail getoond en beschreven. Maar nu is het Amadeo’s laatste werkdag. Kan hij
zelf de liefde vinden?
Een origineel verhaal met vaart over anderen helpen om geluk te vinden – en zelf ook
een handje geholpen worden.

De walvis wilde meer
Rachel Bright, Gottmer
ISBN: 9789025774257

De walvis verzamelt spullen. En spullen. En spullen. Toch voelt hij nog altijd een gat
dat hij wil vullen. Een kleine krab stelt iets radicaal anders voor: wat als walvis dingen
weggeeft? Walvis moet héél diep denken. Dan geeft hij iets waar de anderen en
hijzelf gelukkig van worden.
Een diepzeeverhaal met dynamische prenten en een grappige tekst op rijm, over de
nood aan verbondenheid.

Emma
Matthew Forsythe, De Eenhoorn
ISBN: 9789462916173

Muis Emma heeft een fijn en veilig leven, samen met papa. Papa houdt van
verrassingen, dus het leven is nooit saai. Tot hij op een dag een heel grote verrassing
meebrengt: een huisdier. Terwijl Emma twijfelt of het wel echt een eekhoorn is, houdt
papa vol dat alles oké is… Spanning en geborgenheid verzekerd in dit boek vol
prenten in warme kleuren.
Een innemend verhaal over vertrouwen en de sterke band tussen vader en kind.

Felix zoekt geluk: spelen, lachen, kiezen
Leo Bormans, Lannoo
ISBN: 9789401467223

Felix, een jonge kleuter, speelt samen met zijn zus met een kartonnen doos en
gebruikt zijn fantasie. Als hij sip is, brengt zijn goede vriend Ami hem aan het lachen
en voelt hij zich weer beter. Hij leert ook om eerst even na te denken en dan een
keuze te maken. Aan de hand van zulke herkenbare situaties uit het dagelijkse
kleuterleven verken je in dit boek geluk op maat van jonge kinderen. Na elk
voorleesverhaal vind je inspirerende knutsel- en doe-opdrachten om zelf met het
thema aan de slag te gaan.
Drie korte verhalen voor jonge kleuters over wat je echt gelukkig maakt. En dat dat
vaak geen dingen, maar mensen zijn.

Frans-Ferdinand wil dansen
Marcus Pfister, De Vier Windstreken
ISBN: 9789051168785

Frans-Ferdinand is een walrus. Een dikke, luie walrus die op ballet wil, net als de
elegante flamingo’s. Hij heeft verrassend veel talent! Wat als hij zijn vrienden overtuigt
om ook danspassen te oefenen?
Een prachtig en humoristisch verhaal vol vliegende elegantie over hoe zalig het is om
te dansen. En hoe belangrijk het is om je dromen te leven.

Gele kajak
Nina Laden, Boycott
ISBN: 9789492986382

In dit verhaal op rijm peddelen we ’s nachts met een kleuter en zijn knuffelgiraf mee
naar zee. De twee belanden in een fantastisch avontuur op en onder water, in een
storm en tussen de walvissen.
Een heerlijk poëtisch boek om je te verwonderen in de schilderachtige beelden van de
(onder)waterwereld.
De geweldigste avonturen en het diepste geluk beleef je samen… ’s nachts op zee.

Het pannenkoekenfeest
Eva Lindell, De Eenhoorn
ISBN: 9789462915978

Het is feest! Aardvarken en zijn vrienden dansen over de bladzijden. Tot de honger
echt te groot wordt en Aardvarken het niet meer kan ontkennen: de taart is mislukt.
Wat nu?
Vrienden zijn pas vrienden als ze samen problemen oplossen. Stapels pannenkoeken
verrijzen, zo hoog dat ze bijna van de bladzijde vallen.
Een vrolijk en hartverwarmend verhaal vol dynamiek - zeker met al die suiker op de
pannenkoeken. Dit boek brengt een ode aan feest en vriendschap. Want echte
vrienden helpen om problemen op te lossen, zodat iedereen van een feestje geniet.

Het verlegen vogeltje
Jan Paul Schutten, Gottmer
ISBN: 9789025775872

Op de mooiste dag van de lente zijn alle vogels al aan hun nestje begonnen. Alle
vogels? Alleen de schuchtere groenling durft zijn liefde niet te verklaren aan de vogel
van zijn dromen en roept de hulp in van de merel. Dit gevederd en dynamisch
avontuur kent een romantische afloop. Met een heerlijke knipoog naar de alleroudste
zin in het Nederlands, over – jawel - de liefde.
Een humoristisch verhaal over verlegen zijn en voor jezelf leren opkomen.

Ik ben blij
Jo Witek, Oogappel
ISBN: 9789002274398

Wanneer glimlach jij? Als je wakker wordt? Als je je beste vriendin ziet? Als je ruzie
hebt met je broer en het weer goed kan maken? Op elke dubbele pagina is er een
(doorkijk)glimlach en een actieve kleuter.
Dit kleurrijk boek, over de vele momenten waarop je kan glimlachen en blij zijn; is
ideaal om met jonge kinderen aan de slag te gaan.

Ik mis Milo
Pim Lammers, Querido
ISBN: 9789045125879

Een jongen mist Milo, zijn schildpad. Milo en hij hoorden bij elkaar, voor altijd. De
jongen voelt overal gemis: in zijn hart, in zijn hoofd, in zijn buik. Mama wil haar zoon
weer vrolijk maken en stelt voor om een ander huisdier te kiezen. Maar niemand kan
Milo vervangen! De zachte en liefdevolle illustraties nemen ons mee in diep verdriet.
Gelukkig heeft dit verhaal een hoopvol en humoristisch einde.
Een warm verhaal over het grote verdriet wanneer een huisdier overlijdt.

Jij en ik en alle anderen
Marcos Farina, Boycott
ISBN: 9789492986368

Iedereen slaapt en leert. Iedereen is wel eens boos of eenzaam of heel erg gelukkig.
Sommigen zweven als ze heel blij zijn, anderen tonen dat met een brede grijns.
We zijn allemaal hetzelfde en tegelijkertijd ook heel verschillend. Elke dubbele pagina
in dit boek toont uiteenlopende reacties op universele gevoelens. Dat maakt dat je
van alles blijft ontdekken op de prenten vol details en beweging.
Een kijk- en zoekboek over gevoelens en ervaringen die we allemaal wel eens
hebben.

Jij maakt mij gelukkig
Patricia Hegarty, Veltman
ISBN: 9789048319251

Mama schildpad beschermt kleine schildpad en neemt hem mee op ontdekkingstocht
in een wereld vol kleurrijke vlinders en hoge bergen. Het duo maakt samen
herinneringen die voor altijd zullen blijven. Dankzij de grote, kleurrijke prenten is dit
een erg toegankelijk boek. De doorkijkpagina’s zorgen voor extra kijkplezier.
Een vertederend verhaal voor jonge kleuters over de bijzondere band tussen mama
en kind.

Kijk omhoog!
Nathan Bryon, Querido
ISBN: 9789045126074

Kleine zus Raket is gek op de ruimte en tuurt elke avond door haar telescoop. Ze is
helemaal anders dan grote broer Jamal, die de hele dag door naar zijn gsm staart.
Raket is zo vol van de sterrenhemel dat ze alle mensen in de supermarkt vertelt over
de sterrenregen die ‘s avonds te zien zal zijn. Uiteindelijk zijn de meteoren zo
geweldig mooi dat zelfs Jamal opkijkt van zijn schermpje!
Een ode aan kinderen met een passie. Zij creëren voor zichzelf en vele anderen
schoonheid en diepgelukkige momenten.

Kop op, Herman!
Yvonne Jagtenberg, Gottmer
ISBN: 9789025774707

Hangbuikzwijn Herman voelt zich vandaag gewoon niet zo blij. Zijn vrienden doen hun
best om hem op te vrolijken, maar niets helpt. Op elke prent zie je hoe Herman afziet
en hoe zijn vrienden hem warm omringen. De weinige zinnen in dit prentenboek zijn
heel treffend gekozen.
Soms zijn er dagen waarop je je echt niet goed voelt. Eens huilen, dat lucht dan op.

Leentje op vakantie
Catharina Valckx, Gottmer
ISBN: 9789025775292

Leentje wil graag een keer liegen. Dus vertelt ze Bob dat ze op vakantie vertrekt,
samen met Snoet. Bob wil meteen mee op vakantie! Wat nu? Gelukkig gaat Bob mee
in de leugen en zorgt hij dat het een geweldige vakantie wordt. De rustige prenten in
dit toegankelijke en herkenbare boek nemen ook de lezer mee op vakantie.
Een ondeugend verhaal over een vakantiedag vol spel en fantasie. Zo’n dag waar
elke kleuter eenvoudigweg gelukkig van wordt.

Mannetje Jas
Sieb Posthuma, Querido
ISBN: 9789045127699

Mannetje Jas heeft het altijd koud. Hoeveel jassen hij ook over elkaar aantrekt, hij
blijft bibberen. Hij ziet er echt lijkbleek en gebogen uit. Uiteindelijk ontmoet hij
Vrouwtje Jas, die net als hij in jassen woont. Wat hebben ze veel te delen!
Langzamerhand krijgen ze het warm. En kijk... op het einde zien we twee gelukkige
mensen op de prenten!
Je thuis voelen bij een vriend of geliefde, daar ontdooi je van. Een boek om het
samen warm van te krijgen.

Mijn knuffelkoning
Kristien Aertssen, De Eenhoorn
ISBN: 9789462916692

Papa en zoon gaan op onderzoek uit. Want papa is wel koning, maar waarvan is hij
eigenlijk koning? Ze ontmoeten onder meer de Zwemkoning, de Fietsenkoning en de
Smulkoning.
Uiteindelijk besluiten vader en zoon dat papa de Knuffelkoning wordt. Want dat kan hij
echt goed: zijn zoon knuffelen.
Een lief boek over de bijzondere band tussen papa en zoon. Of hoe samen tijd
doorbrengen van onschatbare waarde is.

Onze octopus
Peter Bently, Gottmer
ISBN: 9789025773670

Plots zit er een octopus op het dak. Dat is even schrikken voor het hele dorp! De
kinderen raken al snel bevriend met het beest. De octopus helpt met plezier klussen,
sneeuwruimen en wil zelfs als kerstboom dienen. Hij hoort er helemaal bij. Als hij op
een dag verdwijnt, komt hij wat later met compagnie terug!
Een schattig verhaal over een nieuwkomer die deel wordt van een samenleving. En
hoe iedereen daar beter van wordt.

Paulien probeert opnieuw
Tom Percival, Baeckens
ISBN: 9789464290950

Vandaag lijkt alles moeilijk en lastig. Paulien heeft in niets zin. Dan ziet ze een
lieveheersbeestje, dat op z’n rug ligt. Het diertje heeft heel wat pogingen nodig om
weer op z’n pootjes terecht te komen en weg te vliegen. Het inspireert Paulien om ook
niet op te geven.
Hoe kan je in lastige situaties toch de moed vinden om weer op te staan? Dit rustig en
invoelbaar boek geeft een hoopvol antwoord op kleutermaat.

Samen zijn we thuis
Stephanie Parsley Ledyard, Gottmer
ISBN: 9789025773427

Wat is thuis? Misschien wel de liefste mensen om je heen, de grote stoel in de hoek
en gewoontes zoals samen afwassen. Wat dan als je moet verhuizen? Wanneer voelt
het nieuwe huis als een thuis?
Elke prent straalt liefde en warmte uit. Dit gevoelig verhaal is ideaal om het te hebben
over grote veranderingen en alle emoties die daarbij komen kijken.

Stekelhaar is echt niet raar!
Nadia Budde, Tiptoe Print
ISBN: 9789463880541

Tante An wil zo graag blauwgroene ogen, Roderik vindt zijn nek te dik, Marjolein wil
een kleinere mond en de neefjes vinden hun stekels stom. Gelukkig geeft één oom
geen moer om hoe hij eruitziet. Oom geeft een ludieke en stevige boodschap mee. De
tekst rijmt en heeft een aanstekelijk ritme. De prenten zijn fel en wat ruw, niet meteen
aaibaar, wel opvallend.
In een wereld waarin zoveel mensen zich slecht voelen over hun uiterlijk, geeft dit
boek de bevrijdende boodschap: je bent oké zoals je eruitziet.

Taart
Meneer Zee, Horizon
ISBN: 9789463962384

De bakker maakt het liefst grote en mooie taarten. Helaas kopen zijn klanten die niet.
Dus voelt de bakker zich gedwongen om zoete broodjes te bakken. En ja hoor, de
klanten staan ervoor in de rij! De bakker krijgt het erg druk, maar wordt niet echt
gelukkig van broodjes bakken. Op de prenten zien we hoe hij steeds meer zijn
schouders laat zakken. Tijd om het anders aan te pakken…
Kies je voor je hart of voor veel geld? Dit verhaal toont dat kiezen niet altijd makkelijk
is. Toch lucht het op om de knoop door te hakken.

Verder dan ver: zebra zoekt het geluk
Joris Thys, De Eenhoorn
ISBN: 9789462916081

Zebra gaat op zoek naar een bijzondere plek met veel zonlicht. De reis is lang en vol
teleurstellingen en gevaren. Bij de mol kan Zebra niet kijken en de schildpad heeft te
weinig plek in zijn huis. Gelukkig duikt er toch een bijzondere plek op.
De zoektocht naar jouw eigen geluk, dat is een tocht vol onverwachte ontmoetingen.

Verlegen Vliertje
Cat Min, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002274015

Vliertje woont in een verlaten brievenbus, ver weg van spelende kinderen en hun
lawaai. Dan krijgt ze post. De brief bevat een heel bijzondere vraag, maar is niet voor
haar bedoeld. Durft Vliertje de brief te gaan brengen?
Een bijzonder verhaal met poëtische prenten over de kracht die Vliertje bij zichzelf
ontdekt. Over je angsten opzijzetten om iemand te helpen en zo twee mensen
gelukkig maken: de ander én jezelf.

Voor elkaar
Francesca Pirrone, Clavis
ISBN: 9789044845136

Soms is sorry genoeg om je weer goed te voelen. Soms helpt het om te luisteren naar
iemand anders. En soms is opruimen echt een goed idee.
In dit kleine boekje staan amper woorden. Rustige en overzichtelijke prenten
vertederen en tonen wat mensen nodig hebben.
Naar elkaar luisteren, goedemorgen en sorry zeggen, en voor jezelf zorgen: dat zijn
enkele voorbeelden van dingen die het leven fijner maken voor jezelf en voor anderen.

