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Kinderboeken van 0 tot 4 jaar


a:	Ja, we zijn hier in Alkmaar, bij de jeugdbibliotheek en we zijn hier bij de
 jeugdbibliothecaris. Zeg ik het goed?
b:	Ja, dat is heel goed.
a:	Wat zijn nu leuke kinderboeken?
b:	Ja…
a:	Wat vind jijzelf  leuke kinderboeken? 
b:	Ja…en dan hebben we het over boeken voor kinderen van 0 tot 4 jaar.
a:	Ja, van 0 tot 4, nee, de rest komt later.

b:         Ik heb hier op de tafeltjes een kleine selectie gemaakt. Ik wilde met name even
dit boek noemen Een grote ezel. Het is geschreven door Rindert Kromhout en het is geïllustreerd door Annemarie van Haringen. Zij hebben allebei al heel veel boeken op hun naam staan.
En wat dit boek bijzonder maakt, - ik zal het even openslaan -  ja, zijn de eenvoudige, maar kleurige en heel sprekende tekeningen.
En het gaat over een ezeltje dat groot wil zijn en alleen op pad gaat naar de verjaardag van een van zijn vriendjes en we denken dat het ezeltje alleen op pad gaat, maar stiekem gaat moeder mee met hem en dat zie je ook .
Dus er zit een zoekelement in het verhaal,  wat het voor de kleintjes ook heel spannend maakt om te kijken waar mama zich iedere keer verstopt achter de heuvels … en daar gaat het kleine ezeltje op pad en iedere keer vinden we mama ezel verstopt, achter de heuvels, achter de bomen.
En het is dus een kleine zoektocht van ezel ook naar een stukje groter worden.
a:	En hoe oud moet je hiervoor zijn?
b:	Dit is een boekje voor peuters vanaf een jaar of drie en waarom vanaf een jaar
of drie? Omdat je op die leeftijd zijn kinderen echt toe aan een kort verhaal met een klein beetje spanning, spanning, maar het moet wel passen, dat avontuurlijke,  in hun leef- en belevingswereld, zodat ze het herkennen. Dat is heel belangrijk. Ook herhalingselement is erg belangrijk in de verhalen.








