
Keuzelijst Kerstboek Hervormde Gemeente Zierikzee                          CRECHE/JONGSTE GROEP 

Het kan zijn dat het boek van jouw keuze niet te bestellen is bij Jona. Kies daarom twee boeken. Vul ze allebei in op het formulier via de computer. 

De link naar het formulier vind je op de website van onze gemeente en in de CHRCH-app. 

Uiterlijk 7 november 2022 kun je het formulier invullen 

 

Tel maar mee in de kerk; Linda Bikker 

Mees gaat op zondag naar de kerk. Daar is veel te zien. En … ook veel te tellen! Tel jij mee? Linda Bikker maakte dit 

boekje om kinderen al op heel jonge leeftijd te laten ontdekken wat er allemaal te beleven is als je op zondag naar de kerk 

gaat. Kinderen leren niet alleen op een speelse manier tellen, maar ook horen ze dat in de kerk jonge kinderen méétellen! 

 

Alle kleuren van de schepping; Linda Bikker 

God schiep heel de aarde en ook het heelal. Met prachtige kleuren. Ken jij ze al? Met dit boekje ontdekken peuters en 

kleuters dat er een enorme variatie aan kleuren om hen heen te zien is. Ook leren ze op een speelse manier hoe je deze 

kleuren kunt benoemen: een citroengele vlinder, een knalrode aardbei of het zachtroze huidje van een baby. Linda Bikker 

schreef de tekst op rijm én maakte de illustraties. 

 

Ontdek de ark; Karen Williamson 

Uren speelplezier. Lees over Noach, zijn grote ark en de dieren. 

Met grote uitneembare puzzelstukken. 
Op elke pagina een korte vraag. 
Onder het puzzelstuk staat het antwoord! 
Voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar. 

 



 

De allereerste Kerstnacht; Michel de Boer 

De allereerste kerstnacht was lang geleden. Toen werd een heel bijzondere koning geboren. Het gebeurde in Israël, een 

land hier ver vandaan. Om precies te zijn, het begon allemaal in het dorpje Nazareth ...Zo begint dit bekende kerstverhaal 

over Jozef en Maria en de geboorte van Jezus. Met liefde geschreven en voorzien van kleurrijke tekeningen. 

 

Geitenkeutels voor opa; Michiel Bakker 

Ruth en Ruben krijgen een logé: Lotta, een meisje uit Duitsland. Het is een beetje lastig dat ze een andere taal spreekt, 

maar algauw heeft Lotta het erg naar haar zin. Samen beleven ze van alles: ze bezoeken een geitenboerderij, ze 

maken een fietstocht die in het water valt (of toch niet ...!) Lotta mag ook mee op vakantie naar Katwijk aan Zee. Daar 

spelen ze op het strand en zwemmen ze in de zee. De vakantie vliegt voorbij. En dan is het jammer genoeg ook tijd voor 

Ruth en Ruben om afscheid te nemen van hun Duitse vriendinnetje. Een leuk voorleesboek. 

 

Stiekem op stap; Marianne Hendriksen 

Ga jij stiekem met het Afrikaanse meisje Mariyana mee op stap? Dan beleef je van alles en word je veel wijzer! Dit vrolijke 

prentenboek zal peuters en kleuters zeker aanspreken. Het is voor hen een eerste en laagdrempelige kennismaking met 

het dagelijks leven in Afrika. 



 

Pas op voor de troep; Bram Kasse 

 
‘vlug! 
weg met de troep!’ 

heel het dorp werkt hard. 
het park moet groen. 
hier past een bloem. 
en daar kan nog een plant. 

jip tilt een pot verf. 
want de hut in de boom moet ook groen. 
het dorp wint vast de prijs! 

maar dan zien de broers brok de boef. 
o nee! wat doet hij nou? 

 

Een dief in de klas; Ineke op den Brouw 
 
Uit school gaat fleur naar daan. 
want daan is ziek.  
 
ze zegt: weet je wat er was op school?  
een dief!  
 
hij woont hoog in de boom.  
en straks belt juf jouw pap.  
 
daan snapt er niks van.  
wat zegt fleur? 
 

 

Floors feestje; Ida Lok – de Haan 
 
Flip en Floor zijn dikke vrienden.  
Er komt een nieuw meisje in de klas. 
Ze heet Fien. Floor wil graag met haar spelen.  
Maar Flip wil dat niet. Hij plaagt Fien.  
Komt dat wel goed?  
 
Floor is bijna jarig. Ze geeft een feestje.  
Wie mag er op haar feestje komen? 
 



 

CD Geef licht; Marcel en Lydia Zimmer 
  
Een fris en vrolijk nieuw album voor kinderen: 'Geef licht'! Op deze cd staan zes nieuwe liederen, een remix van het 
bekende kerstlied ‘Goed nieuws’ en drie liederen die ze nog niet eerder zelf op cd hadden uitgebracht. De titel 'Geef licht' 
is een knipoog naar Kerst maar ook een oproep aan ons allemaal om het licht van Jezus door te geven in deze wereld. Dit 
komt terug in de verschillende liedjes, die zeer afwisselend zijn uitgevoerd en uitnodigen om lekker mee te zingen en te 
dansen. Op de cd staan nieuwe en een aantal eerder uitgebrachte liederen. 

 


