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Bern dy’t op jonge leeftyd mear as ien taal leare, ha dêr 
in protte foardiel fan. Dat docht bliken út ûndersiken 
oer de hiele wrâld.

Foar it twatalich (Frysk/Nederlânsk) grutbringen fan 
in bern is it belangryk om de Fryske taal fan de berte 
ôf aktyf te stimulearjen. Dat jildt sawol foar bern mei 
wa’t thús troch beide âlders Frysk praat wurdt as foar 
bern mei wa’t ien âlder Frysk praat. It oanbod fan it 
Nederlânsk yn ’e omjouwing is al grut; op ’e telefyzje, 
op ynternet, by de opfang en op skoalle, rûnom hearre 
bern de Nederlânske taal, en sa wurde Frysktalige bern 
al reedlik gau twatalich. Mar troch dy dominânsje fan it 
Nederlânsk is it ekstra wichtich om de bern fan jongs 
ôf oan ek genôch yn it Frysk oan te bieden. Gelokkich 
binne der in hiele soad moaie Fryske ferskes, ferhaalt-
sjes, boeken en apps!

Yn dizze gids fynst de moaiste Fryske berneboeken en 
apps, mei foarlêstips foar bern fan 0-12 jier. Alle boeken 
binne te krijen yn de Afûkwinkel en op websjop.afuk.frl. 

Foar mear Fryske berneboeketips kinst sjen op 
www.heitenmem.nl en op boekstart.nl.
Is dyn bern trouwens al lid fan de biblioteek? Dêr fynst 
fansels ek in grut oanbod oan Fryske boeken, en it 
moaie is: bern oant 18 jier kinne fergees lid wurde!

Wêrom Fryske boeken, ferskes en apps? 
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Wêrom Fryske boeken, ferskes en apps? 

Redenen om Fryske boeken en apps te brûken:
• tegearre in boekje lêze, plaatsjes oanwize, in ferske  

   sjonge en ferhaaltsjes fertelle fersterket de bân mei 

   dyn bern

• it is goed foar de kommunikative ûntwikkeling 

• foarlêzen fergruttet de wurdskat fan bern 

• boeken en ynteraktive apps stimulearje de fantasy 

   en de sosjaal-emosjonele feardichheden

• it befoarderet de lústerfeardichheid en helpt bern 

   om harren te konsintrearjen 

• it taalgefoel wurdt op in boartlike wize ûntwikkele

• it jout bern ynformaasje oer de wrâld om har hinne

• it lokket aktyf taalgebrûk út

• Fryske boeken en apps binne leuk foar jim allebeide!
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Boeken 0-2 jier

Ynstruminten & De natoer 
Marion Billet
Stevige kartonboekjes foar pjutten mei lûden.
Wat hearst? 
Witsto hoe’t in kikkert klinkt? Of in ûle?
Witsto hoe’t in klarinet klinkt? Of in sello?
Wat fynst it moaiste?
Priis: € 12,95

Wekker wurde
Jonny Lambert
Hepke de Hoanne 
makket elkenien 
wekker op de 
buorkerij.

Kinsto him helpe alle bisten te finen?
Tear de flapkes iepen en sjoch wa’t der 
tefoarskyn ‘floept’. 
Mei flapkes en ‘pop-ups’ dy’t de ynteraksje, 
it ûnthâld en de ferbylding stimulearje.
Priis: € 12,50

Jip en Janneke 
Annie M.G. Schmidt
Alle aventoeren fan diel 1 oant en mei 5 fan de 
ultime beukerfreontsjes Jip en Janneke binne 
byinoar brocht yn dit boek. Fan ‘Jip en Janneke 
boartsje tegearre’ oant Dach Jip! Dach Janneke!’ 
Mei in soad yllustraasjes yn swart-wyt én yn kleur.
Priis: € 26,99

Mei ik yn dyn pemper sjen?
Guido van Genechten
In oandwaanlik printeboek mei flapkes oer 
de grutte nijsgjirrigens 
fan in lyts mûske.
Brûkber en humoristysk 
boek foar pjutten oer 
sindlikheid.
Priis: € 16,95



It aldermoaiste Trekkerboek / 
It aldermoaiste Bisteboek / 
It aldermoaiste Dinoboek 
Dawn Sirett 
Trije prachtige boeken mei flapkes 
en echte lûden.
Sjoch wat der achter de flapkes sit en 
harkje nei de lûden dy’t der achterwei 
komme. 
Priis: € 14,99

Tip 1: Sykje in rêstich 
plakje om foar te 
lêzen.
Zoek een rustig plekje 
om voor te lezen.

Tip 2: Meitsje each-
kontakt mei dyn bern.
Maak oogcontact met 
je kind.

Tip 3: Lit de ôfbyl-
dings goed sjen en 
beneam wat der yn it 
boek stiet.
Laat de afbeeldingen 
goed zien en 
benoem wat er in het 
boek staat.

Tip 4: Doch rêstich 
oan, it boek hoecht 
net yn ien kear út.
Doe rustig aan, het 
boek hoeft niet in één 
keer uit.

Tip 5: Praat en sjong 
mei dyn bern.
Praat en zing met je 
kind.

Foarlêstips 0-2 jier
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Wêr bisto, lyts oaljefantsje? & Wêr bisto, lytse foks?
Sam Taplin
Bern fine it hearlik om troch de gatsjes fan dizze prachtich 
yllustrearre boekjes op syk te gean nei it lytse oaljefantsje 
of de lytse foks.
Priis: € 7,50



Boeken 2-4 jier

heit & mem foarlêsgids 0-12 jier 

Fan de Lytse mol dy’t witte wol 
wa’t him op ’e kop skiten hat
Werner Holzwarth, yllustraasjes: 
Wolf Erlbruch
De kartonedysje fan dizze ‘klassiker’.

Doe’t de lytse mol op in dei syn kop boppe de grûn stuts 
om te sjen oft de sinne al opkaam wie, barde it folgjende: 
It wie rûn en brún, like in bytsje op in woarst en it slimste 
wie: it foel krekt op syn kop. Mol giet op syk nei de dieder…
Priis: € 12,25

Tútsje derop
Bernd Penners / Henning Löhlein
It hûntsje, it skiep, de aap, de bear en de 
oaljefant ha allegear in ûngelokje hân.
De iene hat in sear poatsje, de oare stapt op 
syn eigen slurf. Wat no? Helpsto om der in 
pleister op te plakken? 
Mar it measte helpt fansels: in tútsje derop!
Kartonboekje mei 5 ‘echte’ pleisters.
Priis: € 12,50

It Grutte Foarlêsboek II
Ferskate skriuwers & yllustratoaren
Moaie, spannende, gekke, fleurige ferhaaltsjes, 
gedichten en ferskes oer fan alles en noch wat: 
kabouters, bisten, letters, fiterjen, heksen, Tomke, 
op skoalle en noch folle mear. Mei wurk fan 
ferskillende skriuwers en yllustratoaren. Om alle 
dagen út (foar) te lêzen.
Priis: € 22,50

Kikkert en de fallende stjer
Max Velthuijs
“Ast in fallende stjer sjochst, dan meist in winsk 
dwaan,” sei Hazze. Allegear seagen se in stjer fallen. 
Utsein Kikkert, dy’t krekt de 
ferkearde kant op seach. Earst 
wie Kikkert wat sneu. Mar doe 
betocht er hoe’t er syn freonen 
gelokkich meitsje koe. En ek syn 
freonen hienen in plan…
Priis: € 14,90
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Hasto Oaljefant sjoen?
David Barrow
Oaljefant wol ferstopperke boartsje.
Dêr is er HARTSTIKKE goed yn, seit 
er sels. Kinsto Oaljefant fine?
Priis: € 14,99

Tip 1: Underbrek it 
foarlêzen sa no en
dan, om dyn bern de 
romte te jaan om op it 
ferhaal te reagearjen.                                                                                       
Onderbreek het voor- 
lezen zo nu en dan, 
om je kind de ruimte 
te geven om op het 
verhaal te reageren.

Tip 2: Besjoch 
tegearre: hoe sjocht 
it boek derút?
Bekijk samen: hoe 
ziet het boek eruit?

Tip 3: Stel fragen by 
wat der te sjen is.

Stel vragen bij wat er 
te zien is.

Tip 4: Lit dyn bern 
it ferhaal neifertelle 
oan in oar.
Laat je kind het 
verhaal navertellen 
aan een ander.

Tip 5: Werhelje itselde 
boek in pear kear. 
Alle kearen begrypt 
en werkent dyn bern 
in bytsje mear.
Herhaal hetzelfde 
boek een paar keer. 
Elke keer begrijpt en 
herkent je kind een 
beetje meer.

Ik tel oant 100
Sophia Touliatou
In kleurryk telboek: ien folle moanne, 
twa lytse hûntsjes, trije reade 
bussen… Oant 100 telle is in feest mei 
dit prachtige boek. Undertusken komst 
ek noch allegearre ferskillende kleuren, 
bisten en foarmen tsjin.
Priis: € 12,95

De Grutte Griene Grizel 
Julia Donaldson
As Knyn op in dei nei hûs sil, heart er 
ynienen in lûde stim. Dy stim komt út 
syn hol wei: “Ik bin de GRIZEL, GRUT 
EN GRIEN en ik bin akelich gemien!” 
Wa soe der yn Knyn syn hol sitte? 
Fan de skriuwer fan De Gruffalo en de 
yllustrator fan Wy geane hjoed op bearejacht.
Priis: € 13,95
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Boeken 4-6 jier

Broek mei bûsen
Ineke van der Heide / Margreet de Jong
32 boartlike 
berneferskes 
mei fleurige 
yllustraasjes.
Priis: € 14,00

Prinses Pompebledsje
Barbara de Ruiter
De kening en keninginne 
krije fan Fee Foekje in kado 
omdat se har holpen ha.
In prachtige pearel dêr’t 
in ferrassing yn sit. Mar de 
pearel wurdt stellen…
Wat soe deryn sitten ha? En 
wêr is de pearel bedarre?
Priis: € 12,95

It Grutte Famyljeboek
Felicity Brooks
Hoe sjogge famyljes derút? Wêr 
hast famylje foar en wat dogge se? 
Dat binne in pear fan in hiel soad 
fragen dy’t beäntwurde wurde yn 
dit prachtige boek fol famyljes yn 
alle soarten en maten.
Priis: € 13,95

Pykje Fjouwer
Lida Dykstra
Pykje Fjouwer is in oade oan it Fryske lânskip. 
Oan ’e hân fan in prachtich ferhaal komme 
greidefûgels, buorkerijbisten, blommen, krûden 
en ynsekten foarby. Achteryn steane ek noch 
nijsgjirrige feiten oer de skries: de Kening fan ’e 
Greide. Foar alle bern dy’t fan de natuer hâlde 
en dêr nóch mear oer witte wolle.
Priis: € 13,50

Hoe is it yn de romte?
Katie Daynes
- Hoe is it eins yn de romte?
- Hoe komst dêr en wêr kinst hinne?
- Wat dogge astronauten de hiele dei?
- Kinne wy libje op Mars?
- Hoe kin ik astronaut wurde?

Dat en noch folle mear kinst lêze 
yn dit prachtig yllustrearre boek, 
de antwurden 
fynst achter de 
flapkes.
Priis: € 12,95 
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Sipke sil sile / Sipke fynt in ljipaai / 
Sipke syn Alvestêdetocht 
Lida Dykstra / Harmen van Straaten
Twatalige ‘gouden’ boekjes:
Pake Pipermûs giet moarns betiid 
fuort om te silen. Syn pakesizzer 
Sipke mei net mei. Dêrom bout Sipke 
tegearre mei Hotske Hazze sels in 
boatsje fan hout, mei in lekken fan ’e 
waskline as seil. Mar de hurde wyn 
blaast har rjocht op it skûtsjesilen ôf!

Sipke giet graach mei pake op stap, 
it fjild yn. Hy fynt it earste ljipaai, 
docht oan neisoarch en sjocht yn de 
hjerst de fûgels wer op reis gean.
Sipke is in echte fjildmûs!

Pake Pipermûs 
docht mei 

oan de Alvestêdetocht, dat fynt er it 
moaiste wat der is. Wat er net wit is 
dat Sipke, syn pakesizzer, stikem yn 
syn tas krûpt is, want Sipke woe ek sa 
graach meiride en Fryslân sjen.
Priis: € 7,99

Tip 1: Lês de titel fan 
it boek foar en praat 
oer de foarkant.
Lees de titel van het 
boek voor en praat 
over de voorkant.

Tip 2: Gean der 
rêstich foar sitten en 
nim de tiid, mar lês 
net te lang foar.
Ga er rustig voor zitten 
en neem de tijd, maar 
lees niet te lang voor.

Tip 3: Lit dyn bern 
fertelle en gean yn 
op de reaksjes.
Laat je kind vertel-
len en ga in op de 
reacties.

Tip 4: Lês it boek 
noch in kear foar. 
Dyn bern leart elke 
kear wer wat nijs.
Lees het boek nog 
eens voor. Je kind 
leert elke keer weer 
wat nieuws.
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De bruorren Liuwehert
Astrid Lindgren / Kim Hunnersen
Dit is it wûndermoaie ferhaal 
fan de bruorren Karel en 
Jonatan Liuw. Karel – Krûmel 
neamt syn grutte broer him – 
is deasiik. Hy sil it net oerlibje. 
Mar it ôfskied is net foar ivich, 

wit Jonatan. Se sille inoar weromsjen yn Nangijala, it ryk 
dêr’t alle mearkes weikomme… Mar dan komt de brân. 
Jonatan is earder yn Nangijala. As Krûmel dêr letter ek 
komt, blike mearkes net altiten like moai te wêzen. De 
tiran Tengil bedriget de fredige falleien fan Nangijala. 
Mei de freeslike Katla soarget er foar dea en ferdjer.
Lês hoe’t de lytse Krûmel Liuw syn bynamme – 
Liuwehert! – eare oandocht en mei syn moedige broer 
Jonatan besiket om Nangijala út de greep fan de wrede 
Tengil te befrijen.
Priis: € 17,50

Karlsson fan it dak
Astrid Lindgren / Georgien Overwater
It komt net sa faak foar dat der lytse, dikke mantsjes mei propel-
lers op ’e rêch en in startknopke op ’e búk boppe op it dak wenje. 

Karlsson is sa’n mantsje. En Erik ken net ien 
dy’t sa goed streken úthelje kin as Karlsson 
fan it dak. Dat rint fansels net altyd goed 
ôf. Mar wa leaut him no, as er seit dat 
Karlsson fan it dak it dien hat? Ien ding is 
wis: as Karlsson yn ’e buert is, hoechst dy 
noait te ferfelen!
Priis: € 13,50

Boeken 6-9 jier Bart & Bouke
Dolf Verroen / Mindert Wijnstra
Bart en Bouke maile. Se meitsje kennis, 
se meitsje rûzje, se meitsje wille, mar 
se ha elkoar noch noait sjoen. Wurdt 
dat noch wat? Of net…
Dolf Verroen en Mindert Wijnstra binne 
beide skoalskriuwers. Dolf yn it Nederlânsk en Mindert yn 
it Frysk. Tegearre binne se twatalich. Dêrom dit boekje!
Priis: € 14,95
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lt reade beurske  - Jurjen v.d. Meer 
Yn de rimboe – Hanneke de Jong 
De tún fan Trip – Lida Dykstra
Wa fynt it?  – Mindert Wijnstra 
Wêr is Mop?! – Jan Schotanus
Wouter wol de sterkste wêze  – Jelle Bangma 
Super! – Anny de Jong 
Fryske lêsboekjes foar begjinnende lêzers! 
Fan it nivo ‘Ein groep 3’ o/m ‘Ein groep 4’. 
Mei in hurd kaft, kleurige yllustraasjes en leave, 
spannende en grappige ferhalen.
Priis: € 9,95 it stik

Tip 1: Kreëarje in 
eigen foarlêsritueel 
dat by dy en dyn bern 
past.
Creëer een eigen voor-
leesritueel dat bij jou 
en je kind past.

Tip 2: Lês earste sels 
it boek om letter by 
it foarlêzen makliker 
mimyk ta te passen 
en op drege wurden 
yn te gean.
Lees eerst zelf het 
boek om later bij het 
voorlezen gemakke-
lijker mimiek toe te 
passen en op moeilijke 
woorden in te gaan.

Tip 3: Lit it ferhaal 
libje troch in pear 
lûden en stimkes ta 
te foegjen.
Laat het verhaal leven 
door een paar geluiden 
en stemmetjes toe te 
voegen.

Tip 4: Praat tegearre 
oer de ein: hoe sil it 
ferhaal ôfrinne?
Praat samen over het 
einde: hoe zal het 
verhaal aflopen?

Tip 5: Kies in fêste 
lêstiid, foarlêzen is 
faak in rêstmomint.
Kies een vast leestijd-
stip, voorlezen is vaak 
een rustmoment.
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It Spûkskip
Lida Dykstra 
25 fan de moaiste ferhalen fan Lida Dykstra, ta eare fan 
25 jier skriuwerskip. De ferhalen geane oer fan alles en 
noch wat: in famke fan tsien dat trouwe moat, in âlde 
ezel dy’t him net begrave lit, in spûkskip, in ingel dy’t op 
besite komt, in oaljefant dy’t in auto plettet…
Mar oft har ferhalen no grappich, grizelich of 
oangripend binne, skriuwster Lida Dykstra wit 
de lêzer troch har linige en meinimmende 
skriuwstyl hieltyd wer te ferrassen. 
Priis: € 14,95

It deiboek
Janny van der Molen
In twatalich ferhaal oer in Frysk famke 
fan doe en in ‘Hollânske’ jonge fan no: 
wat hawwe dy mei-inoar te krijen? 
Wat is der oan ’e hân mei in skilderij en 
hokker rol spilet it deiboek fan 
Jehannes de Groot? In (foar in part wier 
bard) ferhaal oer striid, moed én echte freonskip.
Priis: € 16,50

Boeken 9-12 jier

Heksegrytta
Hanneke de Jong
Oan it begjin fan it lêste jier 
op de basisskoalle komt der 
in nij famke yn de klasse: 
Annemoon. Alle bern út de 
klasse wolle graach freonen 
mei har wêze, mar Grytta en Bauke fine har 
mar frjemd. Oarsom fynt Annemoon Grytta ek 
in nuverenien. Daliks al, as se it lokaal ynstapt. 
It is krekt as sjocht Grytta dwers troch har 
hinne… Soe Grytta, lykas har beppe, bysûndere 
krêften hawwe?
Priis: € 15,00

It leafst bin ik in fûgel
Yllustraasjes: Marijke Klompmaker
Poëzy foar bern fan 9-99 jier. Mei gedichten fan:
Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjan en Iwan Hut, 
Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen 
van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlinge-
mann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma. 
Priis: € 12,50
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Silke en Miss Dee
Baukje Wytsma
De âlde Ingelske Miss Dee wennet mei 
hûn en kat in eintsje bûten it doarp, ticht 
by de bushalte. De minsken fine har mar 
raar, want sy sammelt fan alles en noch 
wat, foaral kranten. As Silke, in famke dat 
in eintsje fierderop op in pleats wennet, 
in kear yn it krantehûs skûlje mei foar de rein, ûntstiet der in 
bysûndere freonskip. 
Silke hat it net altyd maklik op skoalle, se kin hiel goed leare, 
mar se wurdt ek faak pleage troch twa famkes út har klasse. 
Miss Dee leart Silke om sterk yn it libben te stean: to be 
strong! As Miss Dee no mar net wer nei Ingelân ferhuzet…
Priis: € 14,95

Lêstips 9-12 jier
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Tip 1: Freegje dyn 
bern wat hy/sy fan 
it boek fynt.
Vraag aan je kind 
wat hij/zij van het 
boek vindt.

Tip 2: Lit sjen dat 
boeken en lêzen 
belangryk binne en 
derby hearre.
Laat zien dat boeken 
en lezen belangrijk 
zijn en erbij horen.

Tip 3: Jou boeken 
kado foar de jierdei, 
foar yn de fakânsje 
of by in oare gele-
genheid.
Geef boeken cadeau 
voor de verjaardag,  
voor in de vakantie 
of bij een andere 
gelegenheid.

Tip 4: Draai de 
rollen om! Lit dyn 
bern foarlêze.
Draai de rollen 
om! Laat je kind 
voorlezen.

It libben fan in labbekak
Jeff Kinney
Do kenst grif dy suksesfolle boekesearje 
wol: Het leven van een loser. Skriuwer 
Jeff Kinney wûn dêr yn 2015 én dit jier 
wer de ‘Prijs van de Nederlandse 
Kinderjury’ mei. Dat suksesfolle boek is 
no ek yn it Frysk te lêzen!
Priis: € 15,50



Lytskes 1+
Mar leafst njoggen 
animearre 
Fryske berneferskes. 
Sjong mar mei!

It Grutte Foarlêsboek 2+
In app mei prachtige ferhalen, 
gedichten en spultsjes.

Hantsjes yn ’e hichte 2+
Sykje it plaatsje op de trije sykplaten. Fûn? 
Sjoch nei it filmke mei in lietsje en doch mei! 
De Fryske lietsjes, 
5 nije en 10 tradisjonele, 
wurde songen troch 
Janneke Brakels mei 
begelieding op piano 
troch Cor Bakker. 

Der komme hieltyd mear apps by, ék yn it Frysk! 
In folslein oersjoch fan alle Fryske apps foar bern 
fynst op www.heitenmem.nl. 
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Apps

Tomke app 1+
Yn de Tomke-app binne 
ferhaaltsjes, filmkes, ferskes en 
spultsjes te finen fan Tomke en 
syn freontsjes. 

TM



Wat heart wêr? 2+ 
Oeral misse 
dingen. Kinsto 
se wer op it plak 
delsette dêr’t se 
thúshearre? 
Bern leare 
boartsjendewei 

foarmen te werkennen en fergrutsje harren 
wurdskat yn trije ferskillende talen.

7 ferskillen 4+
Kinsto de ferskillen tusken 
de platen fine?

Berneboel 4+
In app grôtfol mei spultsjes, 
ferhaaltsjes, filmkes, ferskes en 
oar fleurich Frysk taalmateriaal. 
10 ferskillende tema’s, sjoch ek 
op www.berneboel.nl

Rinze de Kikkert 4+
Leuke en boartlike e-boeken fol mei 
ynteraktive eleminten. De ferhalen 
kinne troch âlden foarlêzen wurde, 
mar kinne ek ôfspile wurde. 
Ferskynd binne: Rinze is gek op wetter, 
Rinze syn jierdei, Rinze’s AaBee en 
Rinze op reis.
Sjoch ek op www.rinzedekikkert.nl

GameFrysk 10+
App mei spultsjes 
lykas ‘Letterbrij’, 
‘Astronautegalchje’ 
en ‘Wurdkrûper’. 
Lear fan alles oer 
it skriuwen fan 
de Fryske taal. 
Sjoch ek op 
www.gamefrysk.nl
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Mear witte?
Sjoch ek op:
www.heitenmem.nl 
www.afuk.frl 
www.tomke.nl 
www.praatmarfrysk.nl 
www.gamefrysk.nl 

www.taalhelp.frl
www.boekstart.nl
www.kindentaal.nl 
www.leesplein.nl 
www.spultsjes.nl 

www.rinzedekikkert.nl 
www.skoal.tv 
www.taalgroeimeter.nl 
www.taalgroeiboekje.nl 
www.taalweb.frl 
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Afûk 
Bûterhoeke 3
8911 DH Ljouwert
Tel. (058) 234 30 70
E-mail: ynfo@afuk.nl

Bestel dyn favorite Fryske boeken online!
websjop.afuk.nl

De Nasjonale Foarlêsdagen binne yn jannewaris en de Berneboekewike is yn oktober. Doch mei!
De Nationale Voorleesdagen zijn in januari en de Kinderboekenweek is in oktober. Doe mee!


