Vreemde Eend boekenlijst
SINTERKLAAS
Sinterklaasje, Liesbet Slegers, Clavis, 2010.
Een boekje dat veel facetten van het overbekende Sinterklaasverhaal uitbeeldt: de Sint die met
zijn Pieten in Spanje woont, kinderen die verlanglijstjes schrijven en hun schoentje
klaarzetten. Vanaf 2 jaar.
De mijter van Jules, Annemie Berebrouckx, Zwijsen-Infoboek, 2004.
Peuter Jules heeft samen met papa en mama een mijter gemaakt voor Sinterklaas. Die mijter
zet hij samen met zijn schoentje en zijn verlanglijstje klaar voor de Sint. Wanneer Sinterklaas
de volgende dag Jules klas bezoekt, blijkt dat hij Jules’ mijter écht draagt. Kartonboekje vanaf
2 jaar.
Sinterklaas, Charlotte Dematons, Lemniscaat, 2007.
Tekstloos groot formaat kijk- en zoekboek over Sinterklaas. Vanaf het eerste tot aan het laatste
schutblad vertelt het uitgebreid en sfeervol het verhaal rond 6 december. Vanaf 4 jaar.
De kleren van Sinterklaas, Paul Biegel en Sanne Te Loo (ill.), Lemniscaat, 2009.
Anouk heeft op de logeerkamer een koffer gezien met de kleren van de Sint. Op een avond
ontdekt ze dat Sinterklaas zich aan het aankleden is. Vanaf 4 jaar.
KERSTMIS
De kerstboom van Jules, Annemie Berebrouckx, Zwijsen-Infoboek, 2003.
Jules mag met papa mee een kerstboom kopen. Die past nauwelijks in de auto. Nog minder in
huis. Dus zaagt papa er een stukje af. Ze versieren de boom en vieren gezellig kerstfeest.
Kartonnen prentenboekje vanaf 2 jaar.
Kerstfeest met kikker, Max Velthuijs, Leopold, 2005.
Voordat het Kerstmis is, spelen Eend en Kikker in de sneeuw. Dan gaan ze een boom halen en
hangen de lichtjes erin. Varkentje bakt een taart en samen met Rat en Haas vieren ze
Kerstmis. Kartonboekje vanaf 2 jaar.
Kerstmis, Dick Bruna, Mercis, 2005.
In zijn bekende tekenstijl heeft de Nijntje-auteur ook het kerstverhaal uitgebeeld. Vanaf 3 jaar.
Kerstfeest in de klas, Nannie Kuiper en Alice Hoogstad (ill.), Ploegsma, 2007.
Tijdens de laatste dagen voor de kerstvakantie, wordt er op school al Kerst gevierd. Het begint
met het samen uitzoeken van een kerstboom en eindigt met een kerstdiner in de klas. Met
tekst op rijm. Vanaf 4 jaar.
Vrolijk kerstfeest, Ollie!, Olivier Dunrea, Gottmer, 2008.
De gansjes Gonnie, Gijsje, Bo, Eddie en Ollie wachten en wachten. Komt Kerstmis er al aan?
En de ganserik met de cadeautjes? Vanaf 2 jaar.
Vrolijk kerstfeest, Dotje!, Yves Got, Gottmer 2001.
Van kerstboom tot donsjack en van sneeuwman tot snowboarden: in meer dan honderd naïefrealistische tekeningen in felle kleuren met dikke zwarte contourlijnen toont Yves Got de
winterse kerstwereld in beeld.

LENTE
Lente, Jan Van Coillie en Ingrid Godon (ill.), Averbode, 2006.
Kartonnen prentenboekje in de reeks “Woordjes leren met Nellie & Cézar”
Twee dierenvriendjes, een muis en een kikker, picknicken op een mooie lentedag. Allerlei
dieren en voorwerpen worden voorgesteld die buiten te zien zijn. De tekst is op rijm. Vanaf
2,5 jaar.
Jules in de lente, Annemie Berebrouckx, Zwijsen-Infoboek, 2005.
Jules geniet op een mooie lentedag van de warme zon. Hij gaat languit op het gras liggen en
kijkt naar de mooie blauwe lucht. Totdat er plots een druppel op zijn been valt, en dat blijkt
geen regendruppel te zijn. Kartonnen prentenboekje vanaf 3 jaar.
Leve de lente!: kijk- en zoekboek, Rotraut Susanne Berner, Lannoo, 2009.
Groot hardkartonnen, tekstloos prentenboek. Op de vrolijke, drukbevolkte tekeningen volgen
we het leven van de bewoners van een klein stadje op een mooie lentedag. Vanaf 3 jaar.
Un an, le printemps, Charlotte Freraux, Memo.
Woordenloos kijkboek waarvan de bladzijden openklappen tot één grote kijkplaat van een
weids voorjaars landschap vol kleine details.
L'uovo e la Gallina, Iela & Enzo Mari, Babalibri, 2004.
Woordenloos prentenboek over een kip en een ei. Een kip legt een ei, broedt het ei uit, een
kuikentje wordt geboren, het kuiken wordt stilaan kip.
ZOMER
Zomer, Jan Van Coillie en Ingrid Godon (ill.), Averbode, 2009.
Kartonnen prentenboekje in de reeks “Woordjes leren met Nellie & Cézar”
Nellie de muis en Cezar de kikker spelen samen in de tuin. Een kort verhaaltje in rijmvorm,
waarin woordjes geleerd kunnen worden over insecten, dingen in de zomer in de tuin,
zomerfruit, een dagje naar het strand en kamperen. Vanaf 2,5 jaar.
Zonnige zomer: kijk- en zoekboek, Rotraut Susanne Berner, Lannoo, 2007.
Groot hardkartonnen, tekstloos prentenboek met zeven kijk- en zoekplaten vol zomerse
taferelen. Vanaf 3 jaar.
Un an, L'été, Charlotte Freraux, Memo.
Woordenloos kijkboek waarvan de bladzijden openklappen tot één grote kijkplaat van een
weids zomers landschap vol kleine details.
Naar zee, Ingrid Godon, Lannoo, 2007.
Tekstloos prentenboek over zomers strandplezier: zwemmen, spelen, ijsje eten... Rijk aan
details die uitnodigen tot benoemen en vertellen. Vanaf 2,5 jaar.
Een dagje aan zee, Germane Zullo, Nieuw Amsterdam, 2008.
Groot kartonboek met kijkplaten in levendige, vrolijke kleren over wat je aan zee en strand
kunt beleven. Vanaf 4 jaar.

HERFST
Herfst, Jan Van Coillie en Ingrid Godon (ill.), Averbode, 2006.
Kartonnen prentenboekje in de reeks “Woordjes leren met Nellie & Cézar”
Nellie en Cezar verzamelen bladeren, nootjes en kastanjes in het bos, tot regen en wind hen
naar huis jagen. Een rijmvertelling, vier kijkplaten en raadselrijmpjes. Vanaf 2,5 jaar.
Het is herfst: kijk- en zoekboek. Rotraut Susanne Berner, Lannoo, 2006.
Groot hardkartonnen, tekstloos prentenboek. Op de vrolijke, drukbevolkte tekeningen volgen
we het leven van de bewoners van een klein stadje. Het is herfst en er is feest in de stad. Vanaf
3 jaar.
Un an, l'automne, Charlotte Freraux, Memo.
Woordenloos kijkboek waarvan de bladzijden openklappen tot één grote kijkplaat van een
weids herfstlandschap vol kleine details.
WINTER
Winter, Jan Van Coillie en Ingrid Godon (ill.), Averbode, 2006.
Kartonnen prentenboekje in de reeks “Woordjes leren met Nellie & Cézar”
Cezar de kikker en Nellie de muis gaan samen in de sneeuw spelen. Met vier vertelplaten met
rijmpjes die de lezer kan afmaken. Vanaf 2,5 jaar.
Wat een winter!: kijk- en zoekboek. Rotraut Susanne Berner, Lannoo, 2004.
Groot hardkartonnen, tekstloos prentenboek. Op de vrolijke, drukbevolkte tekeningen volgen
we het leven van de bewoners van een klein stadje in de winter. Vanaf 3 jaar.
De sneeuwman, Raymond Briggs, Rubinstein, 2010.
Een jongetje maakt een grote sneeuwman waarmee hij 's nachts in zijn droom allerlei
avonturen beleeft. 's Morgens vindt hij alleen nog maar hoopjes sneeuw met hoed, sjaal en
enkele kooltjes. Tekstloos prentenboek. Vanaf 4 jaar.
Un an, L'hiver, Charlotte Freraux, Memo.
Woordenloos kijkboek waarvan de bladzijden openklappen tot één grote kijkplaat van een
weids winters landschap vol kleine details.
Wat een kou! Vos en Haas, Sylvia Vanden Heede, Lannoo, 2009.
Vos en Haas gaan ieder een sneeuwpop maken. Vos maakt Haas en Haas maakt Vos. Ze
trekken de poppen hun eigen kleren aan, maar dan krijgen ze het zó koud. Gelukkig heeft Uil
lekkere warme thee. Vanaf 4 jaar.
Kikker in de kou, Max Velthuijs, Leopold, 1992.
Terwijl de andere dieren van de winter genieten, heeft kikker het vooral koud. Zijn vrienden
zorgen voor hem als hij bijna doodvriest. Vanaf 4 jaar.

VIER SEIZOENEN
Vier seizoenen, Blex Bolex, Clavis, 2010.
Kijkboek met afbeeldingen van mensen, voorwerpen en begrippen die alle op de een of
andere manier met een seizoen te maken hebben. Soms voor de hand liggend, soms
onverwacht en prikkelend.
L'Albero, Iela Mari, Babalibri, 2008.
Woordenloos prentenboek over het leven in en rond een boom door de vier seizoenen heen. In
de winter lijkt alles stil: een leeg nest wacht op nieuwe bewoners, een eekhoorn wacht in zijn
holletje op de dooi. Maar dan barst de lente los, wordt het zomer, herfst en weer winter.
Nijntje en de seizoenen, Dick Bruna, Mercis, 2008.
Groot hardkartonnen boek over het bekende figuurtje Nijntje, waarin de seizoenen centraal
staan: jonge dieren kijken in de lente, zwemmen in de zomer, blaadjes aanharken en schuilen
onder de paraplu in de herfst en sleeën in de winter. Vanaf 1,5 jaar.
FEEST (algemeen)
Het feestenboek, Ingrid Godon, Lannoo, 2006.
Tekstloos prentenboek waarin we Jasper en zijn familie tijdens zes feesten volgen: zijn
verjaardag, een schooltoneel, een huwelijk, Sinterklaas, Kerstmis en een geboortefeest.
Vanaf 3 jaar.
Waar is de taart, Thé Tjong-Khing, Lannoo, 2004.
Twee muizen stelen de taart van meneer en mevrouw Hond. Die zetten de achtervolging in,
maar onderweg zijn er tal van voorvalletjes waarin allerlei dieren betrokken raken. Tekstloos
prentenboek met panoramische platen waarop je telkens een twintigtal dieren kan volgen.
Vanaf 5 jaar.
Picknick met taart, Thé Tjong-Khing, Lannoo, 2008.
Meneer en mevrouw Hond zijn erg trots op de twee taarten die ze gemaakt hebben voor de
picknick die ze samen met de andere dieren zullen hebben. Onderweg gebeurt er een
ongelukje met de taarten, maar gelukkig komt alles goed. Tekstloos prentenboek met
panoramische platen waarop je alle gebeurtenissen kan volgen.
Vanaf 5 jaar.
VERJAARDAG
Feestpark, Tom Schoonooghe, Lannoo, 2009.
Een jongetje gaat met zijn moeder naar een verjaardagsfeestje in een park en wandelt een
wereld in waar alles kan en alles mag. Doorheen het boek volgen we hun wandeling en de
activiteiten van een heleboel andere mensen en wezens. Realiteit en dromen vloeien in elkaar
over. Vanaf 4 jaar.
Vos en Haas en het feest van Uil, Sylvia Vanden Heede en Thé Tjong-Khing (ill.), Lannoo,
2008.
Groot kartonboek. Uil is jarig en Vos en Haas komen naar het feest. Eerst wordt iedereen
boos, maar als ze allemaal samen een stuk van de taart opeten, wordt het toch nog echt feest.
Vanaf 4 jaar.

Kikker en een heel bijzondere dag, Max Velthuijs, Leopold, 2007.
Haas heeft aan Kikker beloofd dat het een heel bijzondere dag zou worden, maar niemand
weet waarom. Kikker denkt dat Haas hem voor de gek heeft gehouden en gaat verdrietig naar
huis. Dan blijkt dat Haas een groot feest voor Kikker heeft georganiseerd voor zijn
verjaardag. Vanaf 4 jaar.
CARNAVAL
Jules viert carnaval, Annemie Berebrouckx, Zwijsen-Infoboek, 2006.
Kartonnen prentenboekje waarin Jules en zijn zusje verkleed naar school mogen.
Vanaf 3 jaar.
Verkleedfeest, Nannie Kuiper en Alice Hoogstad (ill.), Ploegsma, 2010.
Juf geeft een verkleedfeest in de klas. De kinderen van de groep zijn goed doorheen het boek
te volgen: ze verkleden zich, schminken zich, doen spelletjes etc. De tekst leest als een lang
gedicht. Een boek voor carnaval of een andere verkleedgelegenheid. Vanaf 4 jaar.
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