Boeken voor de allerjongsten

Bedankt voor jouw interesse in deze boekenlijst. Wanneer je op de foto's van de
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contact komen met mij.
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Dag opa Henk, Monica Maas
Het verhaal gaat over opa Henk die ziek is, heel erg ziek. De kinderen
worden meegenomen in het ziek zijn doordat het verhaal vertelt wat
opa goed kon en nu niet meer. Dit stelt gelijk het thema herinneringen
centraal en leert kinderen dat het gaat om een ernstige ziekte.
Woezel en Pip, Dag lief muisje, Guusje Nederhorst
De voor veel jonge kinderen vertrouwde figuren Woezel en Pip moeten
afscheid nemen van Muisje. Een boek dat jonge kinderen ondersteunt
om grip te krijgen op het begrip dood en hoe het is om afscheid te
moeten nemen van een dierbare.
Lieve oma Pluis, Dick Bruna
Een eenvoudig en herkenbaar boekje voor jonge kinderen. Nijntje moet
afscheid nemen van Oma Pluis.
Anna's moemoe is dood, Kathleen Amant
Ook de boeken van Anna zijn voor veel jonge kinderen bekend.
Moemoe is de oma van mama, en zij is gestorven. Anna is heel
verdrietig. Het verdriet en de begrafenis komen in het verhaal naar
voren. En ook is er ruimte om verhalen te delen over Moemoe.
Dood, Nelleke Moot
Niet heel bekend, maar een echt pareltje om jonge kinderen te leren
over de dood. Op een mooie manier, met toegankelijke tekeningen
leren kinderen over wat dood betekent en kan betekenen (zingeving).
Kikker en het vogeltje, Max Velthuijs
Een klassieker en misschien wel een van de eerste boeken over rouw
voor kinderen. Maakt de dood op een herkenbare manier
bespreekbaar.
Bij de rand van het bos lag een vogeltje.
'Kijk,' zei Kikker, 'kapot. Hij doet het niet meer.'
'Hij slaapt,' zei Varkentje.
Maar Haas zei: 'Hij is dood.'
'Dood?' vroeg Kikker. 'Wat is dat?'
Derk Das blijf altijd bij ons, Susan Varley
De dieren in het bos moeten afscheid nemen van Derk Das. De dieren
missen Derk Das heel erg, maar vinden het ook fijn om over hem te
praten.
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Een boom vol herinneringen, Britta Teckentrup
Een mooi vormgegeven boek met een prachtige boodschap. De dieren
missen Vos maar komen regelmatig bij elkaar om herinneringen te
delen. Dan zien ze dat er een plantje begint te groeien op de plek waar
Vos begraven ligt. Opmerking: in het boek staat dat Vos in slaap valt
voor altijd, pas dit tekstueel aan naar 'Vos gaat dood'.
Het Egeltje onder de boom, Christianne van Dooijewaard
Na een paar maanden worden de stekeltjes van het kleine egeltje
steeds slapper. Dan wordt duidelijk dat Egeltje heel erg ziek is en niet
meer beter wordt. Papa en mama egel moeten afscheid nemen van
Egeltje. Met rustige tekeningen die de tekst ondersteunen.
Rikki en de eekhoorn, Guido van Genechten
Het is herfst en Rikki gaat in het bos op zoek naar kastanjes. Maar dan
vindt hij ook een eekhoorn. Wat is er met de eekhoorn aan de hand?
Een toegankelijk boek voor jonge kinderen over afscheid nemen.
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