Laat u verrassen door onze leestips
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Buiten de lijntjes...
Bella mag alles Aline Honingh
Bella mag alles van haar ouders: als ze trek heeft in snoep, krijgt ze dat en ze mag zo
lang opblijven als ze wil. Dat is fijn voor Bella, of toch niet? Prentenboek met paginagrote illustraties in pastelkleuren om te leren begrijpen dat ouders soms nee zeggen. Vanaf
ca. 4 t/m 6 jaar.

De kindertemmer Jacques Vriens
Omdat de ouders van Quinten en Annabel de tweeling altijd hun zin geeft, groeien ze op
tot twee verwende pestkoppen. Er moet dringend hulp komen bij de opvoeding! Groot
formaat prentvertelling met grappige kleurenillustraties. Vanaf ca. 5 jaar.

Het boek voor meisjes met lef: een gids voor een episch avontuurlijk leven Caroline Paul
Hoe kun je als meisje je angsten overwinnen en meer zelfvertrouwen krijgen? Bevat ervaringen van de schrijfster met onder andere skiën op een gletsjer, weetjes over bekende heldinnen en tips voor nieuwe uitdagingen. Voor meiden vanaf ca. 15 jaar en voor
opvoeders.

Wie is nou normaal? Lisa Williamson
David is geboren als jongen, maar wil een meisje zijn. Alleen zijn twee beste vrienden
kennen zijn geheim. Maar dan komt Leo bij hen op school. Vanaf ca. 15 jaar.

Het grote niet-opruimboek Dirk Nielandt
Heb je ook zo'n hekel aan opruimen? Lees de 14 tips waarmee je het opruimen zolang
mogelijk kunt uitstellen en je ouders om de tuin kan leiden. Met stripachtige kleurenillustraties. Voor sloddervossen en opruimliefhebbers van ca. 9 t/m 12 jaar.
» Meer titel-informatie
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Buiten de lijntjes...
Herrie! de Ted van Lieshout
Dertien korte voorleesverhaaltjes over Herrie en haar moeder. Een van de methoden die
Herrie gebruikt om haar moeder uit te dagen, is schreeuwen. Op geestige en soms ironische wijze wordt Herries gemanipuleer beschreven. Haar moeder is echter niet voor een
gat te vangen! Vanaf ca. 5 jaar..

Twee mama’s Francesca Pardi
Roos en Femke houden van elkaar en ze willen graag een gezin met kinderen. De kracht
van dit handzame boekje zit in ‘gewoon’ het verhaal vertellen van twee mama’s met een
kinderwens: in eenvoudige taal en zonder emotionele lading of oordeel.

Wij zijn bijzonder: misschien zijn wij een wonder
Ted van Lieshout
Poëzieprentenboek waarin het thema "anders zijn "in zestien gedichten op verschillende
manieren aan bod komt. Humoristische versjes -die doen denken aan de versjes van
Annie M.G. Schmidt. De subtiele boodschap van de bundel is dat het niet erg is om an-

Storm Miriam Bruijstens
Voor Storm is surfen zijn lust en zijn leven. Hij doet dat vaak met Mara, al heel lang zijn
hartsvriendin. Op zekere dag ontwikkelt Storm verliefde, homoseksuele gevoelens voor
een nieuwe klasgenoot. Bij Storm ‘stormt’ het van binnen! De auteur, basisschooldocente van origine, beschrijft deze processen heel herkenbaar, invoelend en met humor. Een

Hallo, hallo, wie stinkt daar zo?
Bundeling van ruim veertig gekke, stoute en ondeugende verhalen, versjes en gedichten. Vanaf ca. 4 jaar.
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Nelsons dansboek Laura van Bouchout

Nelson doet samen met zijn familie allerlei dansspelletjes zoals droomdansen en
dansen in de lucht. Ruim twintig spelletjes tot een eigen dansvoorstelling aan
toe worden stapsgewijs met kleurenillustraties uitgelegd. Voor opvoeders met
kinderen van ca. 4 t/m 7 jaar.

De Lastige kinderen: heb jij even geluk Berthold Gunster

Binnen zijn theorie van het 'omdenken' waarover de auteur al vijf boeken
schreef, beschrijft hij in dit boek hoe je door daar gebruik van te maken bij de
opvoeding om kunt gaan met lastige kinderen. Theorie en praktijk houden de
lezers voortdurend een spiegel voor en dwingt hen naar hun eigen rol te kijken.

Artie Farty: handboek vol kunstzinnige tips
Nicole van Slingelandt

Ontdek hoe kinderen naar kunst kijken en gestimuleerd worden om op basis van
bekende kunstwerken hun eigen kunstwerken te maken. Met stapsgewijze uitleg, QR-codes en kleurenillustraties in druktechniek. Voor opvoeders van kinderen van ca. 2 t/m 9 jaar.

Ver van de boom: als je kind anders is Andrew Solomon

Beschrijving van elf typen van aangeboren tekorten en gebreken bij kinderen en
de problemen die deze tijdens de opvoeding veroorzaken in hun ontwikkeling.
Door veel interviews wordt uitgebreid aandacht besteed aan de identiteit van de
verschillende personen.

Franse kinderen gooien niet met eten: opvoedadviezen uit Parijs
Pamela Druckerman

Een Amerikaanse moeder die in Parijs woont, ontdekt de Franse manier van opvoeden, voor de kinderen een mengeling van vrijheid en discipline waarbij de
ouders ook tijd overhouden voor zichzelf.
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Buiten de lijntjes...
Kleine wonderen Stephanie Knipper

De aanvankelijk onafscheidelijke zussen Lily en Rose groeien uit elkaar, maar
als de gezondheid van Rose verslechtert, gaat Lily haar helpen met de opvoeding van haar autistische dochter.

En nu komt alles goed : 1 single, 2 homo's, 17 spuitjes en een
baby Nina de la Croix

Single Nina wil graag een kind samen met een getrouwd homopaar krijgt ze een
zoon. Het verhaal is autobiografisch. Sommige details, zoals de baan van Nina
en enkele namen zijn gewijzigd. Nina de la Croix (1981) is cabaretière, actrice
en schreef wekelijks een column op Lindanieuws.nl. Dit is haar debuut.

Opvoeden is gekkenwerk Jos de Kock
Dit boekje geeft in elf hoofdstukken elf stellingen op het gebied van opvoeden.
De inhoud van die hoofdstukken is niet bedoeld om opvoedadvies, -tips en trucs te geven, maar om na te denken over de uitgangspunten en drijfveren van
je opvoeding.

Mindful opvoeden in een druk bestaan Susan M. Bögels
Elf hoofdstukken over aspecten van mindful opvoeden, die samen een zelfhulpcursus vormen. Een greep: ouderlijke stress, verwachtingen, ruzie en reparatie,
schuld en schaamte, grenzen stellen. Mindfulness vormt de rode draad. Onderzoek op de Universiteit van Amsterdam heeft aangetoond dat dit werkt.

Laat je kind niet los! : hoe een hechte band je kind op het juiste
spoor houdt Gordon Neufeld

Dit boek gaat over het gevaar je kind te verliezen doordat leeftijdsgenoten de
plaats van de ouders innemen. Ook krijgt de digitale revolutie aandacht. De
technologie voor het geven van informatie wordt nu vooral gebruikt voor contacten; met uitleg waarom digitale intimiteit leeg is.

