
 
 
 

 

Prentenboekentips bij het thema Help   
  

 
  

Kleine IJsbeer, wat is er mis?   
Hans de Beer (1994) 
 
Kleine IJsbeer verlangt naar avontuur én naar een zusje… 
Maar; daar is geduld voor nodig, zeggen zijn ouders. Dus 
gaat Lars zelf maar op zoek. Maar wanneer hij in een kist 
meegenomen wordt tijdens dit avontuur, verlangt hij naar 
het saaie hol van zijn vader en moeder. Gelukkig ontmoet 
hij veel nieuwe vrienden op zijn reis en bedenken ze 
samen hoe ze weer thuis kunnen komen; mét een zusje! 
Alleen is het wel een bruin zusje en is de familie van Lars 
helemaal wit…  Dit verhaal past bij “Wens” en bij “Help”. 
Het is een lang verhaal waar je steeds een deel van kunt 
vertellen en uitwerken. Bijvoorbeeld in januari als alle 
feesten gevierd zijn.  
  

 
  

Kleine IJsbeer, weet jij de weg? 
Hans de Beer (1996) 
 
Nog een kleine IJsbeer verhaal voor bij het thema “Help”.  
 
  

  

 

  
De Kleine Walvis 
Benji Davies (2015) 

Boy redt een kleine walvis, die hij vindt op het strand. Hij 
neemt hem mee naar huis en (ver)stopt hem in zijn 
badkuip… Wat wil hij de kleine walvis graag bij zich 
houden! Uiteindelijk blijkt dat hij de kleine walvis toch het 
meeste helpt, als hij hem weer terugbrengt naar de 
zee. Prentenboek past binnen thema ‘help’ maar ook 
binnen het thema ‘wens’.  
 



 
 
 

 

 

  
 
 

 
 
 

 

Kleine IJsbeer help me vliegen 
Hans de Beer (2001) 
 
Kleine IJsbeer Help me vliegen, bij het thema “Help”. 
Maar tijdens zijn pogingen vogel te helpen groeit er bij 
Kleine IJsbeer zelf ook een verlangen om te kunnen 
vliegen.  
Tip van collega: maak een eigen PP van dit prentenboek 
zodat je de platen met de luchtballon weg kunt laten. 
Om vervolgens op tijd te stoppen met vertellen (bij 
tweede plaatje luchtballon, deze doe je dus niet meer) 
en de kinderen zelf het verhaal af te laten maken. 
Kunnen zij kleine beer en zijn vriend helpen om te 
vliegen? Laat ze ontdekken, ontwikkelen en bouwen. 
 
 
 
Vier bevertjes in de nacht   
Michael Dudok de Wit (2003) 
 
Vier bevertjes helpen hun vriend zijn angst voor het 
donker te overwinnen door hem de mooie dingen in het 
donker te laten zien en ervaren. Mooi voor deze periode 
van het jaar waarin kinderen het verschil tussen licht en 
donker ook sterker ervaren. Past bij Wens als het de 
kinderen kennis wilt laten maken met de symboliek van 
licht en donker. Een symboliek waar ze allemaal mee in 
aanraking komen door de lichtfeesten als Sint-Maarten, 
Sint-Nicolaas en Kerst die gevierd worden in deze 
periode. Past ook goed bij “Help”. Vrienden die je 
angsten serieus nemen, maar je ook een andere kant 
van de waarheid laten zien, zijn echte vrienden.  
 
Frederick   
Leo Lionni, Harriet Laurey (2011) 
 Mooi prentenboek bij het thema help. De muizenfamilie 
van Frederick is hard aan het werk om een 
voedselvoorraad voor de winter aan te leggen. 
Frederick verzamelt kleuren, woorden en zonnestralen, 
om ze de lange, koude winter door te helpen. Waarom 
werk jij niet? Vragen de andere muizen aan Frederick. Ik 
werk toch, zegt Frederick… Over het inzetten van je 
eigen talenten/het ‘werken’ of bijdragen op je eigen 
manier.  
 
 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Je bent een engel  
Guido de Bruin (2014) 

Prentenboek bij het thema ‘help’. ‘Je bent een engel’ - 
zegt mama tegen Luc en Emma. Daar moeten ze een 
beetje om lachen; ze hebben toch geen vleugels?! Op 
weg naar school komen ze een echte engel tegen, die 
hulp nodig heeft. Luc en Emma - maar ook de mensen 
die voorbijkomen - helpen de engel zo goed als ze 
kunnen. Zou het dan toch kunnen dat er engelen zonder 
vleugels bestaan…?   

 

 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  

 


