Ketting- en repeteerverhalen
Dros, Imme
De blauwe stoel, de ruziestoel
Als er thuis ruzie wordt gemaakt, gaat Jannie Julia naar de zolder, naar haar blauwe stoel. Ze trekt zich terug in haar
eigen fantasiewereld. Prentenboek met grote, helder gekleurde geschilderde illustraties.
Leeftijd:
4- 8
ISBN
9021460351
Uitgever Querido, Oorspr.Druk 1993
Grimm, Jacob

De bruiloft van mevrouw Vos
Nadat de oude, onaardige meneer Vos is overleden, dienen zich allerlei nieuwe huwelijkskandidaten aan bij de mooie
weduwe. Prentenboek met gedeeltelijk tekst op rijm en grote tekeningen in kleur.
Leeftijd:
4- 8
ISBN
9055790370
Uitgever De Vier Windstreken Oorspr.Druk 1995
Donaldson, Julia en Scheffler, Axel
De gruffalo
Een kleine muis verzint een afschrikwekkend monster, zodat zijn vijanden hem met rust laten. Als hij een echte gruffalo
tegenkomt is dat een hele verrassing.
Prentenboek met gekleurde illustraties en tekst op rijm.
Leeftijd:
4- 7
ISBN
9056371843
Uitgever Lemniscaat Oorspr.Druk 1999
Dros, Imme

Dit is het huis bij de kromme boom
Een gezin gaat verhuizen naar het huis van de (overleden) oma, maar de verhuizers vergeten het badeendje. Gelukkig
komt de postbode later met een pakje. Prentenboek kleurige illustraties en een repeterende tekst.
Leeftijd:
2- 4
ISBN
9021460440
Uitgever Querido Oorspr.Druk 1997
Tolstoj, Aleksei en Sharkey, Niamh
Een knol van een raap
Kettingverhaal over het oogsten van een grote knolraap. Het ene dier na het andere komt helpen, maar het is de kleine
muis die er voor zorgt dat het lukt.
Prentenboek met levendige tekeningen in kleur.
Leeftijd:
4- 8
ISBN
9052471312
Uitgever Zirkoon Oorspr.Druk 1999
Dunbar, Joyce en Cabrera, Jane
Eierdag
Ella de eend kondigt 'Eierdag' aan: wie kan dan het mooiste ei leggen? De andere boerderijdieren willen allemaal
meedoen, maar dat valt nog niet mee.Vrolijk prentenboek met kleurige geschilderde illustraties en een tekst vol
herhalingen.
Leeftijd:
3- 5
ISBN
9074892302
Uitgever Luister, Oorspr.Druk
1999
Carle, Eric

Eén haan gaat op wereldreis
Een haan gaat op reis als de zon opkomt. Hij krijgt gezelschap van 2 poezen, 3 kikkers, 4 schildpadden en 5 vissen.
Maar als de maan verschijnt verlaten ze hem weer soort voor soort. Prentenboek met mooie schilderingen. Eerder
verschenen onder de titel 'Het haneboek'.
Leeftijd:
3- 6
ISBN
9025733220
Uitgever Gottmer, Oorspr.Druk
2001
MacDonald, Amy

Kleine Bever en de echo
Aan de overkant van het meer hoort Kleine Bever iemand huilen, iemand net als hij. Als Kleine Bever op zoek gaat, vindt
hij hem niet. Maar hij vindt wel nieuwe vrienden. Prentenboek met sfeervolle aquarellen.
Leeftijd:
4- 8
ISBN
9060697669
Uitgever Lemniscaat, Oorspr.Druk 1990

Browne, Eileen

Nandi's verrassing
Nandi, een meisje in Kenia, gaat met zeven heerlijke vruchten op weg naar haar vriendin. Zonder dat ze het merkt
worden de vruchtengestolen door steeds een ander dier. Prentenboek met tekeningen in warme kleuren en weinig
tekst.
Leeftijd:
5- 7
ISBN 9072259513
Uitgever Middernacht Pers, Oorspr.Druk 1998
Root, Phyllis
Ouwe trouwe rammelkast
In een ouwe rammelkast gaan drie kinderen met hun vader naar het meer om te zwemmen, maar de auto zorgt
onderweg voor heel veel problemen. Prentenboek met vrolijke, paginagrote tekeningen en een tekst op rijm.
Leeftijd:
3- 5
ISBN 9025732755
Uitgever Gottmer, Oorspr.Druk 2000
Holzwarth, Werner en Wolf Erlbruch
Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft.
Eenn mol gaat op zoek naar degene die op zijn kop poepte. Hij komt op deze manier heel wat te weten over de
ontlasting van diverse dieren en kan uiteindelijk op gepaste wijze wraak nemen. Humoristisch prentenboek met
bladvullende tekeningen in krijt.
Leeftijd:
4- 8
ISBN
9061745829
Uitgever De Vries-Brouwers, Oorspr.Druk 1990
Keulen, Mensje van en Jutte, Jan
Tien stoute katjes
Aftelboek in stripvorm over tien stoute katjes, waarvan er telkens ééntje verdwijnt.
Leeftijd:
3- 6
ISBN
902583812X
Uitgever Leopold, Oorspr.Druk 2000
Kromhout, Rindert en Haeringen, Annemarie van
Wat staat daar?
Aap krijgt een brief, maar kan nog niet lezen. Zijn vriend Bok moet hem helpen. Maar kent Bok wel genoeg woorden om
de brief te snappen? Een komisch verhaal over net (niet) kunnen lezen, met vlotte tekeningen in kleur.
Leeftijd:
6- 8
ISBN 9025837980
Uitgever Leopold, Oorspr.Druk 1999
Manning, Mick
Wat zit er onder... : een informatief boek voor jonge kinderen
Twee kinderen vragen zich af, wat er onder hun bed zit, en wat daar onder zit, en daar weer onder... Ze gaan steeds
dieper op ontdekkingsreis tot aan het middelpunt van de aarde. Informatief prentenboek met gekleurde tekeningen.
Leeftijd:
4- 8
ISBN
9021616912
Uitgever Ploegsma, Oorspr.Druk 1998
Clark, Emma Chichester
Wie gaat er mee?
Vrolijk kettingverhaal van een jongetje dat de wijde wereld in loopt. Steeds meer dieren sluiten zich aan. Maar als een
enorme tijger ook mee wil doen, maken de dieren zich één voor één uit de voeten. Prentenboek met grote, kleurige
tekeningen en een ritmische tekst.
Leeftijd:
3- 5
ISBN
9026992882
Uitgever Van Holkema & Warendorf, oorspr.Druk 2000
Oxenbury, Helen en Rosen, Michael
Wij gaan op berenjacht
Vier kinderen en hun vader gaan vol goede moed op berenjacht. Ze houden vol en zijn niet bang, maar dan staan ze
opeens tegenover een echte beer. Spannend maar ook komisch verhaal met grote en kleinere illustraties.
Leeftijd:
4- 7
ISBN 9025721680
Uitgever Gottmer Oorspr.Druk 1997

