
-Puzzel!
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Doe mee en win!
Weten jij en je kindje(s) de namen van 
al deze bekende boekfiguren? 
Vul ze in bij het juiste nummer, dan lees 
je in de oranje bolletjes de oplossing. 

Kijk gauw achterop!

Online nóg meer plezier!
Bekijk je de puzzel digitaal, dan ontdek je welke leuke filmpjes en digitale prenten 
boeken we achter de boekfiguren verstopt hebben :-)  Je vindt de puzzel op onze 
website:  https://www.debibliotheekmaasenpeel.nl/speciaal-voor/kinderen--0-6-
jaar--.html of scan deze QR-code met je mobiel of tablet.
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https://prentenboekeninalletalen.nl/woeste-willem/
https://youtu.be/FmnnSZrB9lY
https://centraal.rijnbrink.nl/images/beeldbank/bieb-online/voorleestas/nr-10/digitale_voorleestas_de_mooiste_vis_van_de_zee.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=XQwOSjDv488
https://youtu.be/SiQe8TOubcs
https://youtu.be/8g8BCkJFs1A
https://www.youtube.com/watch?v=YtG5LrQoUa4
https://www.youtube.com/watch?v=cveJ6xPJJVA
https://www.youtube.com/watch?v=klrwF-ICsAI
https://www.youtube.com/watch?v=8PVF-K_yNgQ
https://youtu.be/SmBF-jZU7EM
https://centraal.rijnbrink.nl/images/beeldbank/bieb-online/voorleestas/digitale_voorleestas_rupsje_nooitgenoeg.pdf
https://youtu.be/UmyT7bu0_68
https://www.youtube.com/watch?v=o77jzXCHIOM
https://www.youtube.com/watch?v=ZHJb-oCwT6U
https://centraal.rijnbrink.nl/images/beeldbank/bieb-online/voorleestas/nr-12/digitale_voorleestas_Wiebelbillenboogie.pdf
https://youtu.be/Tv9zYmw2GNw
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Rara, wat is de oplossing?
Maak deze puzzel in onze vestiging en lever jouw oplossing in aan de balie en maak kans op 
een leuke prijs! De winnaars worden door ons gemaild. Veel plezier samen!

BoekStart 
We laten je graag zien en meemaken hoe leuk het voor jou 
en je kindje(s) (0-4 jaar) is om samen boekjes te bekijken en 
welke spelletjes en liedjes er zijn.

Tips, links en informatie
Op onze site vind je naast tips en leuke links ook alle 
informatie over BoekStart.

Gratis lid
Maak je kindje lid van Bibliotheek Maas en Peel (gratis tot 18 
jaar!) en ontvang het leuke BoekStartkoffertje met 2 
babyboekjes via het aanmeldformulier.

-Puzzel!
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https://www.debibliotheekmaasenpeel.nl/speciaal-voor/kinderen--0-6-jaar--.html
https://www.debibliotheekmaasenpeel.nl/klantenservice/lid-worden.html



