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Kinderboekenweek 
over vriendschap

Een hartverwarmend en een 
tikkeltje traditioneel boekje met 
verhaaltjes over Babybeer. Per-
fect afgestemd op de ontwik-
kelingsfase van de oudere peu-
ter. Babybeer is een geliefd 
beertje met veel vriendjes. Hij 
vindt een laars en zoekt uit van 
wie die is, hij redt een jong vogeltje dat uit zijn nest 
is gevallen en… hij vindt een nieuw vriendinnetje! 
Het verhaaltjesboek van Babybeer, David McPhail. 
Lemniscaat, ISBN 978 90 477 0967 1, prijs €14,95

Een prachtig boek voor introverte, 
fantasierijke kinderen. Boaz houdt 
van stilte en voelt zich een indiaan. 
Hij verzint vriendjes zodat zijn 
moeder zich geen zorgen om hem 
maakt. Dan komt er een bijzonder 
meisje in zijn klas, Aïsha. Boaz is 
onder de indruk van haar en denkt 

dan ook dat ze een indianenmeisje is. School is nu 
een stuk leuker. Met illustraties in de stijl van oude 
indianenvolken van Martijn van der Linden.
Een indiaan als jij en ik, Erna Sassen. Leopold, ISBN 
978 90 258 7395 0, prijs €13,99.

Mensen die op de vlucht zijn om-
dat ze niet meer veilig zijn in eigen 
land spelen de hoofdrol in deze 
verhalenbundel. Negentien ver-
schillende auteurs hebben verha-
len en gedichten geschreven voor 
deze bundel. Van autobiografisch, 
historisch tot sciencefiction. Rode 
draad is dat vluchtelingen welkom zijn en dat vriend-
schap hen enorm kan helpen hun plek te vinden in 
een nieuw land. Maar ook dat vriendschap verschillen 
tussen mensen overstijgt. Informatief en hoopvol.
Jij en ik! Verhalen over vriendschap en vluchtelingen. 
Lemniscaat, ISBN 978 90 477 1073 8, prijs €14,95.

Stoute liedjes & 
vieze versjes
Geweldig boek vol met grappige en ritmi-
sche liedjes en gedichten die ook op cd 
gezet zijn. De illustraties sluiten naadloos 
aan bij de sfeer van de gedichten: vrolijk, 
eigenwijs en vol energie! 

Cadeautje
Mijn opa is morgen jarig.
Ik maak een mooi cadeautje:
een tekening van oma,
van oma in haar blootje.

Van Os verrast de lezer met zijn blik. Wat als je vijf dagen per 
week te laat op school komt en de juf dat niet meer leuk vindt? 
Dan ga je nog maar één dag per week naar school, want dan 
kun je ook maar één keer per week te laat komen. Of: last van 
bedplassen? Handig voor als je bang bent voor monsters, hek-
sen en spoken. Die houden vast ook niet van plas in bed. 
Haren vol banaan, Erik van Os en Noëlle Smit. Rubinstein, ISBN 
978 90 476 2521 6, prijs €19,99.
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Tandenpoetsen met 
de krokodil
Dit prentenboek op rijm neemt de kleuter mee de dierentuin in. 
Lotta woont in de dierentuin. Als ze wakker wordt, brengt de 
giraf haar op zijn nek naar de beren. De beren smeren haar 
boterhammen. De krokodil doet voor hoe Lotta haar tanden 
moet poetsen. Dan gaat Lotta spelen met de apen en leert ze 
schrijven met de pinguïns. 
Met de olifanten speelt Lotta 
slurfje surfen. De slang zorgt 
voor een lekker bad en bij de 
ijsbeer haalt ze haar ijsje. Na 
het avondeten leest Lotta 
een verhaaltje voor aan alle 
dieren. Uiteindelijk valt ze in 
slaap op het streepjeskleed 
van de zebra’s.
Leuk aan dit boek is dat de 
kleuter wordt uitgedaagd na 
te denken over het verband 
tussen de dieren en wat zij 
samen met Lotta doen. Met 
dierenposter! 
Mijn huis staat in de dierentuin, Pieter Gaudesaboos & Sylvia 
vanden Heede. Lannoo, ISBN 978 94 014 5317 2, prijs €15,99.




