2021 - Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ALLE KLEUREN VAN DE SCHEPPING
door Linda Bikker
Illustraties: Linda Bikker
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 2 jaar
64 blz.
Prijs: € 8,95
Inhoud:
De Heere heeft alles geschapen, ook de kleuren. Allerlei kleuren worden beschreven met aansprekende voorbeelden
zoals bijvoorbeeld het frisgroene grasveld, een knalrode aardbei en een gele kanarie. Ook de kleur van de mensen is
verschillend, maar dat is juist goed.
Beoordeling:
In dit boekje voor peuters en kleuters worden de kleuren die de Heere heeft geschapen benoemd in een rijmpje. Op
de bladzijde ernaast staat een bijpassende illustratie in kleur. Door het voorlezen en bekijken van dit boekje leren de
jonge kinderen niet alleen de verschillende kleuren, maar ook hoe mooi alles is geschapen.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

GIJS KRIJGT EEN PRIJS
door Ada Schouten-Verrips
Illustraties: Janneke Verheul
Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasserdam
Leeftijd: vanaf 6 jaar
AVI E3
48 blz.
Prijs: € 9,25
Inhoud:
Gijs gaat niet graag naar school. Daan pest hem en Anna en Sem lachen daarom. Het boek over sterren, wat Gijs van
opa heeft gekregen, vindt Daan ook stom. Gijs houdt van sterren. Hij hoort uit de bijbel het verhaal over Jozef, die
over sterren droomde. Hij hoort ook over de broers van Jozef, die jaloers waren. In de klas gaan ze aan een project
werken over het heelal. Gijs moet met Daan samenwerken. Gijs krijgt er pijn van in zijn buik. Hij vlucht uit school, naar
huis. Daar vertelt hij alles aan mama. Samen gaan ze weer naar school. Gijs praat met de juf en daarna ook met Daan.
Daan was jaloers op Gijs. Gijs weet veel meer dan Daan. Ze gaan samenwerken aan het project. Gijs helpt Daan. En hij
helpt ook andere kinderen. Gijs wint de prijs omdat hij het beste kon samenwerken.
Beoordeling:
Een leerzaam boekje over pesten. In eenvoudige woorden wordt het thema pesten aan de orde gesteld. Duidelijk
wordt dat achter het pestgedrag, jaloezie kan zitten. Door eerlijk te zijn tegenover God, vader en moeder en de juf,
wordt dit thema bespreekbaar. Aan het eind van het boekje worden gepeste personen, maar ook de pesters en de
meelopers persoonlijk aangesproken. Het boek is geschikt voor jonge lezers. Het heeft korte zinnen en aan het eind
van ieder hoofdstuk een bijpassende illustratie.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE BUURVROUW VAN PIETER IS ZIEK
door Willemieke Kloosterman-Coster
Illustraties: Anita Engelen
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: 4-8 jaar
44 blz.
Prijs: € 12,95
Inhoud:
De buurvrouw van Pieter moet naar het ziekenhuis. Papa legt aan Pieter uit wat de buurvrouw heeft. Ze heeft kanker,
papa vergelijkt deze ziekte met goede en foute legoblokjes. Bas, de buurjongen komt vaak bij Pieter spelen. Door de
chemo wordt de buurvrouw nog zieker. Gelukkig mag het wel helpen en wordt de buurvrouw, na een half jaar, ‘schoon’
verklaard.
Beoordeling:
Op eenvoudige maar duidelijke wijze wordt in dit boek uitgelegd wat kanker is. De bijpassende mooie illustraties in
kleur, ondersteunen het verhaal. Sommige kinderen krijgen al op jonge leeftijd te maken met iemand in hun omgeving
die deze ziekte heeft. Dit boek is dan zeer geschikt om voor te lezen en om samen door te spreken over de vragen die
bij elk hoofdstuk staan vermeld. Zo kunnen kinderen hun vragen en zorgen delen. In het verhaal komt duidelijk naar
voren dat de Heere de medicijnen moet zegenen en dat Hij de toekomst in Zijn handen heeft. Ook wordt aan de
kinderen verteld dat je altijd kunt bidden voor anderen.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

DE JUF RUIMT OP
door Ida Lok-de Haan
Illustraties: Ida Lok-de Haan
Uitgeverij Mes, Vierhouten
Leeftijd: vanaf 6 jaar
AVI E3
54 blz
Prijs: € 7,95
Inhoud:
Juf Juul heeft opgeruimd. Flip en Floor en de andere kinderen uit de klas krijgen allemaal iets van de juf. Niet om te
houden, maar om weg te geven. Als ze het aan iemand hebben gegeven, mogen ze een tekening, werkstukje of verhaal
daarover maken. Dat mogen ze dan op het prikbord hangen. Ondertussen is het dierendag. Ko, het konijn van Flip mag
mee naar school. Maar daar eet Ko niet meer. Ko mist Nijn, het andere konijn van Flip. Als Ko weer thuis in zijn hok
met Nijn is, eet hij weer. Floor weet wie zij blij gaat maken met het damspel wat ze van juf kreeg. Buurvrouw van Dijk!
Zij is ook alleen. Als Floor bij haar komt, gaan ze samen dammen. Buurvrouw van Dijk wordt daar blij van. Moeder
maakt een foto van Floor en de buurvrouw. Om deze foto maakt Floor een mooi lijstje. Dat hangt ze op het prikbord.
Beoordeling:
Een leuk boekje wat kinderen al snel zelf kunnen lezen. Op eenvoudige wijze wordt verteld hoe je, door te geven,
iemand anders blij kunt maken. Niet alleen met spullen, maar ook met aandacht. De christelijke identiteit zit door het
boek heen verweven.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EEN MAF PLAN
door Anita de With-Hak
Illustraties: Anna Verheul
Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasserdam
Leeftijd: vanaf 6 jaar
AVI E3
37 blz
Prijs: € 9,25
Inhoud:
Gert zit in groep 3. Hij heeft een maf plan. Hij gaat samen met zijn klas sparen voor oom Jaap. Oom Jaap vliegt voor de
MAF. Gert gaat klusjes doen om geld te verdienen. Dat stopt hij in de spaarpot op school. Maar dan is er geld
verdwenen uit de pot. Is er een dief op school? In de klas moet Stef opeens huilen. De juf neemt hem mee naar de
gang. Even later vertelt juf dat Stef het geld heeft weggenomen. Hij wilde ook laten zien dat hij geld ging geven. Stef
heeft zelf geen geld, zijn moeder is ziek en zijn spaarpot is leeg. Gert gaat hem helpen. Samen doen ze klusjes om geld
voor de MAF te verdienen. Oom Jaap komt weer op school. Twee kinderen mogen een rondje meevliegen in zijn
vliegtuig. Dat zijn Gert en zijn vriend Bram.
Beoordeling:
Een boek voor jonge lezertjes. Het is eenvoudig geschreven, met korte zinnen. Er komen situaties voor die herkenbaar
zijn voor kinderen uit groep 3. Het is een boek met een christelijke identiteit. Er wordt een bijbelverhaal verteld en
door het verhaal heen wordt duidelijk hoe je elkaar kunt helpen in verschillende situaties. Achterin het boek staat nog
informatie over de MAF.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

HET VOORLEESBOEK VAN BERTJE
door Hanny van de Steeg
Illustraties: Linda Heijnekamp
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 3 jaar
70 blz.
Prijs: € 11,95
Inhoud:
Bertje is een ondernemend jongetje, hij maakt van alles mee, Opa helpen in de tuin, lammetjes kijken op de boerderij,
zijn kamer mooi verven, eendjes redden. Maar ook met een zeilbootje op de ‘zee’ varen, Bertje krijgt een verrassing,
zijn konijn ontsnapt. Hij ziet een egel, vindt een beertje, krijgt pantoffelknuffels. Bertje gaat samen met papa en mama
het bos in, sluit zichzelf op en wordt ziek, juist als er sneeuw ligt.
Beoordeling:
Een mooi voorleesboek voor jonge kinderen. Jongens en meisjes zullen genieten van de avonturen van Bertje. Het
boek ziet er goed verzorgd uit. Bij ieder hoofdstuk hoort een paginagrote illustratie in kleur. Deze zijn aansprekend
voor jonge kinderen en passen goed bij de verhalen. De christelijke identiteit zit door het boek heen verweven.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KAS MAAKT EEN KAST
door Hilde de Vaal
Omslagontwerp en vormgeving: Albert Bloemert
Omslagtekening en illustraties: Sanne Miltenburg
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: 6 jaar en ouder
AVI M3
32 blz.
Prijs: € 9,95
Inhoud:
De kast in de klas gaat stuk. De juf vraagt: hoe moet dat nu? Kas weet raad. Zijn vader klust vaak. Hij kan vast een kast
maken voor de juf. De vader van Kas maakt samen met Kas en Niek een kast voor de juf. Ze halen hout en verf. Ze
zagen en timmeren. Ook verven ze de kast. Juf is er erg blij mee.
Beoordeling:
Kas maakt een kast is het derde boekje over Kas. Het is een leuk boekje voor beginnende lezers en het sluit mooi aan
bij hun eigen belevingswereld. Het boekje kent geen duidelijke christelijke strekking.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt

WAT DOE JE NOU, BRIT?
door Lianne Biemond
Illustraties: Marijke Duffhauss
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 6 jaar
AVI M4
78 blz.
Prijs: € 9,95
Inhoud:
Steef maakt, samen met zijn buurmeisje Suus, een doolhof van Duplo. Het doolhof is voor Brit, de hamster. Als het
klaar is, leggen ze een rozijntje in het doolhof. Brit rent door de gangen en eet het rozijntje op. Dan gaat hij in een
hoekje zitten. Steef pakt de hamster op. Dan ziet Suus drie keutels liggen. Samen ruimen ze alles op. Steef neemt de
kooi en het doolhof mee naar beneden, daar is mama een lange feestjurk aan het naaien voor de bruiloft van oom en
tante. De volgende morgen belt oom al vroeg: Steef mag zijn buurmeisje mee vragen naar de bruiloft! Maar dan zien
Steef en Suus wat ergs. Brit heeft een punt van de feestjurk van mama het hok in getrokken. Er zit een gat in! Gelukkig
weet mama een oplossing. De jurk wordt korter en van de lap die over is, wordt een feestrokje voor Suus gemaakt.
Beoordeling:
In dit vierde deeltje van de ‘Avonturen van Steef Stekel’ gaat het weer over Steef, zijn buurmeisje Suus, Zwit, de kat
en Brit, de hamster. Een verhaal over kinderen en dieren spreekt de meeste kinderen wel aan. Zeker als ze zoveel
avonturen beleven zoals met Brit, de hamster. Het boek heeft grote letters dat leest fijn, juist voor jonge lezers. De
illustraties passen goed bij het verhaal en zijn mooi getekend, het hadden er best nog meer mogen zijn! De christelijke
identiteit komt onder andere naar voren door het lezen van het bijbelverhaal over de bruiloft te Kana.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GOD HELPT MIJ
door Roland Kalkman en Willemijn de Weerd
Illustraties: Marjolein Hund
Uitgeverij Ark Media, Heerenveen
Leeftijd: vanaf 4 jaar
32 blz.
Prijs: € 9,99
Inhoud:
Saul mag geen koning meer blijven, daarom moet Samuël een nieuwe koning gaan zalven. Dat wordt David, de
schaapherder. David durft als enige te vechten tegen Goliath, de reus. David vertrouwt op Zijn God. Jonathan, de zoon
van Saul, is de beste vriend van David. Hij beschermt David als zijn vader boos op David wordt. Dan wordt David koning.
Hij brengt de ark in Jeruzalem en wil een huis voor God bouwen. Maar dat mag niet, zijn zoon zal een huis voor God
bouwen.
Beoordeling:
In dit boekje voor kleuters zijn vier verhalen uit de ‘Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling’ op eenvoudige wijze
naverteld. De titel is ‘God helpt mij’, dit komt in de bijbelgetrouwe verhalen steeds terug. De verhalen beginnen met
een bijpassend lied en eindigen met een verwerking en een gebedje. Bij de verwerkingen staan vragen zodat je met
de kinderen kunt doorspreken over het bijbelgedeelte. De illustraties zijn overgenomen uit de kinderbijbel.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

MIJN EIGEN LIEVE SNUFFIE
door Daniëlle Campbell
Omslagillustratie: Albert Bloemert
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 4 jaar
84 blz.
Prijs: € 9,95
Inhoud:
Evie is Schots meisje dat vertelt over wat er gebeurt in haar leven. Bij alles wat ze doet is ook Snuffie, haar knuffel
betrokken. Ze gaan samen boodschappen doen, naar de zee, ze spelen schooltje met mama, ze rapen appels en bakken
appels. Ook wordt Snuffie een keer zo vies dat ze in de wasmachine moet. Maar het ergste is nog als Snuffie haar neus
brandt wanneer Evie haar te dicht bij de kaars houdt. Nu is haar kopje zwart en haar roze neus stuk. Evie wil Snuffie
niet meer. Ze gaat zonder Snuffie slapen. Totdat ze de volgende ochtend wakker wordt en ziet dat mama Snuffie weer
heeft gemaakt!
Beoordeling:
Een leuk boek om te lezen voor jonge kinderen. Het verhaal is in ik-vorm geschreven. Er komen regelmatig dingen naar
voren die de kinderen kennen. Bijvoorbeeld de gebeurtenissen of het speelgoed waar Evie mee speelt. Door het
verhaal heen lees je over Gods schepping, bekende psalmen en gebeden. De kinderen zullen wat er genoemd wordt
herkennen.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BEER EN VLIEG
door Hanneke Mosterd-Wensink
Omslagillustratie: Hester Nijhof
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 1 jaar
32 blz.
Prijs: € 11,95
Inhoud:
In het boek lees je over Beer die geplaagd wordt door een vlieg. Op elke pagina worden de kinderen uitgedaagd om
Beer te helpen om de vlieg weg te jagen. Bijvoorbeeld door het roepen van: ‘Ga weg, vlieg!’ of door te springen, met
je armen te wapperen en te blazen. Uiteindelijk vangt Beer de vlieg door hem te slaan als hij op zijn neus zit. Als Vlieg
wil wegvliegen doet Beer snel zijn ene poot op zijn andere poot. Beer vraagt of Vlieg hem niet meer wil plagen. Ook
nu worden de kinderen nog uitgedaagd om bewegingen te maken. Vlieg belooft niet meer te plagen en wil vriendjes
worden.
Beoordeling:
Een leuk, aansprekend en grappig prentenboek voor peuters en kleuters waarin ze uitgedaagd worden om bewegingen
te maken. Zo worden de kinderen echt bij het verhaal betrokken. In het boek vind je geen duidelijke christelijke
boodschap terug. Een leuk boek, maar meer geschikt voor jonge kinderen die nog niet naar de zondagsschool gaan.
Eindoordeel:
Niet aanbevolen voor de zondagsschoolleeftijd

SUUS EN SEM GAAN VISSEN
door Linda Bikker
Omslagontwerp en vormgeving: Albert Bloemert
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 4 jaar
AVI E3
32 blz.
Prijs: €9,95
Inhoud:
Het zesde deel in de serie ‘Suus en Sem’. Een vrolijk leesboekje voor beginnende lezers. Suus en Sem gaan vissen. Ben
wil ook meedoen, maar is daar nog te klein voor. Hij is verdrietig dat hij niet mee mag doen, maar mama komt met
een goed idee: ze gaan voor Ben een speciaal visspel maken. Ben kan zo toch vissen vangen. Sem vangt ook een echte
vis, maar die is zó groot, dat de hengel breekt. Gelukkig kunnen ze alsnog vissen en andere verrassingen vangen met
het visspel van Ben.
Beoordeling:
Dit boek is een gezellig, kleurrijk boekje voor jonge kinderen van ongeveer 6 jaar die nog beginnende lezers zijn. Op
iedere bladzijde staan leuke illustraties, die door de schrijfster zelf gemaakt zijn. De zinnen zijn kort en in een groot
lettertype afgedrukt. Een leuk verhaal, met een positieve sfeer. Een echt christelijke strekking of boodschap wordt
echter gemist.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE WEG NAAR GOLGOTHA, UITZIEN NAAR GOEDE VRIJDAG EN PASEN
door Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys
Omslagontwerp: José van der Meer
Illustraties: Anita Engelen
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 4-8 jaar
64 blz.
Prijs: €15,95
Inhoud:
Dit is een eenvoudig, duidelijk boekje met voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met bijbehorend
Bijbelgedeelte en gespreksvragen. Iedere week heeft een ander thema, waarin elke keer een ander aspect van het
werk en de Persoon van de Heere Jezus wordt belicht. Ook is er een grote poster bijgevoegd, waarop voor ieder dag
een symbool centraal staat. De symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg
ontstaan die uitkomt bij het kruis en het lege graf.
Beoordeling:
Een mooie, duidelijke, praktische methode, waarin de lijdensweg van de Heere Jezus dicht bij kinderen gebracht wordt.
Eventueel ook mooi op de zondagsschool te gebruiken, maar zeker een aanrader voor gezinnen met jonge kinderen.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen
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