
Fotoset ‘Dulce in Guatemala’ 

Boekenlijst 
Boekentips om te gebruiken tijdens de activiteiten, vrijblijvend aan te bieden aan de kinderen 

tijdens het werken met de fotoset of om in je boekenhoek te plaatsen. 

Deze boeken zijn verbonden met thema’s die aan bod komen in het verhaal van Dulce en/of tijdens 

de verwerkingsactiviteiten. 

 

Thema water 

 

Onder water / Onder de grond  - Aleksandra en Daniel Mizielinscy 
 
Informatief prentenboek over de ondergrondse en de 
onderwaterwereld. 

 

 

Kom nou Bommes – Jane Simmons 
 
Prentenboek over hoe een jonge nieuwsgierige eend het leven in en 
rond de vijver ontdekt. 

 

 

Water – Suzan Boshouwers 
 
Informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar over het thema 
water (waterkringloop, watergebruik, het belang van water …). 

 

 

Plasticsoep – Judith Koppens 
 
Een vrolijk verhaal waarin kinderen beleven en ervaren dat ze met 
iets kleins grote dingen kunnen bereiken. Voor alle kinderen vanaf 5 
jaar. De Klimaatjes genieten van de zon en de zee. Wanneer Kikker 
een frisse duik neemt, lijkt hij daarna wel een plastic zeemonster. Er 
plakt allemaal rommel aan zijn kikkerlijf! Gelukkig weten de 
Klimaatjes een oplossing. 



 

De eend die niet van water hield – Steve Small 
 
Tijdens een stormachtige nacht staat een verdwaalde k ikker bij Eend 
voor de deur. Eend vraagt hem binnen. Ze hebben het heel gezellig 
samen, ook al houdt Eend niet van water en Kikker juist heel veel. 
Als Kikker zijn huis heeft teruggevonden, mist Eend hem heel erg. 
Prentenboek met humoristische, krachtige kleurenillustraties. Vanaf 
ca. 4 jaar. 

 

De wetenschap van water – Cécile Jugla 
 
Is water altijd vloeibaar? En weet je wat drijft en zinkt? Doe dan de 
tien proefjes met water, die stapsgewijs met tekeningen worden 
uitgelegd. En lees hoe dat allemaal kan, over de natuurkundige 
werking. Met hulp vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.  

 

De krokodil die niet van water hield – Gemma Merino 
 
Een kleine krokodil voelt zich eenzaam, want hij is de enige krokodil 
die niet van water houdt. Als hij heel hard moet niezen, wordt 
duidelijk waarom niet. Hij kan heel andere dingen! Prentenboek met 
paginagrote kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar.  

 

Een gat in de zee?: over water – Monique van Hest 
 
Wat is water fijn! Met een boot in bad. Of een duik in de zee. 
Samenleesboek voor kleuters om in aanraking te komen met 
woorden en letters. Met eenvoudige informatie over water. AVI-Start. 
Vanaf ca. 5 jaar. 

 

Dierenbaby’s in het water – Jennifer Schofield 
 
Zeven dieren en hun jongen, die in of om het water leven, worden 
getoond. Met korte teksten en kleurenfoto's. Vanaf ca. 4 jaar; zelf 
lezen vanaf ca. 7 jaar. 

 

De reis van de regen – Grahame Baker-Smith 
 
Izak is aan het spelen bij zijn favoriete plas naast de berghelling. Als 
het begint te regenen, gooit hij het water uit zijn glazen pot in de 
plas. Hij rent met de sprankelende stroompjes mee en vraagt zich af: 
Waar gaat het water uit mijn glazen pot naartoe? 
Aan de andere kant van de wereld is Kessie dolblij met de regen die 
op de verdorde velden rond haar dorp valt  
Een schitterend informatief prentenboek van Grahame Baker-Smith, 
winnaar van de Kate Greenaway Medal. 



 

Thema weven 

 

Het meisje dat nevel weefde – Agnès De Lestrade 
 
Roos vangt nevels in haar netten, waarvan ze prachtige stoffen 
weeft. Veel mensen willen haar stoffen hebben om er, net als Roos, 
hun pijn mee te bedekken. Maar dan krijgt Roos een brief van haar 
vader, die ze sinds de scheiding niet meer heeft gezien. 
Prentvertelling met gevoelige kleurenillustraties en deels 
doorzichtige pagina’s. Vanaf ca. 6 jaar.  

 

De spin die het te druk had – Eric Carle 
 
Als een spin bezig is een mooi, groot web te weven laat hij zich niet 
van zijn werk houden door de andere dieren. Prentenboek, waarvan 
de gekleurde platen voelbaar zijn gemaakt t.b.v. de 
tastzinontwikkeling van ziende en visueel gehandicapte kinderen. 
Vanaf ca. 4 jaar. 

 

Wol – Chris Oxlade 
 
In het kort wordt informatie gegeven over wat wol is, waar het 
vandaan komt en waarvoor het gebruikt wordt. Met kleurenfoto's. 
Vanaf ca. 7 jaar. 

 

Thema spelen 

 

Spelen in de wereld – Reina Ollivier 
 
Kinderen uit alle delen van de wereld vertellen wat voor spelletjes ze 
doen. Prentenboek met weetjes, enkele liedjes en een quiz en veel 
kleurenillustraties. Vanaf ca. 5 jaar; zelf lezen voor goede lezers 
vanaf ca. 7 jaar. 

 

De wereld van Alexander – Aurélia Higuet 
 
Alexander de mol krijgt voor zijn verjaardag een tablet cadeau. 
Niemand van zijn vrienden mag ermee spelen. Alexander speelt 
alleen nog maar op zijn tablet. Maar na een tijdje ontdekt hij dat 
samen spelen toch veel leuker is. Prentenboek met eenvoudige 
collages in kleur. Vanaf ca. 4 jaar. 



 

Wereldkinderen – Reina Ollivier 
 
Kinderen uit alle delen van de wereld vertellen wat ze doen, waar 
ze wonen, wat ze eten en hoe ze spelen. Prentenboek met 
weetjes, liedjes en een quiz en veel kleurenillustraties. Vanaf ca. 
4 jaar; zelf lezen voor goede lezers vanaf ca. 7 jaar. 

 

Thema ‘dieren verzorgen’ 

 

Waarom honden geen ijsjes mogen eten – David Stuyck 
 
Luna is de bordercollie van Kobe en Emma. Samen spelen ze 
allerlei spelletjes: voetbal, Olympisch tienkamp, kappertje… Luna 
begrijpt haar baasjes niet altijd, maar ze zorgen goed voor haar. 
Korte voorleesverhalen en verzorgingstips voor honden. 

 

Blij met een bij – Alison Jay 
 
Als op een dag een bij haar kamer binnen vliegt, besluit een 
meisje de bij te verzorgen. Samen bedenken ze hoe ze de stad 
fijner kunnen maken voor bijen en andere dieren. Prentenboek 
met tekstloos verhaal in sfeervolle kleurenillustraties; achterin 
beknopte informatie over bijen. Vanaf ca. 4 jaar. 

 

De hond – Jozua Douglas 
 
Wat zegt een hond? Hoe zorg je voor een hond? Wat kan een 
hond allemaal leren? Wat doet een hondendokter? Antwoorden 
op vele andere vragen over honden en hun verzorging aan de 
hand van het verhaal van Lotte die met haar opa een 
hondenshow bezoekt. Met knutseltip. 

 

Konijn – Aaron Carr 
 
Wat eet een konijn en wanneer slaapt het? Lees van alles over 
het konijn, ook hoe je het verzorgt. Met grote kleurenfoto's en een 
interactieve website. Bedoeld om de woordenschat te vergroten. 
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. 

 

Egel – Aaron Carr 
(ook ‘Vogel’, ‘Cavia’, ‘Vis’ … van dezelfde auteur) 
 
Kan een egel horen en zien en moet je hem wassen? Lees van 
alles over de witbuikegel, ook hoe je hem verzorgt. Met grote 
kleurenfoto's en een interactieve website. Bedoeld om de 
woordenschat te vergroten. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen 
vanaf ca. 7 jaar. 



 

Poelepetaatje – Quentin Blake 
 
Nadat een dame een uit het nest gevallen vogeltje heeft 
gevonden, verzorgt ze het goed zodat het beest opgroeit tot een 
vogel die op eigen benen kan staan. Prentenboek met 
humoristische tekeningen in kleur. Vanaf ca. 5 jaar. 

 

Ik ontdek de boerderij - Klaus Bliesener 
 
Ontdek wat er allemaal moet gebeuren op de boerderij. De melk 
wordt opgehaald, het graan geoogst en de dieren verzorgd. 
Hardkartonnen prentenboek met zoekopdrachten en flapjes. 
Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. 

 

Wasbeer en Otter redden een rups – Mariken Jongman 
 
Wasbeer en Otter redden een rups uit het water. Otter verzorgt 
het diertje goed, maar het lijkt alsof de rups toch is doodgegaan. 
Prentenboek met paginagrote kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar. 

 


