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Het prentenboek van het jaar 2020 is ‘Moppereend’ van Joyce Dunbar. Het thema van het 
boek is boos zijn. Er zijn meerdere boeken rondom het thema boos zijn en jezelf zijn. Hier-
onder staat een aantal tips!

Lotjes zorg - Tom Percival
Lotje vindt het heerlijk om Lotje te zijn, tot ze op een dag een Zorg krijgt. Eerst 
is het maar een klein Zorgje, en dat is niet erg: iedereen heeft wel eens zorgen! 
Maar dan begint het te groeien… Elke dag wordt het groter en groter, en het 
maakt Lotje verdrietig. Hoe kan Lotje haar Zorg 
kwijtraken en opnieuw vrolijk worden?

Opvrolijkvogeltje - Edward van de Vendel
O, het is ochtend, en dit wordt weer een hele drukke dag! 
Opvrolijkvogeltje moet aan de slag. Als dit prachtige, veelkleurig vogeltje door 
het land vliegt, brengt ze vrolijkheid en energie aan alle dieren die ze tegenkomt 
- maar bij elke ontmoeting verliest ze zelf een beetje van haar kleur. Aan het 
eind van de dag is ze grijs en moe... totdat ze 
terugkeert naar haar nest, waar haar jonkies haar weer opladen met nieuwe 
kleur en levenskracht.

Gewoon zoals je bent - Jonny Lambert
Een nieuwsgierig olifantje heeft moeite om tijdens een tocht netjes in de 
olifantenrij te blijven. Hij ziet zo veel dieren die er anders uitzien en 
eigenschappen hebben, die hij niet heeft. Hij wil ook wel zulke mooie puntige 
prikhoorns als een gnoe, lange steltpoten als een giraf, of een gespikkelde 
vacht als een cheeta. Maar telkens als hij ernaar vraagt, krijgt hij te horen ‘Nee, 
blijf in de rij!’. Pas als de dieren bij de drinkplaats aankomen, ervaart hij dat ook 
hij unieke eigenschappen heeft, en dat hij prachtig is met zijn grote flaporen en 
spetterende slurf.

Blij met mij - Anna Llenas
Een prachtig filosofisch prentenboek over ontdekken wie je bent. Voor door-
bijtertjes vanaf 4 jaar.Julia is een heel normaal meisje met een heel normaal 
leventje. Tot ze zich opeens hélemaal leeg voelt. Maar niets kan haar leegte 
vullen. Of toch?



Ik ben niet mopperig! - Steve Smallman 
Een kleine humeurige muis woont alleen onder een eikenboom aan de rand 
van het bos. Hij is zo mopperig, omdat hij vindt dat alles hem altijd tegen zit. Zo 
wordt nu zijn uitgang belemmerd door een grote harige bips (‘Ook dat nog!’). 
Het blijkt een kleine verdrietige das te zijn. Ze is haar moeder kwijt, en Muis 
besluit haar te helpen zoeken. De dieren die hij achtereenvolgens tegenkomt, 
herkennen hem allemaal als die mopperige muis, maar zien ook zijn goede 
kant. Door zijn goede daad maakt Muis vrienden, en dat is precies wat hij nodig 
heeft om niet meer mopperig te zijn.

Meneer Geluk & mevrouw Mopper - Antonie Schneider
De buren meneer Geluk en mevrouw Mopper zijn tegenpolen. Hun huizen 
weerspiegelen symbolisch hun karakter: het huis van meneer Geluk is kleurig 
en zijn zonnige tuin is vol leven, terwijl het huis van mevrouw Mopper grijs en 
somber is en haar tuin doods en altijd in de schaduw. Mevrouw Mopper leeft 
teruggetrokken en wil niets met haar nieuwe buurman te maken hebben, maar 
desondanks wordt zij door zijn geluk ‘besmet’. Op een grappige manier is 
verbeeld hoe meneer Geluk eerst haar omgeving en daarna mevrouw Mopper 
zelf transformeert.

En ik dan? - Catherine Metzmeyer
Als de varkensfamilie een boswandeling maakt, loopt Arthur voorop, daarachter 
papa en mama, daarachter de tweeling en heel ver achteraan een boze Femke. 
Zij wil helemaal niet wandelen en krijgt ook geen aandacht. Als het haar te veel 
wordt, gaat ze klieren en pesten en uiteindelijk loopt ze weg. Het hele gezin 
gaat in paniek naar haar op zoek. Waar is ze gebleven? Wat doe je als je vindt 
dat je thuis te weinig aandacht krijgt? Dat komt heel duidelijk in dit verhaal naar 
voren.

Vik is vervelend - Maik
Vik is over het algemeen een gezellige zoon en lief broertje. Maar als zijn vader 
een keer per ongeluk water op zijn hand morst, slaan alle stoppen door en 
verandert hij in zijn woede iedereen om hem heen. Zijn vader in een stomme 
koelkast, zijn zusje in een rare banjo, mama wordt een prullenbak, de hond een 
lompe bizon en zo verder tot hij uiteindelijk zielsalleen overblijft en spijt krijgt.

Boos, boos, boos - Linda Urban
Muis is boos en wil dat op allerlei manieren laten zien: springen, stampen, schreeuwen, 
rollen. Het maakt echter geen indruk, want Haas, Beer, Wilde Kat en Egel kunnen dat 
veel beter. Maar er is een ding dat Muis beter kan dan alle andere dieren: stokstijf stil-
staan. En zo raakt hij zijn boosheid kwijt.



Het boze boek - Ramadier
Op negen spreads zijn op de rechterpagina twee ogen, een neus en mond te zien, 
tegen een rode achtergrond die naar mate het verhaal vordert, langzaam in geel over-
gaat. Op de linkerpagina staat een cartoonachtige muis die beschrijft dat dit boek rood 
is van woede en vervolgens vraagt wat er aan de hand is. Met wat aanwijzingen aan de 
lezer (met rust laten, tot tien tellen, een grapje maken, vragen wat er aan de hand is, 
een knuffel geven, en een compliment maken) verandert de stemming van het boek en 
daarmee de kleur. Een leuke manier om gevoelens als boosheid met jonge kinderen te 
bespreken. Vanaf ca. 2 jaar.

Moppereend  - Joyce Dunbar
Eend is erg mopperig want de vijver is opgedroogd en ze heeft niemand om mee te 
spelen. Boven haar hoofd verschijnt een klein grijs wolkje. Ze ontmoet allerlei dieren, 
maar die spelen spelletjes waar zij als eend niet aan wil deelnemen. Het wolkje boven 
haar hoofd wordt groter en groter, tot het ‘megantisch’ groot is. En dan wordt de grijze 
wolk blauw, paars en geel en uiteindelijk zwart, en barst er opeens een enorme regen-
bui los. Alle dieren spelen in de regen en na de regen komt de regenboog in al haar 
kleuren. Prentenboek waarin de boosheid van de eend mooi is uitgewerkt in de grijze 
wolk boven haar hoofd. Die wordt naarmate eend zich steeds slechter voelt groter tot 
hij barst. Kleuters zullen deze emotie heel goed herkennen, en ook dat het daarna 
weer goed komt.

Benjamin is boos! - M. Christina Butler
Al bij het wakker worden heeft Konijn Benjamin een onverklaarbaar slecht humeur. Zijn 
vrienden Eekhoorn en Muis gaan er gelukkig positief mee om en proberen zijn boze bui 
te verdrijven, waarbij ze het steeds over een andere boeg gooien. Leuk prentenboek 
waarin kleuters zich kunnen herkennen. Hoe ga je met je boze gevoelens om en (mis-
schien nog wel moeilijker) hoe hanteer je een slecht humeur van een ander? 


