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Wat is Lezend door het leven?
In dit project willen we jullie aan de hand van boeken meenemen door de verschillende
leeftijdscategorieën die je tegenkomt. Wij creëerden in totaal acht verschillende
categorieën: nul tot drie jaar, drie tot zes jaar, zes plus, acht tot twaalf jaar, twaalf plus
(jeugdboeken), young adult, volwassen fictie en volwassen non-fictie. Binnen al deze
leeftijdsgroepen is er geen onderverdeling gemaakt op basis van genre. We hebben er
bewust voor gekozen om verschillende genres aan bod te laten komen om ervoor te
zorgen dat er voor iedere lezer een boek is.

Binnen deze acht groepen hebben we verschillende titels geselecteerd die allemaal zijn
verschenen in 2019 en 2020. Zo willen we jullie een idee geven van recente boeken die
volgens ons én volgens de uitgevers absoluut de moeite waard zijn om te lezen, maar
momenteel nog niet overal even hard opvallen. We zijn er namelijk van overtuigd dat het
voor veel mensen (leerkrachten, ouders of onthaalmoeders) verschrikkelijk moeilijk is om
een geschikt boek te vinden voor een bepaald kind of voor jezelf. Daarom schieten wij te
hulp! 

Wij hebben samen met een aantal uitgevers bekeken welke titels geschikt zijn binnen
welke doelgroep en welke boeken tot hiertoe veel te weinig in de spotlight hebben
gestaan. Op het YouTubekanaal van Our Never Ending Story verschijnt per
leeftijdscategorie een filmpje waarin wij de boeken laten zien (leuk dat je de binnenkant
van bijvoorbeeld de prentenboeken al eens kan ontdekken!) en kort bespreken. Aan het
begin en het einde van elke maand vind je een nieuw filmpje terug, startend vanaf
september. Tussendoor vind je ook al recensies op de website van Leesmeemetmij en
Valeries Boekenwereld.

Op deze manier hopen wij enerzijds ouders en leerkrachten een handvat aan te reiken
om kinderen boeken te bezorgen die passen bij hun leefwereld en die leesplezier
aanwakkeren. Anderzijds is het doel om jongvolwassenen en volwassenen kennis te laten
maken met meerdere (on)bekende auteurs en genres om ook hen te laten zien dat er
voor ieder wat wils beschikbaar is, als je het juiste boek maar vindt. We zijn er ons
absoluut van bewust dat het vinden van dat geschikte boek een hele opgave kan zijn en
net daarom is Lezend door het leven er!
 
Wil je een klein voorsmaakje van de boeken die we hebben geselecteerd? Kijk dan zeker
op de Instagrampagina van Lezend door het leven!
Daar vind je filmpjes van één minuut waarin wij kort vertellen waarom sommige
boeken absoluut op deze lijst moesten staan!
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Ik zoen je - Guido van Genechten
Clavis - ISBN 9789044838459

Deze ode aan de tederheid is het perfecte
geboortecadeau voor iedereen die van zoenen
houdt. Jij bent om te zoenen van top tot teen.

Circus Luna - Nelleke Verhoeff
De Eenhoorn - ISBN 9789462914223

Luna ligt in bed. Ze is nog lang niet moe. 
De maan neemt haar mee naar een bijzondere

plek: het circus. Daar is Luna de ster van de
avond! 

Ze kan koorddansen, de leeuw temmen,
jongleren... Luna is het sterkste meisje van het

hele circus. 
Maar dan wordt Luna moe en vliegt ze terug 

naar huis. Slaap lekker, Luna!

"Circus Luna is een leuk prentenboek voor kinderen onder de 3 jaar over een meisje dat ervan droomt een ster te zijn in
het circus. Het boek is zeer geschikt om voor het slapengaan voor te lezen en wie weet droomt de lezer dan ook wel

over het circus."

"Ik zoen je is het perfecte kraamcadeau. Het is een zeer
interactief boekje waar zowel de verteller als het kind veel plezier

aan zal beleven."

Dit kleurrijke kartonboek met flapjes prikkelt de
verbeelding van peuters. Draai de flapjes om en

ontdek waar iedereen zich verstopt heeft.

Waar is iedereen? - Tom Schamp
Lannoo - ISBN 9789401462679

"Waar is iedereen? is een prachtig vormgegeven flapjesboek dat
gegarandeerd verbeelding weet op te wekken bij jonge kindjes."
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Waar geluk begint - Eva Eland
Leopold - ISBN 9789025878153

We hebben allemaal geluk nodig in het leven.
Het kan moeilijk bereikbaar zijn en soms voelt
het zo ver weg. Maar er is één plek waar geluk

altijd te vinden is. Daar waar iedereen kan
terugkomen… Geluk begint bij jezelf.

De wereld van Gonnie & vriendjes
Olivier Dunrea

Gottmer - ISBN 9789025772222

In dit Gonnie aanwijsboek komen alle twaalf
gansjes voorbij. Spelenderwijs worden peuters
ondergedompeld in de wereld van Gonnie en
tegelijkertijd breiden ze hun woordenschat uit.

"Waar geluk begint neemt je mee op zoektocht naar geluk. Eva
Eland weet diepere thema's perfect bespreekbaar te maken voor

de doelgroep. Een echte must in iedere boekenkast!"

Joepie, het is weer zaterdag! Anna stopt vijf
boeken in haar rugzak. Ze gaat samen met papa

naar de bibliotheek. Daar mag ze boeken
zoeken om thuis te lezen. Lezen is leuk!

Anna in de bibliotheek - Kathleen Amant
Clavis - ISBN 9789044838671

"Anna in de bibliotheek is het perfecte boek voor jonge
boekenwurmen. Ga samen met Anna mee naar de bibliotheek en

leer alles over deze wonderlijke plek."

"De wereld van Gonnie en vriendjes is een heel leuk aanwijsboek
dat je meeneemt in de wereld van Gonnie. Perfect voor fans van

Gonnie of voor kindjes die voor het eerst kennismaken met
Gonnie en zijn vriendjes."
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Fin & Snip - Elly van der Linden
De Eenhoorn - ISBN 9789462914278

Herkenbare verhalen voor peuters. Boeiende
reeks over de vrolijke Fin en papegaai Snip. Met
stevige flappen waarachter het verhaal verder

gaat.

Wat voel ik? - Daniel Roode
Oogappel - ISBN 9789002268090

Op 18 maanden kan je peuter emoties
herkennen aan de hand van je

gezichtsuitdrukking en intonatie. Kleine kinderen
kunnen de verschillende gevoelens echter niet

altijd even makkelijk benoemen en begrijpen. Dit
boekje helpt hen in dat proces. Een boek vol

beweging om je gevoelens te benoemen.

"Fin & Snip is een leuke reeks over Fin en zijn vriendje Snip wat
je meeneemt tijdens de dagelijkse avonturen die er te beleven

vallen. Perfect om voor te lezen aan kinderen vanaf 1 jaar.

Klein wit visje weet al heel veel. Hij kent de
kleuren, kan tellen van één tot tien, kent boven-
onder, voor-achter en zo meer, weet waar alle

zeepapa's goed in zijn én kan verschillende
emoties onderscheiden. Weet jij dat ook al

allemaal?

Klein wit visje weet al heel veel
Guido van Genechten

Clavis - ISBN 9789044838558

Op een speelse manier leren de kinderen samen met visje
verschillende dingen ontdekken in de zee. De prachtige kleuren
die mooi uitkomen dankzij de zwarte achtergrond zorgen voor

uren kijk- en leesplezier!

"Wat voel ik is een interactief schuifboekje volledig in thema van
gevoelens. Aan de hand van verschillende situaties worden

gevoelens bespreekbaar gemaakt voor jonge kinderen."
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Een dagje thuis met Bobbie
Ruth Wielockx

Clavis - ISBN 9789044835571

Bobbie is altijd nieuwsgierig! Soms blijft Bobbie
lekker thuis, want ook daar valt er van alles te

ontdekken. Kijk en luister je mee?

Het vrolijke stadsdieren flapjesboek
Noox City Kids

Witte Leeuw - ISBN 9789492901569

Dikke duif en de andere dieren gaan op
ontdekking in de stad. Ga jij met ze mee? In dit

vrolijke flapjesboek leren kinderen
spelenderwijs hun eigen omgeving en de

verschillende stadsdieren kennen.

"Een dagje thuis met Bobbie is een heel leuk prentenboek voor
kinderen van ongeveer 2 jaar. Het bevat alles wat nieuwsgierige

lezertjes graag ontdekken: leuke en kleurrijke illustraties en
geluiden en een eenvoudig verhaal."

Hoera het is feest! Het is dit jaar 65 jaar geleden
dat het eerste boek over nijntje verscheen.

Deze speciale gelegenheid vieren wij met de
uitgave van een verzamelbundel.

Nijntjes voorleesfeest - Dick Bruna
Mercis - ISBN 9789056478193

"Nijntjes voorleesfeest is een echt feestje. Het is de perfecte
bundel voor jonge nijntjesfans waar zowel jong als oud van zal

weten te genieten. Want wie kent Nijntje nu niet?"

"Het vrolijke stadsdieren flapjesboek is een heel leuk en mooi
vormgegeven flapjesboek en laat jonge kinderen kennis maken

met de verschillende stadsdieren."
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Onder de wol - Françoise Beck
Querido - ISBN 9789045123639

Zeven jonge pinguïns moeten naar bed, maar
ze hebben nog helemaal geen zin om te slapen.

Ze gaan stiekem op onderzoek uit. Want wat
slingert daar? Een rood draadje. Zullen ze dat

eens volgen? 

Als verdriet op bezoek komt - Eva Eland
Leopold - ISBN 9789025876036

Soms komt Verdriet onverwacht langs. Het volgt
je en komt zo dichtbij dat je bijna geen adem

meer kunt halen. Je kunt proberen het te
verbergen. Maar het is net alsof je zelf Verdriet
bent geworden. Probeer er niet bang voor te
zijn: geef het een naam. En dan blijkt dat deze
ongebruikelijke gast niet hoeft te zijn wat hij

lijkt…

Het is een heel avontuurlijk verhaal dat een klassiek probleem
aanpakt op een moderne  manier in een nieuw jasje

Een nieuwe dag op de boerderij. De boer gaat
met zijn dieren naar buiten, brengt ze eten,

plukt fruit, geeft de groentjes water en brengt
het stro weg. Wat is er veel te doen én te zien

op de boerderij!

Mijn boerderij  - Liesbeth Slegers
Clavis - ISBN 9789044836462

Mijn boerderij zorgt voor een leerrijke leeservaring waar toch de
nadruk ligt op het plezier.

Het is een prachtig prentenboek om kinderen te laten
kennismaken met de emotie verdriet en de verschillende

eigenschappen die het heeft.
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Met dank aan

Uitgeverij Agora
Uitgeverij Ambo|Anthos
Uitgeverij Angèle
De Arbeiderspers
Uitgeverij A.W. Bruna
Uitgeverij Baeckens
Uitgeverij Ballon Media
Uitgeverij Blossom Books
Uitgeverij Boekerij
Uitgeverij Clavis
Uitgeverij Condor
Uitgeverij Davidsfonds Infodok
Uitgeverij De Eenhoorn
Uitgeverij De Fontein
Uitgeverij Dutch Venture
Publishing
Uitgeverij Gottmer
Uitgeverij Hamley Books
Uitgeverij HarperCollins Holland
Uitgeverij Holland
Uitgeverij Horizon
Karakter Uitgevers
ISJB Uitgevers
Uitgeverij Klavertje Vier
Uitgeverij Kluitman
Kok Boekencentrum
Uitgeverij Kramat

Uitgeverij Lannoo
Uitgeverij Lemniscaat
Uitgeverij Leopold
Uitgeverij Lev.
Uitgeverij L&M Books
Uitgeverij Luitingh Sijthoff
Uitgeverij Manteau
Uitgeverij Mercis
Uitgeverij Meulenhoff
Uitgeverij Moon
Uitgeverij Oogappel
Uitgeverij Overamstel
Uitgeverij Pelckmans
Uitgeverij Ploegsma
Uitgeverij Prometheus
Uitgeverij Het Punt
Uitgeverij Querido
Standaard Uitgeverij
Uitgeverij Van Halewyck
Uitgeverij Veen Bosch & Keuning
Uitgeverij De Vier Windstreken
Uitgeverij Volt
Uitgeverij Witte Leeuw
Xander Uitgevers
Uitgeverij Young & Awesome
Uitgeverij Zomer en Keuning


