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Titel: Het dikke boek van onze bijzondere natuur 
Auteur: Ben Hoare 
Leeftijd: vanaf 8 jaar 
 
Korte inhoud: Korte verhaaltjes en leuke weetjes over 
stenen en mineralen, kleine organismen, planten en 
dieren. Met van elk dier enz. een grote kleurenfoto en 
een kleine illustratie. Makkelijk te lezen. 

 

 
Titel: De natuur 
Auteur: Émilie Beaumont 
Leeftijd: vanaf 4 jaar 
 
Korte inhoud: Kinderen zullen geboeid raken door 
uiteenlopende onderwerpen zoals de geboorte en het 
leven van de dieren, het weer, de watercyclus, de 
bergen en de vulkanen. Ze leren bomen en bloemen 
te herkennen en de natuur te respecteren.   

 

 
Titel: Natuur 
Auteur: Alain Grée 
Leeftijd: kleuters 
 
Korte inhoud: Welke dieren leven er op een boerderij, 
in het bos en in je eigen tuin? Allerlei weetjes en 
interactieve vragen over en woorden rond de natuur. 

 

 
Titel: Het complete Ketnet tuinboek : spelen, zaaien 
en proeven in de tuin 
Auteur: Sarah Devos 
Leeftijd: vanaf 8 jaar 
 
Korte inhoud: Hoe kweek je groenten en kruiden voor 
de (moes)tuin of balkon? Met overzicht van 
werkzaamheden per seizoen en knutsel-en 
kookideeën.  



 

 
Titel: De vogelverschrikker 
Auteur: Elisabeth Marain 
Leeftijd: 1e leerjaar 
 
Korte inhoud: Boer Rijkeboer heeft graan gezaaid. 
Zelien moet de vogels weghouden van het zaad. Zal 
haar dat lukken? 

  

 
Titel: Mijn eerste seizoensgroeiboek : ik lees het zelf! 
Auteur: Heidi Walleghem 
Leeftijd: 1e leerjaar 
 
Korte inhoud: In de herfst wandelen Pim en Nel in het 
bos. Enkele maanden later wachten ze ongeduldig op 
de Sint en spelen ze in de sneeuw. In de lente zaaien 
ze groenten en planten ze bloemen in de tuin. En dan 
staat de grote vakantie voor de deur: ze maken 
plannen voor een zomer vol plezier! 
  

  

 
Titel: Olifant wil niet delen 
Auteur: Sue Graves 
Leeftijd: vanaf 4 jaar 
 
Korte inhoud: Olifant heeft een hekel aan delen. Maar 
als hij van oma een honkbalset krijgt, heeft hij 
daarvoor vrienden nodig. Met grappige 
kleurenillustraties en tips voor het samen lezen en 
napraten over delen.  

 

 
Titel: Samen sterk voor onze aarde 
Auteur: Nicola Davies 
Leeftijd: 6 tot 8 jaar 
 
Korte inhoud: Lees hoeveel soorten levende dingen er 
leven in o.a. de zee, oerwouden en woestijnen. Ze 
maken deel uit van een veel groter systeem, dat wordt 
verstoord door de mens door o.a. vervuiling en 
ontbossing. 
  



 

 
Titel: Ditjes & datjes: Dieren 
Auteur: Harriet Blackford  
Leeftijd: 3 tot 5 jaar  
 
Korte inhoud: Wat eten dieren? Hoe ziet de poep van 
dieren eruit? Allerlei weetjes van dieren, met 
collageachtige kleurenillustraties van dieren.  

 

 
Titel: Hallo wereld! : 12 kinderen uit diverse delen van 
de wereld vertellen over hun leven van elke dag 
Auteur: Rose-Mary De Boer 
Leeftijd: vanaf 8 jaar 
 
Korte inhoud: Hoe is het om een kind van 8 of 9 te zijn 
in Tibet, IJsland of Kenia? Twaalf kinderen vertellen 
hoe hun leven eruitziet.  

 

  

 
Titel: Kalm aan, Aapje! 
Auteur: Jess French 
Leeftijd: kleuters 
 
Korte inhoud: Aapje is jarig en heeft haast. Haar 
dierenvrienden zouden helpen met de muziek, de 
taart en de slingers voor het perfecte 
verjaardagsfeest. Maar alles is mislukt. De rustige 
luiaard helpt Aapje inzien dat het ook anders kan. 
Prentenboek met uitbundig kleurenillustraties, tekst op 
rijm en korte informatie over bedreigde diersoorten in 
Colombia. 
  

 

 
Titel: El pez arcoiris 
Auteur: Marcus Pfister 
Leeftijd: kleuters 
 
Het bekende boek  ‘De mooiste vis van de zee’ in het 
Spaans  
Korte inhoud: Omdat de mooiste vis van de zee al zijn 
schatten voor zichzelf wil houden, vinden de andere 
vissen hem niet aardig.  
  

https://gent.bibliotheek.be/catalogus?author=Harriet%20Blackford


 

 
Titel: De mooiste wiegeliedjes van hier en elders 
Auteur: Bart Voet 
Leeftijd: 0-2 jaar 
 
Korte inhoud: Kennismaking met o.a. een Spaans, 
Turks en Engels slaapliedje. Teksten van 13 
wiegeliedjes in verschillende talen, die met rustige 
begeleiding worden gezongen op de cd.  

 

 
Titel: Colombia 
Auteur: Chris Wallace  
In de reeks: Insight guides, Cambium reisgidsen 
 

Colombia herbergt prachtige steden, schitterend 
natuurschoon en een gastvrije bevolking. Het is een 
land met bergen, woestijnen en witte zandstranden, 
maar ook met precolumbiaanse schatten, prachtige 
nationale parken en woest stromende rivieren. 
  

 

 
Titel: Spaans  
Redacteur: Hans De Groot,  Montserrat Varela 
Navarro - Van Dale Beeldwoordenboek op reis 
 
Dit Van Dale Beeldwoordenboek op reis Spaans 
bevat 1.500 veelvoorkomende woorden die je op reis 
heel goed kunt gebruiken. Bij alle afbeeldingen vind je 
het woord in het Nederlands en in het Spaans  

 

https://gent.bibliotheek.be/catalogus?author=Chris%20Wallace
https://gent.bibliotheek.be/catalogus?series=Insight%20guides
https://gent.bibliotheek.be/catalogus?series=Cambium%20reisgidsen
https://gent.bibliotheek.be/catalogus?author=Hans%20De%20Groot
https://gent.bibliotheek.be/catalogus?author=Montserrat%20Varela%20Navarro
https://gent.bibliotheek.be/catalogus?author=Montserrat%20Varela%20Navarro

