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“De kleine prinses - Ik wil mijn cadeautje!” van schrijver Tony Ross. ISBN 9789089412232 

De Kleine Prinses is haar cadeautje kwijt. Ze zet heel het paleis op zijn kop en algauw is 

iedereen op zoek naar haar cadeautje. 

Er zijn meerdere boekjes over de kleine prinses. Een verwend meisje dat ook erg haar best 

doet om haar zin te krijgen. Deze verhaaltjes gaan over herkenbare situaties zoals naar 

school gaan, zindelijk worden, niet willen slapen en eten. 

 

 

“De Koning” van schrijver Dick Bruna. ISBN 9789073991828 

De kleine koning woont in een mooi paleis, maar heeft niemand om mee te spelen. Hij 

wordt verliefd op Roosmarijn, de dochter van de tuinman. Maar omdat zij geen kroontje 

heeft, mag hij niet met haar trouwen. De kleine koning bedenkt een mooie oplossing: hij 

zet gewoon zijn eigen kroontje af! 

Een klassieker in de herkenbare tekenstijl van Dick Bruna. 

 

 

"Prinses Arabella gaat naar school" van Mylo Freeman. ISBN 9789058384928 

Prinses Arabella gaat voor het eerst naar school. Arabella moet niet alleen leren lezen en 

tellen, ze moet ook leren buigen en lopen als een prinses. Dat is erg vermoeiend en lijkt niet 

altijd zinvol. Prinses Arabella snapt niet waarom je met een stapel spannende boeken op je 

hoofd zou rondwandelen als je er ook in kunt lezen. 

Mylo Freeman’s eerste Arabella-boek is bekroond met een Leespluim en was een van de 

kerntitels van de Nationale Voorleesdagen 2008. Dit boek is het vervolg er op. 

 

 

“Ridder Rikki” van Guido van Genechten. ISBN 9789044806076 

Rikki gaat vaak naar zijn lievelingsplek onder de oude eik. Het is een bijzondere plek: Rikki 

doet zijn ogen dicht en verzint iets wat daarna ook echt gebeurt! Vandaag is Rikki niemand 

minder dan Ridder Rikki en net als echte ridders in de middeleeuwen maakt de dappere held 

van alles mee, met gevaarlijke draken en een lieve jonkvrouw. 

Rikki het konijn is bekend van meerdere boekjes. Een bekend hoofdpersoon maakt een 

verhaal voor kinderen vaak nog interessanter. 

 


