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Eegje Pleegje  (door Lianne Biemond) 

In het bos van sterke dieren, 
niet zo heel ver hier vandaan,                                             
woont een lieve kleine egel. 
Eegje Pleegje is haar naam. 
 
Maar dan... gaat er iets mis. Eegjes mama heeft haar poot bezeerd. Nu kan ze niet voor Eegje 
zorgen. Gelukkig is er altijd hulp in de buurt in het bos van sterke dieren! 

 
 

 

 

De koffer van Meneer Brandt (door Leontine Gaasenbeek) 

Meneer Brandt en Daan zijn buren én dikke vrienden. 
Pracht Prenten en voorleesboek of om zelf te lezen... voor de onderbouw. 
 

Leeftijd: vanaf 4 jaar                                                                   

 

 
 

 

Het idee van groep 2 (door Gisette van Dalen) 

Bram staart voor zich uit. Dus de burgemeester komt niet. Dat is jammer. 
'Juf.' Bram steekt zijn vinger op. Hij krijgt ineens een idee. 'Juf!' 
'Ja, Bram', zegt juf Julia.'Ik vind het jammer dat de burgemeester niet komt. Kunnen we 
hem een brief sturen en vragen of hij mee komt eten?' Juf Julia fluit. 'Goed idee, Bram!' 
 
Leeftijd: geschikt om voor te lezen voor kleuters           

 

 
 

 

Oma Kniertje koopt een koe (door Michel en Leontine de Boer) 

Oma Kniertje heeft zin in een lekker ontbijt. Zelfgebakken brood, een vers eitje van kip Beatrix en 
een lekekr glas melk. Maar als de melk op blijkt te zijn, gaat ze op weg naar de dichtstbijzijnde 
boerderij. Met een koe in de tuin zit je nooit meer zonder melk. Maar ze komt niet alleen met een 
koe thuis… 
                                                                                                  
Leeftijd: vanaf 4 jaar 

  



 
 

 
 

 

Het geheim van Grit (door Lianne Biemond) 
 

Steef Stekel woont naast Suus. Samen gaan ze klussen bij oom Piet. Ze maken een hok 
met een klep. Maar voor wie is het hok? Steef en Suus helpen ook tante Riek. Zij maakt 
zieke dieren beter. Maar nu ligt Grit op de tafel in de praktijk. Grit is de hond ... 
 

Leeftijd: 4-6 jaar                                                               
Avi E3 
 
 

 

 
 
 

 

 
Otje de Otter (door Geesje Vogelaar) 

Ik ben Otje. Otje de otter. 
Ik woon aan de oever van een heel groot water. 
Soms is het daar niet pluis. Dat komt door Janus de stroper. 
 
Hij houdt niet van otters            
 

Leeftijd: om voor te lezen vanaf 4 jaar, om zelf te lezen vanaf 6 jaar 

     
 

 

Een superleuke vakantie (door Michel de Boer) 

 
O, wat schrikken papa en mama als ze met Sanne en Sam uit de kerk thuiskomen! Door de hele 
kamer liggen stukken papier. ‘Mijn boek!’ roept papa boos. En mama kijkt met grote ogen naar de 
bank. De vulling puilt uit het kussen … Sanne en Sam worden bang. Moet hun nieuwe hondje weer 
weg …? Niet alleen het hondje is ondeugend, papa kan er ook wat van! 
 
Om voor te lezen vanaf 4 jaar, om zelf te lezen vanaf 6 jaar. Avi E4 
 

 

 
 

Een heel bijzondere baby (door Liesbeth van Binsbergen) 
Dit prentenboek bevat vier kerstverhalen uit de Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling. De 
verhalen zijn wat vereenvoudigd, zodat ze ook voor kleuters goed te begrijpen zijn. In de verhalen 
staat Maria centraal. God kiest haar uit voor zijn prachtige plan met de wereld. Bij elk verhaal 
staan een lied, een verwerking en een gebed.  
 
Leeftijd: voor kleuters goed te begrijpen     
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