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PERSBERICHT, 30 december 2015

De KIDDO-Leespluim van de maand januari 2016 gaat naar het boek
De zoektocht van papa Zeepaardje, uitgeverij Clavis.

Papa Zeepaardje is een van zijn tien babyzeepaardjes kwijt lezen we op de
achterkant van het omslag. Kom op, we gaan ze zoeken!
Plons, daar liggen we in het water en inderdaad we zien maar 9 zeepaardjes.
We moeten papa Zeepaardje echt helpen. En alle onderwaterdieren helpen
heel goed mee. Papa Walvis denkt dat hij misschien achter een grote steen
zit. Maar nee, daar vinden we een babywalvis. Volgens Papa Kogelvis kan hij
wel achter de zeeslak zitten. Gauw het flapje naar beneden halen. Nee maar,
daar vinden we twee babykogelvissen.
Papa Zeepaardje krijgt ook nog hulp van papa Zeeschildpad, papa Hengelvis,
papa Zeeslang, papa Krab, papa Kwal, papa Inktvis en papa Garnaal. Iedere zoektocht levert het volgende
aantal baby’s op in de reeks van tien, maar geen zeepaardje. Totdat papa Garnaal op het briljante idee
komt in de buidel van papa Zeepaardje te kijken.
Met dit mooie boek leren peuters niet alleen tellen, maar ook heel veel bijzonderheden over de
onderwaterwereld. De heldere kleuren en het stevige papier zorgen ervoor dat peuters lang en steeds
opnieuw kunnen blijven zoeken naar het zeepaardje dat verdwenen is.
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Informatie voor de redactie
De Leespluim is een bekroning van kwalitatief goede en veelzijdig bruikbare boeken voor jonge kinderen. De
organisatie is in handen van de redactie van pedagogisch vakblad KIDDO (uitgeverij SWP). De Leespluimjury bestaat
uit: Kees Broekhof (Specialist taal en minderheden, Sardes), Jessica Crezee & Coby Faber (Redactie KIDDO), Agnes van
Hoesel (KinderMAATwerk), Irma Land (Leesbevordering & Edutainment), Lia Reedijk (Utrechtse Kinderboekwinkel),
Anja de Rek en Teresia Spoelman (Bibliotheek Gooi en meer). Overleden erelid: Herman Kakebeeke. Voor meer
informatie kunt u kijken op www.leespluim.nl of contact opnemen met de coördinator van de KIDDO-Leespluim,
Jessica Crezee, via leespluim@mailswp.com of 020 330 7200.

