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Tot 4 jaar:
Vos, Rosemarie De
“Lies en Kleine Kater”
De rêverie, Laakdal 2009
Een prentenboek met korte tekst over Lies en haar vriendschap met Kleine
Kater. Maar Kleine Kater gaat dood en Lies is erg bedroefd. Samen met
Paarse Poes begraaft ze hem en ze praten over de dood.
Tot 8 jaar:
Beukema, Ellen
“Dag Manon, daaaag”
Callenbach, Kampen 2005
Een prentenboek met korte tekst over de emoties en gebeurtenissen rondom de geboorte en
het overlijden van een zusje.
Fiddelaers-Jaspers, Riet
“Doodgaan is geen feest”
In de Wolken, Heeze 2003
Prentenboek voor kinderen over de dood en
afscheid van een vader, waarin ook de crematie
wordt uitgelegd.

zwart-wit
cover van
het te bespreken
boek

Klapwijk, Vrouwke & Marja Bos
‘Dag lieve oma’
Callenbach, Kampen 2004
Het overlijden van een dierbare roept bij kinderen veel vragen op. Een
prentenboek om de ouders en kinderen hierbij te helpen, waarbij het geloof in God een duidelijke plaats inneemt. Naast het verhaal van de ziekte
en het overlijden van een oma is een informatief gedeelte opgenomen.
Lieshout, Elle van, met illustraties van An Candaele
“De dagen daarna”
Lemniscaat, Rotterdam 2004
Boek met tekst en illustraties over een meisje dat haar moeder verliest. De
gebeurtenissen en begrafenis worden vanuit haarzelf beschreven.
Robberecht, Thierry en Philippe Goossens
“Eva in het land van de verloren zusjes”
Clavis, Amsterdam-Hasselt 2002
Een prentenboek over het omgaan met de dood van een ouder zusje. Een
verhaal over rouwen en afscheid nemen.
Sels, Tania
“Nooit meer is voor altijd”

Clavis, Hasselt 2000
Dit prentenboek vertelt over Lotte en wat de dood van haar vader betekent. Hoe haar moeder door haar verdriet is veranderd en hoe zij samen
met het verlies omgaan.
Stalfelt, Pernilla
“Het Boek van de Dood”
Hoogland & van Klaveren, Amsterdam 2000
Iedere kleuter maakt een periode door waarin hij de dood op zijn eigen
omgeving gaat betrekken.
En misschien kun je zelf wel doodgaan! In dit boek over de dood gaan ernst
en luchtigheid samen.
Varley, S.
“Derk Das blijft altijd bij ons”
Lemniscaat, Rotterdam 1994
Derk Das sterft van ouderdom en zijn dierenvriendjes proberen daarmee
om te gaan.
Velthuys, Max
“Kikker en het Vogeltje”
Leopold, Amsterdam 1992
Prentenboek over verdriet en verwarring rond de dood.
Tot 12 jaar:
Delfos, Martine
“Dood is niet gewoon”
Trude van Waarden Produkties bv, Bussum 2002
Een kinderboek met tekeningen en tekst over de dood van een ouder. Het
is voor kinderen zelf, maar het kan ook als voorlichtingsboek gebruikt
worden, bijvoorbeeld in een basisschoolklas om een gesprek op gang te
krijgen.
Essen, Ineke van
“Ik krijg tranen in mijn ogen als ik aan je denk”
De Bonte Bever, Utrecht 1999
Dertig kinderen vertellen over hun ervaringen na het sterven van een van hun ouders.
Het boek gaat over verdriet, angst en pijn maar
ook over ouderliefde en een rotsvast vertrouwen in de toekomst.
Fiddelaers-Jaspers, Riet
“Zonder jou” Als jij er niet meer bent.
Ten Have, Kampen 2005
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