
 

 

 

Bibi is dol op boeken 
Prentenboek uit Koekeloere 

 
Bibi is dol op boeken. Gelukkig lezen haar vader en moeder haar elke dag voor. Maar Bibi houdt niet 

alleen van lezen, ze is ook gek op spelen. En de boeken geven haar een heleboel ideeën om te spelen. Na 

het lezen van een sprookjesboek is ze een echte feeënprinses en na het lezen van een reisboek is Bibi een 

stoere piloot. Maar wat als papa een boekje over een wild en woest monster voorleest? 
 

Op zaterdag gaan Bibi en papa naar de bibliotheek.  Op zaterdag is het altijd heel druk in de bieb. Gelukkig 

weet Bibi toch een paar mooie boeken te vinden. Als ze thuis zijn, leest papa het eerste boekje voor. Het gaat 

over een echte feeënprinses! Op zondag is Bibi ook een feeënprinses met een toverjurk en een glitterkroon! Ze 

ziet er sprookjesachtig mooi uit! 

's Avonds leest mama het volgende boekje voor.  Het heet de reis van Max. Maandag gaan Bibi en haar 

vrienden ook op reis.  Ze vliegen naar verre oorden als Parijs en Lagos. Op dinsdag gaat Bibi met mama naar 

de bieb.  's Middags speelt ze restaurantje met haar vriendje. Bibi drinkt koffie en de baby's krijgen appelsap.  

's Avonds leest Bibi een verhaal over woeste tijgers! Op woensdag zit ze haar vriendin Sara achterna door de 

jungle.  Woensdag avond leest Bibi Het grote boerenboek.   

Donderdag is Bibi een boer. Dieren verzorgen is hard werken! Bibi's koe is ziek! Gelukkig kan mama haar 

beter maken.  Donderdag avond lezen Bibi en papa een boekje over bouwen.  Op vrijdag gaat Bibi haar huis 

repareren. Ze heeft een hamer nodig en een zaag - en een beetje hulp van papa. Vrijdagavond leest papa haar 

voor uit een boekje over een meisje met toverschoentjes.  Op zaterdag heeft Bibi ook echte toverschoenen. Ze 

glinsteren de hele weg naar de bieb.. en weer terug naar huis.  Ze glinsteren nog als haar vader haar 's avonds 

een verhaal voorleest over een wild en woest monster. Wat zal Bibi morgen zijn? 
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