Leuk dat je meedoet aan Vergeet mij nietje. De volgende boeken sluiten aan bij de thema’s van het
literatuureducatieproject. Ze zijn allemaal te leen in de bibliotheken van Meierijstad.

Milja Praagman

Vergeet mij nietje
Varken gaat op reis en laat zijn vriendinnetje Muis alleen achter. Zij mist Varken verschrikkelijk.
Gelukkig mist Varken haar ook en komt hij snel weer naar huis.

Beterschap
Muis is op zoek naar Varken en vindt hem ziek in bed. Ze zorgt goed voor haar vriendje. Als Varken
weer naar buiten mag, kan hij Muis nergens vinden...

Mama, wat is dat?
Tip, de kleine krokodil, gaat met zijn moeder boodschappen doen. Onderweg ziet hij van alles en
vraagt hij honderduit, maar mama heeft alleen aandacht voor haar boodschappenlijstje.

Oei! een vlek
Mama Aap heeft drie nieuwe truien gekocht. Maar als kleine aap en papa van de bessen snoepen,
zitten de truien vol vlekken. Ze proberen van alles om de vlekken te verwijderen, maar het wordt
alleen maar erger…

Bij jou
Beer en Mol liggen heerlijk te slapen in hun winterhol, als Beer ineens wakker schrikt. Hij had een
mooie droom, maar waarover precies? Er was een bij in zijn droom, en misschien ook bloemen, en
de seizoenen?

Magneetje
Houden van iemand, je veilig voelen bij familie, lekker luieren en uitbreiding van het gezin. In
negentien korte gedichten worden deze en andere thema’s verbeeld door dieren.

Henri Matisse

De parkiet, de zeemeermin en de slak - Annemarie van Haeringen
Monsieur Matisse maakt schilderijen in vrolijke kleuren. Als hij ziek wordt, doet hij een geweldige
ontdekking.

Bob maakt kunst - Marion Deuchars
Vogel Bob heeft heel dunne poten. Daar wordt hij mee gepest. In het museum ziet hij bijzondere
schilderijen en krijgt hij een geweldig idee, waardoor niemand meer op zijn poten let.

Artie Farty - Nicole Slingelandt-Asselbergs
Ontdek hoe kinderen naar kunst kijken en stimuleer ze op basis van bekende kunstwerken (van o.a.
Matisse) zelf aan de slag te gaan. Met stapsgewijze uitleg en QR-codes.

Kloddertje - Lionel Le Néouanic
Een zwart kloddertje wil graag vriendschap sluiten met mooie gekleurde figuurtjes. Zij willen niet,
totdat hij hen laat zien wat hij allemaal kan.

Vriendschapsbandjes

De leukste vriendschapsbandjes om zelf te maken - Francoise Hamon
Maak zelf kleurrijke vriendschapsbandjes in een zigzagpatroon of met kraaltjes. Met stapsgewijze
uitleg en werktekeningen.

Knopen doe je zo! - Sophie Engel
Knoop liefdesbandjes, enkelbandjes of pimp je slippers. Uitleg, stap voor stap, met kleurenfoto’s. Met
eenvoudige knopen en verschillende soorten draad.

Poesiealbums

Poezie Mauw - Ivo de Wijs
Bundel met 25 nieuwe poesiealbumversjes. Sommige lijken op de oude versjes uit de jaren zestig,
terwijl andere een verrassend nieuwe vorm hebben. In meerdere gedichtjes komt een kat voor.

