
PRENTENBOEKEN: PASEN 
 

 
Het Paaskuiken, 
Géraldine Elscher, De Vier Windstreken, 
ISBN 90-5579-925-4 
 
Een kuiken in een ei wil precies op paaszondag 
geboren worden en verplicht zo haar moeder 
Hilde uit te zoeken wanneer dat is. Alleen de uil 
weet hoe je dit moet berekenen. 

 

 
 
 

  

 

 Dit ei is van mij, 
Koos Meinderts, Ploegsma, 
ISBN 90-216-1788-9 
 
Haas vindt een ei dat uitgebroed moet worden. 
Het ei gaat van hand tot hand (Egel, Mol, Mees, 
Eekhoorn, Kikker, Meerkoet), tot het bij zijn 
eigenares Kip terechtkomt. Iedereen die heeft 
helpen broeden, is getuige van het uitkomen van 
het ei: "Het is een kuikentje van ons”. 

 
 

  

Kom uit het ei, kleintje, 
Roddie Shen, Sjaloom 
ISBN 90-70661-54-3 
 
Moeder Hen legde een ei. Maar ze wist niet hoe 
ze het moest uitbroeden. Ze bedenkt vijf 
manieren zoals spaghetti geven, schommelen en 
zelfs in de grond planten. Zonder resultaat. 
Teleurgesteld en moe gaat ze slapen - bovenop 
het ei. En dan...  

 Opa Knoest vertelt het paasverhaal, 
Ark boeken, 
ISBN 90-338-9200-6 
 
Opa Knoest en Snoesepoes zijn buiten in de wei. 
Daar is iets moois gebeurd. Renske en Ricky 
hebben paasvakantie en komen bijna elke dag 
kijken. Vandaag willen ze eieren verven, en waar 
kan dat beter dan bij Opa Knoest? Het wordt 
een mooie dag, maar wel een beetje anders dan 
ze dachten. Want opa heeft geen eieren ... maar 
wel een goed idee! Opa Knoest heeft al eens het 
kerstverhaal aan Renske en Ricky verteld. Nu het 
paasvakantie is, gaat hij zijn vriendjes vertellen 
wat er is gebeurd op Goede Vrijdag en Pasen.  
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 Het ei, 
Waddell, Lemniscaat, 
ISBN 90-5637-740-X 
 
Als mamma een ei heeft gelegd, stelt Eendje 
nieuwsgierig vragen aan zijn ouders, tante en 
opa. Zo komt hij te weten dat hij vroeger ook 
piepklein was en uit een ei is gekomen. Eendje 
volgt aandachtig hoe het ei beweegt en geluid 
maakt. Dan wordt het nieuwe eendje eindelijk 
geboren. 

   
Derk Das blijft altijd bij ons, 
Susan Varly, Lemniscaat 
ISBN 90 6069 552 6 
 
Een boekje voor jonge kinderen over doodgaan en 
over wat er van je overblijft. Een zeer poëtisch, 
mooi verhaal over hoe een oude das eigenlijk 
graag doodgaat omdat zijn tijd is gekomen, en 
hoe zijn vriendjes het verlies verwerken, door 
aan elkaar te vertellen wat ze allemaal van Derk 
hebben geleerd, en wat ze leuk vonden aan Derk. 

 

 

   

 

 Ik mis je, 
Paul Verrept, Clavis, 
ISBN 90-6822-562-6 
 
Wanneer Anja verhuist, voelt de ik-persoon zich 
een beetje raar. Mama denkt dat hij Anja mist 
maar de ik-figuur weet eigenlijk niet goed wat 
dat is: missen. Opa maakt een vergelijking met 
oma, die overleden is. En dan beseft de 
hoofdpersoon wat missen is en dat je iemand kan 
missen die dood is, maar ook iemand die ver weg 
woont. Daardoor kan hij aangeven dat hij Anja 
mist en mama weet hem te troosten. 

   
Een zaadje in de wind, 
Eric Carle, Gottmer, 
ISBN 90-257-2042-0 
 
Een bloemzaadje dat door de wind wordt 
meegevoerd moet vele gevaren trotseren 
voordat het uitgroeit tot een bloem, die op zijn 
beurt zijn zaad door de wind laat meevoeren. Een 
verhaal over altijd opnieuw tot leven komen. 
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 Piep, het is Pasen!, 
Liesbet Slegers, Clavis, 
ISBN 90-6822-910-9 
 
Met Pasen vieren we dat Jezus leeft. In de 
natuur gebeurt op dat moment veel. In het 
voorjaar heeft ook de paashaas het druk met het 
beschilderen van eieren in vrolijke kleuren. 
Tegelijk met een heleboel chocolade-eieren 
brengt hij ze op paasochtend naar de kinderen. 
De kinderen zoeken eieren in de tuin en iedereen 
ziet er op zijn paasbest uit.  

   
De kip Van Huub, 
Mario Boon, De Eenhoorn, 
ISBN 90-76680-02-7 
 
Huub heeft een kip die zijn grote vriend is. De 
kip kan van alles: goochelen, fietsen, waterskiën, 
voetballen, zwemmen, schilderen, bellen blazen 
en Huubs bed optillen. Alles vaak beter dan Huub 
zelf. Maar het beste kan de kip eitjes leggen, die 
moeder voor Huub gaat bakken. 

 

 
   

 

 Het ei van Bommes, 
Jane Simmons, Zirkoon, 
ISBN 90-5247-109-6 
 
De tante van eendenkuiken Bommes zit behalve 
op haar eigen eieren ook op een ei van Bommes' 
moeder te broeden. De eieren komen uit, alleen 
dit ei niet. Bommes moeder zegt dat zoiets wel 
eens kan gebeuren, maar Bommes gaat dan zelf 
op het ei zitten en als het donker wordt, komt 
zijn moeder bij hem zitten. Tegen de ochtend 
komt het ei uit. "Joepie", roept Bommes en dat 
wordt de naam van zijn broertje. 

   
Dottie’s eieren, 
Julie Sykes, Lemniscaat, 
ISBN 90-5637-316-1 
 
De kip Dottie is heel blij dat ze voor de eerste 
keer een nest eieren heeft gelegd. Ze gaat bij 
de andere dieren langs: eend, varken, schaap, 
hond en koe, maar die hebben het allemaal druk 
met hun jongen. Ze gaat weer op haar eieren 
zitten. Als er plotseling barsten in de eieren 
komen, schrikt ze, maar dan komen de kuikentjes 
te voorschijn. Heel trots en blij loopt ze over 
het erf en alle dieren komen kijken. 
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