Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------HET IDEE VAN GROEP 2
door Gisette van Dalen
Illustraties: Margreet de Bruin
Omslagontwerp: Albert Bloemert
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: 4-6 jaar
68 blz.
Prijs: € 9,95
Inhoud:
Bram en Tijs zitten in groep 2. Ze hebben twee juffen, juf Maria en juf Julia. De juffen hebben een project verzonnen,
over eten. De eerste project dag gaan ze pannenkoeken eten in een restaurant. Op de laatste project dag mogen ze
op school komen ontbijten. Juf Maria verklapt dat er dan een belangrijke gast komt. Misschien de burgemeester?
Maar juf Julia zegt dat het niet de burgemeester is. Dan komt Bram met het idee om toch de burgemeester uit te
nodigen voor het ontbijt. Juf Julia stuurt gelijk een mail en ja hoor, de burgemeester belooft te komen. Ze houden
het geheim voor juf Maria. Tijdens het ontbijt komt juf Maria binnen met haar nieuwe vriend, verkleed als nepburgemeester. Wat kijkt ze verbaasd als ze de echte burgemeester naast Bram en Tijs aan tafel ziet zitten!
Beoordeling:
Een leuk boekje om voor te lezen aan kleuters. De kinderen zullen genieten van de herkenbare situaties in de klas.
De christelijke identiteit zit op een natuurlijke wijze door het boek heen verweven. De bijpassende tekeningen zijn
vrolijk en humoristisch.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

HET GEHEIM VAN GRIT, avonturen van Steef Stekel deel 2
door Lianne Biemond
Illustraties: Marijke Duffhauss
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Niveau: AVI E3
74 blz.
Prijs: € 9,95
Inhoud:
Steef en Suus wonen naast elkaar. Ze mogen samen oom Piet, de dierendokter helpen. Ze maken een bak voor Grit,
de hond van oom Piet. Als de bak bijna klaar is, mogen Steef en Suus iets moois zien. Grit wordt op de behandeltafel
gelegd en tante Riek gaat een echo maken van de buik van Grit. Steef en Suus kijken goed en opeens zien ze dat Grit
een puppy, een babyhondje in haar buik heeft en niet één maar wel vijf! Ze kunnen haast niet wachten. Dan worden
ze gebeld door oom Piet. Grit is kwijt. Met z’n allen gaan ze zoeken. Dan vindt Steef de hond in een kast, met vijf
jonge hondjes!
Beoordeling:
Hoewel dit het tweede deeltje is in de serie ‘avonturen van Steef Stekel’, is het niet echt een vervolg. Je kunt dit
boekje dan ook zelfstandig lezen. Door de opmaak, grote letters, korte zinnen, zullen de beginnende lezers dit boek
graag lezen. Het is een leuk en origineel verhaal, zeker voor jongens en meisjes die van dieren en in het bijzonder van
honden houden. Er staan leuke, grappige tekeningen in het boek, maar af en toe ook een beetje saai. Bijvoorbeeld
als er zes bladzijden achter elkaar iedere keer één hondje wordt afgebeeld. Het christelijke element komt naar voren
als Steef na het eten dankt en moeder zegt dat ze een verhaal over Mozes gaat lezen.
Eindoordeel:
Aanbevolen
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE BLINDE BARTIMEUS en JOZEF
door Laura Zwoferink
Illustraties: Jaap Kramer
Uitgeverij Den Hertog, Houten
Leeftijd: vanaf 1,5 jaar
16 blz.
Prijs: € 5,50
Inhoud:
Op eenvoudige wijze wordt kort de geschiedenis verteld van de blinde Bartimeüs die bleef roepen om hulp totdat
Jezus hem liet halen. Als Jezus vraagt wat Bartimeüs wil, zegt hij: dat ik kan zien. Dan wordt Bartimeüs genezen.
Het andere boekje gaat over Jozef, hij krijgt een mooie jas van zijn vader, wordt door zijn jaloerse broers in de put
gegooid. Jozef komt in Egypte terecht, maar ook daar zorgt de HEERE voor Jozef. Als hij onderkoning is, komen zijn
broers om eten vragen.
Beoordeling:
In korte zinnen worden de geschiedenissen van Bartimeüs en Jozef op eenvoudige bijbelgetrouwe wijze verteld. De
kleurige illustraties zullen de kleintjes zeker aanspreken. Deze twee boekjes voor peuters, zijn gemaakt van stevig
karton zodat de peuters ze zelf kunnen ‘lezen’.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar niet geschikt voor de zondagsschoolleeftijd

TOCH KERSTFEEST VOOR FEMKE
door C. van den End
Illustraties: de Boer Illustraties
Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasserdam
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Leesniveau: AVI M4
60 blz.
Prijs: € 8,50
Inhoud:
Femke en haar broer Bram wonen op de boerderij. Het gaat vriezen. Vlakbij de boerderij is een vliet, er ligt al ijs op.
Als Femke uit school komt, moet ze altijd langs het enge huis. Daar is een gevaarlijke hond. Gelukkig ziet ze hem nu
niet. Op zaterdag gaan ze allemaal schaatsen. De volgende dag gaan ze naar de kerk. Als ze weer thuis zijn ziet Bram
dat er iets gebeurd is op de vliet, er is een jongen door het ijs gezakt. Vader redt hem met een ladder. Op school
oefenen ze voor het kerstfeest, Femke mag wat opzeggen. Op weg naar huis staat een jongen met de enge hond op
de weg. De jongen hitst de hond op en de hond bijt Femke in haar been. Ze moet naar de dokter en het is de vraag of
ze naar het kerstfeest kan. Gelukkig komt het goed. Op het kerstfeest komt de jongen om vergeving vragen.
Beoordeling:
Het is een verhaal van vroeger. Maar de avonturen die erin staan zijn leuk beschreven. Wel zijn Femke en Bram erg
braaf… De christelijke levenswijze is door heel het boekje heen verweven. Er wordt gebeden en gedankt, uit de Bijbel
gelezen, erover gesproken.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BIJBELSE LIEDEREN VOOR JONGE KINDEREN
Samenstelling: A.C. Jacobsen-Bosma
Illustraties: Anita Engelen
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 4 jaar
58 blz.
Prijs: € 9,95
Inhoud:
Bijbelse liederen voor jonge kinderen is een selectie van Bijbelse liederen die geschikt zijn om jonge kinderen aan te
leren. De bundel bevat 24 liederen. Elk lied is voorzien van muzieknotatie en een afbeelding. De afbeeldingen zijn
ook bedoeld om jonge kinderen eenvoudig hun favoriete lied te laten kiezen. De bundel bevat o.a. liederen van
Hanna Lam. Een belangrijk deel van de liederen is overgenomen uit de bundel ‘Ook uit de mond der kind’ren’.
Beoordeling:
De bundel bevat Bijbelse liederen die op zondagsschool en thuis gezongen kunnen worden. De liederen verschillen
onderling wel in toon in niveau. Naast wat moeilijkere klassieke liederen als ‘Neem mijn leven laat het Heer’’, staan
eenvoudige liedjes als ‘Verjaardag is een fijne dag’. De bundel bevat ook gezongen gebeden voor kleine kinderen als
‘Ik ga slapen ik ben moe’ en ‘Heer’, al ben ik nog maar klein’. Nummering van de liederen was fijn geweest. Een
overzicht op 1 pagina met alle afbeeldingen bij de liederen zou het kiezen van een lied voor jonge kinderen
vergemakkelijken. De bundel bevat geen afbeeldingen van de Heere Jezus.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

SUUS EN SEM GAAN SCHAATSEN
door Linda Bikker
Illustraties: Linda Bikker
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Leesniveau AVI E3
32 blz.
Prijs: € 9,95
Inhoud:
De auteur heeft een leuk boek geschreven over twee kinderen Suus en Sem in de winter. Suus ziet hoe Sem op het
ijs staat en wil ook. Ze zouden best willen schaatsen, maar die hebben ze niet. Maar de opa van Suus heeft een krat
vol schaatsen, ook voor Sem. Suus kan al snel schaatsen, maar Sem lukt het niet. Opnieuw is het opa die uitkomst
biedt. Sem mag helpen met timmeren. Ze maken samen een slee en als die klaar is, maakt opa twee ijzers van
schaatsen aan de onderkant. Nu kan Sem ook het ijs op, samen met Suus.
Beoordeling:
Dit boek is een vrolijk en winters leesboekje voor beginnende lezers.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar niet geschikt om uit te delen op het Kerstfeest vanwege het ontbreken van de christelijke identiteit
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DE BOOM VAN ISAÏ – Uitzien naar het Kerstfeest
door W. Kloosterman-Coster en A. Kloosterman-van der Sluys
Illustraties: Anita Engelen
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: 3-8 jaar
36 blz.
Prijs: € 14,95
Boekje is geniet en bevat een posterpakket
Inhoud:
Dit boekje is te gebruiken in de adventsperiode. In 30 korte hoofdstukken worden zowel gedeeltes uit het Oude
Testament als uit het Nieuwe Testament behandeld. Op iedere bladzijde staat een tekstgedeelte, een uitleg van dat
Bijbelgedeelte, een bijpassend symbool en twee of drie vragen. Onder andere ‘De boom van Isaï, de schepping en
zondeval, Rachab, Jesaja en Jeremia, Nehemia en Johannes de Doper komen aan de orde.
Beoordeling:
Een waardevol boekje voor de adventstijd. In de eerste plaats om thuis iedere dag uit te lezen. Maar ook te
gebruiken op de zondagsschool. Bij ieder Bijbelgedeelte hoort een plaatje met een symbool dat verwijst naar een
Bijbelse geschiedenis of profetie over de komst van de Zaligmaker. Het symbool laat zien welke weg God ging met
Zijn volk tot aan de komst van de Messias en hoe wij ook vandaag nog mogen uitzien naar Zijn komst. Deze plaatjes
met symbolen zijn bijgevoegd evenals een poster met een boom. Na het lezen van een hoofdstukje kunnen kinderen
het bijbehorende symbool in de boom plakken. Voor de jongste kinderen (de aanbevolen leeftijd is 3-8 jaar) zijn het
boekje en de persoonlijke vragen nog wel wat moeilijk.
Eindoordeel:
Warm aanbevolen

ZZZOEM
door Hilde de Vaal
Illustraties: Sanne Miltenburg
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Leesniveau: AVI E3 / CLIB S
32 blz.
Prijs: € 9,95
Inhoud:
Kas heeft een bult op zijn neus. Niek lacht hem uit. Kas is boos en vecht. Maar hij krijgt spijt en maakt het goed. Dan
heeft Kas een plan met Niek. Zzzzzz klinkt het in de klas ...
Beoordeling:
Een leuk boek, met grote aansprekende platen, dat beginnende lezers helemaal zelf kunnen lezen.
Een christelijke strekking wordt echter gemist.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het kerstfeest, gezien het ontbreken van een duidelijke
christelijke strekking
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Leeftijd 4-6 jaar
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PAS OP VOOR HET BOS (deel 3)
door Bram Kasse
Illustraties: Daan van Oostenbrugge
Uitgeverij Den Hertog, Houten
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Leesniveau: AVI M3 / CLIB 3
69 blz.
Prijs: € 9,50
Inhoud:
Waar is brok de boef? Geen mens die het weet. Jip denkt er niet aan. Hij is te druk. Met de broers brengt hij brood
rond. 'Maar ga niet door het bos!' zegt pap. 'Doe dat niet!'
Dan ziet Jip een spoor. Het gaat naar het bos...
Beoordeling:
Weer een grappig en toch eenvoudig verhaal in deze leuke serie, dat beginnende lezers al snel zelf kunnen lezen. Het
boek ademt een positieve sfeer, maar een christelijke strekking wordt gemist.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het kerstfeest, gezien het ontbreken van een duidelijke
christelijke strekking

TON WIL STOER ZIJN (deel 2)
door Janco Bunt – Koster
Illustraties: Anneke Verheul
Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasserdam
Leeftijd: vanaf 6 jaar
Leesniveau: AVI E3
62 blz.
Prijs: € 8,10
Inhoud:
Fien is al groot. Fien kan alles. Ze denken dat Ton niets kan. Maar hij wil stoer zijn! Ton glipt de deur uit samen met
de hond van Fien. Weg van huis, naar het bos. Hij gaat een schat zoeken. Mag dat wel? De lucht wordt donker en het
gaat heel hard regenen. Ton is kletsnat en hij voelt zich niet meer zo stoer. Zal hij naar huis gaan? Nee… hij heeft een
ander plan!
Beoordeling:
Een leuk boek over een avontuur dat Ton beleeft. Goed zelf te lezen door een beginnende lezer. Het verhaal ademt
een positieve sfeer, maar een christelijke strekking wordt gemist.
Eindoordeel:
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het kerstfeest, gezien het ontbreken van een duidelijke
christelijke strekking

5

