Boeken om

met je baby/peuter
van te smullen
… vind je ook in de bib!

Stadsbibliotheek Tienen

Baby's en boeken?
Natuurlijk!
Kinderen die van bij de geboorte verwend worden met boeken, liedjes,
versjes en verhalen leren veel nieuwe woorden en zinnen, ze raken
vertrouwd met boekentaal en ze kunnen sneller lezen. Samen in een
boekje kijken is bovendien goed voor levenslange herinneringen aan
warme momenten en geborgenheid.
De eerste maanden
Een baby voelt (en proeft!) graag knisperboekjes, badboekjes, stoffen boekjes
en houdt van felle kleuren. Laat ze overal in huis rondslingeren, want je kind
leert boekjes al spelenderwijs kennen. In het begin heeft je baby misschien
enkel plezier in het omslaan van de pagina’s. Laat hem gerust
experimenteren. De prenten bekijken volgt later wel.
Na 1 jaar
Na ongeveer een jaar wordt je kind handiger met kartonboekjes. Felle kleuren,
flapjes en eenvoudige afbeeldingen van dagelijkse dingen zoals speelgoed en
eten, zijn ideaal. Je kan vertellen wat je ziet, geluiden nabootsen en inspelen
op de reacties van je kind. Je baby begrijpt al veel meer dan hij kan zeggen!
Rond 2 jaar
Rond de leeftijd van twee jaar genieten kinderen van eenvoudige, herkenbare
verhalen die een tikkeltje grappig of ondeugend zijn. Zoek je een geschikt
boek voor je peuter? Ga dan niet op leeftijd af, maar speel in op wat je kind
boeit. Wil het een verhaal of een aanwijsboekje? Zoek boeken die aansluiten
bij zijn leefwereld: aankleden, in bad gaan, boodschappen doen, afscheid
nemen, een nieuw broertje of zusje. Je peuter houdt van veilige, herkenbare
verhalen met figuren die net als hij ondeugend, nieuwsgierig en tegendraads
zijn!
Liedjes en versjes
Samen eenvoudige rijmpjes opzeggen en kinderliedjes zingen vindt je kind
heel prettig. Het geniet van klank, ritme, intonatie en van jouw aandacht. Een
baby begrijpt schoot- en wiegeliedjes nog niet, maar herkent wel snel de
melodie als hij een liedje vaak hoort. Herkenning doet hem lachen en
herhaling prikkelt hem tot nabootsing. Stimuleer je baby tot meebewegen,
wiegen of meeklappen. Een peuter probeert al vlug om zelf mee te zingen.
Bron: www.boekbabys.be
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DE JEUGDBIB
De jeugdbib vind je in de hoofdbibliotheek van Tienen op de Grote Markt,
op de 1e verdieping. Voor je baby/peuter vind je er al vele leuke
prentenboeken (zie verder in deze folder). Maar ook cd’s en dvd’s,
aangepast aan de leeftijd. De jeugdbib is helemaal GRATIS voor
kinderen. Kom zeker eens langs!

In deze folder kan je alvast kennismaken met het aanbod van de baby- en
peuterboekjes.

BABY- en PEUTERBOEKEN
in de bib
AANWIJSBOEKEN & BEELDWOORDENBOEKEN
Plaatjes benoemen en woordenschat verrijken
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ik en mijn straat / Liesbet Slegers
Dotje op vakantie / Yves Got
Dierenboek / Kathleen Amant
Tsjiep : het boek vol geluiden (uitgeverij Gottmer)
Wat trek ik aan? / Klaas Verplancke en Veroniek Sanctobin
Kleurige kijkboeken / Mandy Stanley
Woordjes leren met Nellie en Cezar / Ingrid Godon
Mijn eerste Van Dale voorleeswoordenboek
Richard Scarry's reuzeleuk kijkwoordenboek
…
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EENVOUDIGE VERHALEN
Herkenbare situaties, angsten overwinnen, dwarsliggen en
verbanden leggen
Je peuter leert verbanden leggen tussen twee plaatjes en korte
verhalen volgen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld eten, spelen,
aankleden, op het potje, een broertje of zusje, knuffel kwijt, slapen
gaan, bang in het donker,... Spannende verhalen, die eindigen in een
knus en veilig nest, zijn hier op hun plaats. Boeken over dwarsliggers
zijn ook populair.
●
●
●
●
●
●
●
●

Gonnie en Gijsje / Olivier Dunrea
En nu lekker slapen, Sam / Amy Hest
Op je potje, konijn / Kathleen Amant
Knuffel / Jez Alborough
Knuffelkonijn / Emile Jadoul
Max in de speeltuin / Guido van Genechten
Ik speel mee! / Dirk Nielandt en An Candaele
…

REEKSEN
Reeksen – dezelfde helden – herhalingen
Dezelfde figuren in verschillende boekjes ontmoeten, helpt peuters om
greep te krijgen op het verhaal. Eenzelfde verhaal willen ze vaak ook
opnieuw en opnieuw horen.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reeks van Karel / Liesbet Slegers
Reeks van Kaatje / Liesbet Slegers
Reeks van Kleine Leon / Linne Bie
Reeks van Uk en Poes / Jeanne Ashbee
Reeks van Bartolomeus / Virginia Miller
Reeks van Jules / Annemie Berebrouckx
Reeks van Luna en Linde / Marjolein Pottie
Reeks van Dikkie Dik / Jet Boeke
Reeks van Nijntje / Dick Bruna
Kartonboekjes van Kleine Ezel / Annemarie Van Haeringen
…
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SPEELBOEKJES
Voelboekjes, flapjesboeken, geurboekjes, geluidsboekjes …
Deze boekjes zijn heel geliefd maar ze gaan ook gemakkelijk stuk.
Een aanleiding dus om peuters te leren omgaan met boekjes.
Verschillende zintuigen worden geprikkeld.
●
●
●
●
●
●

Dribbel / Eric Hill
Flapjesboeken van Nijntje / Dick Bruna
Flapjesboeken van Muis / Lucy Cousins
Reeksen Kijk en voel / Kras en ruik
Lawaai-boeken van Muis / Lucy Cousins
…

LIEDJES, RIJMPJES EN VERSJES
Bij deze boekjes hoort vaak een cd!
●
●
●
●
●

Rijmpjes en versjes uit de oude doos /S. Abramsz en Bert Bouman
Mijn handen dansen / Riet Wille en Ingrid Godon
Het liedjesboek van kleine Leon / Linne Bie
Boem ra-ta-ka-ta: 40 vrolijke peuterliedjes
…

VERTROUWD VAN TV

…
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TIPS BIJ HET KIEZEN
 HELDER EN HERKENBAAR: zowel de illustraties als de situaties aansluiten bij de leefwereld van je peuter
 HERHALING HELPT: zo krijgt je peuter greep op het verhaal
 DUIDELIJKE VERHAALLIJN: begin-midden-slot
 DUIDELIJKE ILLUSTRATIES
 STEVIG: bestand tegen gretige peuterhandjes

MET JE PEUTER NAAR
DE BIB: praktisch
Samen met een (drukke) peuter naar de bib? Jazeker!

→ op elke afdeling vind je een speelhoekje voor jonge kinderen
→ de lift brengt je met buggy en al naar de 1e of 2e verdieping
→ er is een toilet op de 1e verdieping naast de jeugdafdeling, maar
enkel het toilet op het gelijkvloers heeft een verzorgingskussen voor
noodgevalletjes
Heb je zelf nog suggesties voor een peutervriendelijke bib?
Laat het ons weten via de suggestiebus in de inkomhal van de bib.
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Ook voor ouders!
De bibliotheek heeft ook voor jonge ouders
heel wat boeken OVER kinderen!
Een greep uit het aanbod:


















Op vakantie met peuters en kleuters
Met peuters op de fiets of naar het zwembad
Opvoeden kan je leren
Grenzen stellen
De nieuwe vader
Moederschap voor beginners
Gezond koken voor peuters
Consuminderen met kinderen
Spelletjes voor ukkepukken
Kinderkamers inrichten
Creatief naaien en breien voor peuters
Taalstimulering bij kinderen
Liedjes en dansen voor peuters
Als je kindje ziek is
Voorlezen voor kleine kinderen
Tijdschriften voor jonge ouders
…

Volwassenen (tot 59 jaar) betalen 5 euro lidgeld per jaar. Lenen is gratis,
enkel voor films betaal je leengeld. Meer info in onze uitgebreide
informatiefolder. Of kom gewoon langs!
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Stadsbibliotheek Tienen
Grote Markt 3 - 3300 Tienen
016 80 56 70
tienen@bibliotheek.be
www.tienen.be/bibliotheek
www.facebook.com/bibliotheektienen
OPENINGSUREN TIJDENS DE SCHOOLWEKEN:
VOLWASSENENAFDELING
Maandag
14.00 – 20.00 uur
10.00 – 12.00 uur
Dinsdag
14.00 – 17.00 uur
Woensdag
12.00 – 19.00 uur
10.00 – 12.00 uur
Donderdag
14.00 – 17.00 uur
Vrijdag
14.00 – 19.00 uur
Zaterdag
10.00 – 13.00 uur

JEUGDAFDELING
15.00 – 19.00 uur
15.00 – 17.00 uur
12.00 – 18.00 uur
15.00 – 17.00 uur
15.00 – 18.00 uur
10.00 – 13.00 uur

Onze catalogus op het internet
http://tienen.bibliotheek.be

Namens het college van burgemeester en schepenen,
Wim Bergé, schepen van cultuur
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OPENINGSUREN TIJDENS DE VAKANTIEWEKEN:
VOLWASSENENAFDELING
JEUGDAFDELING
Maandag
14.00 – 20.00 uur
14.00 – 19.00 uur
10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur
Dinsdag
14.00 – 17.00 uur
14.00 – 17.00 uur
Woensdag
14.00 – 19.00 uur
14.00 – 18.00 uur
10.00 – 12.00 uur
10.00 – 12.00 uur
Donderdag
14.00 – 17.00 uur
14.00 – 17.00 uur
Vrijdag
14.00 – 19.00 uur
14.00 – 18.00 uur
Zaterdag
10.00 – 13.00 uur
10.00 – 13.00 uur
Vakantieweken: krokusvakantie, paasvakantie, juli en augustus,
herfstvakantie, kerstvakantie

