
 

 

 
Prentenboekentips bij het thema Help   
  
  

 

 
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. Het boek past goed past 
goed bij “Help”. Vrienden die je angsten serieus nemen, 
maar je ook een andere kant van de waarheid laten zien, 
zijn echte vrienden.  

Om met de leerlingen over na te denken: 

• Ben jij ook wel eens bang in het donker? Wie helpt 
jou dan?  

• Ben jij ook wel eens ergens bang voor? 
• Wie of wat kan jou dan helpen? 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
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.  

Om met je leerlingen over na te denken: 

• Vind jij dat Frederick helpt, om de familie op de 
winter voor te bereiden en om samen de winter 
door te komen? Waarom wel/niet? 

• Op welke manier helpt hij? En waarom is dat 
‘anders’ dan de rest van de muizenfamilie? Wat 
zou jouw manier van helpen zijn? (met andere 
woorden: wat is jouw kracht / talent, hoe zou jij 
bijdragen?)  
 



 

 

 
 

 

 
 
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’.   
 
Om met de kinderen over na te denken:  
 

• Soms help je iemand helemaal niet, of van de wal 
in de sloot. Heb jij dat ook wel eens, dat iemand je 
helemaal niet helpt, of dat jij probeert te helpen, 
maar het lukt niet?  

• Bij deze vragen is het erg leuk om naar een 
filmpje van BUURMAN en BUURMAN te kijken. 
 

  

 

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 
voorbij komen - helpen de engel zo goed als ze kunnen. 
Zou het dan toch kunnen dat er engelen zonder vleugels 
bestaan…?   
 
Om met de kinderen te doen: 

Bij dit boekje hoort een lesbrief. Het is een uitgave van 
Verus. Het boekje is via de website van verus te bestellen 
www.verus.nl. Hier kun je ook korte filmpjes bij het boekje 
vinden.  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Wolfje wil naar huis 
Rachel Bright 
 
Wolvenjong Wolfje denkt niets of niemand nodig te 
hebben, totdat hij verdwaalt in het koude 
sneeuwlandschap... hij is een stoer wolvenjong dat 
graag groot wil zijn. Maar als Wolfje verdwaalt in het 
ijskoude sneeuwlandschap, leert hij een belangrijke les: 
soms heb je iemand nodig die je in veiligheid brengt en 
weer op weg helpt. 

Om met je leerlingen over na te denken: 

• Denk jij wel eens dat je alles alleen kunt? 
• Zou je dat willen, alles alleen kunnen? Waarom 

wel of niet? 

 
 
 
 

 
 

 
 
De koffer 
Chris Naylor Ballesteros (2020) 
 
De koffer is een bijzonder prentenboek dat aan het 
denken zet over vreemdelingen en vluchtelingen en 
hoe je elkaar kunt helpen. Een echt 
burgerschapsthema.  
  
Op een dag verschijnt er een oververmoeide 
vreemdeling met slechts een koffer. Iedereen barst van 
de vragen. Wat komt hij doen? Waar komt hij 
vandaan? En: wat zit er toch in die mysterieuze koffer?  
  
Een hartverwarmend verhaal over hoop en 
vriendelijkheid en de manier waarop we omgaan met 
mensen in nood. Met slechts een paar personages en 
eenvoudige illustraties heeft Chris Naylor-Ballesteros 
een raak en ontroerend verhaal gecreëerd dat ouders 
en kinderen aan het denken zal zetten. Sterk door zijn 
eenvoud.  

 
 


