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Collectie/Thema’s
Bibliotheek Montferland heeft een uitgebreide collectie. Je kunt prentenboeken, voorleesboe-
ken en themaboeken lenen. De themacollecties gaan bijvoorbeeld over de seizoenen, maar 
ook over de brandweer of over dieren. Als je op zoek bent naar materialen bij een bepaald 
thema kun je een selectie laten maken door een bibliotheekmedewerker. Geef bij je verzoek 
tijdig aan wanneer je de boeken nodig hebt en voor welke doelgroep de materialen bestemd 
zijn.  

BoekStart/BoekenPret
BoekStart/BoekenPret  is een taalstimuleringsprogramma voor peuters. Meer informatie en 
het aanbod vind je op pagina 4-11. Het aanmeldformulier staat op pagina 12.

Vertelplaten 
Om een prentenboek voor een groep kinderen voor te lezen, kun je gebruik maken van ver-
telplaten. Dit zijn grote afbeeldingen die in een speciaal vertelkastje passen. Meer informatie 
over het aanbod van vertelplaten en hoe je deze kunt lenen, vind je op pagina 13-17.

Materialen en mogelijkheden
Bibliotheek en peuters
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Overzicht activiteiten
Peuteropvang
schooljaar 2022-2023
2023
Week Datum Activiteit Locatie

25 januari  - 
4 februari

Nationale Voorleesdagen -
Prentenboek van het jaar:  
Maximiliaaan Modderman geeft 
een feestje

4 23 -27 januari Groepsbezoek Bibliotheek Didam

5 30 januari - 
3 februari

Groepsbezoek Bibliotheek ‘s-Heerenberg



Groepsbezoek
Nationale Voorleesdagen

Activiteit
Peuters maken op een speelse manier kennis met de bibliotheek. Tijdens dit bezoek staat het 
prentenboek van het jaar centraal. Dit jaar is dat het boek Maximiliaan Modderman geeft een 
feestje van Joukje Akveld.

Duur
20-30 minuten

Datum 
23 januari – 3 februari 2023

Locatie
Bibliotheek Didam en ‘s-Heerenberg

Opgeven
Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven ontvangen in januari een uitnodiging.
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BoekStart/BoekenPret
Peuters 2022-2023

Wat is BoekStart/BoekenPret?
BoekStart/BoekenPret is een methode om jonge kin-
deren en hun ouders te laten ontdekken dat je veel 
plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is 
de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aan-
sluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt en 
kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te 
ontwikkelen tot goede lezers. BoekStart/BoekenPret 
sluit naadloos aan bij de verschillende methodes/
thema’s die door jullie gebruikt worden. Het is een 
goedkope en weinig arbeidsintensieve manier om een 
thema uit te werken.

BoekStart/BoekenPretproject - centraal prentenboek
Een BoekStart/BoekenPretproject bevat:
• 25 prentenboeken van één titel  
• 1 handleiding voor de leidster
• 1 map met ervaringen en suggesties
• 25 speel- en ontdekboeken 
• 25 tassen
•  eventueel ondersteunende materialen

De leidster introduceert het boek in de klas. In de handleiding staan diverse suggesties om 
dat te doen. Bij de eerste introductie kunnen ouders uitgenodigd worden. In de eerste week 
wordt het boek diverse keren voorgelezen.

Na een week neemt elke peuter het prentenboek mee naar huis, waarbij van de ouders wordt 
verwacht dat zij, ondersteund door een speel- en ontdekboek, samen met hun kind het ver-
haal lezen. Ruim een week later nemen de peuters het prentenboek weer mee naar school.

Kosten
De bibliotheek zorgt voor de prentenboeken, de speel- en ontdekboeken en de tassen. De 
prentenboeken moeten na 4 weken terug naar de bibliotheek. De speel- en ontdekboeken en 
de tassen mogen de kinderen houden. De kosten zijn € 30,00 incl. btw, per groep, per 
periode.

Reserveren
Op de volgende pagina’s staan de beschikbare titels met een korte beschrijving en het thema 
van het prentenboek. Op het aanmeldformulier kun je aangeven in welke periode je gebruik 
wil maken van het centraal prentenboek en welke titels je wil lenen. Je kunt meerdere keren 
gebruik maken van dit project. 

Een medewerkster van de bibliotheek is natuurlijk altijd bereid op school uitleg te geven over 
BoekenPret. De prentenboeken staan ook ter inzage in de Bibliotheek Didam. Ook kun je in-
formatie vinden op www.BoekenPret.nl.
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BoekStart/BoekenPret
Aanbod peuters 2022-2023

NIEUW 
Britta Teckentrup
En nu mijn bad uit! 

Thema: baden

Olifant Ellie geniet lekker van haar bad. 
Maar dan plonst het ene na het andere dier 
erbij. Kun jij Ellie helpen de dieren uit bad 
te jagen?
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BoekStart/BoekenPret 
Peuters

Betty Sluyzer 
Kinderboererij 

Thema: kinderboerderij

Twee peuters zien op de kinderboerderij 
allerlei dieren. 

Julie Sykes & Jane Chap-
man
Dottie’s eieren 

Thema: dieren, boerderij, voorjaar, eieren

Kip Dottie is zo trots op haar eerste nest 
eieren, dat ze iedereen erover moet ver-
tellen, maar de andere dieren zijn veel te 
druk met hun eigenkroost om te luisteren.

Dick Bruna 
Nijntje vliegt 

Thema: reizen, vliegen

Een konijntje mag met haar oom een 
vliegtochtje maken.

Kathleen Amant
Anna in het verkeer 

Thema: verkeer, fietsen

Anna gaat samen met mama op de fiets 
naar de stad. Ze moeten wachten voor een 
verkeerslicht en goed naar links en rechts 
kijken.
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Judy Hindley 
De grote rode bus 

Thema: vervoermiddelen

Een grote rode bus zit vast in een gat in 
de weg, zodat ook andere voertuigen er 
niet meer door kunnen.

Dagmar Stam 
Wat gaat Sinan doen?

Thema: omgeving van een peuter

Een buitenlands jongetje leert zijn omge-
ving kennen.

Fleur van der Weel
Piep! Naar de dokter

Thema: doktersbezoeken

Piep heeft zich bezeerd en moet naar de 
dokter. Daar zitten nog meer dieren te 
wachten. Kikker moet hoesten, poes is 
verkouden en varken heeft vlekjes. Wat 
gaat de dokter allemaal doen? 

Betty Sluyzer 
Hup, naar buiten! 

Thema: ziek zijn, vriendschap

Giraf heeft geen zin om buiten spelen, hij 
blijft een dagje in bed. Zijn vriendjes doen 
hun best om Giraf op te vrolijken.

BoekStart/BoekenPret
Peuters
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BoekStart/BoekenPret 
Peuters

Jane Simmons 
Kom nou, Bommes!

Thema: bang zijn

Wanneer het eendje Bommes de wereld 
ontdekt, is het maar goed dat moeder in 
de buurt blijft als er gevaar dreigt.

Anna-Clara Tidholm 
Wil je met me spelen? 

Thema: spelen

Buiten regent het zo hard, dat er niets an-
ders overblijft dan binnen met het speel-
goed spelen.

Amy Hest 
Eendje in de regen

Thema: weer, grootouders

Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan 
regen, totdat ze van opa een paraplu en 
laarsjes krijgt.

Bette Westera
Lieve, stoute Beer Ba-
boen 

Thema: winkelen, knuffels

Als Willem Wout met zijn moeder en knuf-
felbeer in de stad kleren gaat kopen, raakt 
hij beer Baboen kwijt.
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Petr Horáček 
Kleine Muis zoekt een 
huis 

Thema: wonen, dieren

De appel die Kleine Muis vindt, past niet 
in zijn holletje en daarom gaat hij op zoek 
naar een groter huis.

Gitte Spee 
Er was eens een muis-
je…  Over tellen van 1 
tot 12

Thema: tellen, eenzaamheid, jarig zijn

Een eenzame muis gaat op zoek naar 
vriendjes die hij vindt op een verjaardags-
feestje.

Nannie Kuiper 
Daar ben ik dan

Thema: gezin, boodschappen doen

Een dag uit het leven van een gezin. Papa 
gaat werken, Ayla gaat naar school en 
Sinan mag met mama boodschappen doen 
en naar opa en om.

Lucy Cousins
Za-za’s baby broertje

Thema: gezin

Het is even wennen voor zebra Za-Za, zo’n 
nieuw babybroertje, maar ze ontdekt al 
snel de leuke kanten ervan.

BoekStart/BoekenPret
Peuters
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BoekStart/BoekenPret 
Peuters

Nancy Kaufmann 
Dag!

Thema: bang zijn, school

Varkentje Bram gaat voor het eerst naar 
school en wil niet dat zijn papa weg gaat.

Axel Scheffler
Pip en Posy en de gro-
te ballon

Thema: emoties, verdriet

Konijn Pip is dolgelukkig met zijn ballon. 
Trots laat hij hem zien aan zijn vriendin 
Posy. Het verdriet is groot als de ballon 
wegvliegt en kapot gaat.

Pauline Oud
Kas bij opa en oma 

Thema: grootouders, logeren

Kas gaat bij opa en oma logeren. Als hij 
zijn koffer heeft gepakt, brengt mama 
hem weg. Kas doet allemaal leuke dingen 
met opa en oma en met hond Kees.

Amy Hest
En nu lekker slapen, 
Sam! 

Thema: slapen

Als mama Beer Sam naar bed brengt, 
moet ze van alles doen voordat Sam gaat 
slapen.
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Guido van Genechten 
Een geweldig cadeau 

Thema: zindelijkheid

Papa en mama hebben iets voor Olifantje 
meegenomen. Het is een piepsie-poep-
sie-potje, maar Olifantje begrijpt niet wat 
je daar nu mee kunt doen. Tot papa het 
laat zien.
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BoekStart/BoekenPret
Aanmeldformulier peuters

Naam 
peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf:

Naam contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aantal peutergroepen in 
schooljaar 2022-2023:

In welke periode(s) gaan jullie met het centraal prentenboek van 
BoekStart/BoekenPret aan de slag?
Periode 1 (4 weken):

Periode 2 (4 weken):

Periode 3 (4 weken):

Welk prentenboek heeft jullie voorkeur?
Periode 1:

Periode 2:

Periode 3:
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Vertelplaten 
Aanbod 2022-2023

Benji Davies 
De kleine walvis

Thema: eenzaamheid/vriendschap

Bibi Dumon Tak 
Fiet wil rennen

Thema: wind/dieren

Joyce Dunbar 
Moppereend

Thema: boosheid/spelen/vriendschap

Jonathan Emmett 
Ik wil de maan

Thema: nacht/vriendschap

Chris Haughton 
Mama kwijt

Thema: verdwalen/dieren

Amy Hest 
Dat ben jij, Kiki

Thema: familie/regen

Lenen vertelplaten
Met vertelplaten kan je een prentenboek voor een groep kinderen voorlezen. De vertelpla-
ten zijn te leen bij de bibliotheek (eventueel inclusief vertelkast). Ze kunnen in Didam of 
’s-Heerenberg opgehaald worden. Graag per e-mail of telefonisch reserveren. Telefoon: 0316 
221184. Mail: info@bibliotheekmontferland.nl
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Amy Hest 
En nu lekker slapen, Sam

Thema: slapen gaan/herfst

Petr Horacek 
Kleine muis zoekt een 
huis

Thema: groot/klein/wonen

Marjet Huiberts 
We hebben er een geitje 
bij

Thema: jonge dieren/voorjaar

Ole Könnecke 
Anton kan toveren

Thema: toveren/vrienden

Rindert Kromhout 
Een grote ezel

Thema: gezin/veiligheid/zelf doen

 

Rindert Kromhout 
Kleine Ezel en Jarige Jak-
kie

Thema: verdwalen

Lucrèce L’Ecluse 
De schoenen van mama

Thema: verdwalen

Ted van Lieshout 
Boer Boris gaat naar zee

Thema: vakantie/dieren/boerderij
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Ted van Lieshout 
Boer Boris een paard 
voor Sinterklaas

Thema: Sinterklaas/paarden/boerderij

Pauline Oud 
Kas bij opa en oma

Thema: logeren/grootouders

Milja Paagman 
Nog 100 nachtjes slapen

Thema: feest/verjaardag

Esther Plomp 
Lassa doet boodschappen

Thema: winkels/eten en drinken

Esther Plomp 
Lassa heeft dorst

Thema: eten en drinken

Esther Plomp 
Lassa is jarig

Thema: feest/verjaardag

Esther Plomp 
Lassa krijgt bezoek

Thema: bezoek/opruimen

Catherine Rayner 
Krrrr…okodil!

Thema: dieren/vriendschap
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Loes Riphagen 
Coco kan het!

Thema: angsten/zelfvertrouwen

Phyllis Root 
Wat nu, Olivier

Thema: verdwalen/herfst

Britta Teckentrup 
Ssst! De tijger slaapt

Thema: verjaardagen

Leo Timmers 
Een huis voor Harry

Thema: katten/verdwalen

Guido v. Genechten 
Kleine Kangoeroe

Thema: geborgen zijn/loslaten/
vriendschap

Guido v. Genechten 
Ridder Rikki

Thema: ridders/Middeleeuwen/dro-
men

Guido v. Genechten 
De wiebelbillenboogie  
(incl. koffers met wiebelbil-
len en cd)

Thema: familie/dansen

Max Velthuijs 
Kikker is kikker

Thema: zelfvertrouwen/identiteit
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Max Velthuijs 
Kikker vindt een vriendje

Thema: vriendschap

Tjibbe Veldkamp 
Maar eerst ving ik een  
monster

Thema: gaan slapen/ monsters/  
fantasie
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Contact

Meer informatie?
Bel, mail of kom langs!

Bibliotheek Montferland
Mieke Driendijk
miekedriendijk@bibliotheekmontferland.nl

Miranda Schouten
mirandaschouten@bibliotheekmontferland.nl

Telefoonnummer: 0316 22 11 84

Online
Website: www.bibliotheekmontferland.nl
Volg ons ook op Facebook en Instagram
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