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Heit & Mem foarlêsgids 0-12 jier 

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

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

Dit is Stip 
Eric Hill
In prachtich nij Stipboek foar 
de alderlytsten, dat yn de 
foarm fan Stip makke is!
Leuk om mei te boartsjen 
én leuk as dekoraasje op de 
bernekeamer.
Priis: € 8,99

It aldermoaiste Bisteboek & It aldermoaiste Dinoboek
Dawn Sirett 
Twa prachtige kartonboeken mei flapkes en gelûden.
Yn it Bisteboek sykje de lytse pykjes om har heit en mem, 
en op dy syktocht komme se by allegear bisten lâns.
Yn it Dinoboek komst allegear ferskillende soarten dino’s 
tsjin, en wat soene dy ite?
Ek ferskynd yn dizze rige: It aldermoaiste Trekkerboek
Priis: € 14,99



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

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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Boeken 2-4 jier
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Hâldsto altyd fan my?
Catherine Leblanc/Eve Tharlet
Lytse Bear makket him 
soargen. Hy is net altyd leaf. 
Sil mem dan noch wol fan 
him hâlde?
Wat as er alles stikken makket? 
Wat as mem der net mear wêze soe?
Mar memmeleafde is sterk en hy ûntdekt: neat sil 
dat feroarje. Noait! 
Priis: € 13,95

Dêr is se dan! En wat no?
Catherine Leblanc/Eve Tharlet
Lytse Bear fynt it hiel spannend. 
Hy krijt hast in broerke of suske en 
dêr hat er sa’n sin oan!
Mar fynt er it wol sa leuk om in 
grutte broer te wêzen?
Priis: € 13,95

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

In hûs foar Harry
Leo Timmers
Harry is altyd yn ʼe hûs. Oant Yfke him 
freget om tikkerke te dwaan. Hy draaft 
achter har oan en rekket it paad kwyt.  
Hoe komt er no wer thús?
Utroppen ta “Prentenboek van het jaar 
2019”.
Priis: € 15,99
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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

Tip 1: Wachtsje sa 
no en dan en jou de 
romte om dyn bern 
reagearje te litten op 
it ferhaal.
Wacht zo nu en dan en 
geef je kind de ruimte 
om te reageren op het 
verhaal.

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.



Heit & Mem foarlêsgids 0-12 jier 

Boeken 4-6 jier

De Bonsterkes op ’e terp
Hanneke de Jong
Joery en Nine Bonsma binne krekt ferhuze. Fan de stêd nei in doarp. 
No wenje se mei heit en mem nêst pake en beppe. 
Allegearre Bonsterkes op ’e terp! Foar de bern is it earst wol wennen. 
Nine hat al gau in freondintsje, mar Joery wol ek sa graach in 
boartersmaat ha. Soe dat slagje mei syn nije avensearskuon?
Priis: € 9,95

Sipke syn Alvestêdetocht / Sipke’s 
Elfstedentocht
Lida Dykstra/Harmen van Straaten
Pake Pipermûs docht mei oan de Alvestê-
detocht, 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.
Twatalich, Frysk en Nederlânsk, ferskynd yn 
de rige fan de bekende Gouden Boekjes.
Priis: € 7,50

Pykje Fjouwer
Lida Dykstra
Pykje Fjouwer is in oade oan it 
Fryske lânskip. Oan ’e hân fan in 
prachtich ferhaal komme greide-
fûgels, buorkerijbisten, blommen, 
krûden en ynsekten foarby. Ach-
teryn 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
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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 prachtige yllustrearre boek, 
de antwurden fynst achter de 
flapkes.
Priis: € 12,95 

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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Geheimen út ’e Boskberch
Janneke de Boer
De Boskberch, dêre yn it 
Drintsk-Fryske Wâld, draacht al 
iuwenlang in grut geheim yn him. 
Nimmen dy’t it wit. Yn Geheimen út 
’e Boskberch nimme de trije slakken 
Bearend, Sofy en frou D. dy mei de berch yn. Do leaust dyn 
eagen én dyn earen net, ast ûntdekst wat him dêre, yn dy 
berch, allegear ôfspilet. In ferhaal oer de alder-, alderlêste bij 
fan Fryslân.
Priis: € 10,00

Tsjilp!
Eppie Dam
Fûgels litte har hearre. Se tsjotterje, 
tsjilpe, krasse en kweakje yn de 
gedichten fan dizze klinkende 
bondel. Fûgels litte har sjen. 

Stappend, hippend of fleanend, ja sels slûgjend toane se 
har foarmen en kleuren yn dit boek mei prachtige platen. 
25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters.
Priis: € 12,00

Sirkus PeM en de ûlewapper
Mindert Wijnstra
Pier en Marieke wenje neistelkoar. Se binne 
beide acht jier en dikke maatsjes. Ferfele 
dogge se harren noait. Se ha fantasy genôch 
en fine alle kearen wer wat nijs út.
Op in dei sette se sels in hiele sirkusfoar-

stelling op tou, al giet net alles sa’t se it bedoeld ha. Dy goeie 
bedoelingen pakke wol faker ferkeard út by harren brike 
aventoeren. Mar al hoe mâl oft it soms ek giet, meastal rint 
it dochs noch goed ôf. Teminsten… foar Pier en Marieke.
Priis: € 14,95

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

Boeken 6-9 jier
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Ridder Jet - Lida Dykstra
De toverangel fan Ate – Ate Grypstra
Boem is ho! – Anny de Jong
Gers op it dak – Hanneke de Jong
Wat in ein! – Jan Schotanus
Beppe hat in aaipet – Mindert Wijnstra
Seis 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 earst sels it 
boek troch, om mimyk 
ta te passen en yn te 
gean op drege wurden.
Lees eerst zelf het boek 
door, om mimiek toe te 
passen en in te gaan op 
moeilijke woorden.

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 fêst 
lêsmomint, foarlêzen 
is faak in rêstmomint.
Kies een vast lees- 
moment, voorlezen is 
vaak een rustmoment.
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Teltsjes fan Tellegen
Toon Tellegen
In boek mei alventritich fan de moaiste 
ferhalen fan de grutte ferteller Toon 
Tellegen, mei soarch selektearre út syn 
ûnbidich grutte oeuvre. Tellegen syn 
wurk heart ta de moderne klassikers, en 
is no foar it earst ek yn it Frysk te lêzen. 
Priis: € 15,00

Heksegrytta
Hanneke de Jong
Oan it begjin fan it lêste jier op de basis- skoalle 
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 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

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 
Schlingemann, Berber Spliethoff, 
Janneke Spoelstra en Syds Wiersma. 
Priis: € 12,50

Boeken 9-12 jier
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De trije klokketiers fan Koartsweagen
Janny van der Molen
Pier giet mei syn klasse op skoalreiske. 
Hy is tige teloarsteld dat se dit jier net 
nei in waadeilân sille lykas oars, mar nei 
Koartsweagen. Krammele. Koartsweagen. 
Dêr is dochs hielendal neat te dwaan?!
Mar as er mei Lars, syn freon, alfêst op 

Google Maps de kampearbuorkerij opsiket, krije se in idee. 
It tsjerkhôf tsjinoer de pleats: soe dêr nachts wat te belibjen 
wêze? Noortje, dy’t ek altyd wol yn is foar wat aventoer, giet 
grif mei!
Priis: € 15,00

De huodsjes fan Mata Hari 
Lida Dykstra
Mata Hari, de eksoatyske dûnseres en spionne dy’t yn 1917 
troch de Frânsen fusillearre waard, wie by har libben al 
wrâldferneamd. Tsjintwurdich, mear as 100 jier nei har dea, 
wurdt de ynteresse foar dy bysûndere frou allinnich noch mar 
grutter. Hoe kin dat? Wa wie sy no eins? 
Yn dit ryk yllustrearre boek fertelle de 
huodsjes fan Mata-Hari har libbensferhaal. 
It is in sjochboek fol mei autentike foto’s 
en aansichtkaarten, en ek prachtige nije 
yllustraasjes fan Natascha Stenvert.
Priis: € 14,95

Lêstips 9-12 jier
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Tip 1: Praat nei oer it 
ferhaal. Freegje wat 
jim bern fan it boek 
fynt. 
Praat na over het ver-
haal. Vraag wat jullie 
kind 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 de fakânsje of 
in oare gelegenheid.
Geef boeken cadeau 
voor de verjaardag, 
voor de vakantie of 
een andere gelegen-
heid.

Tip 4: Draai de rol-
len om! Lit jim bern 
foarlêze.
Draai de rollen om! 
Laat jullie kind voor-
lezen.



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 yn trije ferskillende 
talen harren wurdskat te fergrutsjen.

Myn earste 
wurdsjes 
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.berneboel.nl  

www.skoal.tv 
www.fryslan.frl/taalkado 
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!


