
Poëzie Tiplijst
 januari 2018

We willen ouders en leerkrachten helpen bij het vinden van mooie poëzie. Daarom 
hebben we een Tiplijst met 70 titels samengesteld: dichtbundels, bloemlezingen en 
een paar vertalingen. 

● Op de Tiplijst staan ook publicaties over dichtwedstrijden, schrijftips
   en ideeën om met gedichten te werken.
● Bij alle boeken staan links naar boekhandel en/of bibliotheek, zodat 
   de boeken meteen gereserveerd of besteld kunnen worden.
● Als extraatje geven zeven dichters hun persoonlijke Tip-3, onder 
   andere Joke van Leeuwen, Koos Meinderts en Bette Westera. Zij 
   tippen ook nog een bundel van zichzelf. 

Poëzie is vaak leeftijdsloos. Maar om het zoeken in de Tiplijst makkelijker te maken, 
geven we toch een leeftijdsindicatie. Neem die categorieën vooral niet te serieus. In 
bijna alle bundels staan gedichten die de moeite waard zijn voor een bredere 
leeftijdsgroep.

Het is een brede keuze geworden, van eenvoudige versjes tot wat minder 
toegankelijke poëzie. We hebben wat uitstapjes gemaakt naar poëzie die niet 
speciaal voor kinderen is geschreven, maar wel goed leesbaar voor een jong 
publiek. 
Lang niet alle verkrijgbare titels staan op de lijst.  Maar we hopen dat dit een begin 
is om zelf meer moois te ontdekken.

In de bibliotheek duurt een boekenleven langer dan in de winkel. Maar dichtbundels 
van vóór 2007 zijn helaas slecht verkrijgbaar. Er zijn te veel mooie dichtbundels 
verbannen naar het antiquariaat. We doen een oproep aan uitgevers en 
bibliotheken: houd dichtbundels langer in de collectie. Ruim ze niet, maar geef ze de 
ruimte! 

Een gedicht kan je helpen om woorden te vinden bij bijzondere gebeurtenissen in 
het leven. We grijpen vaak naar poëzie bij een geboorte, een liefdesverklaring, of 
als er een dierbare overlijdt. Maar er is zoveel meer! Er zijn gedichten voor elke 
dag, om bij weg te dromen of om door verrast te worden. Daarom:

Lees elke dag een gedicht, of lees er eentje voor! Thuis en in de klas.

Hans & Monique Hagen
Kinderboekenambassadeux

Bij het samenstellen van de Tiplijst kregen wij advies van Jan van Coillie, Helma van Lierop, 
Ted van Lieshout, Mirjam Noorduijn en John Schrijnemakers. We willen ze graag hartelijk 
bedanken. We hebben veel, maar niet alle adviezen opgevolgd.

http://www.kinderboekenambassadeur.nl
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Frank Adam – Als de bomen straks gaan rijden
illustraties Milja Praagman - De Eenhoorn, 2011
> Bibliotheek   Boekhandel

Hans Andreus – Waarom daarom
illustraties Babs van Wely - Holland, 1967
> Bibliotheek   Boekhandel   pdf via DBNL

Iene Biemans – Mijn naam is Ka. Ik denk dat ik besta
illustraties Mance Post - Querido, 1985
> Bibliotheek

Marianne Busser & Ron Schröder – Het grote versjesboek
illustraties Wilbert van der Steen - Van Holkema & Warendorf, 2006
> Bibliotheek   Boekhandel

Miep Diekmann – Ik zie je wel, ik hoor je wel
illustraties The Tjong Khing - Querido, 2016
> Bibliotheek   Boekhandel

Lotte van Dijck – Kom je verdwalen
illustraties van de auteur - Querido, 2016
> Bibliotheek   Boekhandel

Hans & Monique Hagen – Nooit denk ik aan niets 
illustraties Charlotte Dematons - Querido, 2015
> Bibliotheek   Boekhandel

Robert Jan Henkes – Jij met mij
illustraties Marga van den Heuvel - Querido, 2017
> Bibliotheek   Boekhandel

Han G. Hoekstra – Rijmpjes en versjes uit de nieuwe doos 
illustraties Fiep Westendorp - Meulenhoff, 2005
> Bibliotheek   Boekhandel

Mieke van Hooft – Ik denk mezelf een tijger
illustraties van Marieke van Ditshuizen - Clavis, 2017
> Bibliotheek   Boekhandel

Geert De Kockere – Samen over een muurtje
illustraties van diverse illustratoren - De Eenhoorn, 2014
> Boekhandel

Nannie Kuiper – Soms zie ik 1000 lichtjes
illustraties Philip Hopman - Leopold, 2008
> Bibliotheek

Hans Kuyper – Ik kan alle woorden lijmen
illustraties Annemarie van Haeringen – met cd - Leopold, 2003
> Bibliotheek

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.339848960.html/als-de-bomen-straks-gaan-rijden/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=adam-f-/als-de-bomen-straks-gaan-rijden-zal-mijn-hoofd-dan-blijven-staan-9789058387257
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.810579898.html/waarom-daarom--kinderversjes/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=h-andreus/waarom-daarom--9789025100155
http://www.dbnl.org/tekst/andr007waar01_01/andr007waar01_01.pdf
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.851410871.html/mijn-naam-is-ka---ik-denk-dat-ik-besta/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.332782107.html/het-grote-versjesboek/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=marianne-busser-ron-schroder/het-grote-versjesboek--9789000301812
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.398408572.html/ik-zie-je-wel--ik-hoor-je-wel/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=miep-diekmann/ik-zie-je-wel-ik-hoor-je-wel-9789045119212
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.404327168.html/kom-je-verdwalen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=lotte-van-dijck/kom-je-verdwalen-9789045119854
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.383765285.html/nooit-denk-ik-aan-niets/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=hans-monique-hagen-monique-hagen-charlotte-dematons/nooit-denk-ik-aan-niets--9789045117614
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.407948864.html/jij-met-mij/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=robbert-jan-henkes/jij-met-mij--9789045120164
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.396394159.html/rijmpjes-en-versjes-uit-de-nieuwe-doos/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=h-g-hoekstra-han-g-hoekstra-fiep-westendorp/rijmpjes-en-versjes-uit-de-nieuwe-doos--9789029000093
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.411114646.html/ik-denk-mezelf-een-tijger/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=mieke-van-hooft-marieke-van-ditshuizen/ik-denk-mezelf-een-tijger--9789044830088
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=geert-de-kockere/samen-over-een-muurtje--9789058389435
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.310536332.html/soms-zie-ik-1000-lichtjes/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.250440601.html/ik-kan-alle-woorden-lijmen--versjes-van-de-eerste-zeven-jaar/
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Sjoerd Kuyper – Ik blijf altijd bij je
illustraties Marit Törnqvist - Querido, 2016
> Bibliotheek   Boekhandel

Sjoerd Kuyper – Jouw hand in mijn hand
illustraties Willemien Min - Leopold, 2006
> Bibliotheek

Joke van Leeuwen – Ozo heppiejer
illustraties van de auteur - Querido, 2012
> Bibliotheek   Boekhandel

Elle van Lieshout & Erik van Os – Diere-liere-liedjes
illustraties Alice Hoogstad - met cd - Lemniscaat, 2017
> Bibliotheek   Boekhandel

Erik van Os & Elle van Lieshout - Niets liever dan jij
illustraties Marije Tolman - Querido 2016
> Bibliotheek    Boekhandel

Koos Meinderts – Het regent zonlicht
illustraties Annette Fienieg - Lemniscaat, 2010
> Bibliotheek    Bibliotheek-cd   Boekhandel

Koos Meinderts – Kak! Zei de ezel, 101 nonsensversjes
vertaald uit Engels 
illustraties Annette Fienieg - Rubinstein, 2016
> Bibliotheek   Boekhandel

Koos Meinderts – Verdriet is drie sokken
illustraties Annette Fienieg – met cd - Lemniscaat, 2008
> Bibliotheek    Bibliotheek-cd   Boekhandel

Theo Olthuis - Hoera, ik ben weer wakker
illustraties Charlotte Dematons - Holland, 2008
> Bibliotheek    Boekhandel

Annie MG Schmidt – Ziezo
met illustraties van 8 illustratoren - Querido, 2012
> Bibliotheek   Boekhandel

Shel Silverstein – Pas op voor de Gnaskop! en andere verzinsels
vertaald uit het Engels door Rikkert Zuiderveld 

 Mozaïek, 2008
> Bibliotheek

Edward van de Vendel – Superguppie is alles
illustraties Fleur van der Weel - Querido, 2014
> Bibliotheek   Boekhandel

Jujja Wieslander – Jij en ik en mijn rode fiets
vertaald uit het Zweeds door Hans & Monique Hagen
illustraties Marit Törnqvist - Querido, 2010
> Bibliotheek   Bibliotheek-cd   Boekhandel

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.383765226.html/ik-blijf-altijd-bij-je/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=sjoerd-kuyper/ik-blijf-altijd-bij-je-9789045117225
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.291252311.html/jouw-hand-in-mijn-hand/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.394413121.html/ozo-heppiejer--versjes-van-joke-van-leeuwen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=joke-van-leeuwen/o-zo-heppiejer-9789045113685
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.410837733.html/diere-liere-liedjes/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=elle-van-lieshout-erik-van-os/diere-liere-liedjes-met-cd--9789047708919
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.401632334.html/niets-liever-dan-jij/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=erik-van-os-elle-van-lieshout/niets-liever-dan-jij--9789045119687
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.328253634.html/het-regent-zonlicht/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.329914413.html/het-regent-zonlicht/https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.329914413.html/het-regent-zonlicht/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=koos-meinderts-thijs-borsten/het-regent-zonlicht--9789047703099
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.40676431X.html/kak--zei-de-ezel--101-nonsensversjes--van-humptie-dumptie-tot-orkie/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=/kak-zei-de-ezel-101-nonsensversjes-van-humptie-dumptie-tot-orkie-porkie-9789047621416
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.314246940.html/verdriet-is-drie-sokken/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.314633294.html/verdriet-is-drie-sokken/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=koos-meinderts/verdriet-is-drie-sokken--9789047700760
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.329958151.html/hoera--ik-ben-weer-wakker---gedichten-/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=olthuis-t-/hoera-ik-ben-weer-wakker-9789025111434
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.316005339.html/ziezo/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=annie-m-g-schmidt/ziezo--9789045100852
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.314579230.html/pas-op-voor-de-gnaskop-/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.372678041.html/superguppie-is-alles/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=edward-van-de-vendel/superguppie-is-alles-9789045116921
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.343793652.html/jij-en-ik-en-mijn-rode-fiets/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.330529358.html/jij-en-ik-en-mijn-rode-fiets--23-liedjes-om-te-luisteren--te-zingen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=marit-tornqvist/jij-en-ik-en-mijn-rode-fiets--9789045111308
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C. Buddingh’ – Alle gorgelrijmen
illustraties Wim Hofman - De Bezige Bij, 2003
> Bibliotheek

Floortje De Backer - Verloren sokken en andere problemen
illustraties Silke Groffy - Uitgeverij Vrijdag, 2017
> Bibliotheek   Boekhandel

Gil van der Heyden – Kleine Stemmen
illustraties André Sollie - Clavis, 2013
> Bibliotheek   Boekhandel

Wiel Kusters – Salamanders vangen
illustraties Joep Bertrams - Querido, 1986
> Bibliotheek

Ted van Lieshout – Het rijmt, 
Veel versjes & liedjes 1984-2014
illustraties van de auteur - Leopold, 2006
> Bibliotheek   Boekhandel

Ted van Lieshout – Rond vierkant vierkant rond 
illustraties van de auteur - Leopold, 2015
> Bibliotheek   Boekhandel

MrLuca – Vreemde eenden, jazz voor kinderen 
illustraties Fleur van der Weel - St. Jazz voor 0 tot 99, 2016
> Bibliotheek   Boekhandel

Erik van Os - Koe en daarmee koe
illustraties Alice Hoogstad - met cd - Lemniscaat, 2008
> Bibliotheek   Boekhandel

Edward van de Vendel – De zombietrein en andere stripgedichten
illustraties Floor de Goede - Querido, 2017
> Bibliotheek   Boekhandel

Edward van de Vendel – Ik juich voor jou
illustraties Wolf Erlbruch - Querido, 2013
> Bibliotheek   Boekhandel

Linda Vogelesang – Gewoon een droom
illustraties Marco Faasen - Querido, 2017
> Bibliotheek   Boekhandel

Bette Westera – Aan de kant, ik ben je oma niet!
illustraties Sylvia Weve - Gottmer, 2012
> Bibliotheek   Boekhandel

Bette Westera – Doodgewoon
illustraties Sylvia Weve - Gottmer, 2014
> Bibliotheek   Boekhandel

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.25222146X.html/alle-gorgelrijmen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.410235954.html/verloren-sokken-en-andere-problemen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=floortje-de-backer/verloren-sokken--9789460015335
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.383651077.html/kleine-stemmen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=gil-vander-heyden/kleine-stemmen-9789044819137
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.851413498.html/salamanders-vangen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.370143248.html/het-rijmt--veel-versjes---liedjes-1984-2014/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ted-van-lieshout/het-rijmt-9789025864996
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.39406352X.html/rond-vierkant-vierkant-rond--de-beeldsonnetten/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ted-van-lieshout/rond-vierkant-vierkant-rond--9789025868734
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.407817638.html/vreemde-eenden--jazz-voor-kinderen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=mr-luca-bart-hengeveld/vreemde-eenden-jazz-voor-kinderen-boek-met-cd---9789082133417
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.314291814.html/koe-en-daarmee-koe/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=erik-van-os/koe-en-daarmee-koe--9789047700777
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.40432939X.html/de-zombietrein-en-andere-stripgedichten/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=edward-van-de-vendel/de-zombietrein-9789045119564
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.355525356.html/ik-juich-voor-jou/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=edward-van-de-vendel/ik-juich-voor-jou-9789045115764
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.407948937.html/gewoon-een-droom--droomgedichten-en-nachtgedachten/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=linda-vogelesang/gewoon-een-droom--9789045120799
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.407945148.html/aan-de-kant--ik-ben-je-oma-niet-/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=bette-westera/aan-de-kant-ik-ben-je-oma-niet---9789025750756
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.394954955.html/doodgewoon/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=bette-westera/doodgewoon--9789025756680
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Willem Wilmink – Ik snap het
Verzamelde liedjes en gedichten voor jonge kinderen
Bert Bakker, 2006
> Bibliotheek   Boekhandel

Riet Wille – Waarom mijn handen geen schoenen willen
illustraties Geert Vervaeke - Lannoo, 2007
> Bibliotheek

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.369867211.html/ik-snap-het--verzamelde-liedjes-en-gedichten-voor-jonge-kinderen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=willem-wilmink/ik-snap-het-9789044626384
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.30523983X.html/waarom-mijn-handen-geen-schoenen-willen/
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Remco Ekkers – Praten met een reiger
Leopold, 1986
> Bibliotheek

Karel Eykman – Was ik zee
illustraties Sylvia Weve - De Harmonie, 2014
> Bibliotheek   Boekhandel

Eva Gerlach - Oog in oog in oog in oog
illustraties Sieb Posthuma - Querido 2001
> Bibliotheek

Hans Hagen – Onbreekbaar
illustraties Deborah van der Schaaf - Querido, 2018
> Bibliotheek   Boekhandel

Tim Hofman – Gedichten van de broer van Roos
Meulenhoff, 2017
> Bibliotheek   Boekhandel

Tjitske Jansen – Koerikoeloem 
Podium 2007
> Bibliotheek   Boekhandel

Geert de Kockere – Vreemdgaan
illustraties Stefanie De Graef - De Eenhoorn, 2007
> Bibliotheek   Boekhandel

Ted van Lieshout – Driedelig paard
illustraties van de auteur - Leopold, 2011
> Bibliotheek   Boekhandel

Ted van Lieshout – Hou van mij
illustraties van de auteur - Leopold, 2009
> Bibliotheek   Boekhandel

Bart Moeyaert – Verzamel de liefde
Querido, 2006
> Bibliotheek   Boekhandel

Jacques Prévert - We schilderen een vogel
vertaald uit het Frans door Wim Hofman
illustraties Wim Hofman - Querido, 2001
> Bibliotheek  

Roos Rebergen - Ik ben al 11 jaar geen 16 meer
Nijgh & Van Ditmar, 2016
> Bibliotheek   Boekhandel

Jaap Robben – ’s Nachts verdwijnt de wereld
illustraties Merel Eyckerman - De Geus, 2016
> Bibliotheek   Boekhandel

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.865107548.html/praten-met-een-reiger/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.369867742.html/was-ik-zee--de-mooiste-liedjes-en-gedichten-voor-kinderen-van-6/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=karel-eykman/was-ik-zee-9789076168890
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.216097681.html/oog-in-oog-in-oog-in-oog/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.411180843.html/onbreekbaar/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=hans-hagen/onbreekbaar--9789045121314
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.40781762X.html/gedichten-van-de-broer-van-roos/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=tim-hofman/gedichten-van-de-broer-van-roos--9789029091824
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.30518900X.html/koerikoeloem/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=tjitske-jansen/koerikoeloem--9789057593604
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.301881766.html/vreemdgaan/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=geert-de-kockere/vreemdgaan--9789058384034
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.330543350.html/driedelig-paard--blokgedichten--beeldsonnetten-en-tekeningen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ted-van-lieshout/driedelig-paard--9789025857806
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.318229218.html/hou-van-mij--bijna-alle-gedichten-en-veel-beelden-1984-2009/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ted-van-lieshout/hou-van-mij--9789025855215
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.381071324.html/verzamel-de-liefde/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=bart-moeyaert/verzamel-de-liefde--9789021474946
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.216271932.html/we-schilderen-een-vogel/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.398407991.html/ik-ben-al-11-jaar-geen-16-meer/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=roos-rebergen/ik-ben-al-11-jaar-geen-16-meer--9789038801865
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.398486700.html/-s-nachts-verdwijnt-de-wereld/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.398486700.html/-s-nachts-verdwijnt-de-wereld/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=jaap-robben/-s-nachts-verdwijnt-de-wereld--9789044535730
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André Sollie – Tjongejonge
illustraties van de auteur - ’t Verschil, 2009
> Bibliotheek

Kees Spiering – Geen houden aan
illustraties Olivia Ettema - Querido, 2004
> Bibliotheek

Leendert Witvliet – In zomers
illustraties Marit Törnqvist - Querido, 1994
> Bibliotheek

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.323075282.html/tjongejonge/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.267296053.html/geen-houden-aan/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.12374671X.html/in-zomers/
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Al mijn later is met jou (6+)
Gekozen door Edward van de Vendel en Edmund Jacoby
met illustraties van Rotraut Susanne Berner - Querido 2005
> Bibliotheek

Als je goed om je heen kijkt zie je dat alles gekleurd is, (6+)
gedichten voor kinderen van alle leeftijden 
met illustraties van 21 illustratoren
Gekozen door Tine van Buul en Bianca Stigter - Querido 1990
> Bibliotheek

Dag poes  (4+)
Poezenpoëzie geschreven bij illustraties van Mies van Hout
Hoogland & Van Klaveren 2017
> Bibliotheek   Boekhandel

De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten (10+)
Gekozen door Gerrit Komrij - Prometheus 2007
> Bibliotheek   Boekhandel

Eén gedicht is nooit genoeg (6+)
Een gedichtenprentenboek voor kinderen van 6 tot 106 met (bijna) 100 gedichten
Plint, 2016
> Bibliotheek   Boekhandel

Fluit zoals je bent (6+)
Gekozen door Edward van de Vendel
met illustraties van Carl Cneut - Querido/De Eenhoorn, 2009
> Bibliotheek

Ik zoek een woord, (10+)
167 gedichten over taal om van a tot z te verslinden, 
met illustraties van Deborah van der Schaaf
Gekozen door Hans & Monique Hagen - Querido, 2013
> Bibliotheek   Boekhandel

In de ban van de maan, (6+)
Kunst voor kinderen van ’s werelds grootste illustratoren
33 illustratoren maakten een illustratie bij een tekst naar keuze - De Eenhoorn, 2006 
> Bibliotheek

Tikken tegen de maan, (6+)
50 kindergedichten uit Nederland en Vlaanderen, 
met illustraties van 50 illustratoren
Gekozen door Joke van Leeuwen - Ons Erfdeel vzw, 2010
> Bibliotheek   Boekhandel

Voel je wat ik voel, (6+)
de 150 mooiste gedichten over gevoelens voor kinderen, 
met illustraties van 13 illustratoren 
Gekozen door Jan van Coillie - Davidsfonds/Infodok, 2009
> Bibliotheek

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.270118497.html/al-mijn-later-is-met-jou/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.318173409.html/als-je-goed-om-je-heen-kijkt-zie-je-dat-alles-gekleurd-is/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.407959904.html/dag-poes-/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=mies-van-hout-sjoerd-kuyper-bette-westera-koos-meinderts-hans-en-monique-hagen/dag-poes---9789089672353
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.304583235.html/de-nederlandse-kinderpo%C3%ABzie-in-1000-en-enige-gedichten/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=gerrit-komrij/nederlandse-kinderpoezie-in-1000-en-enige-gedichten-9789044632439
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.404985289.html/%C3%A9%C3%A9n-gedicht-is-nooit-genoeg--een-gedichtenprentenboek-van-plint/
https://www.plint.nl/boeken/boeken/gedichtenprentenboek-een-gedicht-is-nooit-genoeg-1/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.320534561.html/fluit-zoals-je-bent--gedichten/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.381203514.html/ik-zoek-een-woord--167-gedichten-over-taal-om-van-a-tot-z-te-verslinden/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=/ik-zoek-een-woord--9789045115382
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.298084651.html/in-de-ban-van-de-maan--kunst-voor-kinderen-van--s-werelds-grootste/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.327482974.html/tikken-tegen-de-maan--50-kindergedichten-uit-nederland-en-vlaanderen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=leeuwen-johanna-rutgera-devoldere-luc/tikken-tegen-de-maan--9789079705047
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.318076047.html/voel-je-wat-ik-voel---de-150-mooiste-gedichten-over-gevoelens-voor/
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Wie knipt de tenen van de reus? (2+)
versjesgroeiboek voor kleuters, 
met illustraties van 3 illustratoren
Gekozen door Jan Smeekens - Davidsfonds/Infodok, 2017
> Bibliotheek   Boekhandel

Zoen me tot ik spin, (9+)
gedichten over de liefde, 
met illustraties van Wolf Erlbruch - Querido, 2011
> Bibliotheek   Boekhandel

Zo mooi anders, (10+)
een gedichtenprentenboek, 
gedichten gekozen door en met illustraties van 21 illustratoren - Lemniscaat, 2016
> Bibliotheek   Boekhandel

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.410618659.html/wie-knipt-de-tenen-van-de-reus---versjesgroeiboek-voor-jong-en/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=jan-smeekens/wie-knipt-de-tenen-van-de-reus---9789059088283
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.390636010.html/zoen-me-tot-ik-spin/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=/zoen-me-tot-ik-spin--9789045112794
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.394103327.html/zo-mooi-anders--een-gedichtenprentenboek/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=/zo-mooi-anders-9789047700142


Lesideeën, achtergrondinformatie etc.

Poëziegids junior
Inspiratiebronnen voor poëzielessen in het basisonderwijs - Stichting Poëziepaleis, 2017
> Boekhandel

Kinderen en Poëzie 
Jaarlijkse gedichtenwedstrijd voor het basisonderwijs van het Poëziepaleis. De 100 
mooiste gedichten worden gebundeld.
> Poëziepaleis

De poëziegids
Poëzielessen voor het voortgezet onderwijs.
Samensteller Dirkje Ebbers - Stichting Poëziepaleis, 2012
 > Boekhandel

Doe maar dicht maar 
Jaarlijkse gedichtenwedstrijd voor het voortgezet onderwijs van het Poëziepaleis. De 
100 mooiste gedichten worden gebundeld.
> Poëziepaleis

Raadgedicht.nl 
Website met gedichten waarin één woord is weggelaten – individueel of met de klas 
raden welk woord er zou kunnen staan.
> Raadgedicht 

Puzzling Poetry
App van Studio Louter en dichter Lucas Hirsch: Puzzling Poetry, een game die helpt om 
poëzie al puzzelend te doorgronden.
> App Puzzling Poetry

Poëzieweek – Stichting Lezen
Lespakketten poëzie voor de Poëzieweek die eind januari plaatsvindt. De lessen voor 
basis- en voortgezet onderwijs zijn gratis te downloaden, ook de lessen van voorgaande 
jaren.
> Poëzieweek

Eén gedicht is nooit genoeg – digibordlessen poëzie en beeldende kunst bij dit 
gedichtenprentenboek van Plint. Bij elk van de 52 poëzieposters staat een link naar een 
digitale les over de poster. Een abonnement is voor de hele school.
> Plint

Kansrijketaal.nl
Geeft drie gedichtenkoffertjes uit voor onder-, midden- en bovenbouw, heel handig om 
kinderen zelf mee te laten werken met poëzie.
> Kansrijke taal

Pierre Eggels - Spelen met gedichten,
met vragen en opdrachten
> deel 1 voor   6-10 jaar > Bibliotheek   Boekhandel
> deel 2 voor 10-14 jaar > Bibliotheek   Boekhandel
Panta Rhei, 2010 en 2014

https://www.poeziepaleis.nl/tips-en-inspiratie/voor-docenten/poeziegids-junior/
https://www.poeziepaleis.nl/wedstrijden/6-12/kinderen-poezie/
https://www.poeziepaleis.nl/wedstrijden/6-12/kinderen-poezie/
https://www.poeziepaleis.nl/product/poeziegids/
https://www.poeziepaleis.nl/wedstrijden/12-18/dmdm/
http://raadgedicht.nl
http://www.studiolouter.nl/projecten/puzzling-poetry/
http://www.poezieweek.com/school/
https://www.plint.nl/digibord/digitaal-lesmateriaal-van-plint/digibord/
http://www.kansrijketaal.nl/kansrijke_taalwinkel
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.352635010.html/spelen-met-gedichten--gedichten-voor-kinderen-van-6---10-jaar-met/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=pierre-eggels/spelen-met-gedichten-9789088400865
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.370782011.html/spelen-met-gedichten--gedichten-voor-kinderen-van-10---14-jaar/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=pierre-eggels/spelen-met-gedichten-deel-9789088400995
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Dichter. 
Tijdschrift van Plint – verschijnt 4 x per jaar
> Plint-Dichter

Pretpark Poëzie 
Digitaal tijdschrift met gedichten van professionals en kinderen
> Pretpark Poëzie

Annette de Bruijn – Zin in poëzie
Proefschrift Universiteit Maastricht, 2015
> pdf

Ellen Deckwitz – Olijven moet je leren lezen
illustraties Jenna Arts - Atlas Contact, 2016
> Bibliotheek   Boekhandel

Hans Kuijper – Kat in ‘t bakkie, rijmen is een makkie
illustraties Georgien Overwater - Leopold, 2008
> Bibliotheek

Mariet Lems – Weten waar de woorden zijn
De Witte Uitgeverij, 2010
Methodiek creatief schrijven met veel aandacht voor poëzie.
> Bibliotheek   Boekhandel

Papieren Museum – 2 delen
Samengesteld door museumdirecteur Ted van Lieshout
Met werk van en informatie over tientallen dichters en illustratoren - Leopold 
1 > Bibliotheek Heer Beeld, ik wil u niet ontrieven, 2002  
2 > Bibliotheek Ik schrijf men komt binnen, 2004 

Querido’s Poëziespektakel – 5 delen
Opgediend door Ted van Lieshout
Met werk van en informatie over tientallen dichters en illustratoren - Querido
1 > Bibliotheek Kwam dat zien! Kwam dat zien!, 2008  
2 > Bibliotheek Ik wil een naam van chocola, 2009 
3 > Bibliotheek Wie heeft hier met verf lopen smijten?, 2010  
4 > Bibliotheek Vijf draken verslagen – 2011 
5 > Bibliotheek Er zit een feest in mij!, 2012  

Yke Schotanus – Dichten doe je zo
Poëtische technieken en hoe ze te gebruiken - Augustus 2009
> Bibliotheek

Willem Wilmink – schriftelijke cursus dichten in 3 delen
illustraties Waldemar Post
1 > Bibliotheek Koen, maak je mijn schoen – Holkema & Warendorf, 1983
2 > Bibliotheek Waar het hart vol van is – Querido, 2008
3 > Bibliotheek Goedenavond speelman – Holkema & Warendorf, 1987

Nina Wassink – Poëzie en taal in het basisonderwijs
Afstudeeronderzoek Rijksuniversiteit Groningen, 2014 
> Onderzoek 

https://www.plint.nl/dichter/
https://issuu.com/tedvanlieshout/docs/pp7
https://cris.maastrichtuniversity.nl/portal/files/1526860/guid-451cc410-eaaa-4e0b-bf18-fe49e8dbc849-ASSET1.0
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.409855057.html/olijven-moet-je-leren-lezen--een-cursus-genieten-van-po%C3%ABzie/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ellen-deckwitz/olijven-moet-je-leren-lezen--9789045031347
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.314089071.html/kat-in--t-bakkie--rijmen-is-een-makkie/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.371233046.html/weten-waar-de-woorden-zijn--methodiek-creatief-schrijven-voor-leerkrachten/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=mariet-lems/weten-waar-de-woorden-zijn-9789082131420
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.238416429.html/papieren-museum---1---heer-beeld--ik-wil-u-niet-ontrieven/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.266807674.html/papieren-museum--2--ik-schrijf-men-komt-binnen/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.314111867.html/kwam-dat-zien--kwam-dat-zien-/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.318231522.html/ik-wil-een-naam-van-chocola/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.325831750.html/wie-heeft-hier-met-verf-lopen-smijten-/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.333065247.html/vijf-draken-verslagen--honderdzesenveertig-gedichten-geschreven/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.375606084.html/er-zit-een-feest-in-mij-/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.325793654.html/dichten-doe-je-zo--po%C3%ABtische-technieken-en-hoe-ze-te-gebruiken/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.831727888.html/koen--maak-je-mijn-schoen---willem-wilmink-s-schriftelijke-cursus/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.306850419.html/waar-het-hart-vol-van-is/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.039747190.html/goedenavond--speelman--willem-wilmink-s-schriftelijke-cursus-dichten/
http://webwinkel.vangorcum.nl/www/meertaal/images/uploaded/jg2nr2%20scriptie%20Wassink.pdf


Tips van Joke van Leeuwen

- Gerard Berends - Waaien, hard waaien (Querido 1990) 
“Vanwege het originele licht absurde.”
> Bibliotheek

- Iene Biemans – Paperasje (Nieuw Amsterdam 2007)
“Ik wil de heruitvinder van het bakerrijm nog eens noemen.”
> Bibliotheek

- Ted van Lieshout - Zeer kleine liefde (Leopold 1999)
“Een unieke, subtiele bundel.”
> Bibliotheek

Tips van Ted van Lieshout

- Karel Eykman - Was ik zee (De Harmonie 2014)
“Vijftig jaar gedichten en liedteksten in één boek, waar vind je dat nog? Met 
prachtige tekeningen van Sylvia Weve.”
> Bibliotheek   Boekhandel

- André Sollie - Het ijzelt in juni  (Querido 1997)
“Op het omslag zie je foto’s van de dichter zelf op verschillende leeftijden. Hij 
heeft ze gebruikt voor collages en die staan ook als illustratie in deze bijzondere 
bundel, waarin de gedichten heel dicht staan bij de dichter zelf.”
> Bibliotheek

- Kees Spiering - Geen houden aan (Querido 2004)
“Dit vind ik een van de meest geslaagde bundels die er zijn gemaakt. De 
verhouding tussen de gedichten en de robuuste tekeningen van Olivia Ettema 
vind ik prachtig. Er staat geen gedicht in dat mij niet aanspreekt.”
> Bibliotheek

- Ted van Lieshout - Onder mijn matras de erwt (Leopold 2017)
“Ik ben apetrots op mijn allernieuwste bundel. Hij gaat over een meisje dat 
haar kindertijd achter zich aan het laten is en mee moet in de wereld van de 
volwassenen. Ik heb het boek geïllustreerd met foto’s van zelfgemaakte poppen. 
Bijna iedereen vindt ze lelijk, maar ik niet.”
> Bibliotheek    Boekhandel

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.06721097X.html/waaien--hard-waaien/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.298016893.html/paperasje/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.270411674.html/zeer-kleine-liefde/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.369867742.html/was-ik-zee--de-mooiste-liedjes-en-gedichten-voor-kinderen-van-6/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=karel-eykman/was-ik-zee-9789076168890
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.214028836.html/het-ijzelt-in-juni--gedichten-en-collages/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.267296053.html/geen-houden-aan/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.409243590.html/onder-mijn-matras-de-erwt--gedichten---portretten/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ted-van-lieshout/onder-mijn-matras-de-erwt--9789025864989


Tips van Koos Meinderts

- Daniil Charms e.a. - Tijger op straat (Hoogland & Van Klaveren 2009)
Russische gedichten voor kinderen 1923-1941
vertaald uit het Russisch door Robbert-Jan Henkes; illustraties Erik Bindervoet
“Heerlijke onzinpoëzie voor kinderen en volwassenen die al dan niet vergeten zijn
waar zij vandaan zijn gekomen: van hun jeugd.”
Tijger op straat is ook opgenomen in Bij mij op de maan (Van Oorschot 2016 
> Bibliotheek    Boekhandel

- Judith Herzberg - 27 liefdesliedjes (De Harmonie 1971)
“Strikt genomen geen dichtbundel voor kinderen, maar in de poëzie moet je niks
stikt nemen. Bewerking van het Hooglied uit de Bijbel met de onsterfelijke regels
uit lied 15: (…) En helemaal onderaan houd ik van zijn tenen.”
> Bibliotheek    Boekhandel

- Willem Wilmink - Verzamelde liedjes en gedichten (Prometheus 2017)
“Annie M.G. Schmidt mag dan de koningin van de jeugdliteratuur worden 
genoemd, voor mij is Willem Wilmink de koning.”
> Bibliotheek    Boekhandel

- Koos Meinderts - De Liedjesatlas - boek+ cd (Rubinstein 2015)
24 wereldliedjes - illustraties Annette Fiennieg
> Bibliotheek    Boekhandel

Tips van Erik van Os & Elle van Lieshout

- DICHTER.  (Plint)
“Tijdschrift voor groep 7/8, VO klas 1-3; verschijnt 4 keer per jaar. Je maakt
kennis met veel dichters en veel verschillende soorten gedichten, waardoor je 
meer van je lievelingsdichters kunt gaan zoeken in de bieb of boekhandel. Voor
maar 15 euro krijg je een paar honderd gedichten per jaar opgestuurd.”
> Plint

- Sesamstraat - Duizend dromen - boek+cd (Rubinstein 2016)
“Omdat je nooit genoeg kunt zingen, een liedjesboek. Over als je niet kunt kiezen 
en over spoken die boos zijn omdat jij niet bang bent. Ook heerlijk om naar te 
luisteren als je fruit eet, in de auto zit of zin hebt om te dansen.”
> Bibliotheek    Boekhandel

- Sesamstraat - Ik vrolijk mij op met een liedje - boek+cd (Rubinstein 2014)
“Het fijne van rijmende versjes is dat er liedjes van gemaakt kunnen worden. Dit 
boek is daar een goed voorbeeld van. Liedjes over zwemles in bad, beren die naar 
de dierentuin gaan en moeders die nooit opruimen. Heerlijk om mee te zingen.”
> Bibliotheek    Boekhandel

- Erik van Os en Elle van Lieshout - Als de zee een zwembroek droeg 
(Zwijsen 2016)
> Bibliotheek    Boekhandel

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.323445977.html/tijger-op-straat--russische-gedichten-voor-kinderen-1932-1941/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=/bij-mij-op-de-maan-russische-kindergedichten--9789028261211
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.406919631.html/27-liefdesliedjes/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=judith-herzberg/27-liefdesliedjes--9789061690177
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.41296659X.html/verzamelde-liedjes-en-gedichten/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.41296659X.html/verzamelde-liedjes-en-gedichten/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=willem-wilmink/verzamelde-liedjes-en-gedichten--9789044636352
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.39420171X.html/de-liedjesatlas--24-wereldliedjes/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=koos-meinderts/de-liedjesatlas-boek-cd-24-wereldliedjes-koos-meinderts-annette-fienieg-9789047620303/
https://www.plint.nl/dichter/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.408476788.html/duizend-dromen--33-fijne-liedjes-uit-sesamstraat/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=sesamstraat/duizend-dromen-sesamstraat-boek-met-cd-met-muziek-van-henny-vrienten--9789047621546
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.CDR-LAX2683.html/ik-vrolijk-mij-op-met-een-liedje---33-nederlandse-liedjes-uit-sesamstraat/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=sesamstraat/ik-vrolijk-mij-op-met-een-liedje-9789047617594
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.402187938.html/als-de-zee-een-zwembroek-droeg/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=erik-van-os-ted-van-lieshout/als-de-zee-een-zwembroek-droeg--9789048720880


Tips van Jaap Robben
- Joke van Leeuwen - Ozo Heppiejer (Querido 2012)

Van deze gedichten krijg ik zin om te huppelen of om een eigen dansje te 
bedenken. Of om ze aan iemand voor te lezen die met een zuur gezicht tegenover
je in de bus zit. Steeds als ik hier in lees voel ik dat taal niet iets is dat vast en
star is zoals in een woordenboek, maar dat het helemaal van onszelf is en dat we
ermee kunnen doen wat we willen.
> Bibliotheek   Boekhandel

- Bart Moeyaert - Verzamel de liefde (Querido 2006)
In deze bundel blijf ik steeds weer terugbladeren. Inmiddels ken ik sommige 
gedichten uit mijn hoofd. Ze zijn zoo eerlijk en helder. Ze maken het zware licht, 
niet door er luchtig over te doen, maar door het te fileren tot de kern en die met
een paar woorden precies te vatten.
> Bibliotheek   Boekhandel

- Toon Tellegen / Ingrid Godon - Ik Wou
Prachtige portretten met korte overdenking over iets wat diegene 'wou'. Soms 
grappig, vaak filosofisch. En altijd lijkt het alsof ik door die gedichten in iemands
hoofd kan kijken.
> Bibliotheek    Boekhandel

- Jaap Robben / Benjamin Leroy - Als iemand ooit mijn botjes vindt
Voor deze bundel zocht ik naar 20 verdwijnwoorden die klinken als een 
dierennaam. Over al die dieren schreef ik een gedicht en als je goed leest ontdek 
je dat die beesten allemaal de eigenschappen hebben van hun woord. Zoals het 
Ulevel. Of het Zefiertje. Of mijn lievelingsverdwijnwoord de Tempeest.
> Bibliotheek    Boekhandel

Tips van Edward van de Vendel

- Remco Ekkers - Haringen in sneeuw (Leopold 1984)
Door ‘Haringen in sneeuw’ heb ik kinderpoëzie - anders dan kinderverzen - leren 
lezen. Door veel van de verzen ben ik de wereld anders gaan zien. Ik kijk anders
naar goudvinken, anders naar allerlei andere dieren, anders naar mensen...
> Bibliotheek

- Eva Gerlach - Hee meneer eland (Querido 1998)
Natuurlijk ben ik al jaren fan van Eva Gerlachs poëzie voor volwassenen, maar 
deze bundel is mijn favoriet. Hier swingt het, het bijt en het gromt, en er is heel
wat om over te lachen. Het is brutale poëzie, hij springt op van de straat en holt 
met je mee, je leven door.
> Bibliotheek

- Kees Spiering - Dag Rots (DiVers 2001)
Het gedicht 'Woord' van Kees Spiering is een gedicht voor de eeuwigheid. Ik ken
maar weinig verzen die zo vol pijn de teleurstelling over een verbroken 
liefdesbelofte weergeven: Je woord was een tak, waarvan ik dacht: die houdt - 
maar hij brak... Maar ook de andere gedichten in deze prachtige bundel doen je 
hart dicht onder je huid kloppen.
> Bibliotheek

- Edward van de Vendel - Chatbox (Querido 2006)
> Bibliotheek

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.394413121.html/ozo-heppiejer--versjes-van-joke-van-leeuwen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=joke-van-leeuwen/o-zo-heppiejer-9789045113685
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.381071324.html/verzamel-de-liefde/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=bart-moeyaert/verzamel-de-liefde--9789021474946
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.337701431.html/ik-wou/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=ingrid-godon-toon-tellegen/ik-wou-9789020996432
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.395012864.html/als-iemand-ooit-mijn-botjes-vindt/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=jaap-robben-benjamin-leroy/als-iemand-ooit-mijn-botjes-vindt-9789044524215
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.852029551.html/haringen-in-sneeuw--gedichten-voor-oudere-jeugd/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.168493780.html/hee-meneer-eland/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.214215369.html/dag-rots/
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.292903723.html/chatbox--de-gedichten-van-tycho-zeling/


Tips van Bette Westera

- Lotte van Dijck - Kom je verdwalen (Querido 2016)
Origineel prentenboek vol fantasieversjes, met beelden die laten zien dat gewone 
dingen alles behalve alledaags zijn
> Bibliotheek   Boekhandel

- Erik van Os en Elle van Lieshout - Niets liever dan jij (Querido 2016)
Ongecompliceerd boek vol blije beelden en vrolijke versjes over herkenbare 
situaties, waardoor ze elke kleuter(juf) zullen meteen aanspreken.
> Bibliotheek    Boekhandel

- Edward van de Vendel - De zombietrein en andere stripgedichten 
(Querido 2017)
Dé poëziebundel voor alle kinderen die denken dat gedichten niet leuk zijn om te 
lezen. Deze zijn dat namelijk wel!
> Bibliotheek   Boekhandel

- Bette Westera - Was de aarde vroeger plat? (Gottmer 2017)
Boek vol vragen die niet om antwoorden, maar om versjes vragen. Ieder versje 
nodigt uit tot verder vragen en vormt een fijn, poëtisch uitgangspunt voor 
filosofische gesprekken thuis en in de klas.
> Bibliotheek   Boekhande

https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.404327168.html/kom-je-verdwalen/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=lotte-van-dijck/kom-je-verdwalen-9789045119854
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.401632334.html/niets-liever-dan-jij/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=erik-van-os-elle-van-lieshout/niets-liever-dan-jij--9789045119687
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.40432939X.html/de-zombietrein-en-andere-stripgedichten/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=edward-van-de-vendel/de-zombietrein-9789045119564
https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.411110179.html/was-de-aarde-vroeger-plat-/
https://www.libris.nl/boek/?authortitle=bette-westera/was-de-aarde-vroeger-plat---9789025767921

