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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

Zebra / Arlette van Ipenburg. - Tweede druk, [Amsterdam] : NiÑo, [2020]. - 32 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 21 cm.
In dit vierkante prentenboekje (21 cm) voor jonge kinderen maken we kennis met Zebra en zijn vrienden. Op
witte dagen springt hij in het rond en speelt met zijn vriendjes. Maar er zijn ook zwarte dagen, dan is hij
verdrietig en ligt in bed met een dekentje over zijn hoofd. Zijn beste vriend is een rode kat. 'Laten we
verstoppertje spelen', maar Zebra heeft geen zin, het is immers een zwarte dag. Dus kat haalt de oranje aap
erbij, en de gele eend en nog meer gekleurde vrienden. Uiteindelijk komt ook de wijze uil en legt uit dat
verdriet ook weer over kan gaan. Zebra begrijpt het: na zwarte dagen komen ook weer witte dagen. Het
boekje is bedoeld om met jonge kinderen  in gesprek te gaan over moeilijke onderwerpen, zoals verdriet,
vriendschap en mogen zijn wie je bent. Ook geschikt voor kinderen met ouders met psychiatrische
problemen. Met suggesties en tips passend bij de leeftijd van het kind. Eenvoudige tekeningen van de dieren
in slechts enkele kleuren zijn duidelijk, ze beslaan de gehele linkerpagina en hebben een humoristische
insteek. Dit boek is geschikt om met kinderen in gesprek te gaan over emoties bij o.a. rouw en depressie.
Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar.
 De eerste editie van dit boek is niet op a.i. aangeboden. 
Recensent: Laurie M.C. Faro
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