Boekenpret 2022/2023
Voorlezen vergroot de woordenschat en zorgt voor leesplezier.
Belangrijk dus om daar op jonge leeftijd mee te beginnen.
Boekenpret moedigt kinderen tussen de 2 – 5 jaar aan om samen
met hun ouders met boeken aan de slag te gaan.
Wat is Boekenpret?

Elke Boekenpretkist bevat:

Er staat telkens 1 prentenboek centraal. In de klas kun je het boek
introduceren, interactief voorlezen en erover praten met de kinderen.

•
•

Je kunt een verteltafel maken met de materialen uit de kist, liedjes
zingen, het verhaal naspelen of een andere creatieve verwerking
gebruiken om de kinderen het verhaal in alle facetten tot zich te laten
nemen.

•


Tussen de 25 en 30 exemplaren van
het centrale prentenboek
Een aantal prentenboeken in
dezelfde thema’s
Materialen voor een verteltafel
Map met speel- en ontdekboek en
verwerkingsopdrachten

Hoe werkt het?
Voor Boekenpret maken we een jaarplanning voor het
hele schooljaar. Je kunt twee keer per jaar een
Boekenpretprogramma lenen. Je mag het lesmateriaal
gebruiken in de periode tussen twee vakanties. Geef bij
je aanvraag aan welke programma’s je wilt en voor
welke periode. Geef ook een tweede keus aan voor
zowel het programma, als de periode. Wil je een
programma alleen in een bepaalde periode, geef dan bij
de tweede keus dezelfde periode aan.
Vraag vandaag nog jouw Boekpretkist aan via:

www.lezenenleren.nl/boekenpret
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Aanbod Boekenpret
Titel: Bang Mannetje
Auteur: Mathilde Stein
Onderwerp: bang zijn
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Bang Mannetje is altijd bang. Bang dat de mensen hem uitlachen, bang om te zeggen
wat hij te zeggen heeft en bang voor spoken. Dat kan zo niet langer en Bang
Mannetje maakt een afspraak met de Toverboom. Om daar te komen moet hij door
het Wilde Woeste Woud. Daar dreigen allemaal gevaren: een draak, een spin en een
heks.
Titel: Beestje kom je op mijn feestje?
Auteur: Marjet Huiberts
Onderwerp: verjaardag
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Het jongetje Mik is jarig. Er staat een mooi gedekte tafel in de tuin, er is taart en er
hangen slingers. Wie zouden er op Miks feestje komen? Als eerste komt het
roodborstje. Het zingt een mooi verjaardagsliedje voor Mik. Daarna volgen andere
dieren. Allemaal zingen ze een liedje voor de jarige job. Maar dan komt de boze wesp.
Hoe gaat het nu verder met het feestje?
Titel: Bezoek voor beer
Auteur: Bonny Becker
Onderwerp: vriendschap
Leeftijd: vanaf 2,5 jaar
Beer houdt absoluut niet van bezoek. Hij heeft zelfs een bordje op zijn deur: GEEN
BEZOEK. Dus als er op een goede dag een muis aanklopt, stuurt Beer hem
onverbiddelijk weg. Maar wanneer Beer een schaaltje uit de kast wil pakken ... zit
daar een muis! Klein en grijs en met heldere oogjes.
Titel: Boer Boris gaat naar oma
Auteur: Ted van Lieshout
Onderwerp: vervoer, boerderij, eten
Leeftijd: vanaf 3jaar
Boer Boris gaat met zijn broertje en zusje naar Oma in Den Haag om wat vers fruit te
brengen. Boer Boris heeft met zijn zusje Sam en broertje Berend een hele hoop
appels, peren en pruimen geplukt. Lekker hoor, maar wat moeten ze met zoveel
fruit?
Titel: Die peer is voor mij!
Auteur: Anuska Allepuz
Onderwerp: samen werken, fruit, slim zijn
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Vijf olifanten in het oerwoud zijn dol op fruit. Dus als ze een nieuwe fruitboom
ontdekken met daarin de sappigste peren weten ze niet hoe snel ze die moeten
plukken. Er is echter één probleem: deze boom is uitzonderlijk hoog. Een voor een en
ieder voor zich proberen ze omhoog te komen. Ondertussen hebben vijf kleine
muisjes samen de weg omhoog weten te vinden, en met resultaat.
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Titel: Dottie’s eieren
Auteur: Julie Sykes & Jane Chapman
Onderwerp: lente, tellen, boerderijdieren
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Dottie de kip is blij en trots. Voor de eerste keer heeft ze een nest eieren gelegd. Wat
zijn ze mooi! Ze vindt dat iedereen ze moet zien. Maar Eend leert net haar kleintjes
zwemmen, en Varken is met haar biggetjes aan het slapen. Al die jonkies zijn zo
leuk.... Dottie is eigenlijk niet meer zo blij met haar eieren. Maar er wacht haar een
grote verrassing.
Titel: Dottie’s kuikens
Auteur: Julie Sykes & Jane Chapman
Onderwerp: lente, tellen, boerderijdieren
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Het is vroeg in de morgen. Etenstijd! Zou de boer al voer hebben gestrooid? Dottie de
kip gaat heel even kijken...Maar als ze terugkomt, zijn haar zes kuikens verdwenen.
Dottie gaat op zoek. Ze vindt haar kuikens terug op één na. Waar kan hij toch
gebleven zijn?
Titel: En nu mijn bad uit!
Auteur: Britta Teckentrup
Onderwerp: bang zijn
Leeftijd: vanaf 2,5 jaar
Ellie de olifant gaat in bad Ellie de olifant houdt van in bad gaan, maar ze is niet de
enige! Als ze net lekker aan het spelen is, duiken er steeds meer dieren bij haar in
bad: een krokodil, een flamingo, een muis en zelfs een tijger. Arme Ellie, nu heeft ze
helemaal geen ruimte meer! Maar daar weet ze wel wat op. Die lange slurf heeft ze
natuurlijk niet voor niks...
Titel: Er was eens een muisje…
Auteur: Gitte Spee
Onderwerp: tellen, verjaardag, eenzaamheid
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Er was eens een muisje... is een ontroerend verhaaltje over een eenzaam muisje,
waarmee de allerkleinsten vertrouwd kunnen raken met tellen en getallen. Groot,
humoristisch aanwijsprentenboek met kleurrijke illustraties op de rechterpagina's,
over een zich alleen voelende muis op zoek naar vriendjes. Na een korte wandeling
en boottocht met een overnachting op een eilandje, belandt de muis op een strand,
waar zij opgenomen wordt in een vrolijke, verjaardagsfeestvierende dierenkring.
Titel: Gekke buren
Auteur: Dieter en Ingrid Schubert
Onderwerp: vriendschap
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Nukkige en gierige Kaat wordt op een ochtend ruw uit haar slaap gewekt; iemand
maakt een hels kabaal met een hamer. Nader onderzoek wijst uit dat een woest
behaarde en bebaarde kerel bezig is een huis te bouwen vlak naast het hare. Kaat is
niet bepaald opgetogen over de komst van de nieuwe buurman, die er een eer in
blijkt te stellen om te luiwammesen en wat rond te hangen.
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Titel: Gewoon zoals je bent
Auteur: Jonny Lambert
Onderwerp: zelfvertrouwen, uniek zijn
Leeftijd: vanaf 2.,5 jaar
Kleine Snuf kan niet in de rij lopen. Er is ook zoveel te zien - zoals Girafs superlange
steltpoten en Gnoes puntige prikhoorns. En dan ziet hij Krokodils hap-snap-tanden...
Kijk uit, Kleine Snuf!

Titel: De grote rode bus
Auteur: Judy Hindley
Onderwerp: vervoer
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Op een ochtend komt de grote rode bus vast te zitten in een gat in het wegdek en
algauw ontstaat er een enorme file: De wals zit vast achter het kiepwagentje, dat
vastzit achter de motor, die vastzit achter de auto, die vastzit achter de bestelwagen,
die vastzit achter de bus. En we weten allemaal waarom de bus vastzit… ja toch? Er zit
een gat in de weg. Help!
Titel: De gruffalo
Auteur: Julia Donaldson
Onderwerp: bang zijn, dapper zijn
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Een kleine muis wordt achtereenvolgens door een vos, een uil en een slang
uitgenodigd om te komen eten omdat ze hem allemaal zien als een lekker hapje.
Maar de muis weigert telkens beleefd door te antwoorden dat hij vandaag bij de
Gruffalo eet. Vervolgens legt hij uit hoe dat niet-bestaande beest er uitziet
(slagtanden, vlijmscherpe klauwen, eeltige knieën, oranje ogen, paarse stekels, enz.),
waarna de dieren afdruipen. Maar dan loopt hij de Gruffalo echt tegen het lijf! Ook
die wil hem opeten.
Titel: Haas wil worteltjestaart
Auteur: Annemarie Bon
Onderwerp: zaaien, groeien, bakken, tijdsbesef
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Haas heeft trek in worteltjestaart. Helaas verkoopt bakker Big die niet. Hij heeft wel
een recept, dus gaat Haas maar zelf bakken. Hij heeft echter geen worteltjes en bij
groenteboer Rat zijn ze op. Hij heeft wel worteltjeszaad en Haas besluit daarmee zelf
worteltjes te verbouwen. Dat duurt lang; er komen maar geen worteltjes aan de
plantjes. Na geduldig wachten kan Haas eindelijk een lekkere worteltjestaart bakken
voor zijn vrienden.
Titel: Hé, wie zit er op de wc?
Auteur: Harmen van Straaten
Onderwerp: zindelijkheid, geduld
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Beer, varken, olifant, tijger, pinguïn, aap en giraf, allemaal moeten ze naar de wc. De
rij begint bij beer. Op elke volgende pagina sluit een volgend dier zich achter aan de
rij en de rij wordt steeds langer, terwijl de dieren heel nodig moeten! Wie zit daar
toch zo lang?
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Titel: Ik zou wel een kindje lusten
Auteur: Sylviane Donnio
Onderwerp: honger hebben, eten, eigenwijs zijn
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Kleine krokodil krijgt elke dag lekkere bananen om groot en sterk te worden. Op een
dag wil hij niet eten omdat hij meer trek heeft in een kindje. Mama en papa krokodil
proberen hem tevergeefs over te halen om iets anders te eten.
Titel: Kleine muis zoekt een huis
Auteur: Petr Horácek
Onderwerp: groot en klein, wonen
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Als Kleine Muis een grote, rode appel vindt, past deze niet in haar holletje en daarom
gaat ze op zoek naar en grotere woning. Maar elk hol is bewoond en niet groot
genoeg voor de eigenaar, zijn spullen, Kleine Muis en haar appel. Onderweg krijgt ze
honger en neemt telkens hapjes uit haar appel. Als ze tenslotte een leeg hol vindt
waar het appelklokhuis precies in past, blijkt het haar eigen woning te zijn.
Titel: De kleine walvis
Auteur: Benji Davis
Onderwerp: eenzaamheid, gezin, vriendschap
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Boy woont aan zee met zijn vader en zes katten. Boys vader werkt als visser en is
meestal de hele dag weg, waardoor Boy zich vaak eenzaam voelt. Als na een storm
een kleine walvis aanspoelt, neemt hij die mee naar huis om in het geheim voor hem
te zorgen. Eindelijk heeft hij een vriendje! Maar... walvissen kunnen toch niet wonen
in een badkuip?
Titel: Het kleurenmonster
Auteur: Anna Llenas
Onderwerp: kleuren, emoties
Leeftijd: vanaf 2,5 jaar
Het kleurenmonster is in de war. Hij voelt zich blij, verdrietig, boos, bang en kalm
tegelijk. Wat is er met hem aan de hand? Met de hulp van een meisje probeert hij alle
emoties die hij voelt een eigen plek te geven.

Titel: Kom uit die kraan!!
Auteur: Tjibbe Veldkamp
Onderwerp: bouwen, stelen, helden
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Bart weet dat hij de bouwplaats niet op mag, maar zijn nieuwsgierigheid trekt hem er
toch naartoe. Op een ochtend dagen twee grote jongens hem uit en beweren dat
Bart niet de bouwplaats op durft. Bart ziet zijn kans en bewijst hun het tegendeel.
Tegen de grote jongens zegt hij dat ze alvast de politie moeten bellen. Bart kruipt
onder het hek door en walst een auto plat, stort cement op straat en plukt met de
hijskraan de politieauto van de straat. Als de politiemannen eenmaal weer op de
grond staan en vragen wat er hier aan de hand is, blijkt Bart een held.
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Titel: Mag ik meedoen?
Auteur: John Kelly
Onderwerp: anders zijn, vriendschap, samenwerken
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Eend wil graag nieuwe vrienden maken. Hij vraagt aan Leeuw of hij lid mag worden
van de Leeuwenclub. Leeuw vraagt hem of hij goed kan brullen. Eend ademt diep in
en maakt een hele harde… kwaak. De kwaak lijkt helemaal niet op de brul van een
leeuw. Eend mag niet bij de club. Vervolgens probeert Eend het bij de Slangenclub en
de Olifantenclub, maar hij kan niet slissen als een slang of tetteren als een olifant.
Eend is verdrietig. Maar dan krijgt hij een fantastisch idee.
Titel: Mmm… een taart!
Auteur: Susanne Strasser
Onderwerp: tegenstellingen, samenwerken, eten
Leeftijd: vanaf 2,5 jaar
Hier beneden staat de beer, hij heeft honger. Daar boven staat de taart, heerlijk zoet
maar onbereikbaar. Maar dan komt het varken, en daarna de hond, de haas, de kip
en de kikker. Een oud kunstje lijkt te werken: samen komen ze een heel eind. Maar
als ze er bijna zijn, lijkt het toch hopeloos mis te gaan! Gelukkig komt er hulp uit
onverwachte hoek.

Titel: De mooiste vis van de zee
Auteur: Marcus Pfister
Onderwerp: vriendschap, trots, ijdelheid
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Regenboog is de mooiste vis in de zee. Zijn schubben zijn bezaaid met zilveren
glitters. Maar hij is trots en ijdel en wil niemand een van zijn schubben geven. Daarom
wil geen enkele vis met hem spelen. Regenboog voelt zich eenzaam en vraagt raad
aan Octopus. Als deze hem aanraadt wat van zijn schubben af te staan, volgt
Regenboog zijn advies op. Dan vindt iedereen hem aardig en wil graag met hem
spelen. Pas nu is Regenboog echt gelukkig.
Titel: Nog even achter mijn oortjes kriebelen
Auteur: Jörg Mühle
Onderwerp: bedritueel, slapen gaan
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Klein Konijn is bijna klaar om naar bed te gaan. Zijn tandjes zijn gepoetst en zijn
pyjamaatje ligt al klaar. Maar voor Klein Konijn kan gaan slapen, moet de lezer hem
eerst even helpen. Peuters kunnen zelf het konijntje naar bed brengen: ze mogen in de
handen klappen, het kussen opschudden, nog even achter de oortjes kriebelen en
natuurlijk een nachtzoen geven. En op de allerlaatste pagina mogen ze het licht
uitdoen. Welterusten, Klein Konijn!

Tussentijds Boekenpret aanvragen! Dat kan!
Alle voor- en vroegscholen worden in het voorjaar uitgenodigd om hun keus door te geven.
Toch zijn er het hele jaar door nog wel programma’s beschikbaar.
Wil je tussentijds een programma aanvragen?
Geef je voorkeur dan door via: www.lezenenleren.nl/boekenpret
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Titel: Pip en Posy en de grote ballon
Auteur: Axel Scheffler
Onderwerp: emoties
Leeftijd: vanaf 3 jaar
In Pip en Posy en de grote ballon gaat Pip langs bij Posy om haar zijn ballon te laten
zien. Samen gaan ze wandelen, iedereen kijkt naar de ballon. Totdat Pip de ballon per
ongeluk loslaat... de twee proberen de ballon te pakken te krijgen, maar dat lukt niet.
In het park klapt de ballon. Pip is heel erg verdrietig. Gelukkig heeft Posy een idee: ze
gaan bellen blazen!
Titel: Pip en Posy en de lievelingsknuffel
Auteur: Axel Scheffler
Onderwerp: emoties, kwijtraken
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Posy gaat een nachtje bij Pip logeren. Zorgvuldig pakt ze haar koffertje in, want ze
mag niets vergeten. Eerst gaat alles goed. Pip en Posy spelen met de auto's, eten
spaghetti en lezen een grappig verhaaltje. Maar wanneer ze naar bed gaan, is het mis.
Posy is Kikker vergeten en zonder Kikker kan ze niet slapen. Gelukkig weet Pip hoe hij
zijn vriendinnetje weer op kan vrolijken en loopt het logeerpartijtje toch goed af.
Titel: Platvoetje
Auteur: Ingrid en Dieter Schubert
Onderwerp: heksen, zelfvertrouwen
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Op een ochtend vindt Nikkie een heel klein heksje diep in slaap achter haar
tandenborstel. Het heksje is van huis weggelopen, omdat de andere heksen haar
steeds plagen met haar enorme voeten. Platvoetje noemen ze haar. Bij elke
toverspreuk die ze uitspreekt worden haar voeten nog groter en Platvoetje is bang
dat ze het toveren daarom moet opgeven. Ze vindt die grote voeten verschrikkelijk.
Nikkie zelf heeft flaporen. Dus ze begrijpt best wat Platvoetje dwarszit.
Titel: Plons!
Auteur: Martin Waddell & Jill Barton
Onderwerp: kinderboerderij, zwemmen, zomer
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Floortje, het varken van boer Van der Pluim, besluit op een zomerse dag een duik in
de vijver te nemen. Ze heeft het vreselijk naar haar zin in het water, ook al zwemmen
varkens eigenlijk niet. De ganzen spreken er schande van en vertellen het verder aan
de andere dieren op de boerderij. Ze gaan allemaal naar de vijver om te kijken, waar
net de boer ook een duik neemt. Alle dieren volgen.
Titel: Prinses Arabella maakt kleuren
Auteur: Mylo Freeman
Onderwerp: kleuren
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Bah, denkt prinses Arabella, mijn kamer is oersaai! Daar moet ik iets aan doen. De
lakeien brengen grote potten blinkende verf. Maar de kleuren bevallen prinses
Arabella niet. Ze mengt een beetje wit met een beetje rood en schildert haar kaptafel
roze. Dan mengt ze wat rood met wat blauw en schildert de spiegel pimpelpaars. Als
de hele kamer geschilderd is, danst Arabella in het rond, en stoot de potten verf om...
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Titel: Rupsje nooitgenoeg
Auteur: Eric Carle
Onderwerp: eten, van rups tot vlinder, tijdsbesef
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Rupsje Nooitgenoeg heeft honger. Hij eet maar door. Als alle blaadjes op zijn, begint
hij aan taart, worst, snoep, fruit en chocolade. Elke dag van de week wordt hij een
beetje dikker, totdat hij verschrikkelijke buikpijn krijgt. Hij bouwt een huisje om zich
heen en aan het eind van de week komt hij er weer uit als een prachtige vlinder!
Titel: Schatje en Scheetje
Auteur: Elle van Lieshout & Erik van Os
Onderwerp: vriendschap
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Schatje en Scheetje zitten samen opgesloten in de donkerste kerker van Katta Kombe,
omdat ze een paar blauwe sokken hebben gestolen bij de sokkensuper. Gelukkig
hebben ze elkaar, maar verder is er niets te zien in de grauwe kerker. Scheetje gaat
hier, voor zijn Schatje, verandering in brengen: hij haalt (letterlijk) een stukje van de
zee en de zon, hij vangt een halve maan en een hele sterrenhemel, en hij ‘plukt’ een
appelboom, zodat ze eens wat anders te eten hebben. Hij gaat elke dag uit stelen,
brengt iets moois mee en samen hebben ze het goed. Totdat ze worden vrijgelaten!
Titel: Tim op de tegels
Auteur: Tjibbe Veldkamp
Onderwerp: verkeer, avontuur
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Tim wil graag naar buiten. Dat mag, maar hij moet van zijn vader op de stoeptegels
blijven. "Omdat het gevaarlijk is om van de tegels te gaan." Zoals beloofd blijft Tim op
de tegels, ook als die worden opgetild door stratenmakers, door een
vrachtwagenchauffeur, havenwerkers en een hijskraan. Dit tot grote schrik van papa,
die direct achter zijn zoon, op de tegels, aan gaat. En papa haalt daarbij halsbrekende
toeren uit.
Titel: Vliegensvlugge vlieg
Auteur: Michael Rosen
Onderwerp: plagen, spelen, klein/groot
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Kijk eens wie daar vliegt, het is Vliegensvlugge Vlieg!
Vliegensvlugge Vlieg vliegt wat in het rond, en gaat nu en dan zitten op een dikke
kont. De eigenaren van die achterwerken zijn niet zo gesteld op deze kleine bezoeker
en proberen Vliegensvlugge Vlieg te pletten. Maar wie vliegt daar alweer vliegensvlug
omhoog?
Titel: Vos en Haas: Blauw is saai
Auteur: Sylvia Vandenheede
Onderwerp: kleuren, kleurnuances
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Vos moppert tijdens een gezellige picknick met Haas dat hij zijn blauwe trui maar saai
vindt. Haas is het er niet mee eens. Ze kissebissen wat, waarbij ook andere kleuren
ter sprake komen. Als Uil zich bij hen voegt, komen er nog meer kleurnuances naar
voren; lichtblauw, donkerblauw, een zwarte, grijze paarse of zelfs roze lucht. De tekst
bevat veel taalgrapjes en ook de illustraties zijn een plezier om te bekijken.
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Titel: Wat staat daar?
Auteur: Rindert Kromhout
Onderwerp: ontluikende geletterdheid, feest
Leeftijd: vanaf 4 jaar
Hoe moeilijk is leren lezen? Aap krijgt een brief, maar hij kan nog niet lezen. Daarom
gaat hij naar zijn vriend Bok. Die kan alleen maar zijn eigen naam en maan lezen. Dus
gaan ze samen naar Cavia. Zij kan alleen maan, roos en cavia lezen. Na vele
omzwervingen komt alles toch goed en vieren ze feest bij Feestvarken in de tent.
Titel: We hebben er een geitje bij!
Auteur: Marjet Huiberts
Onderwerp: kinderboerderij, lente, geboorte
Leeftijd: vanaf 3 jaar
Er is op de kinderboerderij een nieuwe bewoner geboren. Voor Mik het babygeitje
heeft gevonden, gaat hij langs alle andere kinderboerderijdieren, die elk op hun eigen
manier uiting geven aan hun blijdschap over de geboorte van het nieuwe geitje.

Titel: Wie?
Auteur: Guido van Genechten
Onderwerp: dieren
Leeftijd: vanaf 1,5 jaar
Dieren lijken soms meer op elkaar dan je zou denken. Wat hebben een bij en een
zebra of een spin en een inktvis met elkaar gemeen? Kijk maar in dit boekje en je
komt het te weten! Een verrassend boek met flappen, waarin soms heel verschillende
dieren toch een beetje op elkaar lijken. Raad je mee?
Titel: Zaza speelt doktertje
Auteur: Mylo Freeman
Onderwerp: spelen, ziek zijn
Leeftijd: vanaf 2 jaar
Vandaag liggen de knuffels van Zaza sipjes op de bank. Zijn ze soms ziek? Zaza
onderzoekt ze een voor een. Bij Mo de slang plakt ze een pleister. Nu willen de
anderen natuurlijk ook een pleister van Zaza, en nog iets anders ...
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