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De zondagmiddagtip: top 5 (prenten)boeken Sinterklaas
Posted by Mama Maike on nov 16, 2014 in Boeken, Ontspanning | 3 Comments

Hoera, hoera, Sinterklaas in het land! En hij heeft gelukkig ook weer allerlei pieten
bij zich. Het is druilerig weer, echt om met een boek op de bank te kruipen. Hier
zie je mijn top 5 (prenten)boeken in het thema Sinterklaas.

 

 

1. Met stip op nummer een; Sinterklaas van Charlotte Dematons! Een prachtig boek vol kijkplaten met het
grote pietenhuis in Spanje, de stoomboot en pakjesavond in Nederland. Gegarandeerd uren kijkplezier!

2. Hoe weet Sinterklaas toch zoveel van de kinderen af? Dat komt door de Spiekpietjes! Dit zijn kleine
pietjes die zich verstoppen in je huis en stiekem kijken wat de kinderen doen. Het boek met het
knuffelpietje is helemaal leuk. Je kunt verstoppertje spelen met het Spiekpietje! Pas maar op dat hij je
niet ziet!
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3. De discussie over de pieten is dit jaar weer hevig opgelaaid. Er is nu een leuk prentenboek dat in gaat
op de nieuwe gekleurde pieten.
De pieten maken het bont 

4. De liedjes over Sinterklaas en zijn pieten zijn herschreven. In het boek Sinterklaasje, kom maar binnen
met je piet vind je de tekst van alle nieuwe liedjes met leuke illustraties. Er zit een cd bij, dus je kunt
goed oefenen!
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5. Moffel en Piertje zijn de grootste vrienden van peuters en kleuters. Kinderen kijken graag naar
Koekeloere. Wat een feest dat er ook een boek is waarin Moffel en Piertje Sinterklaas vieren. In Moffel
en Piertje vieren Sinterklaas staan verschillende leuke verhalen over het grote feest. Zo schrijven ze een
speciaal lied voor Sinterklaas en gaan ze op zoek naar het grote pietenhuis.

Wat is jouw Sinterklaas-boeken-tip?

Veel leesplezier! 
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Thea van Galen
16 november 2014

Ik zie nieuwe titels

leuk, zal er eens naar kijken!

Thea van Galen onlangs geplaatst…DIY open haard
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Rini
16 november 2014

IK heb er 4 van de 5. Niet slecht
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Mama Maike
16 november 2014

Dat zijn er inderdaad heel veel!
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