
Kinderboekenweek 2019 
Boeken die aansluiten bij de workshops van Roombeek Cultuurpark 

Onderbouw (groepen 1, 2 en 3) thema: Reis mee op zee 

 

  

 
Varen! : een zoek- en 
ontdekboek   
 
Auteur: Doro Göbel, Peter 
Knorr 
Uitgever: Ploegsma, 2018 
 
 
Kerntitel 
Kinderboekenweek 

 
In dit zoek- en 
ontdekboek ga je een dag 
aan boord bij motorschip 
Louise en beleef je met 
kapitein Kate, de 
bemanning en alle 
passagiers de leukste 
avonturen. 
 
Groot hardkartonnen, 
tekstloos prentenboek 
met gedetailleerde 
zoekplaten. Vanaf ca. 4 
jaar. 

 

  

 
Kapitein Kees 
 
Auteur: Anke Kranendonk  
Uitgever: Lemniscaat, 
2015 
  

 
Kees, stapt met Bas, de 
hond van de buurvrouw, 
en zijn cavia Hector in zijn 
bootje om een tochtje te 
maken. Onderweg 
ontmoeten ze een boze 
boer, een leuk meisje en 
een verwarde oude dame. 
 
Heerlijk voorleesboek 
voor kinderen vanaf ca. 5 
jaar. 
Grappig en ontroerend. 

 
 
 
 

 
Alles in de wind : liedjes 
over varen en de zee 
 
Auteur: Mies van Hout 
Uitgever: Lemniscaat, 
2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Twaalf liedjes over varen 
en de zee. Van ‘Alles in 
de wind’ tot ‘Daar was 
laatst een meisje loos’.  
 
Dit liedjesprentenboek 
bevat ook een cd. 

https://www.bol.com/nl/c/doro-gobel/6534276/?lastId=24436
https://www.bol.com/nl/c/ploegsma/3264403/?lastId=24436
https://www.bol.com/nl/c/anke-kranendonk/33196/?lastId=24439
https://www.bol.com/nl/c/lemniscaat/3254100/?lastId=24439


 

  

Zeezucht 
 
Auteur: Marlies van der 
Wel  
Uitgever: Rubinstein, 
2017   

Jonas droomt van een 
leven in de zee. Maar dat 
kan niet. Of wel? 
 
Prachtig prentenboek 
voor kinderen vanaf 4 
jaar. 
 
De animatiefilm van het 
boek (12 minuten) en  de 
boektrailer zijn te vinden 
op 
http://zeezucht.com/blog/  

 

  

 
Eiland 
 
Auteur: Kolet Janssen  
Uitgever: Lemniscaat, 
2018   

 
Als een meisje met haar 
vader en hond in een 
woeste storm 
terechtkomt, breekt hun 
boot in tweeën. Na een 
tijdje komen zij met hun 
vlot bij een klein groen 
eiland. Maar is het wel 
een eiland?  
 
Groot tekstloos 
prentenboek met 
sfeervolle 
kleurenillustraties. Vanaf 
ca. 4 jaar. 

 

 
Op reis met het schip 
 
Auteur: Pierre Winters 
Uitgeverij: Clavis, 2013 
 
Deel uit de serie 
Willewete 

 
Een boeiend informatief 
prentenboek over op reis 
gaan met een schip. 
 
Voor kinderen vanaf 4 
jaar. 
  

 
 
 

 
Kaat en Ko de zee op! 
 
Auteur: Vivian den 
Hollander 
Uitgeverij: Van Holkema & 
Warendorf, 2017 
 
Er zijn nog 2 andere 
deeltjes verschenen in de 
serie Kaat en Ko. 
 

 
Kaat en Bink zien een 
zeehond. Hij zit vast in 
een net. Ze willen de 
zeehond redden. Dus 
gaan Kaat en Bink de zee 
op. Maar is dat wel een 
goed plan?  
Meegroeiboek van AVI-
M3 naar AVI-E3.  
 
Op YouTube is een leuk 
liedje te vinden over Kaat 
en Ko. 

 

https://www.bol.com/nl/c/marlies-van-der-wel/6479202/?lastId=24436
https://www.bol.com/nl/c/marlies-van-der-wel/6479202/?lastId=24436
https://www.bol.com/nl/c/rubinstein-publishing-bv/12084081/?lastId=24436
https://www.bol.com/nl/c/rubinstein-publishing-bv/12084081/?lastId=24436
http://zeezucht.com/blog/
https://www.bol.com/nl/c/kolet-janssen/29818/?lastId=24438
https://www.bol.com/nl/c/lemniscaat-b-v-uitgeverij/4118017/?lastId=24438
https://www.bol.com/nl/c/lemniscaat-b-v-uitgeverij/4118017/?lastId=24438

