
 
 
 

 

Prentenboekentips bij ‘de ander op emotioneel vlak helpen’  
  
 
 

   

  
Wat als de wind komt    
Pamela Butchart, Kate Hindley (2021) 
  
Olivier is een kleine piekeraar. Hij maakt zich over van 
alles zorgen. Wat als hij de rits van zijn winterjas niet meer 
open krijgt? Of als hij een kwaadaardige eekhoorn 
tegenkomt? (Olivier maakt zich heel vaak zorgen om 
eekhoorns.) Maar het meest maakt hij zich zorgen over de 
wind. Die is pas echt eng. Dan ontmoet hij Madelief. Zij is 
helemaal nergens bang voor. Olivier moet haar 
beschermen! Hij laat haar zien hoe je te knapperige 
koekjes veilig kunt eten en hoe je schoenetende wormen 
vermijdt. Maar dan wil Madelief buiten spelen als het heel, 
heel hard waait… Is de wind echt zo eng, of is die 
misschien ook best een beetje leuk? Pamela Butchart en 
Kate Hindley maakten samen een grappig, eigenzinnig 
prentenboek. Piekeren is een belangrijk thema voor veel 
kleintjes. Het komt op een luchtige manier aan bod en 
laat zien dat een goede vriend of vriendin je kan helpen 
bij spannende dingen uitproberen.  
 
 
  

 

   

Het kleuren monster  
Anna Llenas (2017) 
  
Het kleurenmonster is in de war. Hij voelt zich blij, 
verdrietig, boos, bang en kalm tegelijk. Wat is er met hem 
aan de hand? Met de hulp van een meisje probeert hij alle 
emoties die hij voelt een eigen plek te geven. 
 
  

 
 
 
 
 
 
    

 
 



 
 
 

 

 
 
 

Ik ben (bijna) altijd vriendelijk  
Anna Milbourne (2021) 
 
Vriendelijkheid en is het belangrijkste dat er bestaat 
volgens de moeder van de hoofdpersoon. Helpen is een 
belangrijk onderdeel van vriendelijk zijn, maar dat pakt 
niet altijd goed uit? Wat als je met je hulp helemaal niet 
helpt? Zoals slakken helpen in de tuin van meneer 
Willems. 
Om goed te kunnen helpen moet je in iemand anders z’n 
schoenen staan. Een boek over afstemmen op de ander 
en daarna helpen.  

• Inleef oefening doen. Lees tot en met de knuffel 
van mamma en vraag daarna aan de kinderen: 

o Wat zou meneer Willems fijn vinden?  
o Wat is leuk spelen voor het zusje van de 

hoofdpersoon?  
o Wat zou het nieuwe meisje fijn vinden?  

• Van vriendelijkheid en anderen helpen word je 
warm en zonnig. Worden de kinderen ook wel 
eens warm en zonnig van anderen helpen? Laat 
deze vraag gedurende de week nog eens 
terugkomen en verzamelen voorbeelden uit de 
klas met elkaar  

• Zijn er momenten waarop vriendelijkheid niet 
helpt? Of helpt het echt altijd?  

 
 
  

 
 

 
Hoe geel weer goud werd    
Petra Helbers (2014) 
  
Kijk jij ook wel eens om je heen naar anderen? Heb jij ook 
wel eens dat je anderen bewondert, of naar hen opkijkt? 
Heb jij ook wel eens, dat je wenste dat je was zoals die 
anderen? Dat heeft bijna iedereen wel eens. Ook Geel. 
Maar Geel ging nog een stapje verder. Zij ging net zo 
doen als die anderen. Hoe zou dat aflopen? En wie helpt 
geel weer geel te worden?  

  

 
 


