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2011-46-5768

Amant, Kathleen • Grote Anna leert fietsen
Grote Anna leert fietsen / Kathleen Amant. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, cop.
2012. - [26] p : ill ; 27 cm
ISBN 978-90-448-1680-8
Nieuw deel uit de serie over Anna, over wie al veel peuterboeken verschenen.
Nu is de 'grote Anna' een kleuter geworden en leert ze o.a. paardrijden,
zwemmen* en in dit deel fietsen. Op grote prenten kan in dit vierkante
prentenboek worden gevolgd hoe dat verloopt. Eerst fietst ze met zijwieltjes,
daarna zonder. Eerst met hulp van papa, daarna alleen. Natuurlijk is
het spannend en moeilijk en valt ze ook wel, maar oefening baart kunst
en uiteindelijk fietst ze met papa naar de bakker. Grote, eenvoudige,
zwartomlijnde tekeningen in heldere kleuren steken fel af tegen een effen
achtergrond waarin de enkele regels tekst in een speelse, zwarte letter
zijn afgedrukt. Het taalgebruik is vlot, met veel positieve aanmoedigingen
van papa en mama en uitroepen van Anna zelf. Voor de vrolijke prenten is
dezelfde illustratiestijl (schematisch, grote effen gekleurde vlakken zonder
details) gebruikt als bij de peuterboekjes. Dat kan voor kleuters wel wat te
eenvoudig en te gemakkelijk zijn. Herkenbaar verhaal voor kinderen vanaf ca.
4 jaar. Nelleke Hulscher-Meihuizen

*'Grote Anna leert zwemmen',
2011-28-2575 (2011/43).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 19 / 184

2011-48-1988

Augusseau, Stéphanie • Als ik groot en sterk was
Als ik groot en sterk was / [illustraties:] Stéphanie Augusseau ; tekst: Agnès Laroche ;
een vertaling [uit het Frans] van Siska Goeminne. - Wielsbeke : De Eenhoorn, cop.
2012. - [36] p : ill ; 27 cm
ISBN 978-90-5838-750-9
Nico is vaak bang voor mensen. Als een enge situatie voorbij is, fantaseert hij
wat hij zou hebben gedaan als hij groot en sterk was. De illustraties spreken
daarbij voor zich. De omslag komt tijdens een slapeloze nacht. Nico staat
op en spreekt zichzelf toe voor de spiegel. Hij verandert van filosofie van
'ja maar' naar 'ja en' en past zijn gedrag, met succes, aan. Naast angst
komen ook andere emoties aan bod, zoals woede, verdriet en verliefdheid.
Tekst en illustraties versterken elkaar. Zwart, grijs, wit en rood zijn de enige
kleuren in de potloodtekeningen. Het sobere kleurgebruik versterkt de tekst
en ook Nico's zelfbeeld en de manier waarop hij in de wereld staat. In zijn
fantasie is hij zelf wit en de omgeving grijs. Na de omslag zijn beide wit. Het
taalgebruik is verzorgd; korte, krachtige teksten waarin het zinnetje 'Kon hij
toch maar toveren...' steeds in allerlei variaties terugkomt. Ook de typografie
is betekenisvol (rood, cursief, zwart, fantasieletter of strak). Een zeer positief
boek om zelfbeeld, angst en pesten bespreekbaar te maken en alternatieve
gedachten en handelingen aan te reiken. Te gebruiken in de klas bij lessen
sociaal-emotionele ontwikkeling, bij speltherapie en thuis. Vanaf ca. 4 jaar.
H. Heijink

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 29 / 232
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2010-10-2402

Bouhuys, Mies • Joris Kabeltje
Joris Kabeltje / [tekst] Mies Bouhuys ; & [ill.] Fiep Westendorp. - Amsterdam : Fiep,
2012. - 88 p : ill ; 26 cm. - Oorspr. verschenen in Eva, 1964-1965.
ISBN 978-90-451-1105-6
In dit voorleesboek zijn 32 verhalen gebundeld van Joris Kabeltje. Joris krijgt
zijn naam in de televisiestudio waar zijn ouders werkzaam zijn – hij raakt
verknoopt in de vele kabels… In die studio beleeft Joris, samen met camera’s
die tot leven komen, met studiogasten, zijn vriendinnetje Margrietje, poes
Kardoes, cameramensen en regisseurs allerlei aardige avonturen. Enkele
verhalen zijn ook gekoppeld aan jaarfeesten (Sinterklaas en Kerstmis). De
verhalen, die medio jaren zestig ontstonden en werden gepubliceerd in het
tijdschrift Eva en later opnieuw gebruikt werden in het kleuterblad Bobo,
zijn ditmaal ingekort en bewerkt. Toch is er veel nostalgisch en authentieks
overgebleven. Wat opvalt is dat de levendige dialogen, de frisse taal en
de aangename thematiek ook nu nog actueel zijn. De verhalen beslaan
twee of drie pagina's en zijn gedrukt in twee kolommen. Ze komen tot leven
door de veelkleurige, aansprekende, mimisch op de lachspieren werkende
illustraties, waarin camera’s glimlachen, snorren tot op knieën zakken, tenen
en schoenen omhoog krullen tot halverwege het scheenbeen en dieren
menselijke trekken krijgen. Vanaf ca. 4 jaar. Mart Seerden

Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 19 / 189

2011-47-0439

Busser, Marianne • Hollandse verhaaltjes voor het slapengaan
Hollandse verhaaltjes voor het slapengaan / Marianne Busser & Ron Schröder ; met ill.
van Dagmar Stam. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2012. - 38 p : ill., portr ;
26×26 cm
ISBN 978-90-443-3358-9
Zesde verhalenbundel met tien humoristische verhalen over Koning Bobbel,
waarin de koning en z'n vrouw bekende plekken in Nederland aandoen,
zoals Amsterdam, Delft, Alkmaar, Volendam, maar ook typische Nederlandse
dingen doen, zoals fietsen, picknicken, je laten fotograferen in klederdracht
en nog veel meer. Bij alles wat ze doen gebeurt er wel iets geks. En van elke
plek wordt verteld waarom die bijzonder is. Voorin een korte introductie van
het Koningspaar. Komisch is, dat ze niet echt lijken op een koning en een
koningin, ze hebben een autoband op hun hoofd in plaats van een kroon,
maar ze hebben wel een lakei, die natuurlijk alles moet doen wat ze zeggen.
De bekende, kleurrijke, komische illustraties van Dagmar Stam maken van dit
boek een juweeltje. Vlot geschreven en vol humor ('En mogen we dan ook een
kleur kiezen?' 'Natuurlijk.' (...) 'Als het maar geel is.' of 'Dat ijs is veel te glad.
Ze hadden hier gewoon beter moeten strooien.'). Deze humor zal misschien
niet altijd door de doelgroep begrepen worden, maar maakt dit boek ook voor
de voorlezer leuk. Tevens in het Engels en Chinees verschenen*. Vanaf ca. 4
jaar. Didi Klijnsma-de Boer

*de Engelse editie wordt zo spoedig
mogelijk op a.i. aangeboden. De Chinese
editie wordt niet op a.i. aangeboden.
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 19 / 192
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2012-10-5467

Busser, Marianne • Lieve liedjes & verhaaltjes voor peuters en
kleuters
Lieve liedjes & verhaaltjes voor peuters en kleuters / Marianne Busser & Ron
Schröder ; met ill. van Dagmar Stam. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2012. -
41 p : ill ; 25×25 cm + cd
ISBN 978-90-443-3558-3
Dit stevige, vierkante boek bevat tien opgewekte verhaaltjes op rijm
afgewisseld met tien liedjes. De verhaaltjes zijn alle op zichzelf staand
en hebben stuk voor stuk thema’s die dicht bij de belevingswereld van
kinderen staan. Ze lopen ritmisch erg lekker, zijn humoristisch en omvatten
minimaal twee pagina’s. De liedjes bestaan steeds uit meerdere coupletten
van meestal vier regels. Hoewel ze alle grappig en verschillend van aard
zijn, lijken ze door de steeds terugkerende opbouw ietwat op elkaar. Op de
bijbehorende cd – door kinderen ingezongen, met muzikale begeleiding –
zijn de vrolijke, rustige liedjes te horen die qua thema meestal aansluiten bij
het verhaaltje ervoor. Voor in het boek staat een inhoudsopgave, waardoor
gemakkelijk door de uitgave te navigeren is. De prenten zijn herkenbaar
en gemaakt in de typische Dagmar Stam-stijl. Dit leuke (voorlees)boek is
het gehele jaar door te gebruiken. Hoewel de verhaaltjes geschreven zijn
voor jonge kinderen zullen ze ook bij menig volwassene een glimlach op het
gezicht toveren. Vanaf ca. 3 t/m 7 jaar. S. Mulders

SISO : AJ Nederlands 875
PIM : 26 Gedichten en Versjes
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 16.95
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 29 / 309

2011-46-0262

Cousins, Lucy • Muis gaat logeren
Muis gaat logeren / Lucy Cousins ; [vert. uit het Engels: Studio Bos]. - 1e dr. -
Amsterdam : Leopold, 2012. - [27] p : ill ; 20×24 cm. - (Een hoe is dat?-boek). - Vert.
van: Maisy goes on a sleepover. - London : Walker Books, cop. 2012. - Achterkant
vermeldt: Mijn vriendje Muis.
ISBN 978-90-258-6000-4
Muis gaat voor het eerst logeren. Ze krijgt daarvoor een uitnodiging van haar
vriendin Kora en is meteen enthousiast. Als ze al haar spullen heeft ingepakt,
gaat ze naar Kora. Daar treft ze ook Ella aan, een nieuwe vriendin van Kora.
Ze kletsen, ze dansen, ze eten heerlijke dingen, ze doen spelletjes en als
ze gaan slapen, allemaal met hun eigen knuffel, blijven ze nog lang praten.
Logeren blijkt heel leuk te zijn. Ook dit boek van Muis bevat een eenvoudig
verhaaltje over alledaagse dingen. Kinderen die nog nooit uit logeren zijn
geweest, kun je met dit boekje prima voorbereiden. De teksten zijn allemaal
in duidelijke zwarte letters weergegeven en de illustraties zijn precies zoals
gewoonlijk in de Muis-boeken: in duidelijke zwarte lijnen neergezet en in
primaire kleuren ingevuld. Dit is een heerlijk, knus boekje voor peuters en
kleuters dat uitstekend thuis, maar ook op school kan worden ingezet. Deeltje
uit de serie 'Hoe is dat?-boeken' in oblong formaat, waarin o.a. ook 'Muis gaat
naar de stad'* is verschenen. Vanaf ca. 3 jaar. B. Handgraaf

*2010-47-0650 (2011/14).
Niveau/leeftijd : AP
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 17 / 223



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
4-7 jaar Voorlezen

©2012 NBD|Biblion 4

2011-45-4126

De Doncker, Wally • Van 12 tot 1
Van 12 tot 1 / Wally De Doncker ; met muziek van Florejan Verschueren ; in beeld
gebracht door Jurgen Walschot. - Leuven : Davidsfonds Infodok, cop. 2012. - [92] p :
ill ; 27 cm + cd
ISBN 978-90-5908-432-2
Eigenlijk zou de titel net zo goed van 1 tot 12 kunnen zijn, het verhaal begint
namelijk met het cijfer 1, maar net zo goed is het het verhaal van 12 tot 1.
Een heel bijzonder omkeerverhaal of toch weer niet. Bij deze auteur gaat het
alle kanten op. Dit is zijn derde boek over de wondere wereld van letters en
cijfers. Een eigenzinnig geschreven verhaal met eigenzinnige illustraties dat
zo volwassen aandoet, dat een leeftijdsgrens eigenlijk heel moeilijk aan te
geven is. Ook de bijgeleverde cd is een kunststukje dat plezier biedt voor
jong tot oud. De teksten bieden gelegenheid tot filosofische vraagstukken
als Wat is tijd of Hoe zit het met Adam en Eva – had het ook zo kunnen zijn
dat er een Eva en een Eva waren geweest? Jammer alleen dat de illustraties
soms erg donker zijn, waardoor de teksten af en toe bijna wegvallen. Eerder
verschenen 'Van A tot Zet'* en 'Het verhaal van O'**. Om met kinderen vanaf
ca. 6 jaar over te praten. M. Lolkema

*2009-47-0154 (2010/37).
**2007-17-0209. Met cd.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 19 / 199

2011-46-0030

Dijkstra, Lida • Logeetjes op de dierderij
Logeetjes op de dierderij / Lida Dijkstra ; met ill. van Noe͏̈lle Smit. - Amsterdam :
Pimento, cop. 2012. - [26] p : ill ; 24×29 cm
ISBN 978-90-499-2535-2
Tijdens de herfstvakantie komen twee neefjes logeren bij hun tante Vic
op de dierderij, een boerderij waar dieren de baas zijn. De biggen Bob en
Bikkel zijn energieke kereltjes. Ze hebben het naar hun zin, maken kabaal
en zetten de boel op stelten. Na enkele dagen besluiten de dieren dat het
tweetal terug naar huis moet. Als ze na hun vertrek de lofbetuigingen van
het tweetal vinden, krijgen de dieren wroeging. Ze willen de neefjes terug.
Het rustige leventje op de dierderij wordt verstoord door twee jonge dieren.
Ze zijn opgewekt en druk, wat zorgt voor steeds nieuwe wendingen en een
verrassende pointe. In dit prentenboek in oblong komen de aantrekkelijke
en kleurrijke, geschilderde illustraties, afgewerkt met onder meer pen en
kleurpotlood, goed tot hun recht. Opvallend zijn de grappige, gestileerde
figuren en de leuke details, zoals de kledingattributen van de dieren en
leuke motiefjes in het decor. De tekst in rijmende kwatrijnen laat zich prima
voorlezen. Dit is een zelfstandig te lezen vervolg op ‘Welkom op de dierderij’*.
Een vrolijk prentenboek voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. Ria de Schepper

*2010-09-5923 (2010/51).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 31 / 240
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2011-44-3163

Donaldson, Julia • Het Rijmkonijn
Het Rijmkonijn / tekst Julia Donaldson ; ill. Lydia Monks ; vert. [uit het Engels] door
Bette Westera. - 1e dr. - Haarlem : Gottmer, 2012. - [26] p : ill ; 26×26 cm. - Vert. van:
The Rhyming Rabbit. - London : Macmillan Children's Books, 2011.
ISBN 978-90-257-5083-1
Het Rijmkonijn heeft een bijzonder gave, zoals zijn naam al aangeeft: in alles
ziet hij een aanleiding tot een gedicht, dat hij ter plekke verzint en met verve
voordraagt. De andere dieren weten dat niet zo te waarderen en reageren
er stuk voor stuk kribbig op, totdat hij in een schaap zijn evenknie ontmoet.
Op de kleurige, in warme tinten geschilderde illustraties over steeds twee
pagina’s, is veel aandacht voor mimiek op de dierensnoeten met bolle ogen.
De goedlopende voorleestekst wordt gecombineerd met de gedichten, die
zijn afgedrukt in met gekleurde glitter omrande spreekwolken. Zo geven
ze – in een uitstekende vertaling en met een goed doordachte inhoud – het
konijnenleven letterlijk glans. Ook details in de illustraties, zoals de sterren,
maan, regenwormen en vlinders zijn geaccentueerd met vrolijke glitters. Dit
leuke, vierkante prentenboek laat zien dat er meer is in het leven! Het geeft
een opening om ook zelf eens te rijmen of een boek met rijmpjes erbij te
pakken. Vanaf ca. 5 jaar. Julienne van den Heuvel

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 25 / 243

2012-07-2976

Duddle, Jonny • Het piratenmaal
Het piratenmaal / Jonny Duddle ; [vert. uit het Engels: Bette Westera]. - Utrecht : De
Fontein, cop. 2012. - [38] p : ill ; 26×30 cm. - Vert. van: The pirate cruncher. - Dorking :
Templar, 2009.
ISBN 978-90-261-3270-4
In het havencafé van Zuurmond aan Zee ziet een stel piraten opeens een
oude fiedelaar verschijnen. Die laat een zeemanslied horen waarin wordt
gerept over een kist vol juwelen op een onbewoond eiland. De hebberige
Kapitein Paarsbaard en zijn gespuis besluiten onmiddellijk op zoek te
gaan naar deze schat. De fiedelaar gaat mee en wijst hen de weg, maar
zingt inmiddels ook over een hongerig beest dat de schatkist bewaakt. De
bemanning wordt zenuwachtig en wil terug, maar Paarsbaard niet. Zo varen
de schurken hun gewisse ondergang tegemoet. Geslaagd piratenverhaal
waarin de jonge lezer zal smullen van de toenemende dreiging van de plot en
de voorkennis van de verkeerde afloop. De tegelijkertijd stoere en grappige
illustraties met veel details staan in dit oblong prentenboek garant voor
veel kijkplezier, bv. als de fiedelaar uiteindelijk niets meer dan de marionet
van het zeemonster blijkt te zijn. Aan het eind is er een pagina waarop de
apotheose zich letterlijk ontvouwt. Afwisselende lay-out, waarin de illustraties
soms over hele (dubbele) pagina's en soms kleiner, als in een stripverhaal,
zijn geplaatst. De tekst is grotendeels geschreven in rijmvorm en adequaat
vertaald uit het Engels. Zeer geslaagd verhaal, met spanning, avontuur,
humor en een onverwacht einde. Vanaf ca. 4 jaar. Silvester van der Pol

Genre : ze
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.50
Volgnummer : 29 / 247
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2011-46-0081

Feller, Pieter • Kolletje en de verkleedkist
Kolletje en de verkleedkist / [tekst] Pieter Feller ; & [tek.] Natascha Stenvert. -
Amsterdam : Moon, cop. 2012. - 64 p : tek ; 21 cm
ISBN 978-90-488-1327-8
Over de bijdehante kleuter Kolletje verschenen al diverse bundels
voorleesverhalen en boekjes voor beginnende lezers. Ze heeft sokken
waarmee ze kan toveren. Naar haar idee kan ze er problemen mee oplossen,
zoals een beroep doen op de paashaas, kleren netjes in de kast laten
belanden of voor mooi weer zorgen. Er wordt in de twaalf op zichzelf te lezen,
vriendelijke verhaaltjes verteld over alledaagse belevenissen die een heel jaar
beslaan uit een kleuterleven met een, door Kolletjes tovervaardigheden, sterk
wensvervullend karakter. Door de tekst zijn vrolijke, kleurige tekeningetjes
gestrooid in een eenvoudige stijl, waardoor het geheel aantrekkelijk oogt; dit
geldt ook voor het omslag met paars als achtergrondkleur. Het eerste boek
over Kolletje ontving in juni 2005 de Pluim van de maand en ‘Kolletje, het
grote verhalenboek’ werd in 2009 bekroond met de Kinderboekwinkel- en
Publieksprijs. Vanaf ca. 4 jaar. Julienne van den Heuvel

Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 19 / 204

2011-48-1987

Freeman, Mylo • Prinses Arabella en de oppas
Prinses Arabella en de oppas / Mylo Freeman. - Wielsbeke : De Eenhoorn, cop. 2012. -
[26] p : ill ; 31 cm
ISBN 978-90-5838-749-3
De ouders van prinses Arabella willen uit, maar Arabella heeft geen zin om
mee te gaan. Haar ouders stellen een oppas voor, maar dat wil ze ook niet.
Dan komt Ushi, een Japanse oppas en zij blijkt heel hip en vrolijk. Arabella
nodigt haar vrienden prinses Ling, prinses Sofie en prins Mimoen ook uit
en samen kijken ze wat Ushi in haar koffertje heeft. Ushi blijkt de kunst van
origami te beheersen. Ze leert de kinderen hoe ze vogels moeten vouwen,
maar het lukt Arabella niet. Totdat ze alleen op haar kamertje zit en dan blijkt
dat haar talent groter is dan ze dacht. In dit royaal opgezette prentenboek is
typisch mokkend kleutergedrag – 'Dat wil ik niet! Dat kan ik niet!' – verwoord
en verbeeld in een mooi, multicultureel verhaal. De aquarellen zijn kleurrijk
en bevatten ook elementen die niet in de tekst staan. Dit nodigt uit tot verder
kijken en praten. In de tekst bij de eerste prent staat: ‘de koning wil op
restaurant’, een typisch Vlaamse woordcombinatie. Neemt niet weg dat ook
dit nieuwe verhaal over prinses Arabella weer sterk tot de verbeelding van
kleutermeisjes zal spreken. Vanaf ca. 4 jaar. Hannie Humme

Genre : sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 17 / 234
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2012-12-1324

Grimm, Jacob • Het grote Grimm boek
Het grote Grimm boek : 16 sprookjes van de gebroeders Grimm / met ill. van Tom
Schamp ... [et al ; vert. uit het Duits Kristien Dreesen]. - Tielt : Lannoo, cop. 2012.
- 137 p : tek ; 26 cm. - Vert. gebaseerd op: Kinder- und Hausmärchen - Göttingen :
Verlag der Dieterichschen Buchhandlung, 1857. - Grimm is Jacob en Wilhelm Grimm.
ISBN 978-94-01-40169-2
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat van de Gebroeders Grimm het eerste deel
van de 'Kinder- und Hausmärchen' verscheen. Ter gelegenheid daarvan is
aan 16 illustratoren gevraagd een van de sprookjes opnieuw te illustreren.
Resultaat is een schitterende bundel met bekende en minder bekende
sprookjes, die opnieuw vertaald zijn. Een aantal verhalen is nog niet
eerder in een bundel voor jonge kinderen opgenomen; bekende sprookjes
kregen een minder gekuiste versie. Het boek vormt daarmee volgens
sprookjesdeskundige Vanessa Joosen in haar voorwoord, 'een mooie
aanvulling op de vele verkleuterde sprookjesboeken'. Achterin lichten de
illustratoren hun keuze toe, waarin zij meer dan eens teruggaan naar hun
eigen jeugd en hun persoonlijke receptie. De bundel vormt een staalkaart van
wat hedendaagse illustratoren als Martijn van der Linden of Geert Vervaeke,
maar ook 'oudgedienden' als Thé Tjong-Khing en Klaas Verplancke, in hun
mars hebben. Samen met de soepele tekst die het authentieke karakter
van de verhalen intact laat, is het een bundel die in geen bibliotheek,
school of dagverblijf mag ontbreken. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
W. van der Pennen-Schleicher

Dit jaar is het internationaal Grimm-jaar.
SISO : AJ Duits 863
PIM : 25 Sprookjes en Volksverhalen
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.99
Volgnummer : 30 / 287

2011-44-3142

Huiberts, Marjet • Aadje Piraatje in gevaar
Aadje Piraatje in gevaar / tekst Marjet Huiberts ; ill. Sieb Posthuma. - Haarlem :
Gottmer, cop. 2012. - [42] p : ill ; 24×31 cm
ISBN 978-90-257-5105-0
Als alle piraten zich kaal hebben geschoren, zegt Aadje Piraatje dat hij
zijn haren lekker lang laat en er alleen een scheiding in aanbrengt. En als
iedereen een beetje ziek is, kan alleen een ‘drankje dat stonk als de hel’
helpen. Bij het zoeken naar een schat wordt Aadje Piraatje op het strand
bedolven en is hij de ‘schat’ als hij uit het zand kruipt. En een zusje is een
beetje moeilijk te verwerkelijken op een piratenschip met alleen mannen.
Dit prentenboek in oblong formaat bevat vijf verhalen rondom belevenissen
van Aadje Piraatje, die bij zijn vader op een piratenschip woont. De tekst
laat zich erg goed voorlezen, mede dankzij het goed volgehouden, ritmische
en nergens gekunstelde rijmschema abcb. Het verhaal kent ook de nodige
situationele humor, en in combinatie met veel grappige taalvondsten is
het een genot om voor te lezen. De schitterende kleurenillustraties geven
een extra dimensie aan het verhaal, door allerlei details toe te voegen.
Door slechts enkele kleuren (rood en blauw) te gebruiken in combinatie
met grijstinten ontstaan illustraties met de nodige spanning (en humor).
Een magnifiek prentenboek. Vervolg op 'Aadje Piraatje'*, dat in 2010 werd
bekroond met een Zilveren Griffel, Vlag en Wimpel (illustraties) en een
Leespluim. Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx

*2009-20-1709 (2009/26).
Genre : vh
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 24 / 252
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2011-46-0266

Jagtenberg, Yvonne • Balotje bij de dokter
Balotje bij de dokter / Yvonne Jagtenberg. - 1e dr. - Amsterdam : Leopold, 2012. - [25]
p : ill ; 26 cm
ISBN 978-90-258-6004-2
Balotje is bij haar tante op bezoek. Het kleutermeisje mag van haar tante een
cadeautje uitzoeken. Balotje kiest een dokterssetje. Ze oefent enthousiast
als zuster met de pleisters en het verband. Tegen haar zusje zegt ze dat
dokters niet eng zijn. Dan struikelt Balotje en moet ze zelf naar de dokter.
Er zijn al meer prentenboeken met Balotje verschenen, zoals ‘Balotje en
de baby’, ‘Balotje en het paard’ (Vlag en Wimpel beeld 2006) en ‘Balotje
in de dierentuin’*. Dat zijn stuk voor stuk prentenboeken met herkenbare
en toegankelijke verhalen. Ook in dit boek zet Yvonne Jagtenberg het
thema, doktersbezoek, heel herkenbaar en warm neer met een eenvoudige
verhaallijn en soepele dialogen. De dokter weet duidelijk hoe hij met bange
kinderen moet omgaan en doet dat met humor. De paginagrote prenten
lopen steeds over twee bladzijden. Balotjes emoties zijn goed verbeeld in de
prenten met grote kleurvlakken, grove penseelstreken, krijtvegen en hoekige
figuren in een wat naïeve stijl. De toegankelijke tekst en de stevige illustraties
vormen een bijzondere combinatie. Wellicht is het eerst even wennen aan dit
trotse, stoere meisje met haar rode haar, maar kort daarna is ze niet meer
weg te denken uit het prentenboekenlandschap. Vanaf ca. 4 jaar. Inger Bos

*2010-47-0659 (2011/19).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 20 / 216

2011-46-0267

Kromhout, Rindert • Kleine Ezel en het zwarte schaapje
Kleine Ezel en het zwarte schaapje / [tekst] Rindert Kromhout ; [ill.] Annemarie van
Haeringen. - Amsterdam : Leopold, cop. 2012. - [26] p : ill ; 26 cm
ISBN 978-90-258-6005-9
Kleine Ezel en Jakkie spelen met hun zelfgebouwde auto. Schaapje mag niet
meedoen. Jakkies moeder heeft namelijk gezegd dat hij niet met Schaapje
moet spelen. En omdat Jakkie niet met Schaapje speelt, wil Kleine Ezel het
ook niet. Ze zeggen dat Schaapje stinkt, stout is en hij krijgt ook altijd de
schuld als er iets zoek is. Bijna iedereen heeft een mening over Schaapje, die
veel op straat speelt, omdat zijn ouders het zo druk hebben met hun winkel.
Dan rijden Kleine Ezel en Jakkie met hun auto per ongeluk een gat in de tent
van Feestvarken. Ze zijn bang en besluiten Schaapje de schuld te geven.
Maar Kleine Ezel krijgt spijt. En Schaapje is niet boos en dat is lief van hem.
Fraai prentenboek met een herkenbaar verhaal over anders zijn. De kleurrijke
illustraties van Annemarie van Haeringen behoeven geen toelichting en
geven het verhaal de juiste emotie mee. Fraai is de scène waarin Kleine Ezel
berouw heeft van zijn leugen. De soepele tekst laat zich goed voorlezen en
staat in blokken, variërend van twee tot twaalf regels, in lege plekken in de
illustraties. Op het omslag racen Jakkie en Kleine Ezel en het zwarte Schaapje
met hun auto. Winnaar Leespluim van de maand september 2012. Vanaf ca. 4
jaar. Stefan Rovers

Leespluim van de maand september
2012.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 19 / 219
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2012-14-2393

Kuiper, Nannie • Ga je mee op reis ?
Ga je mee op reis ? / [tekst] Nannie Kuiper ; & [ill.] Alex de Wolf. - Amsterdam :
Ploegsma, cop. 2012. - [36] p : ill ; 26 cm
ISBN 978-90-216-7065-2
Boris gaat samen met zijn hond Basje op reis. Ze gaan veel verschillende
landen bezoeken. Ze reizen allereerst per trein naar Parijs om de Eiffeltoren
te bekijken, ze varen in een boot op de Rijn in Duitsland, bezoeken Londen
in een dubbeldekker, komen zelfs helemaal in Lapland terecht en na
omzwervingen via de Antillen en nog wat andere landen komen ze met veel
souvenirs weer thuis. De tekst van dit boek staat in twee kwatrijnen steeds
onder de afbeelding. De tweede en de vierde zin rijmen op elkaar. In elk
land wordt een bezienswaardigheid beschreven, alles vergezeld door vrolijke
gekleurde schilderingen, waarop de hoofdpersoon en zijn hond altijd te zien
zijn. Bijzonder is dat Boris op zijn lange reis altijd dezelfde kleren draagt en
dat zijn reis niet echt goed gepland lijkt: van Noorwegen naar De Antillen
en ineens weer naar Marokko is een grote stap. Het boek is vrolijk en sluit
prima aan bij het thema van de aanstaande Kinderboekenweek. Leuk om met
peuters en kleuters over andere landen te praten. Over Boris en zijn hond
Basje verscheen eerder 'Alle maanden van het jaar' (2007)* voor iets jongere
kinderen. Aanbevolen vanaf ca. 4 jaar. B. Handgraaf

*2007-39-0-167 (2007/39). Thema
Kinderboekenweek.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 30 / 246

2011-48-1556

Kuyper, Sjoerd • Een muts voor de maan
Een muts voor de maan / [tekst] Sjoerd Kuyper ; & [ill.] Jan Jutte. - Rotterdam :
Lemniscaat, 2012. - [28] p : ill ; 26 cm. - Oorspr. uitg.: Amsterdam : Leopold, 2003.
ISBN 978-90-477-0429-4
Aap, Krokodil en Kip denken dat de maan het koud heeft op deze frisse
winternacht. Ze willen hun das, muts en wanten afstaan, maar de maan
staat hoger dan gedacht. Gedrieën blazen ze de wolken naar de maan die
dan de vormen van das, muts en wanten aannemen. De antropomorfe
personages zijn aansprekend. Ten opzichte van de oorspronkelijke uitgave
uit 2003 en de daaropvolgende herdrukken is de gewijzigde tekst nog
ritmischer en puntiger. Zinnetjes die op de platen te zien waren, (bv. ‘Aap
klimt op zijn hoofd’) zijn weggelaten. De korte, afgemeten zinnetjes hebben
veel zeggingskracht, waarbij ook de humor niet ontbreekt. De geschilderde
illustraties zijn elementair en van een dikke belijning voorzien. Details
ontbreken, maar niet de vindingrijkheid in de warmte uitstralende prenten.
De kleuren in deze nieuwe uitgave zijn licht opgefrist en hebben een meer
heldere kleurstelling. Jan Jutte kreeg voor de illustraties in 2004 zijn derde
Gouden Penseel. Sjoerd Kuyper ontving in 2012 voor zijn gehele oeuvre de
Theo Thijssen-prijs. Een mooi, sprookjesachtig, dromerig prentenboek, waarin
het koude winterseizoen hartverwarmend wordt beschreven en geïllustreerd.
Vanaf ca. 4 jaar. Ton Jansen

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 220
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2011-44-3150

L'Arronge, Lilli • Chaos in Drummelo
Chaos in Drummelo / Lilli L'Arronge ; [tekst en ill ; vert. uit het Duits: Maartje Beukers].
- Utrecht : De Fontein, cop. 2012. - [28] p : ill ; 22×27 cm. - Vert. van: Chaos in Bad
Berleburg. - Berlin : Jacoby & Stuart, cop. 2010.
ISBN 978-90-261-2979-7
Daan krijgt van een vrouw een banaan. Nadat hij de banaan heeft opgegeten,
gooit hij achteloos de schil weg. Een meisje dat bij hem staat (zijn oudere
zus?) vindt dat hij dat niet kan maken. ‘Stel je eens voor wat er allemaal kan
gebeuren!’ En dan begint Daan te fantaseren. Dit prentenboek in oblong
formaat geeft alle ruimte aan Daans voorstellingsvermogen. In een omlijnde
gedachtewolk die per spread verder uitdijt en uitzoomt, ziet de lezer hoe
van het een het ander komt. De slapstick stapelt zich op, terwijl het jongetje
in zijn brave matrozenpakje staat te gniffelen en het meisje commentaar
geeft. Omvallende ladders, clowns met ballonnen, honden die zich hebben
losgerukt en ontsnapte varkens; alles komt aan bod in de cartooneske
kleurenillustraties. Op elke tekening komen er delen van nieuwe figuren
in beeld die de nieuwsgierige lezer laten raden naar het vervolg. Op een
gegeven moment is de chaos compleet en komt zelfs Superman er aan te
pas. Eenvoudig gegeven dat geweldig goed is uitgewerkt door de Duitse
illustrator Lilli L’Arronge (1979). Haar humoristische tekeningen zitten vol
details, waardoor de lezer blijft kijken. Prentenboek met sterke, filmisch
getekende slapstick. Vanaf ca. 4 jaar. Inger Bos

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 27 / 272

2012-11-5791

Lieshout, Elle van • En hoe komt toch een olifant aan al die
kilo's grijs?
En hoe komt toch een olifant aan al die kilo's grijs? / Elle van Lieshout & Erik van Os ;
ill. Alice Hoogstad. - Rotterdam : Lemniscaat, cop. 2012. - [28] p : ill ; 30 cm
ISBN 978-90-477-0471-3
Samen met zijn opa gaat Polle regelmatig naar de dierentuin en elke keer
vraagt hij zich van alles af, als hij al die bijzondere dieren ziet. Hoe komt de
pauw aan al die mooie ogen in zijn veren, en eet een ijsbeer alleen maar
ijs? En waarom draagt een kangoeroe een rugzak op haar buik? Vrolijk groot
formaat prentenboek, waarbij in de tekst geen antwoord op de vragen wordt
gegeven, maar de illustraties een veelheid aan mogelijke antwoorden laten
zien. Deze kleurrijke illustraties, steeds over twee pagina’s, gaan erg vrij om
met de vragen, en zijn aanleiding voor urenlang kijkplezier – en leveren door
de veelheid aan details een belangrijke voortgang aan de visuele ontwikkeling
van het kind, en zeker ook aan de fantasieontwikkeling. Het boek is uitermate
geschikt voor interactief voorlezen. De laatste zin van een pagina rijmt
steeds op de eerste zin van de volgende pagina en dit zorgt voor een prettige
cadans bij het voorlezen. Het antwoord van opa aan het slot is verrassend
en humoristisch. Een prentenboek dat de jonge kleuter keer op keer weer zal
oppakken. Aantrekkelijk, uitnodigend omslag. Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 25 / 257
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2011-46-0062

Lieshout, Maria van • Hopper en Wilson
Hopper en Wilson / Maria van Lieshout ; [vert. uit het Engels van Maria van Lieshout]. -
Rijswijk : De Vier Windstreken, cop. 2012. - [33] p : ill ; 26×26 cm. - Vert. van: Hopper
and Wilson. - New York : Penguin Group, cop. 2011.
ISBN 978-90-5116-230-1
Olifant Hopper en muis Wilson zijn de beste vrienden. Op een dag kijken ze
vanaf een steiger uit over zee en mijmeren over hoe het aan het einde van
de wereld zou zijn. Wilson hoopt er veel citroenlimonade te vinden en Hopper
denkt daar de maan te kunnen aanraken. Ze besluiten er met hun bootje
naartoe te varen. Al snel gaat het mis: ze komen in een storm terecht en
Hopper verdwijnt in het water. En dan blijkt het einde van de wereld helemaal
niet meer belangrijk te zijn. Prentenboek over de thema’s vriendschap en
tevreden zijn met wat je hebt. Het is een lief verhaal waarin emoties zowel
in woord als beeld op subtiele wijze worden weergegeven. Hopper en Wilson
zijn door hun knuffelachtige uiterlijk al vanaf de eerste pagina innemende
figuren. Het zachte, warme kleurgebruik en de speelse tekenstijl van de met
aquarel ingekleurde pentekeningen geven het boek een dromerige sfeer. De
auteur (een Nederlandse woonachtig in Amerika) heeft haar boek zelf vanuit
het Engels in het Nederlands vertaald en is daar goed in geslaagd. Vanaf ca. 4
jaar. Kirsten de Pre MA

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 19 / 222

2011-46-0221

Neefjes, Annemiek • Ik kan... fietsen!
Ik kan... fietsen! / [tekst] Annemiek Neefjes ; & [ill.] Juliette de Wit. - Amsterdam :
Leopold, cop. 2012. - [26] p : ill ; 31 cm + 1 medaille. - Bijlage ontbreekt.
ISBN 978-90-258-6012-7
Kleuter Polle beschouwt zijn fiets, maar dan wel zonder zijwieltjes, als een
paard en zichzelf als een cowboy. Zijn ouders en grote zus bieden hun hulp
aan, maar Polle wil helemaal zelfstandig leren fietsen. Dat lukt niet zo goed,
totdat de met een gek accent pratende buitenlandse fietsenmaker Jazik
hem een geheim verklapt. Zo wordt Polle fietskampioen, met de mooie
medaille van Jazik om zijn nek. Dit grote rechthoekige prentenboek geeft
een originele variant op het leren fietsen, waarin leeftijdsgenoten zich zullen
herkennen. De actie spat van de vrolijk gekleurde illustraties af, die soms
vanuit vogelperspectief, soms uit kikkerperspectief zijn getekend. De platen
tonen veel grappige details, zoals de schaduw van Polle op zijn fiets die eruit
ziet als een cowboy op z’n paard. De vrij uitgebreide, maar vlot leesbare,
humoristische tekst staat boven of onder de prenten of in lege vlakken erin,
volgt de fietsperikelen, maakt gebruik van herhaling en laat zich prettig
voorlezen. Aan de voorzijde zit in het omslag een uitneembare medaille*
en op het voorste schutblad kan een fietsdiploma worden ingevuld. Een
absolute aanrader, zeker voor kleuters die willen leren fietsen. Vanaf ca. 4
jaar. Nelleke Hulscher-Meihuizen

*wordt niet meegeleverd.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 23 / 227
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2012-13-1509

Noort, Selma • Het grote voorleesboek van zomer, zand en zee
Het grote voorleesboek van zomer, zand en zee / geschreven door Selma Noort ; met
ill. van Tineke van der Stelt ; [muz.: Ingrid Rietveld ... et al.]. - 1e dr. - Amsterdam :
Leopold, 2012. - 118 p : ill., muz ; 26 cm
ISBN 978-90-258-6069-1
De 7-jarige Noor en haar jongere broertje Roel vieren vakantie aan zee.
Samen met mama, papa en poes Droppie logeren ze in een huisje in de
duinen. Ze doen alle leuke dingen die kinderen graag doen aan het strand:
schelpen zoeken, zandkastelen bouwen, strandjutten. De verhalen kunnen
apart worden (voor)gelezen, maar vormen samen een geheel. Ze hebben een
plezierige, intieme sfeer. De belevenissen van Noor en Roel zijn herkenbaar.
De verhalen worden aangevuld met ouderwetse liedjes, waarvan een
aantal op muzieknoten gezet, spelletjes, speeltips en weetjes die allemaal
een relatie hebben met zee en zand. Via de mooie, duidelijke, kleurige
tekeningen, die soms ware schilderijtjes zijn, kan een kind nog nagenieten
van de verhalen of informatie halen voor de knutselonderwerpen. In de
inhoudsopgave is door verschillend kleurgebruik per onderwerp snel de juiste
bladzijde te vinden. Aantrekkelijk voorleesboek voor zowel op vakantie als
thuis. Vanaf ca. 4 jaar. Conny Meijer

Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 17.50
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 30 / 253

2011-48-2205

Oudheusden, Pieter van • Stom geluk
Stom geluk / Pieter van Oudheusden ; met illustraties van Anja Jager. - Wielsbeke : De
Eenhoorn, cop. 2012. - [26] p : ill ; 34 cm
ISBN 978-90-5838-752-3
De koningin van het feeënrijk wordt verliefd op de mooie boer Simon.
Zij schenkt hem rijkdom (wat hij beschouwt als 'stom geluk') en bezoekt
hem in zijn dromen. Ze is zo verliefd, dat ze zelfs overweegt de troon op
te geven. Haar blinde liefde wordt echter wreed vestoord als blijkt dat de
mooie Simon een egoïstische bruut is. Moraal: het uiterlijk zegt niets over
iemands innerlijk. Op dubbele pagina's wordt het sprookje met prachtige,
minutieus geschilderde prenten, sfeervol geïllustreerd. De personages
worden als elegante laat-middeleeuwse figuren geportretteerd tegen een
witte achtergrond, waarin steeds van alles te ontdekken valt, zoals de
versieringen langs de randen van de pagina's met o.a. bloemmotieven en
vlinders, waarin weer kleine prentjes verborgen zitten. Een vriendelijke
draak en een hofnar vergezellen de koningin. De tekst beslaat steeds zo'n
driekwart van de pagina, tussen de prenten en laat zich prettig voorlezen,
omdat het verhaal op een vlotte, humoristische wijze en met veel dialoog
wordt verteld. Heerlijk, modern sprookje voor kinderen vanaf ca. 6 jaar.
Nelleke Hulscher-Meihuizen

Groot formaat.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 16.50
Volgnummer : 22 / 204
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2012-09-4268

Pauli, Lorenz • Piepelotheek
Piepelotheek / [tekst] Lorenz Pauli ; en [ill.] Kathrin Schärer ; [vert. uit het Duits
Esther Ottens]. - Haarlem : Gottmer, cop. 2012. - [28] p : ill ; 25×25 cm. - Vert. van:
Pippilothek??? : eine Bibliothek wirkt Wunder. - Zürich : Atlantis, cop. 2011.
ISBN 978-90-257-5206-4
Als de avondrust van een muis wordt verstoord door een vos, volgt er een
achtervolging, waarbij Vos en Muis uiteindelijk belanden in een bibliotheek,
door Vos een ‘piepelotheek’ genoemd. Muis legt uit waarom boeken lezen
belangrijk is. ‘Om dingen te beleven. Om dingen te leren. En om van
gedachten te veranderen.’ Vos raakt helemaal in de ban van de boeken, ook
al kan hij zelf nog niet lezen (maar gelukkig zijn er luisterboeken). Vos wil ook
leren lezen en Kip, die door vos gevangen was, helpt hem daarbij. Schitterend
prentenboek, waarin het belang van (voor)lezen heel expliciet naar voren
komt. De relatie tussen Muis, Vos en Kip wordt heel levendig, en met de
nodige spanning en humor (de boer leent het boek ‘1 kip – 100 recepten’)
beschreven. Het verhaal is goed opgebouwd, en de spanning wordt goed
volgehouden. De dialogen zijn erg levendig en het verhaal laat zich uitstekend
voorlezen. De kleurrijke illustraties geven het een extra dimensie en weten de
sfeer heel goed te treffen. Een prentenboek dat een briljant voorbeeld van het
belang van (voor)lezen geeft. Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx

Prentenboek dat uitermate geschikt is
voor leesbevorderingsprojecten.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 29 / 266

2012-13-2206

Perez, Sébastien • Nachtegaal
Nachtegaal / [tekst Sébastien Perez ; ill. Benjamin Lacombe ; literaire bew. Piet De
Loof ; vert. uit het Frans: Lies Lavrijsen]. - 1e dr. - [Sint-Niklaas] : Abimo, 2012. - [35]
p : ill ; 21×30 cm. - Vert. van: Rossignol. - Paris : Editions du Seuil, 2011.
ISBN 978-90-5932-828-0
Oblong prentenboek over een groep kinderen, die samen met meneer Jacques
op zomerkamp is in de duinen. In de tuin van het zomerhuis vinden ze stukjes
behangpapier met flarden van een gedicht. Ook over meneer Jacques vinden
ze een gedicht van een onbekende afzender, N. Na een tijdje is over ieder
kind wel een gedicht geschreven, maar wie kan ze geschreven hebben? Dan
opeens wijst een pijl van zand hen de weg naar een oud theater. Daar zingt
Nachtegaal, een eenzaam en stil jongetje, dat door niemand werd opgemerkt,
een lied, waarin hij zich voorstelt en zegt de dichter te zijn. Sindsdien is hij
niet meer onzichtbaar, maar wordt hij het ‘kleinste vogeltje met het mooiste
lied’. De illustraties in vooral geel-groen-rode aardetinten zijn sfeervol, maar
de kinderen met hun grote vragende ogen doen wat popperig aan. Bijzonder
is hoe wordt ingezoomd op details en vanuit verschillend perspectief is
getekend. Enkele pagina's bevatten een flap, waarachter Nachtegaal te zien
is, omringd door kleine vogeltjes. De illustrator (1982-) illustreerde tal van
kinderboeken, die ook in Duitsland, de UK en de VS veel succes hebben. Een
verhaal dat goed gelezen moet worden en stof geeft tot praten over anders
zijn en groepsgedrag. Vanaf ca. 6 jaar. A.E.M. van de Sande

Kwetsbaar door enkele flappen.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 18.95
Volgnummer : 21 / 213
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2011-48-1997

Pollet, Frank • Spinnie schittert!
Spinnie schittert! / [tekst:] Frank Pollet, Moniek Vermeulen ; met illustraties van Nicole
Montagne. - Wielsbeke : De Eenhoorn, cop. 2012. - [32] p : ill ; 26 cm
ISBN 978-90-5838-737-0
Als Spinnie wakker wordt, hoort ze meteen 'hiep hiep hoera' van alle kanten
want ze is jarig. Ze krijgt een kroontje op haar hoofd. Het is wel een beetje
gek dat er geen cadeau is; dat mag ze zelf uitkiezen. Iedereen heeft een
idee maar Spinnie weet zelf best wat ze wil: een gewoon feestje met al haar
vriendjes. Maar de vriendjes die ze vraagt, willen alleen komen als ze iets
bijzonders heeft en zeggen nee. Dan is Spinnie zo verdrietig en teleurgesteld
dat ze haar gouden kroontje in het water gooit. Hoe zal haar verjaardag
aflopen? Als ze boos thuiskomt, wacht haar daar een grote verrassing.
Een bijna vierkant prentenboek met krachtige linosnedes in slechts enkele
kleuren: donkerbruin, groenblauw, fel oranjerood en goud. In blokjes tekst
met grote letters, gedrukt in donkerbruin en op belangrijk momenten een van
de steunkleuren, wordt het toch wel een beetje zielige maar ook meeslepende
verhaal van de verlegen Spinnie verteld. Het valt niet mee als er geen cadeau
is op je verjaardag en geen enkel vriendje op je feestje wil komen. Gelukkig
is er aan het eind grote opluchting en schittert Spinnie, zoals dat hoort op je
verjaardag. Heel geschikt voor de lagere groepen van de basisschool om te
praten over jarig zijn. Bekroond met Leespluim van de Maand juni 2012. Vanaf
ca. 4 jaar. G.J. Jolink

Leespluim van de Maand juni 2012.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 25 / 265

2012-16-3678 Heruitgave

Posthuma, Sieb • Mannetje Jas
Mannetje Jas / Sieb Posthuma. - 3e dr. - Amsterdam [etc.] : Querido, 2012. - [26] p : ill ;
25×28 cm. - 1e dr.: 2006.
ISBN 978-90-451-0245-0
Dit moderne sprookje beschrijft een mannetje dat in zijn jassen woont. Wat
hij ook doet, hij wordt niet warm. Ten slotte ontmoet hij een even kouwelijke
vrouw: hun liefde verwarmt beiden. Het taalgebruik is verzorgd en bevat
humor. De gemiddelde zinslengte in dit prentenboek is behoorlijk, er zijn veel
samengestelde zinnen. In de tekst worden veel causale relaties verwoord.
Moeilijke woorden en zinnen zijn goed te begrijpen door de context of
illustraties. De kleurrijke tekeningen beslaan dubbele pagina's en versterken
de tekst; ze bevatten humor met een knipoog en weinig details. De tekst
staat in blokjes van vier tot zeven regels en is steeds geplaatst in een egaal
gedeelte van de illustratie. De achtergrond bestaat voornamelijk uit zachte,
warme pasteltinten in aquarel. Voor figuren en voorwerpen zijn daarnaast
ingekleurde pentekeningen, collages en inkt op vloeipapier gebruikt.
Mensfiguren hebben dunne ledematen. In hun gezichten zijn met een paar
lijnen eenvoudige emoties verbeeld. Kinderen en (beroeps)opvoeders
zullen veel plezier beleven aan dit mooi uitgevoerde prentenboek, dat op
verschillende lagen voorgelezen kan worden; bij het thema 'koud' maar
ook 'vriendschap' of 'eenzaamheid'. Een bijzonder geheel. Vanaf ca. 4 jaar.
H. Heijink

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 22 / 207
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2011-46-5775

Put, Diane • Lotta telt
Lotta telt / Diane Put & Rik De Wulf. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2012. -
[26] p : ill ; 22×30 cm
ISBN 978-90-448-1692-1
Lotta de kip telt dierenpoten, van één tot en met tien. Voor de goede kijker
zijn er ook andere dingen te tellen: vlinders, bloemen en bomen. Telkens
als Lotta een dier tegenkomt met een ander aantal poten, ziet ze daar het
voordeel van. Uiteindelijk wordt ze gefopt door tante Cato en haar kuikens: er
ligt een beest met wel negen poten in haar hangmat! Dan is ze erg tevreden
met haar twee poten en ligt ze lekker met Cato en de kuikens te genieten
in de hangmat. Mooi verzorgd, kleurig prentenboek in oblong formaat met
duidelijke, zwartomlijnde geschilderde illustraties in heldere kleuren. De korte,
in grote schreefloze letters gedrukte tekst laat zich goed voorlezen. Over kip
Lotta verscheen eerder o.a. 'Lotta en de regenboog'*. Vrolijk prentenboek
voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. Anita Waajen

*2010-47-0556 (2011/03).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 26 / 297

2011-46-0223

Rentta, Sharon • Een dag met de dierenbrandweer
Een dag met de dierenbrandweer / Sharon Rentta ; [vert. uit het Engels Studio Bos].
- 1e dr. - Amsterdam : Leopold, 2012. - [32] p : ill ; 29 cm. - Vert. van: A day with the
animal firefighters. - London : Alison Green Books, cop. 2012.
ISBN 978-90-258-6015-8
De brandweeer, bestaande uit aangeklede dieren met ieder hun eigen
karakter en eigenschappen, rukt uit. Alle situaties – van het langs de paal
glijden, snel aankleden en met de brandweerauto rijden tot een hachelijke
reddingsoperatie – worden grappig, maar ook serieus en realistisch verhaald.
Dat de brandweer ook bij andere situaties dan brand geroepen wordt, en dat
veel afhangt van samenwerken en gezond samenleven in een team, wordt
ook duidelijk gemaakt. Na 'Een dag met de dierendokters'* een vergelijkbaar
prentenboek, met veel informatie over wat je meemaakt en allemaal moet
kunnen bij de brandweer. Op originele en knappe manier wordt niet alleen
een stoer verhaal verteld, maar ook tussendoor extra informatie gegeven
door middel van tekstjes en tekeningen in kaders. Dit grote, stevige vierkante
prentenboek met kleurrijk, aantrekkelijk omslag appelleert enorm aan de
kleuterwereld en zal graag en vaak gepakt worden. Samen met hun voorlezer
zullen kleuters smullen van het verhaal van Eland die goed zijn best moet
gaan doen om de auto te mogen besturen. Vanaf ca. 4 jaar. Ellie de Ridder

*2011-12-1855 (2011/27).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 20 / 227
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2011-47-0730

Samen • Samen weten wij alles
Samen weten wij alles / [ill. Minke Advokaat ... et al ; red.: Inge Kappert ... et al.]. -
[Groningen] : Stichting Poe͏̈ziepaleis, cop. 2012. - 96 p : ill ; 20 cm. - Titelp. vermeldt
tevens: 22e ed, Winnaars Kinderen en Poe͏̈zie 2011-2012. - Met reg.
ISBN 978-90-79974-08-5
De bundel is het resultaat van de 22e editie van de dichtwedstrijd Kinderen
en Poëzie 2011-2012. Kinderen van zes tot en met twaalf jaar stuurden hun
zelfgeschreven gedicht op. Een vak- en een kinderjury hebben de honderd
mooiste in deze bundel bijeengebracht. Een aantal gedichten heeft een
speciale prijs gekregen. Door middel van een getekende medaille krijgen
ze extra aandacht. Het boek bestaat uit twee delen: middenbouw (groep
drie, vier en vijf) en bovenbouw (groep zes, zeven en acht). De tekeningen
(gemaakt met pen en waterverf), ondergrond en gedichten zijn afwisselend
gedrukt in de steunkleuren wit en blauw. In het voorwoord brengen de
vak- en kinderjury verslag uit. Achterin staan een alfabetisch overzicht
van de winnaars en een overzicht van de winnende scholen. De gedichten
zijn heel verschillend van stijl en inhoud. De bundel is zeer geschikt om te
gebruiken op de basisschool. De landelijke dichtwedstrijd is een project van
het Poëziepaleis. In 2010 verscheen in dezelfde opzet de uitgave 'De zon
schijnt streepjes'*. Vanaf ca. 5 t/m 12 jaar. Redactie

*2010-46-4164 (2011/31).
SISO : J Nederlands 876
PIM : 26 Gedichten en Versjes
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 30 / 289

2011-46-0168 Heruitgave

Schmidt, Annie M.G. • Allemaal sprookjes
Allemaal sprookjes / A.M.G. Schmidt ; met tek. van Carll Cneut ... [et al.]. - 4e
dr. - Amsterdam [etc.] : Querido, 2012. - 175 p : ill ; 25 cm. - Gedeeltelijk eerder
verschenen in: 'Misschien wel echt gebeurd'. - Querido, 1997. - 1e dr.: 2008.
ISBN 978-90-451-1315-9
Ter gelegenheid van de Annie M.G. Schmidtweek 2008, die als thema
'Sprookjes' heeft, zijn alle sprookjesachtige verhalen van Annie gebundeld
in een luxe uitgave. Ze zijn voorzien van illustraties van een aantal
gerenommeerde Nederlandse en Vlaamse illustratoren als Fiep Westendorp,
Philip Hopman, Harrie Geelen, Sieb Posthuma, Carll Cneut en Gerda
Dendooven. Opgenomen zijn sprookjesachtige verhalen als 'De koning
op de kermis', De Kikvorst' en 'De reus en de draak'. Ze zijn verschillend
van lengte en lezen prettig voor, dankzij de sprankelende verteltrant van
de auteur. De 34 verhalen zijn eerder gepubliceerd in 'Misschien wel echt
gebeurd' (1997) dat nog negen verhalen extra bevatte die door de auteur zelf
nog aan het einde van haar leven zijn geselecteerd uit haar gehele oeuvre
(vanaf 1949). Dat boek was destijds geïllustreerd door twintig tekenaars die
de afgelopen 25 jaar een Gouden Penseel of Oeuvrepenseel (Westendorp)
kregen. Ook dit is een uitgave die in geen bibliotheek, school of kinderkamer
mag ontbreken. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
W. van der Pennen-Schleicher

Genre : sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 23 / 236
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2011-46-0171

Schmidt, Annie M.G. • De koning gaat verhuizen en andere
gedichten met een kroontje
De koning gaat verhuizen en andere gedichten met een kroontje / Annie M.G.
Schmidt ; met ill. van Wendy Panders. - Amsterdam [etc.] : Querido, 2012. - 47 p : ill ;
25 cm
ISBN 978-90-451-1318-0
Verzameling van veertien langere gedichten over koninklijke hoogheden
zoals kinderlijke koningen, onstuimige prinsesjes en opstandige prinsen.
Eindrijm is altijd aanwezig net zoals de gekende tegendraadsheid van Annie
M.G. Schmidt, zeker als het gaat om hooggeplaatsten. Ze worden uiterst
menselijk met al hun onhebbelijkheden/eigenaardigheden neergezet. De
gedichten hebben met gemak de tand des tijds doorstaan, ze hebben nog
niets van hun glans verloren en zijn nog opvallend actueel. De gedichten
werden van nieuwe illustraties voorzien en het moet gezegd worden, ze
zijn op een vakkundige en aansprekende manier aanwezig. De speelsheid
en humor in de poëzie is ook zichtbaar in de expressieve tekeningen. De
pentekeningen werden deels ingekleurd. De inhoudsopgave bestaat uit een
veertiental getekende portretten. Het handzame boek is uitgegeven ter ere
van de 101ste geboortedag van de auteur en de daaraan gekoppelde Annie
M.G. Schmidtweek (9 t/m 20 mei 2012) die in het teken staat van koninklijke
afgezanten. Heerlijk om te lezen, voor te lezen en te bekijken. Smaakvolle
uitgave voor kinderen vanaf ca. 6 t/m 9 jaar. Ton Jansen

SISO : J Nederlands 875
PIM : 26 Gedichten en Versjes
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 22 / 237

2011-44-3146 Heruitgave

Seuss, ... (Dr.) • Slaapboek
Slaapboek / Dr. Seuss ; [vert. uit het Engels: Bette Westera]. - 2e dr. - Haarlem :
Gottmer, 2012. - 58 p : ill ; 24 cm. - (Een Gottmer-voorleesboek). - Vert. van:
Dr. Seuss's sleep book. - Oorspr. uitg.: New York : Random House, 1962. - 1e dr.
Nederlandse uitg.: 2004. - (Voorleesboek). - Oorspr. Nederlandse uitg.: Huizen :Het
Goede Boek. 1974. - (Beginnersboeken).
ISBN 978-90-257-5158-6
Kolderieke prentvertelling op rijm waarin een luis, genaamd Jan Jaap, zo
aanstekelijk gaapt, dat de een na de ander mee gaat doen tot en met hele
wandelclubs aan toe – inclusief de (voor)lezer, hoewel het verhaal boeiend
en levendig genoeg is! De vertaling is uitstekend en knap compleet met
alliteratie en woordspelingen. Het hele boek is een bizarre droom, bevolkt met
allerlei wezens met hun verschillende slaapgewoonten. De oorspronkelijke
uitgave verscheen al begin jaren zestig; de pentekeningen, slechts ingekleurd
met groen, rood, roze en geel zijn echter tijdloos en vullen de tekst uitstekend
aan. De voorlees- en zelfleesboeken van de auteur worden nog steeds
regelmatig herdrukt. Vanaf ca. 4 jaar. Julienne van den Heuvel

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 16 / 260
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2012-10-5528

Spee, Gitte • Aap & Mol bouwen een hut
Aap & Mol bouwen een hut / Gitte Spee. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop.
2012. - [42] p : ill ; 30 cm
ISBN 978-90-443-3522-4
Als het regent zit Mol lekker in zijn warme hut bij de kachel, maar Aap wordt
doornat in zijn boomhut. Als het weer droog is, gaan Aap en Mol samen
een nieuwe hut bouwen voor Aap. Dat is nog niet zo eenvoudig, hoog in
de bomen. Derde deel van de serie over Aap en Mol, na 'Aap en Mol gaan
naar zee' (2011) en 'Aap en Mol in de bergen' (2011)*. De vriendschap
tussen hen is hartverwarmend. De lezer zou bijna vergeten dat het om
gepersonifieerde dieren gaat. In andere boeken van deze auteur spelen vaak
meerdere dieren een rol, waardoor bredere interactie plaatsvindt. Dat zou
dit verhaal ook meer diepgang geven. De prentvertelling is uitgegeven in
hoog rechthoekig formaat. Het voor- en achterplat zijn zeer aansprekend;
aan de binnenkant staan schetsen die geleid hebben tot de tekeningen.
Bijzonder voor kinderen om te zien hoe de tekeningen tot stand zijn
gekomen. De illustraties, vaak geplaatst over twee pagina’s, omlijsten de
teksten. Origineel, opvallend kleurgebruik met zachte maar intense tinten.
De karakteristieke, grof ingekleurde pentekeningen zijn omgeven door
verschillende pasteltinten. Glanzend, stevig papier; duidelijk lettertype. Vanaf
ca. 5 jaar. drs. R. van der Meer

*2010-46-4285 (2011/22) en
2011-27-0808 (2011/43).
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 30 / 258

2012-12-0741

Steffensmeier, Alexander • Liselotte op vakantie
Liselotte op vakantie / [tekst en ill.:] Alexander Steffensmeier ; [vert. uit het Duits:
Martine Schaap]. - Amsterdam : Ploegsma, cop. 2012. - [28] p : ill ; 31 cm. - Vert. van:
Lieselotte macht Urlaub. - Mannheim : Sauerländer, cop. 2011.
ISBN 978-90-216-7050-8
Koe Liselotte, haar dierenvrienden en de boerin krijgen een kaart van de
postbode. Hij schrijft hoe geweldig zijn vakantie is. Dat wil Liselotte ook
wel, zo’n vakantie. Ze pakt haar tas en vertrekt. Als de bus niet komt, sjokt
Liselotte teleurgesteld terug naar de boerderij. Dan ziet ze ineens waar ze wel
vakantie kan vieren. De auteur/illustrator speelt goed met het thema vakantie
(ver weg zijn versus thuisblijven) en beeldt het op alle mogelijke manieren
uit. Net als in het eerste deel over de eigenzinnige koe, ‘Liselotte op de loer’*,
zitten ook hier de paginagrote prenten vol humoristische details. Zo pakken
de kippen de boodschappen uit, hangt er een bordje bij een vogelhuisje
met ‘kamer vrij’ en hebben de vogels die van de aardbeiden snoepen een
slabbetje om. Al die kleine grapjes doen denken aan de tekeningen van
Sven Nordqvist in zijn boeken over Pettson en Findus. Sommige tekeningen
zijn hier heel rustig (Liselotte bij de bushalte), andere juist heel dynamisch
(Liselotte probeert in een hangmat te klimmen). De wisselende groottes van
de prenten geven extra vaart aan het verhaal. Op de schutbladen staan als in
een album vakantiefoto's van de postbode en van Liselotte. Prentenboek met
leuk verhaal en tekeningen die voor veel leesplezier zorgen. Vanaf ca. 4 jaar.
Inger Bos

*2011-26-0283 (2011/47).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 30 / 259
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2011-46-0259

Straaten, Harmen van • Kleintje Beer en de grote wereld
Kleintje Beer en de grote wereld : mijn eerste woordjes- en verhaaltjesboek / Harmen
van Straaten. - Amsterdam : Leopold, cop. 2012. - 74 p : ill ; 32 cm
ISBN 978-90-258-5941-1
Dit kloeke boek bevat zeventien verhaaltjes, waaraan steeds vier pagina's
zijn gewijd: een pagina tekst, geflankeerd door een paginagrote illustratie
en vervolgens twee pagina's die meestal bestaan uit een grote zoekplaat
met daaromheen losse tekeningetjes van voorwerpen die op de plaat zijn
terug te vinden (inclusief benaming). Ook zijn er overzichten (dieren uit de
dierentuin), soms met extra's (in het circus). De verhaaltjes laten zich goed
voorlezen en vormen een afgerond geheel. Ze gaan over onderwerpen uit de
leefwereld van jonge kinderen: spelen, vriendjes maken, een bezoek aan de
kinderboerderij etc. De platen nodigen uit samen goed te kijken, te zoeken
en voorwerpen/dieren te benoemen. De illustraties zijn uitgevoerd in vrolijke
kleuren, gemaakt met pen en aquarel. Een fraai uitgevoerde, educatieve
uitgave die kan bijdragen tot uitbreiding van de woordenschat. Vanaf ca. 4
jaar. W. van der Pennen-Schleicher

Genre : vh
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 25 / 268

2011-48-1555

Tolman, Marije • Het eiland
Het eiland / Marije Tolman & Ronald Tolman. - Rotterdam : Lemniscaat, 2012. - [32] p :
ill ; 35 cm
ISBN 978-90-477-0428-7
Als de witte beer afdaalt uit een witte wolk, komt hij op een eiland vol
met papegaaiduikers. Daarna zwemt hij naar een ander eiland, waarbij hij
onderweg verschillende dieren ontmoet die in zee leven. Op het eiland staat
een heel bouwwerk, waar de beer met enkele dieren op klimt. Van daaruit
zwemt hij verder naar nog meer eilanden; op elk eiland is wel iets bijzonders
te ontdekken. Uiteindelijk vindt hij zijn liefste eiland, en doet hij een wens
bij een vallende ster. Schitterend tekstloos prentenboek, van het duo Ronald
en Marije (vader en dochter) Tolman, dat met 'De boomhut'* o.a. werd
onderscheiden met een Gouden Penseel en Bologna Ragazzi Award (2010).
De beer is de rode draad in het verhaal, dat verder helemaal zelf ingevuld kan
worden. Steeds weer zijn de tweepaginagrote sfeervolle illustraties een lust
voor het oog; het zijn ware kunstwerken. Het kleurgebruik van de illustraties
roept verschillende emoties op. Het prentenboek nodigt uit tot fantaseren
en om het samen met de jonge (en ook de minder jonge) kijker keer op
keer open te slaan. Uitermate aantrekkelijk omslag. Een boek om bij weg te
dromen. Verzorgde uitgave op groot formaat, met stevig, glad papier. Vanaf
ca. 4 jaar. Toin Duijx

*2009-26-2724 (2010/01). Van de
makers van het succesvolle tekstloze
prentenboek 'De boomhut'.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 16 / 264
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2012-01-5003

Van Genechten, Guido • Kai-Mook gaat verhuizen
Kai-Mook gaat verhuizen / Guido van Genechten. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis,
cop. 2012. - [28] p : ill ; 33 cm. - Uitg. in samenw. met Koninklijke Maatschappij voor
Dierkunde van Antwerpen.
ISBN 978-90-448-1710-2
Kai-Mook was in 2009 de eerste olifantenbaby die in België werd geboren.
De gebeurtenis sprak zo tot de verbeelding, dat deze flink werd – en wordt
– uitgemeten in de media. In dierentuin Planckendael nabij Brussel kreeg
het olifantje een groter verblijf. Over deze verhuizing gaat dit tweede
grote, stevige prentenboek*, waarvan de schutbladen zijn bedrukt met
bruine olifantenhuid (een olifant is grijs!). Als het olifantenverblijf te klein
is geworden, gaat Kai-Mook eerst bij de andere dieren informeren of er nog
ergens plek is: bij Varken, mama Giraf, Aap, Konijn en Muis. Maar overal is
het te klein of op een andere manier ongeschikt. Ooievaar weet een grote
'woonst' (Vlaams), maar het is wel een flink eind weg. Een afscheid volgt en
een lange reis, maar dan is er meer dan genoeg ruimte, zelfs voor eventuele
gezinsuitbreiding. Een lieflijk verhaal over wonen en het zoeken naar het
juiste huis voor elk soort, zoals er veel bestaan, dat echter speciaal is door
de prachtige tekeningen van de bekende illustrator en levensecht door
de foto's achterin op het schutblad. Extra bijzonder voor kinderen die Kai-
Mook gezien hebben. Aantrekkelijke uitgave voor kinderen vanaf ca. 4 jaar.
Ellie de Ridder

*'Kai-Mook', 2010-10-1358 (2010/31).
Genre : di
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 31 / 274

2011-46-5767

Van Genechten, Guido • Rikki en de tuin van opa
Rikki en de tuin van opa / Guido van Genechten. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis,
cop. 2012. - [26] p : ill ; 30 cm
ISBN 978-90-448-1679-2
Konijntje Rikki gaat met zijn ouders op bezoek bij opa en oma. Opa heeft een
groentetuin en Rikki helpt hem bij het spitten, zaaien en oogsten. Opa vertelt
over de cyclus bloem, zaadjes, plantjes. Op het achterste schutblad wordt
– in een kader – kort nog iets verteld over zaadjes uit bloemen, vruchten en
over de aardappel. Rikki is een aangekleed konijn en hij en zijn familie leven
als mensen. Ze hebben een kat als huisdier, die ook in verhouding kleiner is
getekend. De tweepaginagrote tekeningen zijn met zwarte lijnen opgezet en
ingekleurd met acrylverf in sprekende kleuren. De ondergrond van rood-wit
ruitjespapier is soms te zien en dat geeft een speciaal effect aan de vrolijke
illustraties. Zowel de inhoud van het verhaaltje als de stijl en taal zijn wat
braaf. Het uiterlijk van het mooi verzorgde prentenboek en het vriendelijke
verhaaltje zijn geschikt voor kleuters. De informatieve invalshoek is bruikbaar
voor de onderbouw van de basisschool. Over Rikki verschenen eerder al
tien prentenboeken*, die ook als Fundels beschikbaar zijn. Vanaf ca. 4 jaar.
Drs. A. ten Bruggencate

*'Rikki is jarig', 2010-46-4246 (2011/19).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 19 / 237
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2012-13-1601 Heruitgave

Veldkamp, Tjibbe • Tim op de tegels
Tim op de tegels / [tekst] Tjibbe Veldkamp ; & [ill.] Kees de Boer. - 9e dr. - Houten
[etc.] : Van Goor, 2012. - [26] p : ill ; 30 cm. - 1e dr.: Amsterdam : Van Goor, cop. 2004.
ISBN 978-90-00-03558-8
Tim wil graag naar buiten. Dat mag, maar hij moet van zijn vader op de
stoeptegels blijven. 'Omdat het gevaarlijk is om van de tegels te gaan.'
Zoals beloofd blijft Tim op de tegels, ook als die worden opgetild door
stratenmakers, door een vrachtwagenchauffeur, havenwerkers en een
hijskraan. Dit tot grote schrik van papa, die direct achter zijn zoon aan gaat.
En papa haalt daarbij halsbrekende toeren uit. Hij doet in ieder geval alles
wat gevaarlijk is. Een origineel, humoristisch, kleurrijk prentenboek. De
speelse tekst en de vrolijke illustraties vullen elkaar mooi aan. De vooral
met waterverf ingekleurde pentekeningen zijn afwisselend verdeeld over
de bladzijden, meestal paginagroot of in spread, waarbij soms kleinere
illustraties in kaders over de grote heen zijn geplaatst. De tekst staat in de
plaat of in een smalle verticale witte balk ernaast. Een geweldig prentenboek
waarin heel veel te zien is, dat jong en oud zal aanspreken en waarin velen
(óók jong en oud) zich zullen herkennen. Om samen te bekijken en voor
te lezen. Leespluim en Kinderboekwinkelprijs 2005. Auteur en illustrator
maakten samen o.a. de prentenboeken over Agent en Boef en in 2011 het
Kinderboekenweekgeschenk. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 17 / 265

2011-44-3145

Westera, Bette • Ik wil een walvis!
Ik wil een walvis! / Bette Westera ; met ill. van Loes Riphagen. - Haarlem : Gottmer,
cop. 2012. - [26] p : ill ; 26×26 cm
ISBN 978-90-257-5110-4
Tim wil een huisdier voor zijn verjaardag, een huisdier en anders niets. Want
al zijn vriendjes hebben (vreemde) dieren in huis zoals een lama, paard, hond
of een octopus - ja, zelfs een walvis. Vader en moeder geloven er niets van.
Ze nodigen de ouders van de vrienden uit om het te vragen en dan blijkt
inderdaad een grote diversiteit van het dierenrijk aanwezig te zijn. Tijd voor
een aankoop. De combinatie verjaardag/huisdier is veelvuldig beproefd,
ook in prentenboekvorm. Toch biedt dit humoristische en fantasievolle
prentenboek met een verrassend einde een hernieuwde kennismaking met
beide thema’s. De vrolijke illustraties in felle kleuren en samengesteld met
verschillende materialen, o.a. potlood en waterverf, verhogen het genot van
dit boek. De slungelig getekende personages en de talrijke geestige details
zijn uiterst vermakelijk. Zo tonen bijvoorbeeld pluchen dieren emoties, zelfs
de kip die in de soep ligt. De onrust in Tims hoofd is duidelijk terug te zien op
de ‘woeste’ pagina’s, terwijl de oudersituatie overzichtelijker is uitgebeeld.
Stevig vierkant prentenboek om meermaals te beluisteren en bekijken.
Heerlijk boek om voor te lezen. Vanaf ca. 4 jaar. Ton Jansen

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 24 / 292
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2011-46-0307

Wick, Walter • Ik zie, ik zie... alles van school
Ik zie, ik zie... alles van school / Walter Wick [ill.] ; & Jean Marzollo [tekst ; vert. uit het
Engels en bew.: Nannie Kuiper]. - Amsterdam : Ploegsma, cop. 2012. - 36 p : ill ; 32
cm. - Vert. van: I spy school days. - New York : Scholastic, 1995.
ISBN 978-90-216-6998-4
Zoekplatenboek met grote, kleurrijke foto’s over twee bladzijden met
daaronder zoekopdrachten voor jonge kinderen. Bij het omslaan van de
bladzijden is het een verrassing wat de lezer op de volgende pagina zal
aantreffen. Het gedeelde thema is ‘school’, de voorwerpen zijn zo veel
mogelijk afkomstig uit klaslokalen. De opzet en sfeer van de thematische
verzamelingen is divers; zo is er een collage met dinosaurussen, een
ingenieuze knikkerbaan, een gestructureerde verzameling planten en een
sinistere hinkelbaan. De foto’s zijn zo bewerkt dat bv. opschriften in het
Nederlands vertaald zijn. De belichting van de foto’s is apart. De teksten
onder de platen zijn op rijm (abcb), maar door de vertaling minder krachtig.
Achter in het boek staan veertien extra zoekopdrachten. In deze serie 'Ik
zie, ik zie...' zijn meerdere delen verschenen, zoals een boek vol raadsels en
een boek vol griezels*. De fotograaf heeft in de VS meerdere bekroningen
ontvangen voor zijn werk, waaronder de prijs voor het best geïllustreerde
kinderboek van The New York Times. Vanaf ca. 6 jaar. drs. R. van der Meer

*'Ik zie, ik zie... een boek vol griezels',
2008-47-0-287.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 16 / 271
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2012-10-5323 Heruitgave

Boonen, Stefan • Die kant uit!
Die kant uit! / Stefan Boonen ; met ill. van Jan Lieffering ; [eindred.: Marja Mulder]. -
Drunen : Delubas, [2012]. - 35 p : ill ; 21 cm. - (Jippie! ; 6). - Oorspr. uitg.: 2006.
ISBN 978-90-5300-555-2
Pieter gaat voor het eerst naar oma op zijn nieuwe fiets. Op de terugweg
staat er een hond op de weg. Pieter keert om en wil een andere route fietsen,
maar hij verdwaalt. Vlot verteld verhaal, waarin de doelgroep zich goed
kan inleven in herkenbare situaties (alleen fietsen, verdwalen) en in de
hoofdpersoon (bang voor een hond, flink zijn na een val van de fiets). Deeltje
uit de 'Jippie!'-serie*, bestemd voor beginnende lezers. De twee pagina's
tellende hoofdstukjes zijn geschreven in de tegenwoordige tijd en bevatten
twee- en drielettergrepige woorden, interpunctie en hoofdletters. Elke zin
begint op een nieuwe regel. Een duidelijk, schreefloos lettertype, een ruime
interlinie en een wisselende regellengte zorgen voor een rustige bladspiegel.
De vele gekleurde illustraties staan onder de tekst en passen prima bij de
verhaalsfeer. Achter in het boekje staan oefenwoorden uit het verhaal. Leuk
verhaal waar lezers op niveau AVI-E3 moeiteloos doorheen zullen fietsen.
Vanaf ca. 6,5 jaar. Monique Luijben

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
herdrukken uit de 'Jippie!'-serie.
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 16 / 232

2011-47-0723

Binsbergen, Liesbeth van • Stop die bus!
Stop die bus! / Liesbeth van Binsbergen ; met ill. van Marijke ten Cate. - Heerenveen :
Columbus, cop. 2012. - 46 p : ill ; 24 cm
ISBN 978-90-854319-8-5
Een origineel verhaal over een gewone situatie, die ongewoon spannend
uitpakt. Ties gaat met de bus naar zijn oom, maar dan moet de chauffeur
plassen. Ties moet op de bus passen. De passagiers die een voor een de
bus binnenkomen, hebben allemaal een rol in het avontuur; dat maakt
de verhaallijn mooi rond en bouwt de spanning op. Tegelijkertijd leert Ties
ongemerkt – en de lezer met hem – dat ieder mens zijn eigen rol kan spelen,
met gekkigheden en al. Deze vriendelijke moraal zit diep verstopt in een
prettig leesbaar verhaal in één- en tweelettergrepige woorden, AVI-E3.
Een ruime bladspiegel met op bijna elke dubbele pagina een rake zwart-
witillustratie. De schreefloze letter op het geelwitte papier maakt het lezen
laagdrempelig; zo kan de lezer optimaal zijn tanden zetten in een inhoudelijk
stevig verhaal. Het vrolijk gekleurde omslag nodigt uit: stap maar in. Vanaf ca.
6,5 jaar. Anne Marie Baud

Genre : av
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 6.95
Volgnummer : 23 / 205
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2011-44-3070

Bos, Tamara • Jip kan zwemmen
Jip kan zwemmen / Tamara Bos ; met tek. van Tineke Meirink. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 27 p : ill ; 22 cm. - (Ik lees!. AVI E3)
ISBN 978-90-487-1016-4
Jip gaat met haar vader en broer Daan naar het zwembad. Ze leert zwemmen
met behulp van kurken. Daan zegt steeds dat ze er niks van kan. Zelf heeft
hij al diploma A en B. Papa smoort de ruzie tussen beide kinderen in de kiem.
Dan laat badmeester Jan zijn pupillen de kurken afdoen. En wat blijkt? Jip kan
zonder zwemmen! Jan moedigt haar aan en het lukt met een handje hulp
steeds beter. De tekst bestaat uit korte zinnetjes met voornamelijk één- en
tweelettergrepige woorden van diverse typen (straal; vliegt; duwt) en een
enkel drielettergrepig woord (intrekken; afdrogen) De illustrator slaagt er vaak
in met haar grappige, kleurrijke illustraties over dubbele pagina’s de emoties
van de hoofdrolspelers met enkele lijntjes weer te geven. Achterin staat een
viertal zoekopdrachten, bv. ‘Hoe vaak zie je Jip?’. De auteur, dochter van
Burny Bos, richt zich met dit deel uit de serie ‘Ik lees!’* op jonge waterratten
die lezen op AVI-E3. Vanaf ca. 6,5 jaar. Jos Weinberg

*zie a.i.'s deze week voor nog een
boekje over zwemmen uit de reeks 'Ik
lees!'.
Genre : sr
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 6.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 17 / 215

2012-16-3824 Heruitgave

Busser, Marianne • De neus van de reus
De neus van de reus / Marianne Busser en Ron Schröder ; tek. van Kristien Aertssen. -
8e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2012. - [26] p : ill ; 22 cm. - (Maan roos vis samenleesboeken.
[Serie 1] ; 5). - 1e dr.: 2000.
ISBN 978-90-276-8588-9
De reus gaat een boek lezen. Maar hij weet niet, dat wat hij leest echt
gebeurt. Zo raakt hij zijn neus kwijt, omdat hij een (tover)spreuk leest. Op
allerlei manieren probeert hij een nieuwe neus te vinden. Deel uit de reeks
'Maan roos vis samenleesboeken'*. Deze serie beoogt kinderen die net leren
lezen samen te laten lezen met iemand die al (beter) kan lezen. Bij deze
uitgave zijn de AVI-niveaus echter allebei AVI-M3. Het verhaal loopt door,
dus de beginnende lezer draagt echt bij aan het verhaal. Op de linkerpagina
staat in een grote letter de eenvoudige tekst onder de illustratie. Op de
rechterpagina staat de iets moeilijker tekst in een kleinere letter in/naast de
tekening, met meer gebruik van leestekens en hoofdletters. De gestileerde
tekeningen in kleur staan in een kader, links met een gekleurde ondergrond,
rechts op een witte ondergrond. Zij beelden het verhaal uit. Vanaf ca. 6 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog een
herdruk uit deze reeks.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 8.50
Volgnummer : 25 / 230
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2011-48-1483

De Vlieger, Evelien • Job en de duif redden Kip
Job en de duif redden Kip / Evelien De Vlieger ; met ill. van Noe͏̈lle Smit. - Tielt :
Lannoo, cop. 2011. - 108 p : ill ; 20 cm. - Vervolg op: Job en de duif.
ISBN 978-94-01-40013-8
In dit mooie boekje voor jonge, beginnende lezers komen we Job en de duif
weer tegen. In deze uitgave helpen ze Kip. Want moeder heeft Kip gekocht
omdat ze graag iedere dag een vers eitje wil eten. Maar… Kip legt geen ei!
Eerst geeft moeder haar nog wat tijd om te wennen, maar dat helpt niet.
Dan komen Job en de duif in actie. De auteur van dit tweede avontuur* over
Job en zijn duif neemt jonge, beginnende lezers zeer serieus. Ze kiest voor
verschillende verhaallijnen die vakkundig door elkaar lopen en gebruikt
onbekende, nieuwe woorden en verstopt humor subtiel in de tekst. Dit maakt
het kleinood, samen met de prachtige tussen de tekst gestrooide tekeningen,
tot een heus cadeau. Een cadeautje dat iedere beginnende lezer verdient en
dat in geen enkele (school)bibliotheek mag ontbreken. Het gemiddelde AVI-
niveau is AVI-M3, maar door het wat grootser opgezette verhaal zeker ook
voor iets oudere kinderen interessant. Vanaf ca. 6 jaar. Hannelore Rubie

*'Job en de duif', 2009-46-4938
(2010/23).
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 25 / 238

2012-10-5324 Heruitgave

Fellerhoff, Marion • Waar is de muis?
Waar is de muis? / Marion Fellerhoff ; met ill. van Yon Prüst ; [eindred.: Marja Mulder]. -
Drunen : Delubas, [2012]. - 35 p : ill ; 21 cm. - (Jippie! ; 3). - Oorspr. uitg.: 2006.
ISBN 978-90-5300-552-1
Korte verhaaltjes over de alledaagse belevenissen van Sam, zijn zus Kim,
mam, de kat Duf en muis. Sam, Kim en de kat zijn buiten als mam gilt dat er
een muis in huis zit. Kim en Duf zoeken de muis, maar ze vinden hem niet. In
een ander verhaaltje maakt Kim een huis voor de muis met behulp van een
doos, hooi en kaas. Deeltje uit de 'Jippie!'-serie*, bestemd voor beginnende
lezers. Het taalgebruik is daarom eenvoudig (AVI-M3): wel enige interpunctie,
maar geen gebruik van hoofdletters en enkel eenlettergrepige woorden.
Elke zin begint op een nieuwe regel. Een duidelijk, schreefloos lettertype,
een ruime interlinie en een wisselende regellengte zorgen voor een rustige
bladspiegel. Achter in het boekje staan alle moeilijke woordjes per pagina op
een rij om te oefenen. Bijna iedere pagina is voorzien van vrolijk gekleurde
illustraties, variërend in grootte. Leuk detail: de muis uit het eerste verhaaltje
komt in bijna iedere illustratie voor als komische noot en bindend element.
Vanaf ca. 6 jaar. Yolanda Veldkamp

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
herdrukken uit de 'Jippie!'-serie.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 16 / 240
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2011-45-4154

Horsten, Jolanda • De hamster van Bas
De hamster van Bas / Jolanda Horsten ; met tek. van Danie͏̈lle Schothorst. - 1e dr. -
Tilburg : Zwijsen, 2012. - 26 p : ill ; 22 cm. - (Ik lees!. AVI E3)
ISBN 978-90-487-1015-7
Bas neemt zijn hamster mee naar school. Juf Lin vraagt of hij er iets over wil
vertellen. Maar Bas durft niet. Pas als hamster wakker wordt en veel aandacht
krijgt van zijn klasgenootjes, ebt de spanning ook bij Bas weg en vertelt hij
honderduit. Fraai vormgegeven en kleurig uitgevoerd deeltje uit de serie 'Ik
lees!'*, voor kinderen die net begonnen zijn met leren lezen. Het taalgebruik
is uiteraard aan hen aangepast met grotendeels eenlettergrepige woorden,
korte zinnen die steeds op een nieuwe regel starten, een rustige bladspiegel
en een wat groter lettertype, AVI-E3. De eenvoudige, gekleurde tekeningen
met een opvallend stereotype oude juf (compleet met soepjurk, knotje en bril)
vullen voor de jonge doelgroep het verhaal aan, dat mede daardoor voor hen
zeker herkenbaar zal zijn. Over Bas en de groep van Juf Lin verscheen ook
'Drie keer feest'*. Vanaf ca. 6,5 jaar. Mac Steenaart

*zie a.i.'s deze week.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 6.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 16 / 246

2012-10-5326 Heruitgave

Koedooder, Barbara • Zet hem op, Sem!
Zet hem op, Sem! / Barbara Koedooder ; met ill. van Wendelien van de Erve ;
[eindred.: Marja Mulder]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 35 p : ill ; 21 cm. - (Jippie! ; 4). -
Oorspr. uitg.: 2006.
ISBN 978-90-5300-553-8
Sem voetbalt zo vaak dat zijn schoenen zijn versleten. Op zijn nieuwe
schoenen traint hij fanatiek in team F3 van trainer Bram. Het team, dat
uit jongens en meisjes bestaat, maakt zich op voor de wedstrijd tegen F2.
Leuke leesoefenstof voor met name in voetbal geïnteresseerde, beginnende
lezers. Het verhaal biedt veel identificatiemogelijkheden. Deeltje uit de
'Jippie!'-serie*, bestemd voor beginnende lezers. Het taalgebruik is eenvoudig
(AVI-M3): enige interpunctie, gebruik van hoofdletters en voornamelijk
eenlettergrepige woorden. Elke zin begint op een nieuwe regel. Een duidelijk,
schreefloos lettertype, een ruime interlinie en een wisselende regellengte
zorgen voor een rustige bladspiegel. De karikaturale aquarelillustraties die
op elke pagina staan, passen bij de sfeer van het verhaal en voegen ook iets
toe. Het wensvervullende einde past bij het karakter van dit verhaal. Op het
schutblad achter in het boekje is een lijst met 48 oefenwoorden opgenomen
met een verwijzing naar de betreffende pagina. Geschikt voor lezers na
ongeveer vijf maanden leesonderwijs. Vanaf ca. 6 jaar. Stefan Rovers

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
herdrukken uit de 'Jippie!'-serie.
Genre : sr
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 16 / 251
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2012-17-4432

Kromhout, Rindert • Kareltje Knap
Kareltje Knap / [tekst:] Rindert Kromhout ; en [ill.:] Els Vermeltfoort. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - [28] p : ill ; 31 cm. - Omslag vermeldt: Samenleesboek voor kleuters.
ISBN 978-90-487-1084-3
De vader van Kareltje Knap is trots op zijn zoontje, want Kareltje kan al
bijna goed voetballen, redt bijna een verdwaalde kip van het dak, kan al
bijna rekenen en zelfs prachtig tekenen. Maar wat heeft Kareltje nu eigenlijk
getekend? Een bang jongetje in een donker bos vol wilde dieren, een stout
jongetje in de dierentuin of een doodsbang knulletje op zee? Om dat te
begrijpen moet Kareltjes moeder er aan te pas komen, want ook op haar
is Kareltjes vader erg trots. De tekst levert een geslaagde combinatie op
van realiteit versus kinderlijke fantasie. De over twee pagina’s verspreide
tekeningen bevatten geestige details en de in de tekst omkaderde en in
rood gedrukte woorden/cijfers komen ook in de prenten voor. Een prima
vondst, zodat het een interactief geheel wordt, waarbij ook de plattegronden
op de schutbladen gebruikt kunnen worden. De zelf te lezen woorden zijn
eenlettergrepig en veelal mkm-woorden, AVI-Start. Kleuters die al zelf willen
lezen worden op hun wenken bediend in dit aansprekend geschreven en
vrolijk geïllustreerd samenleesboek/prentenboek van het duo dat eerder
'Wacht op mij, wacht op mij! Is er nog een plekje vrij?'* maakte. Vanaf ca. 5
jaar. Ton Jansen

*2010-08-5165 (2010/33).
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 29 / 260

2012-16-3822 Heruitgave

Meinderts, Koos • Van wie is dat ei?
Van wie is dat ei? / Koos Meinderts ; met tek. van Kristien Aertssen. - 8e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - [26] p : ill ; 22 cm. - (Maan roos vis samenleesboeken. [Serie 2] ; 6). -
1e dr.: 2001.
ISBN 978-90-276-8058-7
Een eenzaam ei wil weten bij wie het hoort. Vele dieren komen kijken, maar
niemand neemt het mee. Alleen poes is geïnteresseerd, omdat in het ei een
lekker hapje zit. Poes houdt het ei warm. Als het kuiken uit het ei komt, is
het te klein om op te eten. Poes verzorgt het, leert het poezenmanieren en
is achteraf flink trots op haar kuiken. Dit samenleesboek uit de reeks 'Maan
roos vis samenleesboeken'* bevat op elke pagina een illustratie, met links
een summiere tekst onder de illustratie, AVI-Start en rechts een uitvoeriger
tekst, AVI-M4. Zo kunnen kinderen na enkele weken leesonderwijs het boek
samen lezen met iemand die al langer kan lezen. Het boek heeft een mooie
lay-out met gekleurde pagina’s en illustraties in groen-blauwe tinten. De
expressieve schilderijtjes geven een meerwaarde aan de tekst en tonen een
sluwe kat die zich laat vermurwen door het kuiken. Leuk door het ongewone
verhaalverloop. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog een
herdruk uit de reeks 'Maan roos vis
samenleesboeken'.
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Volgnummer : 27 / 278
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2012-10-5319 Heruitgave

Meijer, Melanie • Dol op Bol
Dol op Bol / Melanie Meijer ; met ill. van Eefje Kuijl ; [eindred.: Marja Mulder]. -
Drunen : Delubas, [2012]. - 35 p : ill ; 21 cm. - (Jippie! ; 1). - Oorspr. uitg.: 2006.
ISBN 978-90-5300-550-7
Kleine Tes zeurt haar moeder aan haar hoofd, dat ze een kat wil. In ruil
daarvoor doet zij allerlei klusjes. Als dat aardig uit de hand loopt, gaat moeder
maar overstag en koopt een kat. Het blijkt een dikke lobbes die vooral als
knuffel fungeert. Samen met buurjongen Bas beleeft ze veel plezier met haar
kat. Onderhoudend verhaal, uitgebracht in de 'Jippie!'-serie*, bestemd voor
beginnende lezers. Het taalgebruik is daarom eenvoudig (AVI-S): wel enige
interpunctie, maar geen gebruik van hoofdletters en enkel eenlettergrepige
woorden. Elke zin begint op een nieuwe regel. Een duidelijk, schreefloos
lettertype, een ruime interlinie en een wisselende regellengte zorgen voor
een rustige bladspiegel. Achter in het boek staan rijtjes oefenwoorden uit de
tekst. Het verhaal wordt ondersteund door grappige, gekleurde illustraties
in gemengde techniek. De illustraties staan tegen een witte achtergrond en
zorgen voor een luchtig geheel. Vanaf ca. 6 jaar. Mac Steenaart

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
herdrukken uit de 'Jippie!'-serie.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 16 / 252

2012-14-2591 Heruitgave

Nielandt, Dirk • Lief boos beest
Lief boos beest / Dirk Nielandt ; met tek. van An Candaele. - 4e dr. - Tilburg : Zwijsen,
2012. - 26 p : tek ; 22 cm. - (Ik lees!. [Schooljaar 2003-2004] ; b. 2). - 1e dr.: 2003.
ISBN 978-90-276-7526-2
De spin Kaat woont in de kast van Eef, maar Eef is bang voor spinnen. Kaat
wil Eef zeggen dat spinnen niet eng zijn, maar Eef verstaat de spin niet en
de spin wordt door mama buiten gezet. Gelukkig lukt het Kaat weer snel
binnen te komen door op de poot van Toon, de poes, mee te liften. Al gauw
wordt ze weer ontdekt en mama zet de spin nu in de schuur, zodat de spin
daar kan wonen. Kaat echter denkt er anders over. Ze wil weer naar binnen.
Avontuurlijk en humoristisch verhaal. Beginnende lezers zullen zich goed
kunnen identificeren met Eef, Kaat en hun belevenissen. Korte en eenvoudige
zinnen, bestaande uit eenlettergrepige woorden, AVI-M3. Ondersteunende
fullcolour illustraties, duidelijk lettertype, uitnodigend omslag. Deel uit de
serie 'ik lees!'*, te gebruiken na ca. vijf maanden leesonderwijs. Vanaf ca. 6
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
herdrukken uit de serie 'ik lees!'.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 6.50
Volgnummer : 23 / 228
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2012-14-2588 Heruitgave

Noort, Selma • Doet Fien raar?
Doet Fien raar? / Selma Noort ; met tek. van Irma Ruifrok. - 3e dr. - Tilburg : Zwijsen,
2012. - 27 p : tek ; 22 cm. - (Ik lees!. [Schooljaar 2004-2005] ; b. 1). - 1e dr.: 2004.
ISBN 978-90-276-7940-6
Fien is op bezoek bij oom Leen. Ze speelt in de tuin die uitzicht heeft op de
dierentuin. Er ontsnapt een aap die bij Fien in de tuin komt. Aanvankelijk
vindt ze het wel leuk om met hem te spelen, maar op een gegeven moment
wordt aap wel erg brutaal. Zo gaat hij het huis van oom Leen in en neemt een
hap uit de kaas en gaat in een pan zitten. Als aap een mes pakt, is de maat
voor Fien vol. De aap vlucht door het raam naar buiten en laat Fien met een
puinhoop achter. Gelukkig is oom Leen niet boos, maar of hij het verhaal van
Fien gelooft? Deel uit de serie 'ik lees!'*. Humoristisch eerste leesboekje voor
beginnende lezers, voorzien van vrolijke kleurenillustraties die het verhaal
aanvullen. Ze beslaan veelal een dubbele pagina. Op het bekende serie-
omslag zitten Fien en aap in de boom. Het goed lopende verhaal bestaat uit
zes hoofdstukken met enkel eenlettergrepige woorden, AVI-Start. Ondanks
deze beperking is er een verhaal ontstaan dat boeit van begin tot het eind.
Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*zie de a.i.'s deze week voor nog twee
herdrukken uit de serie 'ik lees!'.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 6.50
Volgnummer : 23 / 229

2011-48-2208

Peeters, Suzan • Hoor jij dat ook?
Hoor jij dat ook? / [tekst:] Suzan Peeters ; [ill.:] Leen Van Durme]. - Wielsbeke : De
Eenhoorn, cop. 2012. - 29 p : ill ; 22 cm
ISBN 978-90-5838-757-8
Saar krijgt een doos die steeds geluiden maakt. Ze luistert ernaar en
bedenkt wat erin zal zitten. Een vis, aap, spin, beer, vos of poes? Ten slotte
maakt ze de doos open. Dit stapelverhaal bestaat uit veel herhaling van
woorden en zinnen. De eenlettergrepige woorden zijn maximaal van het
type MKMM en er wordt gebruikgemaakt van enkelvoudige zinnen die
gemiddeld uit zes woorden bestaan. Iedere zin begint op een nieuwe regel.
Er wordt geen gebruikgemaakt van hoofdletters, wel van punten, komma’s
en vraagtekens, AVI-M3. De zinnen die steeds terugkomen zijn in kleur of
vetgedrukt weergegeven. Ook wordt er soms een ander lettertype gebruikt.
De aantrekkelijke, kleurrijke illustraties ondersteunen het verhaal en staan
van de tekst gescheiden. Ze bevatten veel details. Aantrekkelijk eerste
leesboekje. Vanaf ca. 6 jaar. Drs. Lineke Mariman

Genre : di
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 25 / 263
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2011-43-1937

Rempt, Fiona • Het hol van mol
Het hol van mol / [tekst] Fiona Rempt; & [ill.] Noe͏̈lle Smit. - Houten : Van Goor, cop.
2012. - 91 p : ill ; 24 cm. - (Supervrienden). - Titelp. vermeldt: Een AVI-meegroeiboek.
ISBN 978-90-00-30492-9
Na enkele succesvolle prentenboeken over de supervrienden mol, eekhoorn,
kikker, mier, slak, bever en eend, nu een verhalenbundel over de zeven
dierenvrienden, die jonge kinderen zelf kunnen lezen. De verhalen zijn
ingedeeld op de niveaus AVI-Start tot en met AVI-E4. Bij elk niveau horen vier
korte, eenvoudige verhaaltjes. Bij de eerste drie niveaus zijn de verhaaltjes
niet langer dan een dubbele pagina. Bij de laatste twee niveaus bestaan
de verhaaltjes uit vier pagina’s. De tekst bestaat uit korte eenregelige
zinnen, gedrukt op een witte ondergrond in duidelijke zwarte letters met
kleine schreefjes. Vanaf AVI-M4 worden er hoofdletters en leestekens
gebruikt. De titels zijn in kleur, evenals de woorden die in het betreffende
niveau geoefend gaan worden. Deze woorden staan aan het begin van elk
niveau in een prachtige dubbele paginagrote illustratie op schoolleitjes.
De uitbundige verfillustraties in mooie kleuren maken het tot een vrolijk
geheel. De vele gezichtsuitdrukkingen van de dieren geven het boekje een
speciale sfeer. Een aantrekkelijk, stevig eerste leesboekje. Vanaf ca. 6 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

Genre : vh
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 19 / 231

2012-14-2586 Heruitgave

Smulders, Frank • De maan en de fee
De maan en de fee / Frank Smulders ; met tek. van Hugo van Look. - 9e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 27 p : tek ; 22 cm. - (Ik lees! ; b. 1). - 1e dr.: 2002.
ISBN 978-90-276-4647-7
Maan suist door de lucht als een pijl uit een boog. Onderweg komt hij muis
Miep tegen. Miep maakt soep met pier. Daarna ziet hij Fien. Zij mist Oom.
Dan ontmoet Maan Mol, die bloemen plukt voor muis Miep en Fee, die
diep in de zee woont. Fee zoekt een man. Maan suist verder en vindt Oom
die teruggaat naar Fien. Hij vindt ook een man voor Fee. Deel uit de serie
'ik lees!'*. Kort verhaaltje waarin Maan probeert als een soort cupido en
bemiddelaar Fee en Reus en Fien en Oom bij elkaar te brengen. De uitgave
is aantrekkelijk uitgevoerd met grote tekeningen over twee pagina's op een
voornamelijk zachtblauwe achtergrond. De tekeningen sluiten aan bij de tekst
op de desbetreffende pagina's. De hoofdstukjes bestaan uit korte zinnen,
zonder hoofdletter en met een enkel leesteken, AVI-Start. De lengte ervan is
afgestemd op beginnende lezertjes. Eerste leesboekje, te gebruiken na circa
vier maanden leesonderwijs. Vanaf ca. 6 jaar. B.M. Middelaar

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
herdrukken uit de serie 'ik lees!'.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 6.50
Volgnummer : 23 / 240
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2012-16-3823 Heruitgave

Smulders, Frank • Mik en Roos
Mik en Roos / Frank Smulders ; met tek. van Marjolein Pottie. - 8e dr. - Tilburg : Zwijsen,
2012. - [26] p : ill ; 22 cm. - (Maan roos vis samenleesboeken. [Serie 1] ; 1). - 1e dr.:
2000.
ISBN 978-90-276-8584-1
De robot Mik woont op de maan. Hij verveelt zich en besluit naar de aarde te
gaan. Daar ontmoet hij Roos. Eerste leesboekje uit de reeks 'Maan roos vis
samenleesboeken'* geschikt na enkele dagen leesonderwijs en bedoeld om
samen te lezen. De tekst op elke linkerpagina heeft de moeilijkheidsgraad
AVI-Start, terwijl elke rechterpagina AVI-M4 heeft. De AVI-Start tekst staat in
een duidelijke, schreefloze letter onder de illustratie. Het zijn slechts enkele
woorden, die aansluiten op de tekst van de vorige pagina. Er wordt geen
gebruikgemaakt van hoofdletters, wel van punten. De moeilijkere tekst staat
in een kleinere letter met schreef; er wordt gebruikgemaakt van hoofdletters
en volledige interpunctie. De paginering ontbreekt. Geïllustreerd met vrolijk
gekleurde illustraties. Elke afbeelding op de linkerpagina en alle teksten op de
rechterpagina zijn omkaderd tegen een paarse achtergrond. Grappig detail:
onder aan elke bladzijde staat afwisselend een kip of een kuiken voor een
soort kijkgaatje. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog een
herdruk uit de reeks 'Maan roos vis
samenleesboeken'.
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Volgnummer : 27 / 290

2012-12-1332

Vanden Heede, Sylvia • Het tweede dikke boek van Vos en
Haas
Het tweede dikke boek van Vos en Haas / Sylvia Vanden Heede ; met. tek van Thé
Tjong-Khing. - Tielt : Lannoo, cop. 2012. - 297 p : ill ; 25 cm. - Bevat: Koek koek Vos en
Haas ; Dag Vos, dag Haas ; Een echt zwijn is stoer Vos en Haas. - Oorspr. uitg.: 2007,
2009, 2011.
ISBN 978-94-01-40204-0
Tweede bundeling* van drie boeken over Vos en Haas. In 'Koek koek Vos en
Haas' raakt Vos in de ban van een vogel die roept dat er ergens Koek (koek)
moet zijn. Hij loopt het bos in. Met korte zinnen en eenvoudige, voornamelijk
eenlettergrepige woorden is een innemend, grappig verhaal geschreven
over vriendschap, AVI-M3. 'Dag Vos, dag Haas!' bevat veertien verhalen over
het bekende duo Vos en Haas die oplopen in moeilijkheidsgraad, van AVI-
M3 tot AVI-M4. In 'Een echt zwijn is stoer' maken we kennis met Ever. Hij is
bijna overal beter in dan Vos. En hij is vastbesloten om verliefd te worden,
maar op wie? AVI-E3. De auteur typeert het boek als een groeiboek: het
begint met eenvoudige woordjes, maar wordt gaandeweg moeilijker. Leuke
verhalen en een aparte typografie: dikgedrukte woorden, vergrote woorden
en inspringende zinnen leggen accenten op zinsdelen. Tekst, vormgeving
en illustraties (kleurig, speels en raak) spelen voortdurend op elkaar in en
geven het verhaal zo een meerwaarde. Plezier gegarandeerd voor zowel
voorlezer als toehoorder. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 6
jaar. Redactie

*'Het dikke boek van Vos en Haas',
2007-26-0-303. Zie a.i.'s deze week voor
een herdruk van 'Vos en Haas op het
eiland'.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 24.99
Volgnummer : 31 / 277
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2012-22-1176 Heruitgave

Vanden Heede, Sylvia • Vos en Haas op het eiland
Vos en Haas op het eiland / Sylvia Vanden Heede ; met tek. van Thé Tjong-Khing. - 10e
dr. - Tielt : Lannoo, [2012]. - 108 p : ill ; 25 cm. - 1e dr.: 2000.
ISBN 978-90-209-4098-5
Vos en Haas hebben genoeg van de kou en besluiten te gaan overwinteren
op een zonnig eiland. Maar het leven valt daar niet mee. Ze maken kennis
met Rob de handelaar en sturen flessenpost aan Piep en Uil. Uiteindelijk keren
zij toch weer terug naar hun eigen bos, waar hen een grootse ontvangst
wacht. Prachtig verzorgd boek, het derde in de reeks over Vos en Haas*. Het
taalgebruik is eenvoudig, de typografie afwisselend (grote letters voor de
accenten, bv. als er geschreeuwd wordt), AVI-E3. De schitterende, gekleurde
illustraties van Thé Tjong-Khing zorgen voor een prachtige aanvulling op het
leuke verhaal ('weet je waarom het hier eiland heet? Omdat dit land de vorm
van een ei heeft'). Op het omslag van dit zeer aantrekkelijk uitgevoerde boek
komen Vos en Haas aan op het eiland. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 6,5 jaar. Mac Steenaart

*zie a.i.'s deze week voor 'Het tweede
dikke boek van Vos en Haas'.
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 31 / 278

2012-10-5320 Heruitgave

Visser, Rian • Siem en Lor
Siem en Lor / Rian Visser ; met ill. van Irma Ruifrok ; [eindred.: Marja Mulder]. -
Drunen : Delubas, [2012]. - 35 p : ill ; 21 cm. - (Jippie! ; 2). - Oorspr. uitg.: 2006.
ISBN 978-90-5300-551-4
Siem en zijn papegaai Lor wonen samen in een huis. Met elkaar beleven
ze van alles: varen met een boot, een muur schilderen, enz. Siem is
steeds verbeeld als zeeman. Als ook Duif wordt ontdekt, is Lor direct
verliefd. Deeltje uit de 'Jippie!'-serie*, bestemd voor beginnende lezers.
Het taalgebruik is daarom eenvoudig (AVI-S): wel enige interpunctie, maar
geen gebruik van hoofdletters en enkel eenlettergrepige woorden. Elke zin,
die uit maximaal negen woorden bestaat, begint op een nieuwe regel. Een
duidelijk, schreefloos lettertype, een ruime interlinie en een wisselende
regellengte zorgen voor een rustige bladspiegel. Achter in het boek staan
rijtjes oefenwoorden uit de tekst: een extra hulp bij het herkennen van de
woorden in de zinnen. De pen- en aquareltekeningen op een witte ondergrond
zijn geschilderd in heldere kleuren, soms met veel details. Ze ondersteunen
en verluchtigen de tekst. Vanaf ca. 6 jaar. K. de Jong-v.d. Bosse

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
herdrukken uit de 'Jippie!'-serie.
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 16 / 268
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2012-10-5322 Heruitgave

Visser, Rian • Troep op de stoep
Troep op de stoep / Rian Visser ; met ill. van Hilde Groven ; [eindred.: Marja Mulder]. -
Drunen : Delubas, [2012]. - 35 p : ill ; 21 cm. - (Jippie! ; 5). - Oorspr. uitg.: 2006.
ISBN 978-90-5300-554-5
Pien en Kas vinden een kast op straat. Klaas helpt hen en brengt de kast
naar hun huis. In de laatjes vinden ze een dagboek met een naam erop.
Ze gaan de bewuste persoon opzoeken. Verder helpen ze Klaas, die oude
rommel verzamelt, met een winkeltje opzetten. Deeltje uit de 'Jippie!'-serie*,
bestemd voor beginnende lezers, met een aardig voortkabbelend verhaal.
Het taalgebruik is eenvoudig (AVI-E3): volledige interpunctie, gebruik van
hoofdletters en veel eenlettergrepige woorden. Elke zin begint op een nieuwe
regel. Een duidelijk, schreefloos lettertype, een ruime interlinie en een
wisselende regellengte zorgen voor een rustige bladspiegel. De moeilijke
woorden staan achter in het boekje op het schutblad om extra te kunnen
oefenen. De tekeningen lopen veelal over twee bladzijden. Ze zijn kleurrijk in
gecombineerde techniek, maar als de personen lachen, lijken het monsters
met haaientanden. De uitgave ziet er verzorgd uit. Leesoefenstof voor
kinderen vanaf ca. 6,5 jaar. Margriet Obers

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
herdrukken uit de 'Jippie!'-serie.
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 16 / 269

2011-48-2207

Wille, Riet • Het uur bij Tuur
Het uur bij Tuur / geschreven door Riet Wille ; en getek. door Frank Daenen. -
Wielsbeke : De Eenhoorn, cop. 2012. - [27] p : tek ; 17×25 cm
ISBN 978-90-5838-756-1
Wanneer papa en mama niet thuis zijn, gaat Vik langs bij zijn buur Tuur.
Ze zijn heel goede vrienden en doen in elke kamer iets leuks. Een leuk
(zoek)boek op rijm voor beginnende lezers, AVI-M3. Het staat boordevol
raadsels en leuke zoekopdrachten. De gedichten over spelletjes zetten aan
tot zelf spelen. Het boek is dwarsliggend geschreven en geïllustreerd. De
mooie kleurrijke verfillustraties zijn speels, sprankelend, kleurrijk, bladvullend
en vol leuke details. De tekst staat in fladderzetsel en de kleur wordt
aangepast aan de achtergrond. Er worden geen hoofdletters gebruikt. Zowel
de auteur als de illustrator hebben reeds meerdere succesvolle werken op
hun naam staan. Een verrassend anders boek voor beginnende lezers. Vanaf
ca. 6 jaar. M.L.J. Demandt-Voncken

Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 23 / 247
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2012-16-3821 Heruitgave

Wijs, Ivo de • Van een koe en een geit
Van een koe en een geit / Ivo de Wijs ; met tek. van Nicolle van den Hurk. - 8e dr. -
Tilburg : Zwijsen, 2012. - [26] p : ill ; 22 cm. - (Maan roos vis samenleesboeken. [Serie
1] ; 6). - 1e dr.: 2000.
ISBN 978-90-276-8589-6
Koe wil niet alléén dansen en vraagt andere dieren of ze mee willen doen.
Bij elk dier gaat er wel iets mis, tot geit komt. Die heeft zin en tijd. Het gaat
heel goed samen; ze krijgen er geen genoeg van. De andere dieren kijken
verbaasd toe en de lezertjes krijgen in een slotgedicht te horen: 'wie lekker
kan dansen, is nooit meer alleen!' Dit boekje is verschenen in de reeks 'Maan
roos vis samenleesboeken'*. Op de linkerpagina staan enkele regels tekst in
grote letter onder de illustratie in AVI-Start, op de rechterpagina wat meer
tekst in AVI-M3, aangegeven door respectievelijk een kuikentje of een kip
onderaan de bladzijde. De rechtertekst is op rijm. Voor kinderen die net leren
lezen, moet het een leuke ervaring zijn om samen dit verhaaltje te lezen. De
levendige tekst zal ook door de herhalingen zeker aanspreken. Het vrolijke
omslag met dansende koe en geit ziet er aantrekkelijk uit. Geestige, vrolijke
omkaderde illustraties vullen de tekst goed aan. Tekst en illustraties zijn
overzichtelijk afgedrukt op mooi, lichtblauw papier. Leuke leesoefenstof die
heel stimulerend zal werken. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog een
herdruk uit deze reeks.
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Volgnummer : 25 / 279
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2011-10-5533

Bosch, Joke • Wat gebeurt er in de kerk?
Wat gebeurt er in de kerk? / Joke Bosch & Iris Boter [ill.]. - Zoetermeer :
Boekencentrum, cop. 2012. - 28 p : ill ; 27 cm
ISBN 978-90-239-2630-6
Informatief prentenboek over de gang van zaken in een doorsnee
protestantse kerk. In twaalf hoofdstukken wordt uitgelegd hoe b.v. de kerk er
van buiten uit ziet, waarom zondag een bijzondere dag is, wat bidden precies
is, voor wie het geld is dat de mensen in een collectezak doen en wat dopen
betekent. Elk hoofdstuk beslaat twee pagina's met een gecombineerde mix
van informatieve tekstblokken, kleurenfoto's en grappige kleurentekeningen
gedrukt op een fris (wisselend) gekleurde achtergrond. Op elke bladzijde is
een typisch Nederlands jongetje met klompen en een hoge 'kerktorenhoed'
te zien. Dit figuurtje vertelt telkens extra informatie of stelt typische
kindervragen, vormgegeven in een ballonstrip met geschreven tekst. Ook zit
op elke pagina een (kerk)muisje verstopt. Het taalgebruik is gericht op jonge
kinderen: de kerkelijke gebeurtenissen worden eenvoudig in begrijpelijke
taal uitgelegd. Toch is het jammer dat de tekst niet zo vloeiend en prettig
leesbaar is: soms is het té formeel. Het woordje 'ook' is een stopwoord.
Helaas komen er ook fouten in voor. Een zin als 'Wie heeft nog meer hard geld
nodig' is onjuist taalgebruik. Aantrekkelijk vormgegeven en verteld informatief
prentenboek. Vanaf ca. 6 jaar. Annemarie Prins

Eerste informatieve jeugdboek over
gebruiken en rituelen in de kerk.
SISO : AJ 252.3
PIM : 27 Religie
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.90
Volgnummer : 20 / 248

2012-05-1037

Snijder, Lonneke • De speelgoedwinkel
De speelgoedwinkel / Lonneke Snijder ; tek.: ivan & ilia illustraties ; [red. Marian van
Gog ... et al ; foto's Frank Muller]. - 1e dr. - Groningen [etc.] : Noordhoff, 2012. - 24 p :
ill ; 25 cm. - (De kijkdoos ; N144)
ISBN 978-90-01-81025-2
Deel over de speelgoedwinkel uit de serie 'De kijkdoos'*, een serie
informatieve boekjes met een breed scala aan onderwerpen, herkenbaar uit
de omgeving van het jonge kind. In vogelvlucht komen aan de orde: wat vind
je in een speelgoedwinkel en wat zie je in de etalage, verschillende soorten
speelgoed, het werken in de speelgoedwinkel, bevoorrading en betalen. Het
onderwerp wordt ingeleid met een kleurentekening over een dubbele pagina,
geschikt als kijk- en gespreksstof. Daarna is steeds op de linkerpagina een
paginagrote kleurenfoto opgenomen, omringd door een pastelkleurig kader.
Hierin staan enkele regels tekst in een heel grote schreefloze letter, om voor
te lezen aan kleuters. Op de rechterpagina bevinden zich actietekeningen en
een moeilijkere tekst met wat meer informatie in een vrij grote schreefloze
letter, geschikt voor basisschoolkinderen om zelf te lezen. Beide teksten
zijn gesteld in korte eenvoudige zinnen in de tegenwoordige tijd. In de
inhoudsopgave zijn dezelfde tekeningetjes/iconen opgenomen als bij de
verschillende hoofdstukken. Achterin staat een lijst met belangrijke woorden
met verklaringen in woord en beeld. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 7 jaar. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze omvangrijke serie.
SISO : AJ 372.6
PIM : 11 Bedrijf en Beroep
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 18.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 18 / 292
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2012-10-5114

Snoek, Celeste • Eerlijk zijn
Eerlijk zijn : Iris en de gebroken vaas / tekst: Celeste Snoek ; tek.: Charlotte
Dematons ; [foto's Danie͏̈lle van Drongelen ; red. Marita Nijenhuis]. - 1e dr., 1e opl. -
Amersfoort : Kwintessens Uitgevers, cop. 2012. - 23 p : ill ; 25 cm. - (Kijk en beleef ;
51). - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5788-353-8
Ondanks dat Iris niet mag rennen in de huiskamer, doet ze het tóch en
sneuvelt de lievelingsvaas van papa. Als mama navraag doet, geeft de
kleuter de kat de schuld en moet deze voor straf naar buiten in de regen.
Prentenboek over een herkenbaar thema: eerlijk zijn. De gedachten en
gevoelens van de kleuter zijn verwoord in begrijpelijke taal. De gemoedelijke
schrijfstijl maakt gebruik van de tegenwoordige tijdsvorm en dialogen die de
betrokkenheid verhogen. Onder de tekst staan vragen als 'Wat is het verschil
tussen 'niet helemaal eerlijk' en 'helemaal niet eerlijk'?'. De rechterpagina's
bevatten een grote ingekaderde waterverf/pentekening over de betreffende
situatie. De lichaamstaal en emoties zijn goed waarneembaar. De illustratie
met Poeki de kat in de regen met op de achtergrond een wanhopige Iris
achter glas, zal zijn uitwerking niet missen. Voor volwassenen is een
'gebruikswijzer' over het thema toegevoegd. Deel 51 in 'Kijk en beleef'*, een
serie over sociaal-emotionele thema's. Vanaf ca. 4 jaar; tevens geschikt als
groepsgespreksstof of voor thuis. Gonny Smeulders-Veltman

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit de serie 'Kijk en beleef'.
SISO : AJ 415.3
PIM : 01 Geestelijk leven
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 19 / 246

2012-10-5103

Staring, Jennine • Ruzie maken
Ruzie maken : Maud komt bij Julia logeren / tekst: Jennine Staring ; tek.: Trish
Flannery ; [foto's Danie͏̈lle van Drongelen ; red. Marita Nijenhuis]. - 1e dr., 1e opl. -
Amersfoort : Kwintessens Uitgevers, cop. 2012. - 23 p : ill ; 25 cm. - (Kijk en beleef ;
52). - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5788-354-5
Maud gaat bij haar nichtje Julia logeren. Dat is leuk, behalve als Julia’s
broertje Daan vervelend doet of als Julia denkt dat Maud het haar van de pop
wil afknippen. Dan krijgen ze ruzie en is het niet gezellig meer. Hoe moeten
ze de ruzie oplossen? In dit boek wordt middels een verhaal duidelijk gemaakt
hoe je ruzie kunt oplossen. Onder de korte hoofdstukken met de belevenissen
van Maud en Julia staan enige vragen, om over het verhaal door te praten
met kinderen. Voorin staat een 'gebruikswijzer' voor ouders en andere
opvoeders. Ook worden er drie fictietitels aangeraden over het onderwerp
ruzie maken en worden drie werkvormen aangereikt, die op de basisschool
gebruikt kunnen worden. Dit is deel 52 in de reeks ‘Kijk en beleef’*, een
serie kijk, lees- en vertelboeken waarin sociaal-emotionele thema’s aan
de orde komen, die passen bij de belevingswereld van jonge kinderen.
Kleine zwart-witfoto’s van de hoofdpersonen uit het verhaal en gezellige
paginagrote kleurentekeningen maken dit leerzame boek aantrekkelijk. Voor
scholen en buitenschoolse opvang, maar ook voor thuis. Vanaf ca. 4 jaar.
Elizabeth Kooman

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit de serie 'Kijk en beleef'.
SISO : AJ 415.3
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 19 / 247
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2012-19-5270

Toet, Tineke • De prinses die droomde van aardbeien
De prinses die droomde van aardbeien / Tineke Toet ; en Caroline van Pelt [ill ;
tekstbew.: Leigh Cann]. - [S.l.] : Sligting [prod.], cop. 2012. - [32] p : ill ; 31 cm. - (Hoe
vertel ik het-reeks. Scheiden)
ISBN 978-90-818933-0-5
Eerste deel van de 'Hoe vertel ik het-reeks': moderne sprookjes in
prentenboekvorm bedoeld voor het bespreekbaar maken van gevoelige
onderwerpen. Dit deel gaat over (echt)scheiden. Het verhaal begint waar
het klassieke sprookje ophoudt: een prins en een prinses wonen in een mooi
kasteel en krijgen samen een zoon en een dochter. Maar desondanks zijn
ze niet gelukkig. Hij wil koning worden, maar zij voelt zich niet thuis in het
kasteel en droomt van aardbeien en een vrij leven. Het geluk keert terug
als ze ieder hun eigen weg gaan. De kinderen genieten beurtelings van het
buitenleven bij hun moeder en van het spelen in de donkere gangen van
het kasteel. Toch nog eind goed, al goed dus. Maar: 'We zijn nú gelukkig en
verder... zien we het wel.' Het onderkennen van onverenigbare verlangens
is herkenbaar en kan ook door jonge kinderen worden ingevoeld. Het
boek slaagt dan ook in zijn opzet om het onderwerp echtscheiding op een
luchtige manier aan te kaarten. Er worden geen schuldigen aangewezen
en de boodschap dat geluk geen vast gegeven is, getuigt van realiteitszin.
Prentenboek met paginagrote collageachtige illustraties in heldere kleuren en
korte teksten in grote zwarte of witte letters. Om samen met kinderen in te
lezen en over te praten. Vanaf ca. 4 t/m 8 jaar. Ingeborg Hendriks

SISO : AJ 418.2
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 29 / 296

2012-10-5104

Staring, Jennine • Een taak uitvoeren
Een taak uitvoeren : iedereen helpt een handje mee / tekst: Jennine Staring ; tek.:
Marie͏̈lla van de Beek ; [foto's Danie͏̈lle van Drongelen ; red. Marita Nijenhuis]. - 1e dr.,
1e opl. - Amersfoort : Kwintessens Uitgevers, cop. 2012. - 23 p : ill ; 25 cm. - (Kijk en
beleef ; 54). - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5788-356-9
Papa en mama zijn te moe om met de 4-jarige Lotte te spelen. Als de
kinderen meehelpen krijgen de ouders wel tijd en worden ze minder moe.
In overleg volgt een taakverdeling. Vierenvijftigste deeltje in de serie 'Kijk
en beleef'* met een sociaal-emotioneel thema verwerkt in een verhaal.
Op de linkerpagina steeds eenvoudige verhaalteksten in enkelvoudige
zinnen met veel dialoog, waarin één gebeurtenis centraal staat. Onder de
teksten staan in gele kaders kleine zwart-witfoto’s van de hoofdpersonen
uit het verhaal, om de herkenbaarheid van de eigen situatie te vergroten.
Daarbij worden allerlei vragen gesteld die kinderen niet alleen uitdagen
hun eigen gevoelens te verwoorden of gedachten te laten gaan, maar
ook verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en zelfdiscipline stimuleren. De
rechterpagina’s zijn steeds gevuld met omkaderde kleurrijke bijpassende
illustraties. Vooraf is een gebruiksaanwijzing te vinden, evenals mogelijke
werkvormen als kringactiviteit of -spel en poppenkast om verder aan de slag
te gaan met het thema. Ook worden enige boekentips gegeven. Stevige
uitgave met herkenbare lay-out van de serie. Pedagogisch verantwoorde
uitgave voor school en thuis. Vanaf ca. 4 jaar. J.H.J.B. Boelens

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit de serie 'Kijk en beleef'.
SISO : AJ 433.9
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 19 / 248
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2012-09-3930

Shannon, Sarah • Duwen
Duwen / Sarah Shannon ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Hoe dingen bewegen). - Vert.
van: Pushes. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-657-7
Een informatief boekje in oblong formaat uit de serie Prikbord over bewegen.
Andere titels in deze serie zijn 'Trekken', 'Langzaam', 'Snel' en 'Van richting
veranderen'*. In dit deel gaat het over duwen, waarbij het in beweging
brengen, tegenhouden en de effecten van een harde of zachte duw tegen
zware en lichte dingen aan bod komen. Het boekje is verdeeld in enkele
hoofdstukken; de titels ervan staan links boven aan de pagina. Op iedere
pagina staat een kleurenfoto als illustratie van beweging. De kinderen op
de foto’s komen uit alle delen van de wereld. Onder de tekst staat een
korte zin, die meer informatie geeft over het duwen en aansluit bij de foto.
Bevat een inhoudsopgave, een samenvatting van wat je geleerd hebt,
een woordenlijst (met slechts één woord, namelijk duwen), een register,
informatie voor ouders en leerkrachten en een verwijzing naar een boek van
dezelfde uitgever en een uitzending van schoolTV. Een aardig boekje uit een
serie waarin de deeltjes wisselend van kwaliteit zijn. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar.
Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week.
SISO : AJ 531.9
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 273

2012-09-3929

Shannon, Sarah • Langzaam
Langzaam / Sarah Shannon ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Hoe dingen bewegen). - Vert.
van: Slow. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-659-1
Wat is bewegen? Wat is langzaam? Deze serie prikbord-boeken vertelt
van alles over het begrip bewegen. In dit boekje in oblong formaat
staat het langzaam bewegen centraal. Andere titels in deze serie zijn
'Trekken', 'Duwen', 'Snel' en 'Van richting veranderen'*. De boeken in
deze serie zijn erop gericht kinderen een basiswoordenschat aan te leren
omtrent een bepaald onderwerp. In deze uitgave worden de begrippen
bewegen, langzaam, trekken en duwen kort en duidelijk besproken in
redelijk eenvoudige taal. Vrijwel iedere pagina is op dezelfde manier
vormgegeven: onderaan de bladzijde staat één zin in groot gedrukte tekst,
welke ondersteund wordt door een bijpassende kleurenfoto die het grootste
deel van de bladzijde in beslag neemt. Achter in het boek staat een heldere
samenvatting en een verklarende woordenlijst. Ten slotte bevat het boek
nog informatie voor ouders en leerkrachten en tips voor bijpassende boeken
en internetsites. Het is een wat onsamenhangend geheel geworden, waar
kinderen alleen met behulp van een volwassene mee uit de voeten kunnen.
Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. S. Mulders

*zie a.i.'s deze week.
SISO : AJ 531.9
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 274
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2012-09-3931

Shannon, Sarah • Trekken
Trekken / Sarah Shannon ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Hoe dingen bewegen). - Vert.
van: Pulls. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-656-0
Een informatief boekje in oblong formaat uit de serie Prikbord over bewegen.
Andere titels in deze serie zijn 'Duwen', 'Langzaam', 'Snel' en 'Van richting
veranderen'*. In dit deel gaat het over trekken, waarbij het in beweging
brengen, tegenhouden en de effecten van hard of zacht trekken aan zware en
lichte dingen aan bod komen. Het boekje is verdeeld in enkele hoofdstukken;
de titels ervan staan links boven aan de pagina. Op iedere pagina staat een
kleurenfoto als illustratie van beweging. De kinderen op de foto’s komen
uit alle delen van de wereld. Onder de tekst staat een korte zin, die meer
informatie geeft over het duwen en aansluitend is bij de foto. Bevat een
inhoudsopgave, een samenvatting van wat je geleerd hebt, een woordenlijst
(met slechts één woord, namelijk trekken), een register, informatie voor
ouders en leerkrachten en een verwijzing naar een boek van dezelfde
uitgever en een uitzending van schoolTV. Een aardig boekje uit een serie
waarin de deeltjes wisselend van kwaliteit zijn. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week.
SISO : AJ 531.9
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 275

2012-09-3932

Smith, Siân • Van richting veranderen
Van richting veranderen / Sian Smith ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Hoe dingen
bewegen). - Vert. van: Changing direction. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met
lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-660-7
Informatief fotoboekje in oblong formaat over dingen die bewegen en van
richting veranderen. Het boekje is verdeeld in enkele hoofdstukken; de
titels ervan staan links boven aan de pagina. Op iedere pagina staat een
kleurenfoto als illustratie van beweging. De kinderen op de foto’s komen
uit alle delen van de wereld. Onder de tekst staat een korte zin, die soms
slecht geformuleerd is ('De weg dat iets gaat noemen we richting'). Voorin
een inhoudsopgave, achter in het boek een samenvatting (wederom slecht
geformuleerd), een woordenlijst (slechts drie begrippen), een register
(niet functioneel), tips voor ouders/leerkrachten en verwijzing naar andere
informatie (boeken/internet) over dit onderwerp. Naast dit deeltje uit de serie
'Prikbord, Hoe dingen bewegen' zijn er nog vier andere boeken, 'Trekken',
'Duwen', 'Langzaam' en 'Snel'*. Een aardig boekje uit een serie waarin de
deeltjes wisselend van kwaliteit zijn. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week.
SISO : AJ 531.9
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 276
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2012-09-3933

Shannon, Sarah • Snel
Snel / Sarah Shannon ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong]. - Etten-Leur : Ars Scribendi
Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Hoe dingen bewegen). - Vert. van: Fast.
- Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-658-4
Informatief fotoboekje in oblong formaat over dingen die snel bewegen
en die door duwen en trekken nog sneller bewegen. De uitwerking van
het thema oogt willekeurig, een duidelijke opbouw of structuur ontbreekt.
Het is een onsamenhangend geheel geworden. De foto’s zijn helder en
duidelijk en worden voorzien van een onderschrift van één zin. Soms is een
onderschrift slordig of onlogisch en bij 'snelle dingen' is een dier afgebeeld.
Voorin een inhoudsopgave, achter in het boek een samenvatting (nuttig),
een woordenlijst (slechts twee begrippen), een register (niet functioneel),
tips voor ouders/leerkrachten en verwijzing naar andere informatie (boeken/
internet) over dit onderwerp. Naast dit deeltje uit de serie 'Prikbord, Hoe
dingen bewegen' zijn er nog vier andere boeken, 'Trekken', 'Duwen',
'Langzaam' en 'Van richting veranderen'*. De op de achterflap geraadpleegde
specialisten zouden extra cachet aan het geheel moeten geven, maar
daarvoor is de uitwerking te mager. Als geheel kan de serie wellicht bruikbaar
zijn, als losstaand deel spreekt het nauwelijks tot de verbeelding. Vanaf ca. 5
t/m 7 jaar. Ton Jansen

*zie a.i.'s deze week.
SISO : AJ 533.1
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 277

2011-14-3034

Douglas, Jozua • Dinosaurussen
Dinosaurussen / Jozua Douglas & Barbara van Rheenen. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] :
Clavis, cop. 2012. - [26] p : ill ; 27 cm. - (Willewete. Natuur). - Uitg. in samenw. met
Naturalis.
ISBN 978-90-448-1585-6
Een informatief prentenboek over dinosaurussen, hoe ze er uit zien, hoe
ze geleefd hebben, enz. Het is een deel uit de serie 'Willewete'*, categorie
natuur. De tekst is eenvoudig, in de tegenwoordige tijd. Er wordt een duidelijk
lettertype zonder schreef gebruikt, met voor de kopjes een schrijfletter en
onderschriften van een strip in hoofdletters. Soms is de tekst dikgedrukt.
De hoofdstukken zijn kort. Er is geen inhoudsopgave en paginanummering.
Hier en daar staat het rubriekje 'wist je dat', in een gekleurd wolkje. Er is een
strip over Dino Daantje, een miniquiz, versje, liedje en een knutselpagina.
Bij de informatie staan bijpassende illustraties die bestaan uit sfeervolle,
zachtgekleurde platen, spreads en uitklapbare pagina’s; er is sprake van
dieptewerking. De techniek is gemengd, maar er is vooral krijt gebruikt.
Een vrolijk detail is een klein jongetje met zijn knuffel dat meeloopt. Te
gebruiken bij een project of spreekbeurt. Het is een aantrekkelijk veelzijdig
kijkboek voor kinderen vanaf ca. 5 jaar en om zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar.
Thea W.A.M. Wolbink

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de nu 16-delige serie
'Willewete'.
SISO : AJ 576
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 17 / 274
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2011-28-2572 Rectificatie

Mack • Van bloesembomen tot gele donsjes
Van bloesembomen tot gele donsjes / Mack ; [foto's: Shutterstock]. - Hasselt ;
Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2012. - [26] p : ill ; 23 cm. - (4 seizoenen ; lente)
ISBN 978-90-448-1651-8
Mooi vormgegeven informatief prentenboek uit de serie '4 seizoenen', waarin
veel veranderingen die in de lente in de natuur te zien zijn, behandeld worden
op een manier die peuters en kleuters zeker aanspreekt. Uitgevoerd met twee
afgeronde hoeken, op stevig papier en in warme kleuren. Hoofdstukjes van
twee bladzijden – met de fantasie prikkelende titels als ‘Bloesembomen’,
‘Knalkleuren’ (tulpen), ‘Krullenbollen’ (lammetjes), ‘Gele donsjes’ (eendjes)
– geven op de linkerpagina een prachtige kleurenfoto met daaronder een
poëtische beschrijving, en op de rechter bladzijde een grote illustratie
(foto, tekening, of combinatie daarvan) met tekst en een simpele vraag.
Op de onderrand staan tekeningetjes met een vraag die de ‘lezer’ kan
beantwoorden als hij goed naar de illustraties kijkt, bv. ‘Naar welk nestje
vliegt mamavogel?’ Deze afwisseling van vorm en inhoud biedt op een leuke
en vaak grappige manier veel informatie die een kind zich zal herinneren als
het later zelf in de natuur rondkijkt. Eerder verschenen 'Van sprookjesbomen
tot scharrelaars' (herfst) en 'Van suikerbomen tot sneeuwhelden' (winter)*.
Uitstekend voor gebruik thuis en op school (project lente) met kinderen vanaf
ca. 4 jaar. Virgi Smits-Beuken

Heraanbieding van 2011-28-2572
(2012/21); men dient opnieuw te
bestellen. *2011-14-3039 (2011/50) en
2011-28-2571 (2012/03).
SISO : AJ 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.95
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 27 / 308

2012-05-1236

Smith, Siân • Herfst
Herfst / Siân Smith ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong]. - Etten-Leur : Ars Scribendi
Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Seizoenen). - Vert. van: Autumn. -
Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-654-6
De reeks ‘Seizoenen’* is een subserie van de uitgebreide informatieve serie
‘Prikbord’ voor kinderen vanaf een jaar of vier. Het deeltje ‘Herfst’ laat aan
de hand van een beperkt aantal onderwerpen op eenvoudige wijze zien
wat er zoal verandert aan het weer en in de natuur, en hoe mensen daarop
reageren. In het boekje staan prachtige kleurenfoto’s die de essentie van
de herfst heel goed weergeven. Helaas komen er in de vertaling van de
zeer summiere tekst wat slordigheden voor, en wordt het begrip ‘seizoen’
niet uitgelegd. Gedrukt in een heel groot schreefloos lettertype. Moeilijke
woorden zijn vetgedrukt en worden in de (beeld)woordenlijst achter in het
boek uitgelegd. Ook zijn register en verwijzingen naar een internetsite en
naar andere boeken over het onderwerp opgenomen. De mooie kleurenfoto's
zijn voor de groepen één en twee zeker interessant tijdens herfstprojecten.
Het boek hangt enigszins tussen twee leeftijdsgroepen in. Voor een vierjarige
genoeg informatie, maar die kan hij nog niet zelf lezen. Voor kinderen die het
boekje zelf kunnen lezen is de informatie te summier en erg voor de hand
liggend. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. Virgi Smits-Beuken

*zie a.i.'s deze week voor boekjes over
de overige drie seizoenen.
SISO : AJ 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 18 / 300
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2012-05-1232

Smith, Siân • Lente
Lente / Siân Smith ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong]. - Etten-Leur : Ars Scribendi
Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Seizoenen). - Vert. van: Spring. -
Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-652-2
De lente staat centraal in dit oblong fotoboekje in de serie 'Prikbord' met
als subreeks 'Seizoenen'*. Na een overzicht van de vier seizoenen komen
kenmerken van de lente aan bod: het lenteweer (regen en zonneschijn
wisselen elkaar in rap tempo af) en daarna de typische lenteverschijnselen
(zaadjes ontkiemen, babydieren en vogeltjes die eieren leggen). De
eenregelige tekst heeft een opsommend karakter. Het taalgebruik is niet
altijd even sterk (‘In de lente zetten de mensen zaadjes in de tuin’). Voorin
staat een inhoudsopgave. Achterin een summiere en willekeurige woordenlijst
(de vier genoemde en in de tekst vetgedrukte woorden worden ook visueel
ondersteund), een register en bondige informatie voor ouders/leerkrachten.
Tevens worden andere boeken/internetsites over het onderwerp lente
genoemd. Door de heldere fotografie geschikt als eerste kennismaking met
dit onderwerp. De tekst is eigenlijk overbodig en zelf vertellen bij de foto’s is
zinvoller. Voor jonge kijkers vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. Ton Jansen

*zie a.i.'s deze week voor boekjes over
de overige drie seizoenen.
SISO : AJ 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 18 / 301

2012-05-1238

Smith, Siân • Winter
Winter / Siân Smith ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong]. - Etten-Leur : Ars Scribendi
Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Seizoenen). - Vert. van: Winter. -
Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-655-3
De winter staat centraal in dit oblong fotoboekje in de serie 'Prikbord'
met als subreeks 'Seizoenen'*. Na een overzicht van de vier seizoenen
komen kenmerken van de winter aan bod: het winterweer (koud en soms
sneeuw en ijs) en daarna de typische winterverschijnselen (sneeuwpoppen
bouwen, schaatsen, versierde straten). De eenregelige tekst heeft een
opsommend karakter. Het taalgebruik is niet altijd even sterk en langere
woorden worden niet aan elkaar geschreven (chocolade melk). Voorin staat
een inhoudsopgave. Achterin een summiere en willekeurige woordenlijst
(de drie genoemde en in de tekst vetgedrukte woorden worden ook visueel
ondersteund), een register en bondige informatie voor ouders/leerkrachten.
Tevens worden andere boeken/internetsites over het onderwerp winter
genoemd. Door de heldere fotografie geschikt als eerste kennismaking met
dit onderwerp. De tekst is eigenlijk overbodig en zelf vertellen bij de foto’s is
zinvoller. Voor jonge kijkers vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor boekjes over
de overige drie seizoenen.
SISO : AJ 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 18 / 302
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2012-05-1235

Smith, Siân • Zomer
Zomer / Siân Smith ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong]. - Etten-Leur : Ars Scribendi
Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Seizoenen). - Vert. van: Summer. -
Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-653-9
Dit fotoprentenboekje is een deeltje in de serie ‘Prikbord', met als subreeks
'Seizoenen'*. Alle boekjes in deze serie zijn gemaakt vanuit een zelfde
visie. Dit boekje toont in twintig bijna paginagrote kleurenfoto’s met steeds
een enkele regel verklarende tekst in een grote letter een aantal aspecten
van de zomer als jaargetijde. In vogelvlucht passeren kenmerken van het
zomerseizoen de revue, zoals het zomerweer en de kleding en enkele
vrijetijdsactiviteiten als vakantie vieren, zwemmen, picknicken en ijsjes eten.
Ook een zonnebloem, rijpende appels en insecten zijn kenmerkend voor dit
jaargetijde. Opvallend is dat er blijkbaar ook zomers zijn waarin geen druppel
regen valt. Helaas komen er in de vertaling van de zeer summiere tekst wat
slordigheden voor, en wordt het begrip ‘seizoen’ niet uitgelegd. Het boekje
heeft, in een elementaire vorm, een inhoudsopgave, een woordenlijstje, een
register, verwijzingen naar verdere informatie over het onderwerp en enkele
suggesties voor ouders en leerkrachten. Dat maakt het in deze vorm tot een
informatief hulpmiddel dat zich richt op 4- tot 6-jarige kijkers die het boekje
samen met een volwassene of ouder kind bespreken en waar al mogelijk
elementair lezen. Jos Weinberg

*zie a.i.'s deze week voor boekjes over
de overige drie seizoenen.
SISO : AJ 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 18 / 303

2012-05-1245

Whitehouse, Patricia • Bladeren
Bladeren / Patricia Whitehouse ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 24 p : ill ; 23 cm. - (Planten). - Vert. van:
Leaves. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-690-4
De serie ‘Mijn eerste docu-boek’ maakt uiteenlopende educatieve
onderwerpen toegankelijk voor jonge kinderen. Dit deel uit de vierdelige
subreeks ‘Planten’* gaat over bladeren. Er wordt antwoord gegeven op
vragen als: Uit welke delen bestaat een plant?, Wat zijn bladeren? en Waarom
hebben planten bladeren? Ook wordt aandacht besteed aan: hoe groot
bladeren zijn, welke kleuren ze hebben en hoe mensen en dieren bladeren
gebruiken. De lay-out is rustig en overzichtelijk. De mooie close-upopnamen
van bladeren, die meer dan de helft van de pagina beslaan, zijn duidelijk.
Soms staan in de foto zelf woorden als zaad en nerf in een wit kader. Onder
de kleurenfoto’s staan twee zinnen - met een witregel van elkaar gescheiden
- in grote schreefloze letters op een witte achtergrond. De tekst is helder
en er wordt gebruikgemaakt van woordherhaling. Het boek sluit af met
een eenvoudige tabel, een woordenlijst in woord en beeld, een register en
verwijzingen naar boeken en internetsites. Geschikt om samen te bekijken en
als basis voor gesprekken, lessen en activiteiten op school. Vanaf ca. 6 t/m 8
jaar; ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe subreeks.
SISO : AJ 582.1
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 249
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2012-05-1244

Whitehouse, Patricia • Bloemen
Bloemen / Patricia Whitehouse ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 24 p : ill ; 23 cm. - (Planten). - Vert. van:
Flowers. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-689-8
De serie ‘Mijn eerste docu-boek’ maakt uiteenlopende educatieve
onderwerpen toegankelijk voor jonge kinderen. Dit deel uit de vierdelige
subreeks ‘Planten’* gaat over bloemen. Er wordt antwoord gegeven op
vragen als: Hoe groeien bloemen? en Waarom hebben planten bloemen?
Ook wordt aandacht besteed aan: hoeveel bloemen een plant kan hebben,
hoe bloemen ruiken en hoe mensen en dieren bladeren gebruiken. De lay-
out is rustig en overzichtelijk. De mooie close-upopnamen van bloemen,
die meer dan de helft van de pagina beslaan, zijn duidelijk. Soms staan
in de foto zelf woorden als knop en vrucht in een wit kader. Onder de
kleurenfoto’s staan twee zinnen - met een witregel van elkaar gescheiden
- in grote schreefloze letters op een witte achtergrond. De tekst is helder
en er wordt gebruikgemaakt van woordherhaling. Het boek sluit af met een
eenvoudige staafdiagram, een woordenlijst in woord en beeld, een register en
verwijzingen naar boeken en internetsites. Geschikt om samen te bekijken en
als basis voor gesprekken, lessen en activiteiten op school. Vanaf ca. 6 t/m 8
jaar; ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe subreeks.
SISO : AJ 582.1
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 250

2012-05-1246

Whitehouse, Patricia • Wortels
Wortels / Patricia Whitehouse ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 24 p : ill ; 23 cm. - (Planten). - Vert. van:
Roots. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-691-1
Een van de vier informatieve boekjes in de subserie 'Planten'* binnen de
uitgebreide reeks 'Mijn eerste docu-boek'. In dit deel gaat het over de
functie, het uiterlijk en het gebruik van de wortel door mensen en dieren. De
informatie is verdeeld over tien korte hoofdstukken, die elk een eigen kop
hebben in een grote vetgedrukte letter. Op iedere pagina staat een grote
kleurenfoto als illustratie met daaronder in een grote schreefloze letter de
uitleg. De teksten bestaan uit korte zinnen, die meer informatie geven en
aansluiten bij de foto. In sommige foto’s staan in witte kaders ook woorden
als blad, stengel en wortel. Bevat een inhoudsopgave, een grafiek waarin
de lengte van een aantal wortels is weergegeven, een woordenlijst (met
drie woorden, namelijk stengel, wortelharen en zaad), een register en een
verwijzing naar vier boeken van dezelfde uitgever en drie informatieve
websites. Een aardig boekje voor de informatieve bibliotheek voor kinderen
vanaf ca. 6 t/m 8 jaar; ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met
lezen. Felix Meijer

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe subreeks.
SISO : AJ 582.1
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 251
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2012-05-1247

Whitehouse, Patricia • Zaad
Zaad / Patricia Whitehouse ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 24 p : ill ; 23 cm. - (Planten). - Vert. van: Seeds. -
Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-692-8
De serie ‘Mijn eerste docu-boek’ maakt uiteenlopende educatieve
onderwerpen toegankelijk voor jonge kinderen. Dit deel uit de vierdelige
subreeks ‘Planten’* gaat over zaad. Er wordt antwoord gegeven op vragen
als: Wat is zaad? Waar groeit het? Waarom heeft een plant zaad? Verschillen
in grootte, hoeveelheid en vorm worden besproken en ten slotte hoe mens
en dier gebruikmaken van zaden. De lay-out is rustig en overzichtelijk. De
prachtige close-upopnamen van vruchten, bloemen en zaden spreken een
duidelijke taal en beslaan meer dan de helft van de pagina. Soms wordt het
besproken onderdeel met een oranje pijl aangewezen en benoemd. Onder
de kleurenfoto’s staan twee zinnen - met een witregel van elkaar gescheiden
- in grote schreefloze letters op een witte achtergrond. De tekst is helder
en er wordt gebruikgemaakt van woordherhaling. Het boek sluit af met een
eenvoudige diagram, een woordenlijst in woord en beeld, een register en
verwijzingen naar boeken en internetsites. Voorin staat een inhoudsopgave.
Geschikt om samen te bekijken en als basis voor gesprekken, lessen en
activiteiten op school. Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar; ook geschikt voor kinderen die
moeite hebben met lezen. S.E. van Zonneveld

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe subreeks.
SISO : AJ 588
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 252

2012-05-1035

Dam, Minke van • Het lieveheersbeestje
Het lieveheersbeestje / Minke van Dam ; tek.: Ina Hallemans ; [red. Marian van Gog ...
et al ; foto's Ingo Gotz ... et al.]. - 1e dr. - Groningen [etc.] : Noordhoff, 2012. - 24 p :
ill ; 25 cm. - (De kijkdoos ; N143)
ISBN 978-90-01-78981-7
Deel over het lieveheersbeestje uit de serie 'De kijkdoos', een serie
informatieve boekjes met een breed scala aan onderwerpen, herkenbaar
uit de omgeving van het jonge kind. In vogelvlucht komen aan de orde:
de stippen van het lieveheersbeestje, hoe ze vliegen en klimmmen en wat
ze eten, de ontwikkeling van eitje tot pop en de gevaren voor en het nut
van deze insecten. Het onderwerp wordt ingeleid met een kleurentekening
over een dubbele pagina, geschikt als kijk- en gespreksstof. Daarna is
steeds op de linkerpagina een paginagrote kleurenfoto opgenomen,
omringd door een pastelkleurig kader. Hierin staan enkele regels tekst
in een heel grote schreefloze letter, om voor te lezen aan kleuters. Op
de rechterpagina bevinden zich actietekeningen en een moeilijkere tekst
met wat meer informatie in een vrij grote schreefloze letter, geschikt
voor basisschoolkinderen om zelf te lezen. Beide teksten zijn gesteld in
korte eenvoudige zinnen in de tegenwoordige tijd. In de inhoudsopgave
zijn dezelfde tekeningetjes/iconen opgenomen als bij de verschillende
hoofdstukken. Achterin staat een lijst met belangrijke woorden met
verklaringen in woord en beeld. Tegelijk verschenen delen over de tijger, de
speelgoedwinkel en de auto*. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca.
7 jaar. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze omvangrijke serie.
SISO : AJ 597.84
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 18.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 18 / 304
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2012-05-1032

Dam, Minke van • De tijger
De tijger / Minke van Dam ; tek. van: Peter Britsia ; [red. Marian van Gog ... et al ;
foto's Arie Kievit ... et al.]. - 1e dr. - Groningen [etc.] : Noordhoff, 2012. - 24 p : ill ; 25
cm. - (De kijkdoos ; N141)
ISBN 978-90-01-78982-4
Deel over de tijger uit de serie 'De kijkdoos'*, een serie informatieve boekjes
met een breed scala aan onderwerpen, herkenbaar uit de omgeving van
het jonge kind. In vogelvlucht komen aan de orde: hoe ziet de tijger eruit
(grote kat), wat is de functie van zijn vacht, slapen, zwemmen en jagen van
de tijger, wat eet hij, leefgebied en welpen, en gevaren voor de tijger. Het
onderwerp wordt ingeleid met een kleurentekening over een dubbele pagina,
geschikt als kijk- en gespreksstof. Daarna is steeds op de linkerpagina een
paginagrote kleurenfoto opgenomen, omringd door een pastelkleurig kader.
Hierin staan enkele regels tekst in een heel grote schreefloze letter, om voor
te lezen aan kleuters. Op de rechterpagina bevinden zich actietekeningen en
een moeilijkere tekst met wat meer informatie in een vrij grote schreefloze
letter, geschikt voor basisschoolkinderen om zelf te lezen. Beide teksten
zijn gesteld in korte eenvoudige zinnen in de tegenwoordige tijd. In de
inhoudsopgave zijn dezelfde tekeningetjes/iconen opgenomen als bij de
verschillende hoofdstukken. Achterin staat een lijst met belangrijke woorden
met verklaringen in woord en beeld. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 7 jaar. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze omvangrijke serie.
SISO : AJ 598.95
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 18.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 18 / 306

2011-48-2290

Scherpbier, Nelleke • Varkentje heeft koorts
Varkentje heeft koorts / Nelleke Scherpbier & Ruud Nijman ; met ill. van Marianne
Witvliet. - Zoetermeer : Mozai͏̈ek Junior, cop. 2012. - [30] p : ill ; 24 cm. - Uitg. in
samenw. met Erasmus MC.
ISBN 978-90-239-9408-4
Varkentje is ziek. Hij voelt zich niet lekker en heeft koorts. In het ziekenhuis
vertelt dokter Duuk in duidelijke en eenvoudige kindertaal wat koorts is.
De dokter is heel aardig: hij doet kunstjes en probeert Varkentje weer beter
te maken. Varkentje krijgt medicijnen en de dokter vertelt waar Varkentje
op moet letten. Als hij na een week op controle moet, is hij weer helemaal
beter. Hij heeft zelfs een kunstje geleerd waar dokter Duuk nog even op
moet oefenen! Alle kinderen hebben wel eens koorts. Voor veel ouders is
het moeilijk in te schatten wanneer ze zich zorgen moeten gaan maken.
Middels dit bijna vierkante prentenboek wordt een goede en begrijpelijke
voorlichting gegeven: deels in het verhaal, deels in de informatie voor ouders
en opvoeders achter in het boek. Elke pagina bestaat uit een aantal regels
tekst, die onderaan de bladzijde gedrukt is. Boven de tekst is steeds een
omkaderde, duidelijke en eenvoudige illustratie te vinden welke de tekst
ondersteunt. Nelleke Scherpbier schreef eerder prentenboeken over o.a.
overgewicht en echtscheiding. Arts-onderzoeker Ruud Nijman doet onderzoek
naar koorts. Grappig en leerzaam boek, waardoor kinderen de dokter wellicht
iets minder eng gaan vinden. Vanaf ca. 4 t/m 8 jaar. S. Mulders

SISO : AJ 604.3
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.90
Volgnummer : 20 / 253
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2012-14-2737 Heruitgave

Slegers, Liesbet • De tandarts
De tandarts / Liesbet Slegers. - 5e dr. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, 2012. -
[28] p : ill ; 27 cm. - Uitg. in samenw. met Verbond der Vlaamse Tandartsen, Vlaamse
Werkgroep voor Gezonde Tanden. - Op omslag: Clavis informatief. - 1e dr.: Hasselt ;
Amsterdam : Clavis, 2007.
ISBN 978-90-448-0815-5
Prentenboek over tandartsbezoek, mondhygiëne en tandverzorging. De
hoofdpersoon, een jonge kleuter, verzorgt elke dag goed haar tanden. Af
en toe gaat zij ook naar de tandarts om haar tandjes eens extra goed na te
laten kijken. Bij de tandarts is veel te zien: instrumenten als pincet, haakje en
spiegeltje, een lamp boven een grote stoel, doekjes, zeep, water; de tandarts
zelf, met witte jas, mondkapje en handschoenen. De tandarts kijkt de tanden
een voor een na, ook de tandjes van Knuffel. Ze geeft na afloop een tube
kindertandpasta mee. Het verhaal wordt verteld door tekst en illustraties
samen. De tekst staat meestal linksonder op de pagina, is summier, kent
enige dialoog en is to the point. Op de rechterpagina's staat telkens een
paginagrote, geschilderde illustratie in kleur. Uit de prenten spreekt sfeer,
detail en lieve aandacht voor elkaar. Het prentenboek besluit met een
kleurige schijf met zeven tips ten aanzien van eten en tandverzorging. Een
aansprekende, min of meer didactische uitgave, die in tal van situaties
gebruikt kan worden met, voor en door (jongere) kleuters. In dezelfde opzet
verschenen al meer titels*. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Ongewijzigde herdruk. *zie a.i.'s deze
week voor de nieuwe uitgave 'De boer'.
SISO : AJ 609.3
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 18 / 308

2012-03-0187

Kalter, Marcel • Waarom is iedereen zo verdrietig vandaag?
Waarom is iedereen zo verdrietig vandaag? : doodgaan en uitvaart uitgelegd aan
kinderen / Marcel Kalter ; met ill. van [en red.:] Iris Boter. - Kampen : Rozhanitsa, 2012.
- 37 p : ill ; 22 cm
ISBN 978-90-79249-18-3
Anne speelt vaak bij haar buurvrouw Nel. Buurvrouw Nel wordt ziek en kan
niet meer beter worden. Ze gaat dood. Anne weet eigenlijk niet goed wat
'doodgaan' is. Mamma legt het haar uit. Anne mag mee afscheid nemen:
eerst gaat ze mee kijken naar de dode buurvrouw en daarna mag ze mee
naar de begrafenis. Anne heeft veel vragen over doodgaan die in de loop
van het boek langzaam opgehelderd worden. Het onderwerp ‘dood’ is
een thema dat veel vragen oproept bij kinderen. Soms is het moeilijk om
goed uit te leggen wat het inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. Dit
veelzeggend prentenboekje kan daarbij helpen. De uitgave is verhalend van
aard. De sprekende prenten in heldere kleuren, wisselend van formaat, bieden
ondersteuning aan de vrij lange tekst. Het boek kan een goed uitgangspunt
vormen om het onderwerp ‘dood’ bespreekbaar te maken. Met de komst
van het boek heeft de auteur ‘Stichting Mooier Kind’ opgericht. Een deel
van de opbrengst van de uitgave gaat naar deze stichting, die als doel heeft
het leven van kinderen (weer) mooier te maken. Vanaf ca. 4 t/m 8 jaar.
S. Mulders

SISO : AJ 614.9
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 25 / 295
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2012-05-1250

Veitch, Catherine • Turnen
Turnen / Catherine Veitch ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 23 cm. - (Mijn lichaam en sport). - Vert.
van: Gymnastics. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-694-2
Wat is turnen, hoe leer je het, welke lichaamsdelen worden er bij het turnen
gebruikt en is het veilig? Deze vragen komen aan bod in dit informatieve
boekje. Op elke pagina staat een duidelijke kleurenfoto die illustreert wat er
in de tekst onder de foto staat. De tekst is in grote zwarte letters afgedrukt
op een witte achtergrond. Een minpunt is dat er wel algemene informatie
over deze sport gegeven wordt, maar dat nauwelijks wordt ingegaan op
de verschillende turnonderdelen. Welke oefeningen doe je op de balk, op
de brug of op de vloer? De tekst blijft hangen in algemeenheden. Voor in
het boek staat een duidelijke inhoudsopgave, achterin vinden we een korte
woordenlijst, een register en verwijzingen naar andere boeken en websites.
Kortom: dit boekje zit aardig in elkaar maar had veel interessantere informatie
kunnen bevatten dan nu het geval is. Het is gericht op kinderen vanaf ca. 6 t/
m 8 jaar. B. Handgraaf

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : AJ 616.8
PIM : 09 Sport en Spel
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 254

2012-05-1252

Guillain, Charlotte • Zwemmen
Zwemmen / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 23 cm. - (Mijn lichaam en sport).
- Vert. van: Swimming. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-696-6
Wat is zwemmen? Hoe leer ik dat? Hoe gebruik ik mijn armen en benen? Hoe
zwem ik veilig? In totaal worden in dit handzame boek negen vragen over
zwemmen beantwoord. Hiervoor zijn telkens twee bladzijden beschikbaar.
Praktische zaken als de verschillende zwemslagen en wedstrijdzwemmen
komen niet aan bod. De opzet is om te beschrijven hoe ons lichaam op
lichaamsbeweging reageert en wat de sociale en veiligheidsaspecten van
een sport zijn. Daardoor blijft de tekst hangen in algemeenheden als 'Je
benen gebruik je om te trappelen'. Overzichtelijke bladspiegel met de vraag
in grote vetgedrukte letters, een grote duidelijke kleurenfoto en daaronder
het antwoord in drie tot vier regels in grote letters. Vetgedrukte moeilijke
woorden uit de tekst, zoals badmeester, drijven en zwemslag, zijn te vinden in
de woordenlijst achterin. Voorin is een inhoudsopgave opgenomen. Achterin
staat een overzicht van de fietsuitrusting middels kleine kleurenfoto's. Verder
zijn aanwezig een register en een lijst van boeken en internetsites over
zwemmen. Deze uitgave maakt deel uit van de subserie 'Mijn lichaam en
sport' binnen de grote reeks 'Mijn eerste docu-boek'*. Bedoeld voor kinderen
vanaf ca. 6 (voorlezen) t/m 8 jaar (zelf lezen). Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : AJ 617.91
PIM : 09 Sport en Spel
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 255
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2012-05-1253

Guillain, Charlotte • Fietsen
Fietsen / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 23 cm. - (Mijn lichaam en sport). - Vert.
van: Cycling. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-697-3
Wat is fietsen? Hoe leer ik dat? Hoe gebruik ik mijn benen en voeten? Hoe
fiets ik veilig? In totaal worden in dit handzame boek negen vragen over
fietsen beantwoord. Hiervoor zijn telkens twee bladzijden beschikbaar. Het is
geen uitgave over praktische zaken als soorten fietsen of de wielrensport. De
opzet is om te beschrijven hoe ons lichaam op lichaamsbeweging reageert
en wat de sociale en veiligheidsaspecten van een sport zijn. Daardoor blijft
de tekst hangen in algemeenheden als 'Je gebruikt je benen om de fiets stil
te laten staan'. Overzichtelijke bladspiegel met de vraag in grote vetgedrukte
letters, een grote duidelijke kleurenfoto (met ook meisjes) en daaronder
het antwoord in drie tot vier regels in grote letters. Vetgedrukte moeilijke
woorden uit de tekst, zoals band, remmen en spieren, zijn te vinden in de
woordenlijst achterin. Voorin is een inhoudsopgave opgenomen. Achterin
staat een overzicht van de fietsuitrusting middels kleine kleurenfoto's. Verder
zijn aanwezig een register en een lijst van boeken en internetsites over
fietsen. Deze uitgave maakt deel uit van de subserie 'Mijn lichaam en sport'
binnen de grote reeks 'Mijn eerste docu-boek'*. Bedoeld voor kinderen vanaf
ca. 6 (voorlezen) t/m 8 jaar (zelf lezen). Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : AJ 618.53
PIM : 09 Sport en Spel
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 256

2012-05-1249

Guillain, Charlotte • Voetbal
Voetbal / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 23 cm. - (Mijn lichaam en sport). - Vert.
van: Football. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-693-5
Wat is voetbal? Hoe leer ik dat? Hoe gebruik ik mijn armen en handen? Hoe
voetbal ik veilig? In totaal worden in dit handzame boek negen vragen over
voetbal beantwoord. Hiervoor zijn telkens twee bladzijden beschikbaar. Het is
geen uitgave over praktische zaken als techniek en tactiek. De opzet is om te
beschrijven hoe ons lichaam op lichaamsbeweging reageert en wat de sociale
en veiligheidsaspecten van een sport zijn. Daardoor blijft de tekst hangen in
algemeenheden, zoals 'Je benen gebruik je om te rennen' en 'Om gezond te
blijven, moet je veel rusten'. Overzichtelijke bladspiegel met de vraag in grote
vetgedrukte letters, een grote duidelijke kleurenfoto (ook met meisjes) en
daaronder het antwoord in drie tot vier regels in grote letters. Vetgedrukte
moeilijke woorden uit de tekst, zoals spieren, trainer en opwarmen, zijn te
vinden in de woordenlijst achterin. Voorin is een inhoudsopgave opgenomen.
Achterin staat een overzicht van de voetbaluitrusting middels kleine
kleurenfoto's. Verder zijn aanwezig een register en een lijst van boeken en
internetsites over voetbal. Deze uitgave maakt deel uit van de subserie 'Mijn
lichaam en sport' binnen de grote reeks 'Mijn eerste docu-boek'*. Bedoeld
voor kinderen vanaf ca. 6 (voorlezen) t/m 8 jaar (zelf lezen). Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : AJ 619.12
PIM : 09 Sport en Spel
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 257
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2011-46-0261

Cousins, Lucy • Muis' knutselfeest
Muis' knutselfeest / door Lucy Cousins ; [vert. uit het Engels: Studio Bos]. - 1e dr. -
Amsterdam : Leopold, 2012. - [42] p : ill ; 28×28 cm. - Vert. van: Make with Maisy :
wonderful things to make and do. - London : Walker Books, cop. 2012. - Achterkant
vermeldt: Mijn vriendje Muis.
ISBN 978-90-258-5999-2
Groot vierkant kleurrijk boek met zeventien knutselopdrachten die je samen
met Muis uitvoert. Het gaat om onder meer koekjes bakken, stempelen met
groente en fruit, een masker, kroon en lampion maken, beker en stenen
versieren. Op de ene pagina staat een ongekaderde afbeelding in heldere
kleuren van meestal Muis met het knutselwerk. Op de tegenoverliggende
pagina staat een rijtje met benodigdheden onder het kopje 'Muis heeft
nodig' en een puntsgewijze handleiding onder de kop 'Zo maak je het'. De
materialen zijn eenvoudig te vinden. De stap voor stap beschrijving in een
grote letter is helder en kan door kinderen samen met een volwassene
gevolgd worden. Het is opvallend dat er opdrachten zijn, waarbij met
etenswaren als groente, fruit, bonen en pasta geknutseld wordt. Het boek
opent met een inleiding voor volwassenen en sluit af met Muis tussen alle
gemaakte knutsels. De schutbladen tonen een collage van allerlei materialen
en knutsels. Voor jonge kinderen vanaf ca. 4 t/m 8 jaar een mooi verzorgd
boek met leuke knutselopdrachten. Felix Meijer

SISO : AJ 624.9
PIM : 08 Hobby's
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.50
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 24 / 308

2011-46-5779

Slegers, Liesbet • De boer
De boer / Liesbet Slegers. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2012. - [26] p : ill ;
27 cm. - Op omslag: Clavis informatief.
ISBN 978-90-448-1716-4
Informatief prentenboek in vrij groot formaat over het beroep en de
werkzaamheden van een boer. Er wordt onder meer aandacht besteed aan
de boerderij en het werk van de boer, zijn werkkleding (overall en rubberen
laarzen), wat de boer allemaal nodig heeft bij zijn werk zoals een tractor, een
stal of een ploeg, maar ook een computer om bij te houden hoeveel melk een
koe geeft, het melken, het leven van de koeien op de boerderij, de dierenarts,
de rol van mest, het oogsten en hooien. De boerin komt maar een keer even
om de hoek kijken. De beschrijvende tekst – op het niveau van jonge kinderen
– is op de linkerpagina afgedrukt. Daarboven staat een kleinere vierkante
illustratie (soms met een benaming) in dezelfde techniek (dikomlijnde figuren,
ingekleurd met gouache) als de paginagrote illustratie op de rechterbladzijde.
De gestileerde tekeningen, met bolle gezichten, waarbij de expressie wordt
weergegeven met enkele streepjes en puntjes, vormen in combinatie met
het vrolijke kleurenpalet een aantrekkelijk visueel geheel. In dezelfde opzet
verschenen al meer titels*. Stevige en inhoudelijk sympathieke uitgave voor
kinderen vanaf ca. 4 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor een herdruk
van 'De tandarts'.
SISO : AJ 630.8
PIM : 11 Bedrijf en Beroep
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 18 / 310
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2012-05-1261

Ganeri, Anita • Honden
Honden / Anita Ganeri ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van: Dogs. -
Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-650-8
In de reeks 'Mijn eerste docu-boek : mijn huisdier'* vind je in dit deeltje
alles wat je moet/wilt weten, voordat je aan een hond als huisdier begint.
Na een aanschouwelijke uitleg over uiterlijk en lichaamsbouw komen groei
en ontwikkeling tot en met de ouderdom aan bod, met aandacht voor de
keuze van de hond (asiel), huisvesting, zindelijkheid, verzorging, beweging,
dierenarts en opvoeding. Tot slot enkele praktische, nuttige tips en weetjes,
een verklarend woordenlijstje van vetgedrukte woorden, verwijzingen naar
naslagwerkjes en internetsites en een handig register. Overzichtelijke indeling
in twaalf getitelde hoofdstukjes elk over een dubbele pagina aangevuld
met duidelijk en herkenbaar gekleurd fotomateriaal. Begrijpelijk taalgebruik
in groot schreefloos lettertype. De zinnen zijn af en toe onnodig lang of
samengesteld. Stevig gebonden uitgave – bijna vierkant – met zwaar
papier. Kleurenfoto van hond op het omslag. Geschikt voor toekomstige
hondenliefhebbers of kinderen die een spreekbeurt over honden willen
houden. Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar. J.H.J.B. Boelens

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
in de reeks 'Mijn eerste docu-boek: mijn
huisdier'.
SISO : AJ 634.13
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 19 / 258

2012-05-1262

Ganeri, Anita • Katten
Katten / Anita Ganeri ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van: Cats. -
Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-651-5
Waar let je op bij het kiezen van een kat? Wat geef je een kat te eten?
Wanneer mogen kittens bij hun moeder weg? De antwoorden op deze en
andere vragen over katten vind je in dit deel uit de reeks ‘Mijn eerste docu-
boek: mijn huisdier’*. De korte hoofdstukjes bestaan uit vier tot zeven
zinnen, in een groot lettertype, en beslaan steeds twee pagina’s; twee grote
kleurenfoto’s met een tekstkadertje laten zien waarover het hoofdstuk gaat.
De directe aanspreekvorm maakt de tekst toegankelijk. Tegelijkertijd zorgen
de aannames in de tekst (liever een jonge dan een oude kat), de taalfouten
en het inconsequente gebruik van hij/zij voor een kat voor irritatie bij het
lezen. Moeilijke woorden, zoals microchip, steriliseren en polydactyl staan
vetgedrukt en worden in de woordenlijst achterin goed uitgelegd. Achterin
staan ook vier nuttige tips (goed om te weten), zes weetjes (handig), twee
boekentips (niet over katten) en drie internettips (leuk). De beloofde kaart
met informatie over de lichaamsbouw en de zintuigen is niet meer dan een
foto. Daarop zijn bv. de scherpe puntige tanden en de ruwe tong helemaal
niet te zien. Geen topper, wel bruikbaar voor een eerste spreekbeurt. Met
register. Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar. Inger Bos

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
in de reeks 'Mijn eerste docu-boek: mijn
huisdier'.
SISO : AJ 634.23
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 19 / 259
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2012-05-1257

Ganeri, Anita • Konijnen
Konijnen / Anita Ganeri ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van:
Rabbits. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-646-1
In dit bijna vierkante deel uit de reeks ‘Mijn huisdier’* binnen de serie 'Mijn
eerste docu-boek' zijn konijnen het thema. Hoe zien konijnenbaby’s eruit? Hoe
kies je een konijn? Wat geef je ze te eten en hoe maak je het hok schoon?
Aan de hand van grote foto’s en weinig tekst, die soms omkaderd is, worden
de vragen beantwoord. De tekst staat in vrij grote letters. Moeilijke woorden
zijn vetgedrukt en worden achterin in een woordenlijst verder uitgelegd.
Achterin zijn ook nuttige tips verzameld, weetjes, verwijzing naar boeken
en wat websites over de verzorging van konijnen. Het taalgebruik is voor
de doelgroep niet altijd eenvoudig. Verzorgde uitgave met overzichtelijke
vormgeving en aantrekkelijk donzig konijntje op het omslag. Goed te
gebruiken op school: om te bekijken, zelf te lezen of te gebruiken bij een
eerste werkstuk. Met register. Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar. Eva Kramer

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
in de reeks 'Mijn eerste docu-boek: mijn
huisdier'.
SISO : AJ 634.3
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 19 / 260

2012-05-1259

Ganeri, Anita • Cavia's
Cavia's / Anita Ganeri ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van: Guinea
pigs. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-648-5
Waar let je op bij het kiezen van een cavia? Wat geef je een cavia te eten?
Wanneer mogen de jongen bij hun moeder weg? De antwoorden op deze
en andere vragen over cavia's vind je in dit deel uit de reeks ‘Mijn eerste
docu-boek: mijn huisdier’*. De korte hoofdstukjes bestaan uit vier tot zeven
zinnen, in een groot lettertype, en beslaan steeds twee pagina’s; twee grote
kleurenfoto’s met een tekstkadertje laten zien waarover het hoofdstuk gaat.
De directe aanspreekvorm maakt de tekst toegankelijk. Moeilijke woorden
staan vetgedrukt en worden in de woordenlijst achterin uitgelegd. Helaas
worden daarbij soms moeilijkere woorden gebruikt dan de woorden die
worden uitgelegd (gaas – een rasterwerk van metaaldraad). Achterin staan
ook vijf nuttige tips (goed om te weten), vijf weetjes (handig), drie boekentips
(waarvan twee niet over cavia's) en drie internettips (leuk). De beloofde
kaart met informatie over de lichaamsbouw en de zintuigen is niet meer
dan een foto. De caviahokken die worden afgebeeld zijn voor Nederlandse
kinderen niet herkenbaar (behalve eventueel als konijnenhok). In Nederland
is het verstandig om cavia's ook zomers binnen te houden. Geen topper, wel
bruikbaar voor een eerste spreekbeurt. Met register. Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
in de reeks 'Mijn eerste docu-boek: mijn
huisdier'.
SISO : AJ 634.4
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 19 / 261
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2012-05-1258

Ganeri, Anita • Hamsters
Hamsters / Anita Ganeri ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van:
Hamsters. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-647-8
Waar let je op bij het kiezen van een hamster? Wat geef je een hamster te
eten? Wanneer mogen de pups bij hun moeder weg? De antwoorden op
deze en andere vragen over hamsters vind je in dit deel uit de reeks ‘Mijn
eerste docu-boek: mijn huisdier’*. De korte hoofdstukjes bestaan uit vier
tot zeven zinnen, in een groot lettertype, en beslaan steeds twee pagina’s;
twee grote kleurenfoto’s met een tekstkadertje laten zien waarover het
hoofdstuk gaat. De directe aanspreekvorm maakt de tekst toegankelijk.
Moeilijke woorden als bijziend, nestkastje en wangzak staan vetgedrukt
en worden in de woordenlijst achterin uitgelegd. Achterin staan ook zeven
nuttige tips (goed om te weten), zes weetjes (handig), drie boekentips (niet
over hamsters) en drie internettips (leuk). De beloofde kaart met informatie
over de lichaamsbouw en de zintuigen is niet meer dan een foto. Daarop zijn
bv. de lange voortanden en kleine staart helemaal niet te zien. Geen topper,
wel bruikbaar voor een eerste spreekbeurt. Met register. Vanaf ca. 6 t/m 8
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
in de reeks 'Mijn eerste docu-boek: mijn
huisdier'.
SISO : AJ 634.4
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 19 / 262

2012-05-1260

Ganeri, Anita • Goudvissen
Goudvissen / Anita Ganeri ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van:
Goldfish. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-649-2
Waar let je op bij het kiezen van een goudvis? Wat geef je een goudvis te
eten? Hoe richt je het aquarium in? De antwoorden op deze en andere vragen
over goudvissen vind je in dit deel uit de reeks ‘Mijn eerste docu-boek: mijn
huisdier’*. De korte hoofdstukjes bestaan uit vier tot zeven zinnen, in een
groot lettertype, en beslaan steeds twee pagina’s; twee grote kleurenfoto’s
met een tekstkadertje laten zien waarover het hoofdstuk gaat. De directe
aanspreekvorm maakt de tekst toegankelijk. Moeilijke woorden als hevelbuis,
kieuwen en waterfilter staan vetgedrukt en worden in de woordenlijst achterin
uitgelegd. Achterin staan ook zes nuttige tips (goed om te weten), zes
weetjes (handig), drie boekentips (niet specifiek over goudvissen) en drie
internettips (leuk). De beloofde kaart met informatie over de lichaamsbouw
en de zintuigen is niet meer dan een foto. Geen topper, wel bruikbaar voor
een eerste spreekbeurt. Met register. Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
in de reeks 'Mijn eerste docu-boek: mijn
huisdier'.
SISO : AJ 634.83
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 19 / 263
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2011-28-2564

Douglas, Jozua • Grote uitvindingen
Grote uitvindingen / [tekst:] Jozua Douglas ; & [ill.:] Margot Senden. - Hasselt ;
Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2012. - [26] p : ill ; 27 cm. - (Willewete. Geschiedenis)
ISBN 978-90-448-1641-9
Informatief prentenboek over een aantal uitvindingen die een belangrijk
verschil maakten in het leven van mensen, in de loop van de geschiedenis.
Aan de hand van het jongetje Job, dat op bezoek is bij zijn grootouders,
wordt verteld over hoe het in de tijd van de opa van opa was. Ook is er
aandacht voor wat er veel eerder bedacht werd om het leven gemakkelijker
en aangenamer te maken. Zo komen aan bod de uitvinding van het wiel,
van kleding, van mogelijkheden om vuur te maken, van het schrift en van
de boekdrukkunst, allerlei motoren en machines (voor vervoer, landbouw,
industrie en als huishoudelijke apparaten). Op twee uitvouwbare prenten
zie je hoe landschappen, woningen en vervoer er in de verschillende tijden
uitzagen. Met achterin een suggestie om zelf iets uit te vinden, een liedje en
een miniquiz met tien vragen. De tekst is gedrukt in een grote schreefloze
letter, de kopjes in een schrijfletter. Paginagrote gekleurde tekeningen
verduidelijken de tekst (die zich rechtstreeks tot de lezer richt). Verschenen
in serie 'Willewete'*, categorie geschiedenis. Interessante informatie om zelf
te lezen vanaf ca. 7 jaar; aantrekkelijk kijk- en voorleesboek vanaf ca. 5 jaar.
Virgi Smits-Beuken

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de nu 16-delige serie
'Willewete'.
SISO : AJ 640.5
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : J3/EX/
Volgnummer : 17 / 283

2012-05-1034

Hasselt, Anke van • De auto
De auto / Anke van Hasselt ; tek. van: Geza Dirks ; [red. Marian van Gog ... et al ; foto's
Frank Broekhuizen ... et al.]. - 1e dr. - Groningen [etc.] : Noordhoff, 2012. - 24 p : ill ; 25
cm. - (De kijkdoos ; N142)
ISBN 978-90-01-78407-2
Deel over auto's uit 'De kijkdoos', een serie informatieve boekjes met een
breed scala aan onderwerpen, herkenbaar uit de omgeving van het jonge
kind. In vogelvlucht komen aan de orde: gewone en bijzondere auto's, hoe
werkt de motor, waarvoor dienen de knoppen en meters op het dashbord,
wat is het nut van autolichten, autogordels en airbags, autorijles en werken
in de autofabriek en de garage. Het onderwerp wordt ingeleid met een
kleurentekening over een dubbele pagina, geschikt als kijk- en gespreksstof.
Daarna is steeds op de linkerpagina een paginagrote kleurenfoto opgenomen,
omringd door een pastelkleurig kader. Hierin staan enkele regels tekst in een
heel grote schreefloze letter voor kleuters. Op de rechterpagina bevinden
zich actietekeningen en een moeilijkere tekst met wat meer informatie in
een vrij grote schreefloze letter, geschikt voor kinderen vanaf ca. 7 jaar, om
zelf te lezen. Beide teksten zijn gesteld in korte eenvoudige zinnen in de
tegenwoordige tijd. In de inhoudsopgave zijn dezelfde tekeningetjes/iconen
opgenomen als bij de verschillende hoofdstukken. Achterin een lijst met
belangrijke woorden met verklaringen in woord en beeld. Voorlezen vanaf ca.
4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze omvangrijke serie.
SISO : AJ 657.7
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 18.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 18 / 314
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2011-28-2781

Boshouwers, Suzan • Piraten
Piraten / [tekst:] Suzan Boshouwers ; & [ill.:] Marjolein Hund. - Hasselt ; Amsterdam
[etc.] : Clavis, cop. 2012. - [26] p : ill ; 27 cm. - (Willewete. Geschiedenis)
ISBN 978-90-448-1520-7
Kapitein Billie Zilver is een piraat die vertelt over zijn schip, zijn bemanning
en over wat hij allemaal doet waarbij vechten e.d. geheel buiten beeld blijft.
Groot eenvoudig voorlees- en kijkboek waarin op kleurige pagina’s over het
piratenleven wordt verteld: de zeilboten, wie aan boord de baas is, dat er ’s
nachts wacht moet worden gelopen, zeetaal enz. Op twee uitklappagina’s
wordt een doorsnede van het schip getoond met uitleg. Na een geslaagde
aanval gaan de piraten aan wal om daar hun buit te ruilen voor andere
zaken, om lekker te eten en te drinken en feest te vieren. Achterin staan een
miniquiz (met antwoorden) over de inhoud van het boek en twee spelletjes
om zelf te doen. Het verhaal is geïllustreerd met vrolijk gekleurde tekeningen
over twee pagina's. De tekst in een duidelijke, schreefloze letter is leuk om
voor te lezen. Alleen voor goede lezers geschikt om zelf te lezen. De piraat
in dit boek betreft het standaardtype, bekend uit geromantiseerde boeken
en films en heeft met geschiedenis van de zeeroverij dus niet zo veel te
maken. Verscheen in de serie 'Willewete'*, categorie geschiedenis. Aardige
prentvertelling voor kleuters vanaf ca. 4 jaar; zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Toos Verhoeven-van Raamsdonk

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de nu 16-delige serie
'Willewete'.
SISO : AJ 658.2
PIM : 20 Geschiedenis
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : J3/EX/
Volgnummer : 17 / 284

2011-43-1938

Alle • Alle eendjes zwemmen in het water
Alle eendjes zwemmen in het water / [muz.] VOF de Kunst ; met ill. van Jan Jutte. -
Houten : Van Goor, cop. 2012. - [40] p : ill ; 21 cm + cd
ISBN 978-90-00-30521-6
Van ‘Poesje mauw’ tot ‘Frank de oester’, van ‘Hansje Pansje Kevertje’ tot ‘Uit
Artis is een beer ontsnapt’. In deze mooie, handzame liedjesbundel spelen
vijftien dieren een hoofdrol: in bekende en onbekende liedjes. De avonturen
die de dieren beleven komen uit de werkelijkheid en de echte dierenwereld én
uit een dierenfantasiewereld die eindeloos en grenzeloos is. Daardoor wordt
een ezel toch muzikaal, raakt Frank de oester de parels van de oesterbank
kwijt, worden beesten de baas en ontsnapt een beer uit Artis. De muziek, en
dan met name de stem, van VOF de Kunst vertelt zingend de dierenverhalen
en wisselt vlugge (dans- en beweeg)muziek af met langzame (luister- en
droom)muziek. De collageachtige prenten van Jan Jutte vertalen de muziek
en de woorden in prachtige beelden. Op iedere pagina kom je dieren tegen
die je mee wilt nemen en die je wilt knuffelen – tot Ratjetoe de rat aan toe!
De inhoudsopgave is achterin opgenomen. Prachtige uitgave (met cd) van
een aantal kunstenaars die hun krachten bundelen. En dit hopelijk nog
vaak gaan doen. Uitgave van en voor veel generaties kinderen – voor ieder
kind om de dierenwereld zingend te leren kennen. Vanaf ca. 3 t/m 8 jaar.
Hannelore Rubie

Uitgave met cd.
SISO : AJ 788.2
PIM : 24 Muziek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 22 / 236
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2012-02-5438

Molemans, Niekol • Wie zoekt die zingt
Wie zoekt die zingt : 32 originele liedjes voor kinderen van 4 tot 7 jaar / Niekol
Molemans, Marleen Mesotten ; met tek. van An Melis ; [coördinatie: Jef Goedemé]. - 1e
dr. - Sint-Niklaas : Abimo, 2012. - 88 p : ill., muz ; 28 cm + cd
ISBN 978-90-5932-835-8
Deze aantrekkelijke liedjesbundel (met audio-cd) bevat liedjes waarvan met
name de teksten jonge kinderen enorm aanspreken. Zowel het boek als de cd
openen met het titellied ‘de dingenzoeker’. Het boek is vervolgens ingedeeld
in vijf overkoepelende en betekenisvolle thema’s, waarin de overige 31
liedjes ondergebracht zijn. Elk thema heeft een eigen, kenmerkende
paginakleur. Dit zorgt samen met de kleine, kleurrijke illustraties voor een
speels en aantrekkelijk ogend geheel. Elk muzieknummer krijgt in het boek
twee pagina’s toebedeeld, waarbij telkens op de eerste pagina een aantal
bijpassende activiteitentips gegeven wordt. Op de tweede pagina staat het
lied in een wit kader, in tekst en notenschrift. Op de audio-cd zijn de liedjes
te beluisteren: eerst in een (meestal) door kinderen ingezongen en goed
gearticuleerde versie, vervolgens in de soundmixversie. Dit boek mag zichzelf
een waardige opvolger noemen van de twee eerder verschenen boeken ‘Het
kleinste maatje’ (2009) en ‘Eén maatje meer’ (2011)*. Geschikt voor onder
meer buitenschoolse opvang, kinderdagverblijven en basisonderwijs (groepen
2, 3 en 4) met kinderen van ca. 5 t/m 8 jaar. S. Mulders

*2009-38-3-453 en 2011-34-1009
(2012/14). Vrij grote uitgave met
cd. Wordt ook aangeboden in a.i.'s
Bladmuziek.
SISO : AJ 788.2
PIM : 24 Muziek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 20 / 259

2012-05-1251

Veitch, Catherine • Dansen
Dansen / Catherine Veitch ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 25 p : ill ; 23 cm. - (Mijn lichaam en sport). - Vert.
van: Dancing. - Capstone Global Library, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-695-9
Wat is dansen? Hoe leer je dat? Is het gezond?, Wat gebeurt er met mijn
lichaam wanneer ik dans? Dit zijn titels van hoofdstukken in dit handzame
boekje over dansen. In elk hoofdstuk wordt een vraag beantwoord. Hoewel
dit gebeurt in enige korte zinnen en met duidelijke woorden dekken de
antwoorden soms bij lange na de vraag niet. Zo wordt de vraag 'Welke
soorten dans zijn er?' beantwoord met 'Veel verschillende soorten dans.
De Ierse dans is uit Ierland afkomstig'. Overzichtelijke bladspiegel met de
vraag in grote vetgedrukte letters, een grote kleurrijke foto, met daaronder
het antwoord in drie tot vier regels, eveneens in vrij grote letter. Moeilijke
woorden zijn vetgedrukt. De uitleg staat ook in de woordenlijst achterin.
Voorin is een inhoudsopgave opgenomen. Verder zijn aanwezig een overzicht
van dansschoenen op vier foto's, een register en een lijst van boeken en
internetsites waarin/op je meer kunt lezen over dansen. Deze uitgave maakt
deel uit van de subserie 'Mijn lichaam en sport' in de reeks 'Mijn eerste docu-
boek'*. Bedoeld voor kinderen vanaf ca. 6 (voorlezen) t/m 8 jaar (zelf lezen).
Didi Klijnsma-de Boer

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : AJ 791
PIM : 23 Theater en Film
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 265
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2011-51-4010 Heruitgave

Schlichting, Liesbeth • Mijn eerste Van Dale
Mijn eerste Van Dale : voorleeswoordenboek / geschreven door Liesbeth Schlichting,
Betty Sluyzer, Marja Verburg ; getek. door Paula Gerritsen. - 1e ed., 11e opl. - Utrecht
[etc.] : Van Dale, 2011. - 144 p : tek ; 26 cm. - Oorspr. uitg.: Utrecht [etc.] : Van Dale
Lexicografie, 2005.
ISBN 978-94-607-7025-8
Voorleeswoordenboek voor kinderen vanaf 2 jaar: 'voor kinderen vanaf het
moment dat ze gaan praten', vermeldt het voorwoord. Het boek, alfabetisch
van opzet, geeft ruim duizend woorden die kinderen in Nederland en België
(geacht worden te) kennen voor ze naar de basisschool gaan. Het betreft
woorden als aap, bakker, billen, jas, kiepwagen, lolly, onder, piemel, schaap,
toetje, verjaardag, washandje, zee en zusje. Van de duizend woorden,
geselecteerd op basis van wetenschappelijk onderzoek naar kindertaal, staan
er 750 alfabetisch als trefwoord met een kleurentekening die laat zien wat
er met het woord bedoeld wordt en een rijmpje of versje dat meer vertelt
over het woord. De overige woorden zijn verwerkt in de versjes en zijn via
een register te vinden. Naast dit register is er ook een register op thema.
Met suggesties voor de ouders hoe het boek gebruikt kan worden. Op de
website van Van Dale staan ook gebruikstips voor professionals. Een prachtig
en vrolijk uitgevoerd boek, gericht op taalontwikkeling en uitbreiding van de
woordenschat. Voor thuis, op de peuterspeelzaal, crèche/kinderdagverblijf en
op school. Multicultureel van opzet (moskee en kerk e.d.). Vanaf ca. 2 jaar.
Redactie

Ongewijzigde herdruk.
SISO : AJ Nederlands 831
PIM : 12 Communicatie
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 18 / 316

2011-47-0674

Hoorn, Klaas • My birthday
My birthday / [Klaas Hoorn & Dick Palland ; met ill. van Dagmar Stam]. - Heerenveen :
Jongbloed Educatief, cop. 2012. - 24 p : ill., muz ; 31 cm + audio-cd. - (My name is
Tom). - Omslag vermeldt: Engels leren met prentenboek en cd!.
ISBN 978-94-612-0114-0
Groot kleurrijk boek, met cd, over de verjaardag van Tom. Maakt deel
uit van de leerlijn Engels 'My name is Tom'* voor de onderbouw van de
basisschool. Boek en cd zijn erop gericht jonge kinderen vertrouwd te maken
met gesproken (en gezongen) Engels. Kinderen leren gemakkelijk een tweede
taal bij. Ze vangen klanken en later woorden op en bootsen die na, vooral als
ze in de vorm van een verhaal met illustraties, liedjes of spelletjes, al dan niet
gepaard gaande met gebaren, worden weergegeven. De kracht zit dan in het
samen doen, het benoemen en herhalen. De teksten, gedrukt in een grote
letter en wisselende kleuren, zijn eenvoudig. Het kleurrijke boek heeft een
groot formaat, zodat de kleurenillustraties ook in de groep bekeken kunnen
worden. Op de cd is het verhaal voorgelezen door een native speaker. Na
elk fragment klinkt een belletje, als sein voor het omslaan van de bladzijde.
Er staan ook drie vrolijke Engelstalige liedjes op. De liedteksten staan met
de muzieknotatie in het boek. Voorin staat een Nederlandstalig voorwoord.
Het boek is stevig uitgevoerd, zodat het tegen een stootje kan. De kleurrijke
illustraties van Dagmar Stam sluiten goed aan bij de belevingswereld van
het jonge kind. Boek en cd kunnen ook los van de methode worden gebruikt.
Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar. M.C. van Mook-van Gils

*'Bas en Tom gaan voetballen',
2011-28-2734 (2011/42). Vrij grote
uitgave, met cd.
SISO : AJ Engels 837.1
PIM : 12 Communicatie
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 26 / 329
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2012-10-5106

Snoek, Celeste • Engels bij kleuters
Engels bij kleuters : good morning, boys and girls! / tekst: Celeste Snoek ; tek.: Hilde
Vervloet ; [foto's Danie͏̈lle van Drongelen ; red. Marita Nijenhuis]. - 1e dr., 1e opl. -
Amersfoort : Kwintessens Uitgevers, cop. 2012. - 23 p : ill ; 25 cm. - (Kijk en beleef ;
53). - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5788-355-2
Juf heeft een verrassing voor haar klas: meester Giles zal er wekelijks op
bezoek komen. Hij spreekt alleen maar Engels. Is Engels dan niet moeilijk?
Zullen ze hem wel kunnen verstaan? Als ze er wat moeite voor doen, blijkt
dat erg mee te vallen. Op iedere linkerpagina van het boek staat een korte
verhalende tekst met daaronder een drietal vragen als suggesties voor
een kringgesprek. Ook zijn er enkele tips voor boeken rond het thema
opgenomen. De omkaderde, helder gekleurde illustraties in een gemengde
techniek op de rechterbladzijde tonen ons, samen met enkele zwart-witfoto’s,
de hoofdrolspelers. Dit is deel 53 van de steeds verder uitdijende serie 'Kijk
en beleef'*, kijk-, lees- en vertelboeken over sociaal-emotionele thema’s. Het
sluit aan op actuele experimenten met het onderwijs in het Engels in groep
één tot vier van de basisschool. De ervaring leert dat jonge kinderen een
tweede taal, net als hun moedertaal, op heel natuurlijke wijze en vrij snel
onder de knie kunnen krijgen. Natuurlijk is het boek desgewenst ook prima
thuis te gebruiken. Vanaf ca. 4 jaar. Jos Weinberg

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit de serie 'Kijk en beleef'.
SISO : AJ Engels 837.1
PIM : 12 Communicatie
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 19 / 266
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2012-24-2498

Guillain, Charlotte • Licht of zwaar
Licht of zwaar / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong ; eindred.: Virgi
Smits]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Eigenschappen
van materialen). - Vert. van: Heavy or light. - Capstone Global Library, cop. 2009. -
(Properties of materials). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-671-3
Handzaam oblong boekje uit de zevendelige subserie van Prikbord
'Eigenschappen van materialen'*. In dit deel besteedt de auteur aandacht
aan de eigenschappen licht en zwaar. Eerst zie je materialen die zwaar zijn
(o.a. grote stenen en een kast) en vervolgens lichte materialen (o.a. veren en
kleren). Daarna worden de verschillen verduidelijkt door de tegenstellingen
naast elkaar te laten zien. Deze opbouw geeft een duidelijke structuur aan
het boekje. Op elke bladzijde staat een grote kleurenfoto, voorzien van een-
of tweeregelige tekst in een grote letter. De hierin gegeven informatie is vrij
summier, bv. 'Je kunt ook voelen of iets zwaar of licht is'. Een belangrijk doel
van de uitgave is ook uitbreiding van de woordenschat. Het oorspronkelijk
Engelstalige boekje sluit af met een opdracht om de stof te 'toetsen'. Tot
slot zijn opgenomen een summier register, een link en informatie voor
begeleidende ouders en leerkrachten. Geschikt om kennis te maken met
eigenschappen van materialen, bij projecten op school of thuis. Onder
begeleiding vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor de andere zes
delen.
SISO : AJ 530.9
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 31 / 290

2012-24-2500

Guillain, Charlotte • Drijven of zinken
Drijven of zinken / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong ; eindred.:
Virgi Smits]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. -
(Eigenschappen van materialen). - Vert. van: Floating or sinking. - Capstone Global
Library, cop. 2009. - (Properties of materials). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-674-4
Handzaam oblong boekje uit de zevendelige subserie van Prikbord
'Eigenschappen van materialen'*. In dit deel besteedt de auteur aandacht
aan de eigenschappen drijven en zinken. Eerst zie je materialen die kunnen
drijven (o.a. kano's en een veer) en vervolgens materialen die kunnen
zinken (o.a. muntjes en een vliegtuigwrak). Daarna worden de verschillen
verduidelijkt door de tegenstellingen naast elkaar te laten zien. Deze opbouw
geeft een duidelijke structuur aan het boekje. Op elke bladzijde staat een
grote kleurenfoto, voorzien van een- of tweeregelige tekst in een grote letter.
De hierin gegeven informatie is vrij summier, bv. 'Zinkende dingen, zoals
deze kapotte brug, zijn heel zwaar'. Een belangrijk doel van de uitgave is
ook uitbreiding van de woordenschat. Het oorspronkelijk Engelstalige boekje
sluit af met een opdracht om de stof te 'toetsen'. Tot slot zijn opgenomen
een summier register, een link en informatie voor begeleidende ouders
en leerkrachten. Geschikt om kennis te maken met eigenschappen van
materialen, bij projecten op school of thuis. Onder begeleiding vanaf ca. 5 t/m
7 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor de andere zes
delen.
SISO : AJ 533.3
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 31 / 291
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2012-24-2501

Guillain, Charlotte • Koud of heet
Koud of heet / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong ; eindred.: Virgi
Smits]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Eigenschappen
van materialen). - Vert. van: Hot and cold. - Capstone Global Library, cop. 2009. -
(Properties of materials). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-670-6
Binnen de grote serie 'Prikbord' wordt nu aandacht besteed aan
eigenschappen van materialen. In deze uitgave staan de begrippen koud en
warm centraal. Andere titels in deze zevendelige subserie* zijn: buigzaam
of stijf, drijven of zinken, glad of oneffen, glimmend of dof, licht of zwaar
en zacht of hard*. De boeken in deze serie zijn erop gericht kinderen een
basiswoordenschat aan te leren omtrent een bepaald onderwerp. In dit
informatieve boek voor jonge kinderen, worden de begrippen ‘koud en
heet’ uitgebreid, in eenvoudige taal besproken. Hierbij komen ook andere
begrippen aan bod zoals bijvoorbeeld smelten, bevriezen, hard, glad en
helder. Vrijwel elke pagina is op dezelfde manier vormgegeven: onderaan
de bladzijde staat één zin in groot gedrukte letters, die ondersteund wordt
door een grote, bijpassende kleurenfoto. Achter in het boek vinden we een
samenvatting in de vorm van een opdracht, een verklarende woordenlijst
(met twee woorden), informatie voor ouders en leerkrachten, én tips voor aan
het onderwerp gerelateerde boeken en internetsites. Dit boek zou, samen met
de andere Prikbord-uitgaven, in elke basisschool aanwezig moeten zijn. Vanaf
ca. 5 t/m 7 jaar. S. Mulders

*zie a.i.'s deze week voor de andere zes
delen.
SISO : AJ 534
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 31 / 292

2012-24-2497

Guillain, Charlotte • Buigzaam of stijf
Buigzaam of stijf / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong ; eindred.:
Virgi Smits]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. -
(Eigenschappen van materialen). - Vert. van: Stiff or bendy. - Capstone Global Library,
cop. 2009. - (Properties of materials). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-668-3
Handzaam oblong boekje uit de zevendelige subserie van Prikbord
'Eigenschappen van materialen'*. In dit deel besteedt de auteur aandacht
aan de eigenschappen buigzaam en stijf. Eerst zie je materialen die stijf zijn
(o.a.steen en brug) en vervolgens buigzame materialen (o.a. speelkussen
en sok). Daarna worden de verschillen verduidelijkt door de tegenstellingen
naast elkaar te laten zien. Deze opbouw geeft een duidelijke structuur aan
het boekje. Op elke bladzijde staat een grote kleurenfoto, voorzien van een-
of tweeregelige tekst in een grote letter. De hierin gegeven informatie is
vrij summier, bv. 'Buigzame dingen, zoals deze rietjes, kun je buigen'. Een
belangrijk doel van de uitgave is ook uitbreiding van de woordenschat. Het
oorspronkelijk Engelstalige boekje sluit af met een opdracht om de stof
te 'toetsen'. Tot slot zijn opgenomen een summier register, twee links en
informatie voor begeleidende ouders en leerkrachten. Geschikt om kennis te
maken met eigenschappen van materialen, bij projecten op school of thuis.
Onder begeleiding vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor de andere zes
delen.
SISO : AJ 642.3
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 31 / 294
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2012-24-2491

Guillain, Charlotte • Glad of oneffen
Glad of oneffen / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong ; eindred.: Virgi
Smits]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Eigenschappen
van materialen). - Vert. van: Smooth or rough. - Capstone Global Library, cop. 2009. -
(Properties of materials). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-673-7
Handzaam oblong boekje uit de zevendelige subserie van Prikbord
'Eigenschappen van materialen'*. In dit deel besteedt de auteur aandacht
aan de eigenschappen glad en oneffen. Eerst zie je materialen die glad zijn
(o.a. ijsvloer en glazen) en vervolgens oneffen materialen (o.a. geribbeld
karton en droge grond). Daarna worden de verschillen verduidelijkt door de
tegenstellingen naast elkaar te laten zien. Deze opbouw geeft een duidelijke
structuur aan het boekje. Op elke bladzijde staat een grote kleurenfoto,
voorzien van een- of tweeregelige tekst in een grote letter. De hierin gegeven
informatie is vrij summier, bv. 'Oneffen dingen zijn meestal bobbelig' (bij
een foto van een fietsband). Een belangrijk doel van de uitgave is ook
uitbreiding van de woordenschat. Het oorspronkelijk Engelstalige boekje
sluit af met een opdracht om de stof te 'toetsen'. Tot slot zijn opgenomen
een summier register, een link en informatie voor begeleidende ouders
en leerkrachten. Geschikt om kennis te maken met eigenschappen van
materialen, bij projecten op school of thuis. Onder begeleiding vanaf ca. 5 t/m
7 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor de andere zes
delen.
SISO : AJ 670.1
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 31 / 295

2012-24-2493

Guillain, Charlotte • Glimmend of dof
Glimmend of dof / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong ; eindred.:
Virgi Smits]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. -
(Eigenschappen van materialen). - Vert. van: Shiny or dull. - Capstone Global Library,
cop. 2009. - (Properties of materials). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-672-0
Handzaam oblong boekje uit de zevendelige subserie van Prikbord
'Eigenschappen van materialen'* waarin in woord en beeld aan jonge
kinderen voorbeelden worden gegeven over eigenschappen van verschillende
materialen en dan met name over de eigenschappen glimmend en dof.
Op iedere bladzijde staan grote kleurenfoto’s met daaronder in een-
of tweeregelige tekstblok summiere achtergrondinformatie, gedrukt in
een grote letter. Opvallend daarbij is dat, hoewel de doelgroep jong is
en er geappelleerd wordt aan vergroten van de woordenschat er nu al
woorden worden gebruikt als oorschelp, weerkaatsen, bast, oneffen etc. Het
oorspronkelijk Engelstalige boekje sluit af met een weinigzeggend register
(vijf woorden), één internetsite en vrij overbodige informatie voor ouders en
leerkrachten. Al met al een mooi uitgevoerd maar tamelijk overbodig boekje
dat de doelgroep nauwelijks aanvullende informatie zal geven. Vanaf ca. 5 t/m
7 jaar. Mac Steenaart

*zie a.i.'s deze week voor de andere zes
delen.
SISO : AJ 670.1
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 31 / 296
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2012-24-2499

Guillain, Charlotte • Zacht of hard
Zacht of hard / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: W. Khontrong ; eindred.: Virgi
Smits]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 25 p : ill ; 18×21 cm. - (Eigenschappen
van materialen). - Vert. van: Hard or soft. - Capstone Global Library, cop. 2009. -
(Properties of materials). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-669-0
In de serie Prikbord is een zevendelige subserie verschenen waarin de
'eigenschappen van materialen'* worden besproken. Met name het verschil
tussen harde en zachte materialen komt aan de orde. Aan de hand van
duidelijke foto's en kernachtige teksten zien jonge kinderen eerst harde en
daarna zachte materialen. Daarna worden de verschillen verduidelijkt door de
tegenstellingen naast elkaar te laten zien. Deze opbouw geeft een prettige
structuur aan het boekje. Een belangrijk doel hiervan is de uitbreiding van
de woordenschat. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op het gebruik van
de zintuigen. Achterin staan suggesties voor volwassenen voor een aantal
speelse opdrachten die door de jonge kinderen uit te voeren zijn. Een korte
woordenlijst, register en andere bronnen completeren het geheel. Vanaf ca. 5
t/m 7 jaar. R. Balvers

*zie a.i.'s deze week voor de andere zes
delen.
SISO : AJ 670.1
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 31 / 297
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2012-10-5182

Berndes, Monique • Luna en de kikker
Luna en de kikker / tekst van Monique Berndes ; met ill. van Melchior van Rijn. -
Rijswijk : De Vier Windstreken, cop. 2012. - 45 p : ill ; 22 cm. - (Hoera, ik kan lezen)
ISBN 978-90-5116-038-3
Luna is een kleine heks, die per abuis haar vader in een kikker verandert.
Samen met haar moeder gaat ze buiten op zoek naar de betoverde kikker,
en dat moet lukken voor hij gegrepen zal worden door een uil. Ze zijn
echter net te laat. Snikkend gaat Luna het huis weer in, om daar, op de
bank, een groene kikker aan te treffen. Het spannende verhaal uit de
reeks 'Hoera ik kan lezen'* is bedoeld voor lezers in groep vier; het is
geschreven in eenvoudige taal, met korte dialogen, AVI-M4. De tekst staat
in de illustraties, die telkens twee pagina's beslaan. Ze zijn uitgevoerd in
aquarel, in overwegend warme tinten. Het gekozen lettertype is ook geschikt
voor lezers met dyslexie, maar die zullen wat meer moeite hebben met de
gekleurde achtegronden. Een verzorgde uitgave, voor kinderen vanaf ca. 7
jaar. W. van der Pennen-Schleicher

*zie a.i.'s deze week voor nog een
boekje uit de serie 'Hoera ik kan lezen'.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 8.95
Volgnummer : 19 / 188

2012-14-2639 Heruitgave

Biegel, Paul • De rover Hoepsika
De rover Hoepsika / Paul Biegel ; [gei͏̈ll. door Carl Hollander]. - 2e dr. - [Haarlem] :
Holland, 2012. - 127 p : ill ; 23 cm. - (De Biegel bibliotheek). - Oorspr. uitg.: Haarlem :
Holland, 1977. - 1e dr. van deze uitg.: 2007.
ISBN 978-90-477-5001-7
Vrolijk en met vaart geschreven verhaal over een beleefde rover die opdracht
krijgt de mooie Josefien terug te stelen van de verschrikkelijke schurk
IJzergreep. Voordat hij hierin slaagt, heeft hij heel wat spannende avonturen
beleefd. Het verhaal is meer in de trant van 'De kleine kapitein' geschreven
en is minder beschouwend dan de andere boeken van de auteur. De spanning
wordt bij elk avontuur opgevoerd tot het lijkt dat Hoepsika zal slagen,
maar op het laatst komt er telkens iets tussen waardoor hij opnieuw moet
beginnen. Een verhaal om in één adem uit te lezen. Ook een fijn boek om
voor te lezen. De oorspronkelijke zwart-witte tekeningen passen goed bij het
verhaal. Herdruk als onderdeel van de Biegel-bibliotheek. Vrolijke, gekleurde
omslagillustratie. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 23 / 204
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2011-44-3071

Bos, Tamara • Waar is mijn tand?
Waar is mijn tand? / Tamara Bos ; met tek. van Tineke Meirink. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 33 p : ill ; 22 cm. - (Ik lees!. AVI M4)
ISBN 978-90-487-1017-1
Guus is in het zwembad voor zwemles en kijkt in de spiegel naar zijn tand.
De tand zit heel erg los. Vandaag mogen ze van de duikplank springen.
Iedereen vindt het spannend, behalve Kim. Kim durft niet. Ze durft zelfs
niet meer terug naar de trap te lopen. Guus helpt haar. Aan het eind van
de les spelen ze tikkertje en dan opeens is Guus zijn tand kwijt. Dit eerste
leesboekje maakt deel uit van de reeks 'Ik lees!'*. Een leuke uitgave waarin
gebruikgemaakt is van een schreefloos lettertype, eenregelige zinnen
met een- en tweelettergrepige woorden, hoofdletters en beperkt gebruik
van andere leestekens, AVI-M4. Het geheel is voorzien van frisse, soms
paginagrote kleurenillustraties waarin de figuren zwartomlijnd zijn. De
illustraties sluiten goed aan bij de tekst. Een deel hiervan is in wit gedrukt
op een blauwe achtergrond die deel uitmaakt van de gehele afbeelding. Een
aantrekkelijk eerste leesboekje, waarbij menig kind zich in het verhaal zal
herkennen. Vanaf ca. 7 jaar. B.M. Middelaar

*zie a.i.'s deze week voor nog een
boekje over zwemmen uit de reeks 'Ik
lees!'.
Genre : sr
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 6.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 17 / 216

2012-11-5790

Ceton, Carolien • Hoog boven de wolken
Hoog boven de wolken / Carolien Ceton ; met ill. van Martijn van der Linden. -
Rotterdam : Lemniscaat, cop. 2012. - 131 p : tek ; 23 cm
ISBN 978-90-477-0470-6
De acht hoofdstukken van het boek beslaan acht dagen uit het leven van
Loos (bijna 9 jaar, ik-figuur). Eenvoudige zwart-wit illustraties symboliseren
elke hoofdstuktitel. Loos heeft een depressieve moeder, een onzichtbare
vader, een vriendin met gescheiden ouders en een praatgraag buurmeisje.
Onder de enigszins losstaande opeenvolging van alledaagse gebeurtenissen
schuilt spanning naar de vraag waar haar vader is. Er wordt over hem in
de tegenwoordige tijd gesproken, maar hij is nergens fysiek aanwezig.
Loos ‘belt’ met hem via een ouderwetse telefoon en een vreemd nummer:
zeven keer nul. De schijnbare opeenstapeling van voorvallen bevat subtiele
aanwijzingen. Losse foto’s, een vermiste telefoon en een dooie dierendoos
verwijzen naar het onontkoombare: Loos’ vader is dood. De vlakke schrijfstijl
wordt goedgemaakt in de ontroerende passage waarin Loos en haar moeder
de foto’s van haar negende verjaardag inplakken en in gesprek raken over
hun wederzijdse verdriet. De terloopsheid waarmee het diep liggende
verdriet bij moeder en dochter aan de oppervlakte komt, maakt dit debuut
indrukwekkend. Vanaf ca. 9 jaar. C. la Roi

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 29 / 245
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2011-46-0093

Cowell, Cressida • Hoe leer je Draaks?
Hoe leer je Draaks? / door Stikkum Stoere Steurkop III ; vert. uit het oud-Noors in het
Engels door Cressida Cowell ; vert. uit het Engels door Lia Belt. - Amsterdam : Moon,
cop. 2012. - 236 p : ill ; 22 cm. - Vert. van: How to speak Dragonese. - London : Hodder
Children's Books, cop. 2005. - Werkelijke auteur is Cressida Cowell.
ISBN 978-90-488-1348-3
Stikkum en zijn beste vriend Vissepoot ontdekken dat de Romeinen een
vals plan hebben om de Vikingstammen tegen elkaar op te zetten. Stikkum
probeert zijn vader, de Vikinghoofdman, over de sluwe plannen van de
Romeinen te vertellen. Maar dan worden Stikkum en Vissepoot zelf ontvoerd
door de Romeinen. De Consul wil hen zien strijden in een arena vol gevaarlijke
pierhaaien. En dat terwijl Stikkum en Vissepoot allesbehalve stoere Vikingen
zijn! Gelukkig spreekt Stikkum Draaks. Derde, zelfstandig te lezen boek
over Stikkum Stoere Steurkop de Derde, bekend van de film 'Hoe tem je
een draak'. Een humoristisch en spannend verhaal met kinderlijke zwart-
witillustraties en nep inktvlekken. Het verhaal wordt achteraf verteld
door een inmiddels volwassen Stikkum, afgewisseld met bladzijden uit
Stikkums handboek over draken, met beschrijvingen van draken en grappige
voorbeelden van Drakentaal. Voorin een spread met illustraties van de
belangrijkste personages. Gezien de vergelijkbare, onhandige hoofdpersoon
een aanrader voor liefhebbers van de serie 'Het leven van een loser'. Vanaf
ca. 9 jaar. Eefje Buenen

*'Hoe word ik een piraat' (deel 2),
2010-47-1547 (2011/24).
Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 20 / 207

2011-44-3159 Heruitgave

Dahl, Roald • Gruwelijke rijmen
Gruwelijke rijmen / Roald Dahl ; tek. van Quentin Blake ; [vert. uit het Engels: Huberte
Vriesendorp]. - 8e dr. - Utrecht : De Fontein, 2012. - 32 p : tek ; 29 cm. - Vert. van:
Roald Dahl's revolting rhymes. - London : Cape, 1982. - Oorspr. titel: Roald Dahl's
gruwelijke rijmen. - Baarn : De Fontein, 1982.
ISBN 978-90-261-3272-8
Een herdruk van een bundel bewerkingen op rijm van zes bekende sprookjes,
uitgebracht als jubileumeditie vanwege het dertigjarig bestaan van de
'Gruwelijke Rijmen'. In de karikaturale stijl van de auteur worden de sprookjes
niet alleen naar een hedendaagse setting verplaatst, maar is ook de afloop
soms totaal anders: Assepoesters prins hakt hoofden af, Jakobs moeder (uit
Jakob en de bonestaak) en Goudhaartje worden opgegeten, Sneeuwwitje
en de dwergen (ex-jockeys) worden rijk door te gokken met behulp van de
toverspiegel en Roodkapje schiet de wolf dood. De vertaling, aangepast aan
Nederlandse situaties, is zeer geslaagd en benadert in stijl en woordgebruik
zeer dicht het origineel. Elke spread heeft een paginagrote en diverse
kleinere illustraties in kleur, die zijn gemaakt in eenzelfde karikaturale stijl
en zeer goed aansluiten bij de tekst. Al heeft het boek het formaat van een
prentenboek, de inhoud is bestemd voor lezers die afstand kunnen nemen
van de gebruikelijke sprookjesversies. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

Genre : gr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 17 / 224
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2011-48-2212

De Pelseneer, Reine • De langzame weg van Dwaal
De langzame weg van Dwaal / [tekst:] Reine De Pelseneer ; [illustraties:] Ann De Bode.
- Wielsbeke : De Eenhoorn, cop. 2012. - 31 p : ill ; 25 cm
ISBN 978-90-5838-761-5
Wasbeer Dwaal is verliefd op Hinde. Elke dag schrijft hij haar een gedicht
en bezorgt dat. Onderweg komt hij andere dieren tegen. Meeuw vindt dat
Dwaal recht op zijn doel af moet gaan, maar Dwaal houdt van rustig aan
en doet het op zijn eigen manier. Egel heeft minder geduld dan Dwaal, hij
kan niet wachten op het vallen van een perzik. Intussen koppelt Dwaal
onbewust Eekhoorn en Wezel aan elkaar. Maar komt het ook goed tussen
Dwaal en Hinde? De zes hoofdstukken zijn een mengsel van proza en poëzie.
De gedichten die Dwaal voor Hinde schrijft, hebben eindrijm en staan vol
poëtische gedachten: ‘Je kietelt heel vrolijk / en zachtjes mijn snuit. / Je tovert
een vuur / diep onder mijn huid.’ Ook het proza is poëtisch. Een gedicht is
bijvoorbeeld ‘fris en fors’ en Dwaal ziet Hinde 'duizelingwekkend graag',
AVI-M5. De illustraties zijn collages van fimoklei, stof, papier en tekeningen.
De klei geeft een 3D-effect. Dit boekje is even fantasierijk in tekst als in
illustraties. Het is een kunstwerkje van taal en ander materiaal. Voorlezen
vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Elizabeth Kooman

Genre : ro
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 26 / 268

2011-10-5741

Dijkstra, Lida • Verhalen voor de vossenbroertjes
Verhalen voor de vossenbroertjes / [tekst] Lida Dijkstra ; & [ill.] Thé Tjong-Khing. -
Amsterdam : Pimento, cop. 2011. - 125 p : ill ; 25 cm. - Het langverwachte vervolg op
Van den Vos Reynaerde.
ISBN 978-90-499-2468-3
Een voor kinderen geschreven vervolg op het beroemde middeleeuwse
verhaal ‘Van den vos Reynaerde’, waarin ook bewerkte stukjes van het
oorspronkelijke verhaal zijn opgenomen. Reinaert heeft twee zoontjes: Rosseel
en Reinaerdijn. De twee dekselse vosjes hebben duidelijk een aardje naar hun
vaartje. Ze horen verhalen over hun verbannen vader en beleven zelf allerlei
avonturen. 'Verhalen voor de vossenbroertjes' leest als een narratief gedicht
incluis archaïsch en gedragen taalgebruik. Van mijlenver herkenbaar zijn de
typische Thé Tjong-Khing-illustraties. De kleine, vierkante of rechthoekige,
omkaderde penillustraties, ingekleurd met inkt, acryl en aquarel, matchen
geweldig met de inhoud. Elk van de veertien hoofdstukken begint met
een versierde kapitaal. In het nawoord verklaart de auteur haar nadruk
op de speelsheid en de liefde voor taal in deze uitgave. Dit wordt geheel
bewaarheid. Dijkstra en Thé creëerden een fabelachtig en origineel boek,
ware propaganda voor het literaire jeugdboek. Het verhaal zal vooral tot
wasdom komen als het sfeervol wordt voorgelezen. Voorlezen vanaf ca. 8
jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar, al vergt dat laatste behoorlijk wat technische
leesvaardigheid, woordkennis en inlevingsvermogen. Ton Jansen

Kreeg veel positieve aandacht in de
pers.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 16 / 282
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2012-12-1273

Erasmus, Liliana • Dier in nood
Dier in nood / Liliana Erasmus ; met tek. van Leo Timmers. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen,
2008. - 42 p : ill ; 22 cm. - (Bikkels. [Groep 4. Serie 3]). - Met CD.
ISBN 978-90-5529-474-9
Luuk gaat voor één maand met zijn familie bij opa en oma logeren. Ze
wonen op een eiland in zee. Luuk ontdekt dat de buurman zijn hond heeft
verwaarloosd en komt in actie. Hij haalt de hond bij opa en oma in huis. Dan
blijkt het teefje drachtig. Na de bevalling overlijdt de moederhond, maar
gelukkig leeft zij voort in de twee kleine puppies. Het overlijden van de hond
kan heftig overkomen, maar is wel reëel getypeerd. Deel uit de serie ‘Bikkels’,
geschreven op AVI-M4. Tweelettergrepige woorden eindigend op -lijk, -ig en -
ing worden veelvuldig geoefend. De meeste zinnen beslaan één regel; ruime
interlinie en rustige bladspiegel. Om de woordenschat te vergroten is op
het voorschutblad een summier woordweb opgenomen. De kunstzinnige en
gestileerde illustraties (mensen met bolle ogen / plasticachtig ogend) zijn
kenmerkend voor deze illustrator. Afwisselend witte met gekleurde spreads,
waarbij de achtergrond eenkleurig is. Seriematig uiterlijk. Heraanbieding van
het boek, nu met meelees-cd* (ca. 60 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau
wordt voorgelezen. Leuke leesoefenstof die thematisch interessant is. Vanaf
ca. 7 jaar. Ton Jansen

*zie a.i.'s deze week voor nog vier
boekjes, nu met meeleescd. Zie a.i.'s
AVM deze week voor de losse cd's.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 21.85
Volgnummer : 18 / 232

2011-48-2211

Feliers, Anja • Kloppend hart, of Hoe verliefd Kaatje was
Kloppend hart, of Hoe verliefd Kaatje was / [tekst] Anja Feliers ; [illustraties] Jeska
Verstegen. - Wielsbeke : De Eenhoorn, cop. 2012. - 40 p : ill ; 25 cm. - (Hartjesreeks)
ISBN 978-90-5838-760-8
Er komt een nieuwe jongen in de klas, Brett. Kaatje is meteen stapelverliefd
op hem. Ze stuurt hem een briefje om te vragen of hij bij haar thuis komt
zwemmen. Maar haar stille klasgenoot Louis denkt dat het briefje voor
hem bestemd is. Hij is zo blij dat hij mag komen spelen, dat Kaatje hem
niet durft te vertellen hoe het werkelijk zit. Dan bedenkt mama een goede
oplossing, ze mag beide jongens uitnodigen. Het wordt een middag met
een verrassende afloop… Een hartverwarmend en lief geschreven verhaal,
dat vanwege de thematiek vooral meisjes zal aanspreken. Het tweede boek
in de Hartjes-reeks*, een serie voor beginnende lezers waarin steeds een
grote emotie centraal staat, AVI-M5. Aantrekkelijk vormgegeven boekje met
korte zinnen en ruime bladspiegel, dat qua woordgebruik en inhoud goed is
afgestemd op de doelgroep. Gedrukt op stevig, glanzend papier, met op elke
spread een kleurrijke en vrolijke illustratie in warme tinten. Vanaf ca. 8 jaar.
Marije van der Schaaf

*'Groene ogen, of Hoe jaloers Senne
was', 2008-99-0680 (2009/22).
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 26 / 274
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2012-10-5325 Heruitgave

Fellerhoff, Marion • Met de bus naar zee
Met de bus naar zee / Marion Fellerhoff ; met ill. van Kris Nauwelaerts ; [eindred.: Marja
Mulder]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 35 p : ill ; 21 cm. - (Jippie! ; 7). - Oorspr. uitg.:
2006.
ISBN 978-90-5300-556-9
Merel gaat met haar vader in een opgeknapte autobus op vakantie naar
zee. Haar neefje Koen mag mee en ook Blaf, de hond. Blaf wil zwemmen en
doet dat onderweg al in een sloot, zodat het stinkt in de bus. In zee vinden
Merel en Koen een fles met een brief, waarin een raadsel staat. Deeltje uit de
'Jippie!'-serie*, bestemd voor beginnende lezers. Het taalgebruik is eenvoudig
(AVI-M4), volledige interpunctie en gebruik van hoofdletters. Elke zin begint
op een nieuwe regel. Een duidelijk, schreefloos lettertype, een ruime interlinie
en een wisselende regellengte zorgen voor een rustige bladspiegel. De
gedetailleerde kleurenillustraties staan op een glanzend witte achtergrond
gedrukt. De oefenwoorden staan achterin op het schutblad per bladzijde in
rijtjes gerangschikt. Een eenvoudig en ook wel spannend verhaal, geschikt
voor het aanvankelijk leesonderwijs. Vanaf ca. 7 jaar. G. Koops

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
herdrukken uit de 'Jippie!'-serie.
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 16 / 239

2012-23-1922

Garland, Sarah • Azzi tussendoor
Azzi tussendoor / door Sarah Garland [tekst en ill ; vert. uit het Engels en bew. door
Kwintessens]. - [Amersfoort] : Kwintessens, cop. 2012. - [40] p : gekleurde ill ; 27 cm.
- (Rondjewereld). - Vert. van: Azzi in between. - London : Frances Lincoln Children's,
2012.
ISBN 978-90-5788-365-1
Deze oorspronkelijk Britse strip vertelt het verhaal van het sympathieke jonge
meisje Azzi, afkomstig uit een niet nader genoemd land in het Midden-Oosten,
dat met haar ouders naar een westers land vlucht en probeert te wennen.
Het stripverhaal presenteert een didactisch verantwoorde versie van het
integratieproces in het westen, compleet met verblijf in een eenkamerwoning
en het angstvallig wachten of het 'goed komt' met de papieren. Ondertussen
mist Azzi haar oma, die is achtergebleven. Het is duidelijk dat de auteur
(die veel met vluchtelingen heeft gewerkt) kennis heeft van zaken. Ze gaat
emoties niet uit de weg, brengt een lastig thema op een toegankelijke
wijze en kweekt sympathie. De tekenstijl is wat klunzig, maar daardoor
ook aansprekelijk. De tekst staat onder de plaatjes, waardoor deze strip
ook geschikt is om voor te lezen. Het verhaal zal kinderen vanaf ca. 8 jaar
gemakkelijk aanspreken. T.M. Bauduin

Genre : st
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 31 / 243
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2011-46-0162

Hagen, Hans • Jubelientje leert lezen en schrijven
Jubelientje leert lezen en schrijven / Hans Hagen ; met tek. van Philip Hopman. -
Amsterdam [etc.] : Querido, 2012. - 278 p : tek ; 21 cm. - Bevat: Jubelientje leert lezen.
- Oorspr. uitg.: Amsterdam : Van Goor, 1993 ; Jubelientje wordt wild. - Oorspr. uitg.:
2006 ; Jubelientje speelt vals. - Oorspr. uitg.: Amsterdam : Van Goor, 2002.
ISBN 978-90-451-1309-8
Bundeling van drie boeken met verhaaltjes over Jubelientje. Vooral de rol van
oma is hartverwarmend. Ze weet op een goede en stimulerende manier met
Jubelientje en haar vriendje Dirk-Jan om te gaan. Het boek bevat niet alleen
sfeervolle verhalen, ter afwisseling treffen we ook enige brieven, raadseltjes,
strips en een gedichtje aan. Opvallend is Jubelientjes al vroege bewustzijn van
taal: regelmatig wordt daarmee gespeeld en worden er leuke woordvondsten
gedaan. Daarnaast doet Jubelientje menig uitspraak die door de waterdichte
kinderlogica bijna filosofisch aandoet. De vlotte, met grijstinten ingekleurde
pentekeningen passen goed bij de sfeer van de tekst. Het is geen wonder
dat de Jubelientje-serie al enige malen in de prijzen is gevallen, de auteur
weet bijzonder aardige dialogen te schrijven en de alledaagse gebeurtenissen
die in de verhalen worden beschreven zijn heel herkenbaar en zullen veel
kinderen aanspreken. Op het stevige en uitnodigende gele omslag prijkt de
schrijvende hoofdpersoon. Hoewel de belevenissen van Jubelientje kleuters
vanaf ca. 4 jaar zullen aanspreken, komen de taalgrapjes pas tot zijn recht
bij iets oudere kinderen vanaf ca. 7 jaar. Die kunnen de tekst al zelf lezen.
Redactie

Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 211

2011-46-0163

Harper, Charise • Gewoon Lisa
Gewoon Lisa / [tekst en ill.] Charise Harper ; vert. [uit het Engels] door Judith Eiselin.
- Amsterdam [etc.] : Querido, 2012. - 110 p : ill ; 20 cm. - Vert. van: Just Grace. -
Boston : Houghton Mifflin, 2007.
ISBN 978-90-451-1310-4
In dit handzame boekje is Lisa (ik-figuur) het hoofdpersonage. Welke Lisa?
Gewoon Lisa! Vanaf het moment dat Lisa zo wordt aangesproken – omdat
er nog drie Lisa’s in haar klas zijn – leren we haar beter kennen. Ze voert
gesprekken met Augustine Dupré (Frans, woont in het kelderappartement),
ventileert allerlei opvattingen over Sammy Springer uit haar klas (stom,
houdt van leeuwenpoep) en over mevrouw Luther (buurvrouw en juf), die ze
een beetje vreemd en eenzaam vindt. Gewoon Lisa bedenkt een Superplan
voor mevrouw Luther en Wokkel, haar kat. De bedoeling is goed, maar alles
loopt uit de hand als Wokkel zoekraakt en haar plan heel anders wordt
uitgelegd. De vlot geschreven tekst, heel herkenbaar voor meiden uit de
doelgroep, bestaat uit veel dialogen en zelfspraak en wordt met regelmaat
onderbroken door kleine zwart-witte, humoristische tekeningetjes die het
verhaal opvrolijken en die zeer uitnodigend werken. In de tekst komen veel
lijstjes voor (van o.a. dingen die wel-niet leuk zijn, hoe je wel-geen goed idee
krijgt). Ze zijn vaak grappig, maar in het begin iets te veel van het goede.
Meidenboek, over ‘Gewoon Lisa’ die je hart steelt en die je nog vaak tegen
wilt komen in allerlei (herkenbare) avonturen, om voor te lezen of zelf te
lezen. Vanaf ca. 7 jaar. Hannelore Rubie

Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 19 / 212
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2011-30-3935

Hartog, Aby • Jungleboek
Jungleboek / tekst Aby Hartog ; ill. Helen van Vliet. - Amsterdam : Zirkoon, 2012. - 154
p : ill ; 28 cm. - Gebaseerd op: The jungle book / Rudyard Kipling. - 1894.
ISBN 978-90-5247-456-4
Acht avontuurlijke verhalen over het jongetje Mowgli dat door wolven in
de Indiase jungle wordt opgevoed, verschillende dierentalen leert spreken,
panter en beer tot zijn vrienden kan rekenen, en strijd op leven en dood
voert met de tijger die het steeds op hem gemunt heeft. Ingekort en bewerkt
voor een jongere doelgroep. Naar de oorspronkelijke versie door Rudyard
Kipling tussen 1893 en 1895, nu in moderne schrijfstijl en minder langdradig,
moralistisch en gewelddadig. De schrijver heeft gekozen voor alleen de
verhalen over Mowgli uit het oorspronkelijke Jungleboek. Door Mowgli
afwisselend in dieren- én mensenrijk te situeren houden de verhalen ons
zijdelings nog steeds een spiegel voor over onze omgang met elkaar. Op
de soms moeilijke namen na begrijpelijk taalgebruik met hedendaagse
uitroepen en veel dialoog. Vele sfeervolle tekeningen in losse zwarte lijnen
neergezet en in aardetinten uitgewerkt (verf, ecoline) verlevendigen de
toch nog uitgebreide tekst. Vrij grote uitgave, gedrukt op grauw papier met,
doorlopend op het omslag, een kleurrijke illustratie van een beer met boven
hem een jongetje slingerend aan junglegroen. Spannend wildedierenboek om
voor te lezen en daarna zelf te lezen. Met nawoord van de schrijver. Voorlezen
vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. J.H.J.B. Boelens

Zie a.i.'s deze week voor nog een
uitgave van 'Het jungleboek', die dichter
bij het origineel blijft.
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 23 / 216

2011-43-1896

Hollander, Vivian den • Kanjers op het veld
Kanjers op het veld / Vivian den Hollander ; met ill. van Saskia Halfmouw. - Houten :
Van Holkema & Warendorf, cop. 2012. - 30 p : ill ; 20 cm. - (De Effies)
ISBN 978-90-00-30741-8
Bas is een goede speler in het voetbalteam de Effies. Na een gewonnen
wedstrijd gaat hij met zijn vader naar het stadion waar SV, zijn favoriete club,
speelt. Tijdens de pauze blijft zijn vader lang weg. Bas gaat hem zoeken,
maar verdwaalt. Hij ontmoet de geblesseerde speler Stijn, die zijn grote
voetbalidool is. Stijn helpt hem om zijn vader te vinden en geeft hem ook
nog een cadeau. Dit is het dertiende boekje over ‘De Effies’. Alles draait
om voetballen. Bas heeft ambities om later prof te worden. Hij geniet van
het samenspelen met zijn vrienden. In zijn team kijken ze naar hem op,
maar hij is toch een gewone jongen die verdwaalt in de massa mensen.
De eenvoudige tekst leest soepel door de vele dialogen, AVI-M4. Kleurrijke,
realistische illustraties geven de situaties en de sfeer goed weer. Wie van
voetbal houdt, zal genieten van dit verhaal voor jonge lezers vanaf ca. 7 jaar.
Ria de Schepper

Genre : sr
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 7.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 26 / 279
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2011-43-1913

Hollander, Vivian den • Op de lat
Op de lat / Vivian den Hollander ; met ill. van Saskia Halfmouw. - Houten : Van
Holkema & Warendorf, cop. 2012. - 87 p : ill., portr ; 23 cm. - (Blauw-Wit)
ISBN 978-90-00-30803-3
Tim speelt met zijn vrienden Wouter, Marc en Samir bij de E2-tjes van
voetbalclub Blauw-Wit. Hun team is niet zo succesvol. De wedstrijd tegen de
koploper van hun poule gaat verloren en tegenstander Kevin is bovendien een
uiterst irritant en pesterig type. Tims hartsvriendin Lindsey voetbalt ook en
Tim valt een keer voor haar team in als keeper. Toch valt ook die wedstrijd
niet te winnen. In de vakantie wordt midden in de stad een strandvoetbalveld
aangelegd, waarop een toernooi zal worden gespeeld. Tim en zijn vrienden
schrijven samen met Lindsey als team hiervoor in, onder de naam ‘de Gele
Panters’. Nu ontmoeten ze hun pouletegenstanders opnieuw, en wel in de
finale. Zal het toch weer op een teleurstelling uitlopen? Eerste deel in de
serie 'Blauw-Wit'. De vaak paginagrote, zwart-witte illustraties in pen en
oostindische inkt verbeelden sleutelscènes uit de tekst, die een eenvoudige
verhaalstructuur en woordgebruik heeft. Voor jonge voetbalspelers en -fans
vanaf ca. 8 jaar. Jos Weinberg

Genre : sr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 25 / 247

2011-46-0089

Honey, Elizabeth • Wat vind jij, Emma Weetal?
Wat vind jij, Emma Weetal? / Elizabeth Honey ; tek. van Annet Schaap ; vert. [uit het
Engels] door Sabine Mutsaers. - Amsterdam : Moon, cop. 2012. - 203 p : tek ; 22 cm. -
Vert. van: What do you think, Feezal? - Sydney : Allen & Unwin, cop. 1997.
ISBN 978-90-488-1343-8
Bean gaat met haar ouders verhuizen van Perth naar de bovenste verdieping
van een appartement in Sydney, dat ontworpen is door haar vader. De
muren van hun penthouse zijn van glas, wat een schitterend uitzicht over
de stad garandeert en Bean op haar beurt kan uitstekend de stad en haar
inwoners observeren. Ze heeft eigenlijk alles wat ze wil, maar wat ze het
allerliefst zou willen is een hond. Maar het enige wat ze krijgt, is elke avond
een oppas omdat haar ouders allebei een druk leven leiden. Daarom praat
ze met haar speelgoedvriendjes, vooral haar pop Emma Weetal, en vertelt
hen haar hartsgeheimen. Een grappig modern verhaal over een laconiek
meisje dat gewend is haar eigen problemen op te lossen. Dat leidt tot
bijzondere raamgesprekken met de glazenwasser en een ontvoering waarbij
ze de boeven steeds een stapje voor is. De humoristische zwart-witte
pentekeningen, waarop de babysitters allemaal met een andere hondenkop
afgebeeld worden, geven nog een extra komisch effect. De Australische
schrijfster is hier vooral bekend door haar boeken over 'De Steenstraat'. Vanaf
ca. 9 jaar. W. van Es-Kik

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 28 / 250
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2011-46-0251

Hooft, Mieke van • De zingende brulbaby's
De zingende brulbaby's / Mieke van Hooft ; [tek. van Hélène Jorna]. - Haarlem :
Holland, cop. 2012. - 120 p : ill ; 23 cm
ISBN 978-90-251-1174-8
Papa en mama hebben Storm (9, ik-figuur) beloofd dat hij een hond krijgt.
Maar zijn vier kleine zusjes, de brulbaby's, vragen tot ongenoegen van Storm
al hun aandacht. Toch krijgt Storm uiteindelijk zijn hond. En dreigt hij hem ook
weer te moeten afstaan. Dankzij de lastige zusjes is er echter hoop op een
oplossing voor dit probleem. Grappig verhaal dat, ook voor kinderen zonder
vier brulbabyzusjes, veel herkenbare situaties bevat. Zoals de pogingen van
Storm en zijn vriendje om geld te verzamelen om de hond te kopen. Leuke
voorvallen op school en na school zorgen voor spanning en vrolijkheid. De
tekst, ingedeeld in korte getitelde hoofdstukken, is vlot leesbaar en de frisse,
gekleurde tekeningen maken nieuwsgierig naar het verhaal. Kortom, een
nieuw, eigentijds verhaal waarin de brulbaby's niet de hoofdrol, maar wel een
heel belangrijke bijrol hebben. Vervolg op 'De brulbaby's'*. Voorin stelt Storm
de gezinsleden voor en beschrijft hij het huis met zeven slaapkamers waar
het gezin die dag naartoe is verhuisd. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 8 jaar. Conny Meijer

*2006-26-0-295.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 20 / 215

2011-44-3069

Horsten, Jolanda • Drie keer feest
Drie keer feest / Jolanda Horsten ; met tek. van Danie͏̈lle Schothorst. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 35 p : ill ; 22 cm. - (Ik lees!. AVI M4)
ISBN 978-90-487-1014-0
Juf Lin van groep drie in volgende week maandag jarig en op dezelfde dag ook
haar leerling Bas. En Juul krijgt op die dag een hond, die dan groot genoeg is
om het nest te verlaten. Drie redenen om er een groot feest van te maken. Juf
stelt voor om allerlei activiteiten te doen, die dan ook nog geld opleveren voor
een goed doel, een feestmarkt. Er worden koekjes gebakken, goocheltrucs
ingestudeerd, armbandjes gemaakt en de gasten kunnen een naam verzinnen
voor de hond van Juul. Eerste leesboekje met een goed opgebouwd verhaal.
De personages komen redelijk uit de verf. De tekst voldoet aan de richtlijnen
van AVI, zonder daardoor gekunsteld over te komen. De dialogen maken de
tekst levendig. Wel is het niveau net iets te hoog voor leerlingen in groep
drie, AVI-M4. Tekst en illustraties zijn goed van elkaar gescheiden. Het is
jammer dat de illustraties vooral de tekst volgen en er weinig inhoudelijks
aan toevoegen. Een doorsnee eerste leesboekje dat aansluit bij het lees-
en belevingsniveau van beginnende lezers, maar niet echt bijzonder of
vernieuwend is. Over Bas en de groep van Juf Lin verscheen ook 'De hamster
van Bas'*. Vanaf ca. 7 jaar. Toin Duijx

*zie a.i.'s deze week.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 6.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 16 / 247
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2011-44-3081

Horsten, Jolanda • Op kamp
Op kamp / Jolanda Horsten ; met tek. van Peter FitzVerploegh. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 109 p : ill ; 23 cm. - (Toneellezen)
ISBN 978-90-487-1029-4
Emma (9) mag voor het eerst alleen op kanokamp. Ze heeft het, op wat
kleinigheden na, erg naar haar zin. Zeker met Joep kan ze lekker lachen.
En hij speelt saxofoon. Maar dan verdwijnt er ineens een kano en worden
er dingen gestolen. Wat is er aan de hand? Toegankelijk deel uit de serie
'Toneellezen'*. De tekst boeit, is zo nu en dan humoristisch en is geschreven
als toneelstuk. Het is bedoeld om samen – door twee of meer kinderen, of
ouder en kind(eren) – hardop te lezen, met nadruk op intonatie. De korte
hoofdstukken beginnen steeds met informatie vooraf in de ik-vorm, cursief
gedrukt in een afwijkende kleur. Daarna volgt een situatieschets en ten slotte
staat per speler de tekst die voorgelezen kan worden, AVI-M5. De namen
van de spelers hebben elk een eigen kleur. Per hoofdstuk zijn (meestal)
twee wisselende personages aan het woord. Deze personages zijn ook
geïllustreerd aan het begin van het hoofdstuk. Verder zijn er in vrijwel elk
hoofdstuk kleurige illustraties over het verhaal te vinden. De illustraties zijn
sprankelend, eigentijds en lijken zo uit een stripboek te komen. Het boek is
bruikbaar op school, maar zeker ook thuis. Deeltje in de reeks 'Toneellezen'*.
Aantrekkelijk verhaal voor kinderen vanaf ca. 8 jaar. Rineke van Teeseling

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
in de reeks 'Toneellezen'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 24 / 251

2011-46-0229

Jacobs, Annet • Het geheim van de dansende beer
Het geheim van de dansende beer / Annet Jacobs ; met tek. van Saskia Halfmouw. - 1e
dr. - Amsterdam : Leopold, 2012. - 89 p : tek ; 23 cm. - (Geheim)
ISBN 978-90-258-6027-1
Imme en Tijl logeren bij een tante. Ze mogen naar het circus. Daar zien ze
een dansende beer en bedenken een plan om hem te bevrijden. Dit verloopt
anders dan ze gepland hadden en er ontstaat een gevaarlijke situatie met
een verrassende ontknoping. Deel uit de serie ‘Geheim’ dat boeken van
verschillende schrijvers bevat. Aantrekkelijk verhaal in korte zinnen, maar
met enkele moeilijke woorden (illusionist, circustentclowns, orkestmuziek,
joggingpak, pyjama). Met eenvoudige, maar passende zwart-wittekeningen.
Op het stevige omslag een aantrekkelijke kleurenillustratie met daarop een
gemuilkorfde beer (klopt niet met het verhaal) en twee angstige kinderen bij
de kooien van de circusdieren. Vanaf ca. 8 jaar. W.M. Bruins-Jorna

Genre : di
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 18 / 243
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2012-10-5327 Heruitgave

Koedooder, Barbara • Zes, zeven... Brit!
Zes, zeven... Brit! / Barbara Koedooder ; met ill. van Femke Geelhoed ; [eindred.: Marja
Mulder]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 35 p : ill ; 21 cm. - (Jippie! ; 8). - Oorspr. uitg.:
2006.
ISBN 978-90-5300-557-6
Tes kan op haar handen lopen. Ze leert het aan enkele klasgenootjes die op
Brits zevende verjaardag komen. Als de juf van school activiteiten wil hebben
voor de laatste dag van de maand, besluiten Tes en haar vriendinnen op
te treden. Deeltje uit de 'Jippie!'-serie*, bestemd voor beginnende lezers.
Het taalgebruik is eenvoudig (AVI-M4), volledige interpunctie en gebruik
van hoofdletters. De zinslengte is aangepast aan het AVI-niveau, zo ook de
woordkeus. Elke zin begint op een nieuwe regel. Een duidelijk, schreefloos
lettertype, een ruime interlinie en een wisselende regellengte zorgen
voor een rustige bladspiegel. Het verhaal is opgedeeld in steeds duidelijk
afgeronde hoofdstukjes van twee pagina’s. Veel in het verhaal zal zeer
herkenbaar zijn voor de jonge lezer (spelen op school, verjaardagsfeestje),
met uitzondering waarschijnlijk van de ontmoeting met drie hooglanders.
Achter in het boek zijn bij verschillende hoofdstukjes oefenwoorden
(drielettergrepig of eindigend op eenzelfde uitgang) opgenomen. De kleurrijke
illustraties volgen de tekst letterlijk en geven niet echt een extra dimensie
aan het verhaal. Vanaf ca. 7 jaar. Drs. A.W.M. Duijx

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
herdrukken uit de 'Jippie!'-serie.
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 16 / 250

2011-45-4973 Heruitgave

Lieshout, Ted van • Luitje en de limonademoeder
Luitje en de limonademoeder / Ted van Lieshout ; ill. Sylvia Weve. - 4e dr. - Haarlem :
Gottmer, 2012. - 69 p : ill ; 24 cm. - 1e dr.: Amsterdam : Van Goor, 1987.
ISBN 978-90-257-5136-4
Absurdistisch verhaal over het meisje Luitje, dat allergisch blijkt te zijn voor
badwater. Ze krimpt en verdwijnt door het afvoergat. Haar moeder zoekt
tevergeefs hulp bij politie, loodgieter, dokter en vader die geen tijd heeft.
Daarna grijpt ze wanhopig naar een middel (limonade!) om ook klein te
worden. Fascinerende elementen voor kinderen zijn hier goed uitgewerkt: het
kind is flinker dan de moeder en de zonder twijfel vieze, maar geheimzinnige
wereld van buizen onder de huizen. Spannend geschreven, in korte zinnen, op
luchtige, humoristische toon. Met goed passende, karikaturale, ingekleurde
pentekeningen, die vooral de moeder uitbeelden in haar zoekpogingen.
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Redactie

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 26 / 288
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2011-46-0220

Loon, Paul van • Lief weerwolfdagboek
Lief weerwolfdagboek / Paul van Loon ; [tek.: Hugo van Look]. - 1e dr. - Amsterdam :
Leopold, 2012. - 57 p : ill ; 22 cm. - (Dolfje Weerwolfje). - Omslagtitel.
ISBN 978-90-258-6010-3
Tijdens een schoolkamp ontdekt Noura dat haar klasgenoot Dolfje Spaan
een weerwolfje is. Als hij haar daarbij ‘per ongeluk’ bijt, is Noura er ook
een. Omdat ze verliefd is op Dolfje, vindt ze dat niet erg. Samen beleven ze
spannende avonturen. Ook komt Noura erachter dat ze met haar nieuwe,
wolfse eigenschappen gemakkelijk wraak kan nemen op gemene meisjes
uit haar klas. Telkens moet worden voorkomen, dat iemand merkt dat ze
een weerwolf is. Dat valt niet altijd mee. In dagboekstijl geschreven. Ook
naast het weerwolfaspect tamelijk onrealistische verhaaltjes met veel korte
zinnen die soms losjes zijn gebaseerd op eerdere delen uit de serie 'Dolfje
Weerwolfje'. Het bekende recept van een vleugje humor gemengd met
een vleugje griezel komt ook hier weer terug. Aantrekkelijk vormgegeven
boekje met afgeronde hoeken, leeslint en gewatteerd omslag. Gedrukt in
een stevige, vetgedrukte, blauwe letter met af en toe een kernwoord in
hoofdletters. Elke pagina wordt opgesierd met kleine dagboekkrabbeltjes
en soms een tekeningetje. De zinnen beginnen op een nieuwe regel en zijn
rechts niet uitgelijnd. Vanaf ca. 8 jaar. Silvester van der Pol

Genre : gr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 19 / 224

2012-13-2002 Heruitgave

Menten, Tosca • Dummie de mummie en de gouden scarabee
Dummie de mummie en de gouden scarabee / Tosca Menten ; met tek. van Elly Hees. -
8e dr. - Houten [etc.] : Van Goor, 2012. - 251 p : tek ; 22 cm. - ([Dummie de mummie ;
1]). - 1e dr.: 2009.
ISBN 978-90-475-0880-9
In het Egypte van vierduizend jaar geleden overlijdt de zoon van de farao. Hij
wordt gemummificeerd en krijgt de gouden scarabee van Mukatagara mee,
die hem op zijn reis naar de onderwereld zal beschermen. Hij wordt wakker
in het nu, nadat zijn scarabee door de bliksem wordt getroffen. Goos vindt
hem in zijn bed. Hij probeert samen met zijn vader Klaas voor ‘Dummie’ te
zorgen en hem te beschermen tegen de buitenwereld. Vlot verteld verhaal
met veel humor. Omdat niemand mag weten dat Dummie een mummie
is, zeggen ze dat hij een verre achterneef uit Egypte is, die brandwonden
heeft. In de klas van Goos zit een eersteklas pestkop, de dochter van de
burgemeester en hoewel de meester erg aardig is, is het hoofd van de school
een vreselijk mens. Dit alles geeft de nodige aanleiding tot spannende en
komische situaties. De grappige tekeningen vullen het verhaal goed aan. Ze
zijn zo leuk dat je ze als eerste bekijkt als je de bladzijde omslaat, wat tot
gevolg heeft dat ze af en toe iets te veel verklappen. Ook erg leuk om voor te
lezen. Eerste deel van drie boeken over Dummie de Mummie, van de auteur
van het Kinderboekenweekgeschenk 2012. Vanaf ca. 8 jaar. M. Migchelsen

Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 2011.
White Raven 2010. Zie a.i.'s deze week
voor een herdruk van 'Operatie Zeer
Ernstige Ramp' van dezelfde auteur.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.99
Volgnummer : 21 / 207
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2011-43-1948

Menten, Tosca • De wraak van Lorre
De wraak van Lorre / Tosca Menten ; met ill. van Elly Hees. - Houten : Van Goor, cop.
2012. - 172 p : ill ; 24 cm
ISBN 978-90-00-30579-7
Bij Jop thuis komt een groene papegaai aanvliegen waar hij meteen verliefd
op wordt. Deze Lorre is wel een heel bijzondere vogel, want hij heeft niet
alleen een houten poot, maar kan ook prachtige aria's zingen. Meneer Panoni
weet dat ook en wil de papegaai exploiteren, dus biedt hij veel geld om Lorre
te kopen. Natuurlijk weigeren Jop en zijn vader dat. Plotseling is Lorre echter
verdwenen en dan kost het de verdrietige Jop en zijn beste, slimme vriendin
Saar speurwerk en creativiteit om hem terug te vinden en bovendien om
meneer Panini een hak te zetten. Buitengewoon humoristisch, spannend
en fantasievol verhaal, met veel vaart, woordgrapjes en verrassende
dialogen geschreven. Het begint met een terugblik, gedrukt op helgroen
papier, terwijl ook de zwartgetekende illustraties met dezelfde kleur groen
zijn ingevuld. Door de opmaak hebben de pagina's veel verrassends,
zoals handgeschreven briefjes en krantenartikelen. Wat de papegaai
zegt, is groen gedrukt. Onder ieder hoofdstuk geeft Lorre een tweeregelig
commentaar. Heerlijk boek om hardop bij te lachen, van de schrijfster van het
Kinderboekenweekgeschenk 2012. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 9 jaar. Nelleke Hulscher-Meihuizen

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 24 / 260

2011-48-2209

Nielandt, Dirk • Help! Help!
Help! Help! / [tekst:] Dirk Nielandt ; [illustraties:] Marjolein Pottie. - Wielsbeke : De
Eenhoorn, cop. 2012. - 44 p : ill ; 25 cm. - (Muis & Draak : een ongewone vriendschap)
ISBN 978-90-5838-758-5
Muis en Draak zijn totaal verschillend, maar toch zijn ze vrienden. De
onbescheiden Muis is een stoere ridder en de goeiige Draak volgt in haar
voetsporen. Maar is Muis wel zo’n dappere ridder, ook al heeft ze een harnas
en een zwaard? Stiekem is het telkens Draak die met een oplossing komt.
Samen redden ze Prins uit de toren en ze leiden Kat om de tuin als die
zin heeft in een lekker hapje. Maar dan kondigt Muis aan dat ze een verre
reis gaat maken, want dat doen ridders, zonder Draak… In vijf vrolijke en
ontroerende verhalen maken Muis en Draak van alles mee. Het eigengereide
karakter van Muis zorgt voor veel humor. Elke spread bevat een paginagrote
fullcolour illustratie met grappige effecten: sommige illustraties worden
ondersteund door letters die met een soort behang zijn ingekleurd; op andere
illustraties zijn alleen de omtrekken van de personages en elementen uit het
verhaal te zien. Eerder verscheen over Muis en Draak 'Ridder Muis'*. Een
verzorgde uitgave voor beginnende lezers in groep vier, AVI-E4. Voorlezen
vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7,5 jaar. Eefje Buenen

*2010-28-3763 (2011/13).
Genre : sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 27 / 280
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2011-44-3080

Nielandt, Dirk • Slim, stoer & sterk
Slim, stoer & sterk / Dirk Nielandt ; met tek. van Eefje Kuijl. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen,
2012. - 109 p : ill ; 23 cm. - (Toneellezen)
ISBN 978-90-487-1028-7
De juf van Roels klas heeft verteld dat iedereen wel een bijzonder talent
heeft. Nu gaat Roel met vriendinnetje Kaat onderzoeken wat zijn supertalent
is. Kan hij tegen muren op lopen, voelt hij nooit pijn, kan hij boeven vangen,
of is hij in staat boeven tot inkeer te brengen? Zijn dromen over Superman
versterken zijn gedrevenheid. Deel uit de serie 'Toneellezen'*. Elk hoofdstukje
begint met een inleiding van Roel en een situatiebeschrijving. Daarna
begint het toneelgedeelte, waarbij twee of drie personen de dan volgende
dialogen lezen. Voor in het boek geeft Roel de lezers allerlei tips voor het
voorlezen van de gesprekken. Boven elk hoofdstuk staat een tekening
van de hoofdpersonen uit dat hoofdstuk, en ook elders komen gekleurde
illustraties voor die het gebeuren tonen. Grappig verhaal, niet te moeilijk
qua taalgebruik, maar weinig geloofwaardig door de naïviteit van Roel en de
clichématigheid van de boeven, AVI-M4. Om met elkaar te lezen in de klas,
ook voor kinderen die lezen niet leuk vinden. Door de opzet echter lastiger
om in je eentje te lezen. Vanaf ca. 7 jaar. Virgi Smits-Beuken

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
in de reeks 'Toneellezen'.
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 24 / 263

2012-13-1499

Pamelen, Frank van • Het geheim van de filmster
Het geheim van de filmster / Frank van Pamelen & Eva Meijer ; tek. ivan en ilia. - 1e dr.
- Amsterdam : Leopold, 2012. - 85 p : tek ; 23 cm. - (Geheim)
ISBN 978-90-258-6056-1
Carmen is als pleegkind opgegroeid in een Nederlands gezin. Ze is van
Indiase afkomst en heeft nog steeds geen officiële documenten. Op een dag
krijgt ze een briefje van haar echte moeder uit Bollywood, met de vraag
om bij haar te komen wonen. Het Nederlandse gezin trekt naar Mumbai om
duidelijk te maken dat Carmen bij hen hoort. Dat blijkt niet gemakkelijk te
zijn want Carmens moeder is ondertussen een megaster in India. Avontuur
en emoties staan hier voorop. Alles speelt zich in een korte tijdspanne
af, waardoor er vaart zit in de opeenvolging van de gebeurtenissen.
De plotwendingen zijn soms bruusk en niet altijd geloofwaardig. Alle
problemen worden gemakkelijk opgelost en het wensvervullende einde is heel
rooskleurig. De leefwereld van Carmen en haar broer Bas wordt herkenbaar
getypeerd. Dit lekker weglezend verhaal met dramatiek, ups en downs en
wisselende emoties heeft veel weg van een soap. Het is het veertigste boek
in de reeks 'Geheim'. Ontspannende lectuur voor kinderen vanaf ca. 8 jaar.
Ria de Schepper

Genre : de
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 30 / 254
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2012-13-1498

Pamelen, Frank van • Gezocht: vriendinnen
Gezocht: vriendinnen / Frank van Pamelen ; met tek. van Jeska Verstegen. - 1e dr. -
Amsterdam : Leopold, 2012. - 105 p : tek ; 23 cm. - (Best Friends Forever)
ISBN 978-90-258-6055-4
Tess is verhuisd en gaat naar een nieuwe school. In groep acht speelt de
meidengroep De Chicks een overheersende rol. De twaalf coole meiden
dragen allemaal hetzelfde vriendschapskettinkje. Al meteen de eerste dag
wordt Tess ervan beschuldigd het kettinkje van de leidster van de Chicks
te hebben gestolen. En dan is er ook nog de vreemde rol van die vlotte
jongen Jimmy uit groep zeven. Hoe kan Tess haar onschuld bewijzen? Deel
van de serie ‘Best Friends Forever’, waarin de drie vriendinnen Tess, Marie
en Silvi via Hyves op de hoogte blijven van elkaars wederwaardigheden en
elkaar bemoedigen in moeilijke tijden. Eerder verschenen 'De rol van de
dromen' en 'Niet verliefd'*. In elk boek staan hun mailgesprekken afgedrukt.
Ruime bladspiegel met veel vlotte illustraties in grijstinten. Prettig leesbaar
meisjesboek, met negen getitelde hoofdstukken, plus achterin een lijst met
tips om nieuwe vriendinnen te vinden. Meiden kunnen van dit boek leren
hoe je je kunt wapenen tegen pestgedrag (al zijn de aanvankelijk vijandige
gedragingen van de leerkracht en het schoolhoofd in het verhaal niet bepaald
geruststellend!). Vanaf ca. 9 jaar. Virgi Smits-Beuken

*2011-27-0486 en 2011-27-0527
(2011/49).
Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 28 / 271

2012-10-4933

Salfo, Federica • Lang leve de Olympische Spelen!
Lang leve de Olympische Spelen! / [tekst:] Geronimo Stilton ; [vert. uit het Italiaans:
Loes Randazzo ; redactionele coo͏̈rdinatie: Patrizia Puricelli ; scenario: Leonardo Favia ;
tek.: Federica Salfo ; en Mirka Andolfo (inkleuring)]. - Amsterdam : De Wakkere Muis,
cop. 2012. - 48 p : gekleurde ill ; 29 cm. - (Een reis door de tijd ; 8). - Oorspr. Italiaanse
uitg.: Milaan : Piemme, cop. 2012.
ISBN 978-90-859218-9-9
De stripverhalen over het wel en wee van de muis Geronimo Stilton met
als titel 'Een reis door de tijd' zijn toe aan het achtste album. Geronimo
is uitgever van een populaire krant. Dat vergt het uiterste van hem,
temeer daar hij wordt omringd door familie die een loopje met hem
neemt. In dit deel worden Geronimo en zijn vrienden tijdens het sporten
door professor Volt via een tijdmachine teruggezet naar de beginjaren
van de Olympische Spelen. De vaste tegenstanders (de katten) van
Geronimo hebben snode plannen om de waardevolle medailles te stelen.
De avonturen in dit in een karikaturale stijl getekend stripverhaal worden
educatief ondersteund door informatieve tekstblokken met informatie
over het ontstaan van de spelen. Een leuke combinatie van educatieve
informatie en een stripverhaal, gericht op kinderen vanaf een jaar of 8.
Mede naar gegevens van Rene van Ginneken

Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 7.95
Bijzonderheden : EX/
Volgnummer : 26 / 299



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
7-10 jaar Zelf lezen

©2012 NBD|Biblion 79

2011-44-3082

Scholtens, Anneke • Zoektocht in het ziekenhuis
Zoektocht in het ziekenhuis / Anneke Scholtens ; met tek. van Els van Egeraat. - 1e dr.
- Tilburg : Zwijsen, 2012. - 109 p : ill ; 23 cm. - (Toneellezen)
ISBN 978-90-487-1030-0
De kinderen in het ziekenhuis krijgen in de gaten dat er iets raars gebeurt.
Ze moeten veel tandpasta gebruiken en chocolade eten. Hoofdpersoon Meike
wordt zelfs in de 'vergetelheid' gebracht, waardoor haar geheugen wordt
gewist. In ruil voor haar redding beloven ze de pers niet in te schakelen,
en wordt het ziekenhuis kindvriendelijker gemaakt. Deel uit de reeks
'Toneellezen'*. Onwaarschijnlijk, rommelig en nogal flauw verhaal dat echter
qua vorm heel geschikt is om samen te lezen. Elk hoofdstukje begint met
een inleiding van Meike en een situatiebeschrijving. Daarna begint het
toneelgedeelte, waarbij twee personen de dan volgende dialogen lezen.
Voor in het boek geeft Meike de lezers allerlei tips voor het voorlezen van de
gesprekken. De aanwijzingen aan het begin van de hoofdstukken betreffen
de stemmen, maar ook het in buitenlands accent lezen en flink stotteren.
Op de schutbladen worden de personen voorgesteld in tekst en tekening.
De bladspiegel is overzichtelijk met veel eigentijdse gekleurde illustraties en
letters in verschillende kleuren en een aanwijsstreepje onderaan. Stevig boek
met aantrekkelijke omslag. Kinderen zullen het verhaal grappig vinden en
ook gezellig om samen op school of thuis hardop te lezen, AVI-M6. Vanaf ca. 9
jaar. Ellie de Ridder

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
in de reeks 'Toneellezen'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 24 / 274

2011-43-1954

Schotveld, Janneke • Superjuffie komt in actie!
Superjuffie komt in actie! / Janneke Schotveld ; met ill. van Annet Schaap. - Houten :
Van Holkema & Warendorf, cop. 2012. - 159 p : ill ; 24 cm
ISBN 978-90-00-31678-6
De burgemeester heeft plannen om het stadspark te vernieuwen. Hij
wil de oude eik vervangen door ‘nieuwe natuur’, een nieuwe technische
ontwikkeling die tevens meer toeristen naar het park moet trekken. Maar
de burgemeester houdt geen rekening met de vele dieren die in de oude
eik en in het stadspark wonen. Superjuffie ontdekt dat de ‘nepnatuur’ giftig
is: dieren die ervan eten, vallen bewusteloos op de grond. Tijd om in actie
te komen! Samen met de kinderen uit haar klas gaat Superjuffie aan de
slag om de plannen van de burgemeester te dwarsbomen. Tweede deel
over juf Josje die, wanneer een dier in nood is, door het eten van krijtjes
verandert in Superjuffie. Leuk, vlot geschreven verhaal met veel aandacht
voor dieren en natuur. Met sfeervolle zwart-witillustraties passend bij het
verhaal. Korte hoofdstukken, ruime bladspiegel. Los te lezen van het eerste
deel*, want voor het verhaal begint, wordt kort toegelicht wie Superjuffie is.
Aantrekkelijk omslag. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
S. van Bruinisse

*'Superjuffie', 2010-44-2730 (2011/24).
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 24 / 275



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
7-10 jaar Zelf lezen

©2012 NBD|Biblion 80

2011-46-0080

Seuss, ... (Dr.) • De Lorax
De Lorax / Dr. Seuss ; [vert. uit het Engels Erik Bindervoet ... et al.]. - Amsterdam :
Moon, cop. 2012. - [65] p : ill ; 28 cm. - Vert. van: The Lorax. - Cop. 1971. -
Stofomslagtitel: Dr. Seuss' De Lorax en het verdwenen bos. - Oorspr. Nederlandse
uitg.: Huizen : Het Goede Boek, 1971. - (Beginnersboeken).
ISBN 978-90-488-1326-1
Een jongetje dwaalt door een desolaat landschap en verneemt van de
teruggetrokken Vroeger het bizarre verhaal van de Lorax. Lang geleden kwam
Vroeger in het ‘schone schitterdal’ aan, waar de prachtige Boffola-bomen
groeiden. Hij hakt een boom om en maakt van het loof een onnodig, maar
goed verkoopbaar product. Dan verschijnt de Lorax die hem namens het
bos daarover aanspreekt. Maar Vroeger hakt verder en er verschijnt zelfs
een grote fabriek. Het ziet er slecht uit voor het bos. Dit absurde verhaal
staat geheel in eenvoudige rijmvorm en wordt gelardeerd met soms gekke,
verzonnen woorden, wat een komisch effect oplevert. Het is een duidelijke
aanklacht tegen hebzucht en milieuvervuiling als gevolg van industrialisatie.
Met weinig tekst en paginagrote, grappige, stripachtige tekeningen komt
het verhaal goed tot zijn recht, al wordt er weinig hoop gegeven. Uiteindelijk
wordt het jongetje zelf de laatste kans op redding toegeworpen. Van de
schrijver van de klassieker 'De kat met de hoed' en het tevens verfilmde
'Horton hoort een Hun!'*. Uitgebracht wegens de recente verfilming** van dit
verhaal uit 1971. Geslaagd en actueel genoeg om ook nu nog aan te schaffen.
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Silvester van der Pol

*zie a.i.'s deze week. **De film draait
vanaf 6 april 2012 in de bioscopen.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 17 / 259

2011-46-0252

Smit, Peter • Kapitein Kwadraat en de pechpiraat
Kapitein Kwadraat en de pechpiraat / Peter Smit ; [ill.: Saskia Halfmouw]. - Haarlem :
Holland, cop. 2012. - 128 p : tek ; 23 cm. - (Rekenpiraten)
ISBN 978-90-251-1175-5
Scheepsjongen Jonas vaart voor de tweede keer mee met De Zilveren
Nul. Hij hoopt als leerling-stuurman te mogen meevaren en wellicht in de
toekomst als kapitein. Ze varen naar Afrika om in opdracht van koopman
Vingbooms wilde dieren te vangen. De koopman wil een dierentuin beginnen.
Wanneer Jonas wilde katten (de laatst ontbrekende dieren) gaat vangen,
vindt hij het welletjes; hij wil zo snel mogelijk naar huis. Aardig boek dat
voortborduurt op het vorige deel van de Rekenpiraten, 'Op avontuur met
Kapitein Kwadraat'*. Ook in dit boek wordt een aantal leuke rekenkundige
handigheidjes spelenderwijs getoond en zijn ook de ontberingen die Jonas aan
boord ondergaat goed beschreven. Spannend wordt het op het eind wanneer
watergebrek het schip ten deel valt en Jonas probeert te berekenen of ze het
zullen redden. Het boek is te lezen zonder kennis van het vorige deel. Het
verhaal is verdeeld over zeventien genummerde en getitelde hoofdstukken
en er zijn meerdere kleurenillustraties van een derde of halve pagina in
opgenomen. Ze verlevendigen de saaie opmaak en overvolle bladspiegel van
het boek, maar voegen verder weinig toe. Vanaf ca. 8 jaar. Stefan Rovers

*2009-44-2813 (2010/25).
Genre : ze
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 22 / 217
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2010-25-5536

Stanton, Andy • Meneer Gum en de gnomen
Meneer Gum en de gnomen / geschreven door Andy Stanton ; gei͏̈ll. door David
Tazzyman ; [vert. uit het Engels: Robbert-Jan Henkes]. - [Hoorn] : Hoogland & Van
Klaveren, cop. 2011. - 190 p : ill ; 20 cm. - ([Verhalen uit Braaxsel-Binnen] ; b. 3). -
Vert. van: Mr Gum and the goblins. - London : Egmont, 2007.
ISBN 978-90-896706-2-5
Als de vervelende meneer Gum verdwenen lijkt, is de rust in Braaxel-Binnen
teruggekeerd, tot mevrouw De Allerliefste aangevallen wordt door Gnomen.
Polly (9) en Vrijdag gaan op onderzoek en stuiten op de Gnomenkoning die
ze erg bekend voorkomt. Als de Gnomen echter Braaxel-Binnen binnenvallen,
moeten ze alles op alles zetten om het dorp te redden. Dit derde boek over
meneer Gum dat zelfstandig gelezen kan worden, kent weer net zo’n absurd
verhaal als de eerste twee boeken. Het verhaal gaat eigenlijk nergens over,
maar de schrijver probeert in iedere zin een grap te stoppen, wat door die
grote hoeveelheid op een gegeven moment eerder tot irritaties gaat leiden
dan tot een glimlach. De combinatie met grappige zwart-witillustraties en
het spelen met de lay-out door verschillende lettertypes te gebruiken op een
vaak vlekkerige pagina, zorgen in ieder geval wel voor een opvallend boek
dat de doelgroep waarschijnlijk wel zal aanspreken. De tekst is eenvoudig
en het nonsensverhaal zeer makkelijk te volgen. Ook goed voor te lezen. In
Engeland hebben andere delen uit de serie onderscheiden met o.a. de Roald
Dahl Funny Prize en de Red House Children's Book Award. Vanaf ca. 8 jaar.
Mac Steenaart

*'Meneer Gum en de Peperkoeken
Biljonair' (deel 2), 2010-19-2050
(2010/29).
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.75
Volgnummer : 24 / 282

2011-46-0174

Tellegen, Toon • Lotte aan het woord
Lotte aan het woord / Toon Tellegen ; met tek. van Gerda Dendooven. - Amsterdam
[etc.] : Querido's Uitgeverij, 2012. - 58 p : ill ; 25 cm
ISBN 978-90-451-1321-0
Het is zondag als de lezer in dit prachtige kleinood kennismaakt met Lotte.
Vanaf het moment dat Lotte (8) wakker wordt, opstaat en de wereld in gaat,
is ze bezig met woorden. Nieuwe woorden, kleine woorden, grote woorden,
lichte woorden, zware woorden, vreemde woorden, woorden die er bij komen
en woorden die je weggooit… Lotte vindt het ene na het andere woord – het
is dan ook niet vreemd dat zij later ‘woordenmaker’ wil worden. Als ze op
het einde van een mooie, volle dag weer gaat slapen, gaan haar dromen
over… woorden. In dit prachtige boek (zowel wat betreft tekst als beeld)
ruik, voel, proef je de woorden met al je zintuigen en gevoelens. De prenten,
vooral in ecoline/inkt met af en toe een kleine collageachtig druksels (vaak
woorden), maken de woordavonturen van Lotte zichtbaar en tastbaar. Auteur
en illustratrice behoeven geen verdere toelichting – het is de auteur wederom
gelukt om een kunstwerk van woorden en taal (die weer filosofische vragen
oproepen) te maken. Rijke, talige uitgave die perfect past bij jonge lezers
die de wereld lezend gaan verkennen en die, om in de woorden van Lotte
spreken, allemachtig, alleprachtig, allezachtig, allezomers, allezondags mooi
is. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Hannelore Rubie

Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 27 / 294
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2011-46-0177

Vendel, Edward van de • De raadsels van Sam
De raadsels van Sam / Edward van de Vendel ; met tek. van Philip Hopman. -
Amsterdam [etc.] : Querido, 2012. - 148 p : ill ; 23 cm. - Vervolg op: Toen kwam Sam.
ISBN 978-90-451-1325-8
De oude sneeuwwitte berghond Sam, die in het vorige deel kwam aanlopen,
woont al weer zeven maanden bij de 9-jarige Kix, zijn zusje Emilia en hun
ouders, hun paarden en hun twee andere honden. De eigenzinnige Sam
begint wat vreemd te doen en op een dag is hij verdwenen. Kix maakt zich
grote zorgen en is ontroostbaar. Als niemand nog gelooft in een terugkeer
van Sam, blijft Kix zoeken, omdat hij het gevoel heeft, dat Sam hem roept.
Uiteindelijk gaat hij samen met zijn opa op zoek in de omgeving van de
boerderij waar Sam zijn leven lang woonde. Cracker, de vorige baas van
Sam, trekt samen met hen midden in de nacht de bergen in. Een spannende
zoektocht volgt. Zelfstandig te lezen vervolg op 'Toen kwam Sam'*. Korte
genummerde hoofdstukken en een ruime bladspiegel. Een warm verhaal
met een liefdevol gezin, dat zich afspeelt in het koude winterse Canada,
gebaseerd op de echte belevenissen van een hond bij familie van de
auteur in Canada. Vele prachtige, sfeervolle zwart-witte pentekeningen
illustreren de tekst. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

*'Toen kwam Sam', 2011-12-1844
(2011/40).
Genre : di
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 20 / 244

2012-12-1270

Visser, Rian • Boy, een stripheld met een stiefzus
Boy, een stripheld met een stiefzus / Rian Visser ; met tek. van Camila Fialkowski. - 1e
dr. - Tilburg : Zwijsen, 2009. - 59 p : tek ; 22 cm. - (Bikkels. [Groep 5. Serie 3]). - Met 2
CD's.
ISBN 978-90-5529-475-6
Cas tekent stripverhalen die gepubliceerd worden in een tijdschrift. Hij
gebruikt zijn hoofdpersoon Boy om te tekenen en te beschrijven wat hij zelf
meemaakt: zijn moeder is verliefd geworden op een boer met een dochter.
Daarom gaan ze verhuizen, maar daar voelen Cas en Boy helemaal niets voor.
Deel uit de serie 'Bikkels', waarin het vergroten van de woordenschat centraal
staat. Op de schutbladen staan illustraties en de bijpassende woorden uit
het verhaal. In dit deel gaat het om woorden met 's, zoals ’s ochtends en
foto’s. Het is geschreven in een vlotte stijl op AVI-M5 niveau. Door het gebruik
van Boy komt de lezer te weten hoe Cas over zijn situatie denkt, hoe hij zich
voelt, wat hij zou willen doen en wat hij doet. Heraanbieding van het boek,
nu met meelees-cd's* (ca. 135 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt
voorgelezen. Een humoristisch en ontroerend verhaal voor kinderen vanaf ca.
8 jaar. Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week voor nog vier
boekjes, nu met meeleescd. Zie a.i.'s
AVM deze week voor de losse cd's.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 25.10
Volgnummer : 18 / 286
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2011-46-0305

Walko • Lang leve Kartondorp!
Lang leve Kartondorp! / [tekst en ill.:] Walko ; [vert. uit het Duits: Martine Schaap]. -
Amsterdam : Ploegsma, cop. 2012. - 58 p : ill ; 25 cm. - (De muizen uit Kartondorp).
- Vert. van: Hoch lebe Pappenburg! - München : arsEdition, cop. 2011. - (Die
Pappenburger).
ISBN 978-90-216-6996-0
De familie Piepmans woont in een heel mooi dorp, Kartondorp. Samen met
de muizen uit het dorp beleven ze allerlei grappige avonturen. Zo bouwen
Jochie, Bert en Robbie een tijdmachine van karton, komt de koning het dorp
bezoeken en is er een grote autorace. Ze bezoeken een pretpark, oom Jo
wordt kunstenaar en Jochie bouwt zijn eigen vliegtuig, dat helaas neerstort.
In elk verhaaltje zitten humoristische details, leuke wendingen en speelse
woordspelletjes. Zo vinden de drie muisjes een grote schat op de bodem van
het meer: allerlei kisten met miljoenen dollars. Ze maken een lekker vuurtje
van de biljetten, want papier met allemaal nullen erop is toch niets waard.
De zinnen zijn helder geformuleerd, overzichtelijk om te lezen en enigszins
cursief gedrukt in een schreefloze letter. De illustraties zijn vol details, in
vrolijke kleuren en erg aansprekend, over alle mogelijke dingen van karton.
Tevens verscheen 'Nieuws uit Kartondorp'*. Een fantasierijk (voor)leesboek.
Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. J.W. Hakvoort

*zie a.i.'s deze week.
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 23 / 245

2011-46-0306

Walko • Nieuws uit Kartondorp
Nieuws uit Kartondorp / [tekst en ill.:] Walko ; [vert. uit het Duits: Martine Schaap]. -
Amsterdam : Ploegsma, cop. 2012. - 59 p : ill ; 25 cm. - (De muizen uit Kartondorp).
- Vert. van: Neues aus Pappenburg! - München : arsEdition, cop. 2011. - (Die
Pappenburger).
ISBN 978-90-216-6997-7
De muizen uit Kartondorp zijn een hardwerkend en goedhartig volkje, dat
een druk bestaan leidt en allerlei avonturen beleeft in een wereld waar alles
zichtbaar uit karton bestaat. De muizen vieren vaak feest, doen mee aan
het wereldrecord kaastaart bakken, gaan parachute springen, zoeken de dief
van het schilderij de Mona Muis en beleven nog veel meer. Het vervolg van
'Lang Leve Kartondorp!'* van dezelfde schrijver, is een aantrekkelijk boek
met elf korte verhaaltjes die het mogelijk maken het boek op te delen en aan
kleine kinderen voor te lezen. De korte stukken tekst worden afgewisseld met
een veeldaad aan tot de verbeelding sprekende, kleurrijke en gedetailleerde
plaatjes. Deze plaatjes beelden vele kleine, afzonderlijke gebeurtenissen
uit en geven mogelijkheid tot uitgebreid speuren en bestuderen. Ook wordt
hier en daar een (zoek)opdrachtje toegevoegd of een knipoog naar de
voorlezende ouder. Zeer aantrekkelijk en neutraal boekje voor jonge kinderen.
Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. E. Miranda

*zie a.i.'s deze week.
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 23 / 246
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2011-45-4965

Westera, Bette • Aan de kant, ik ben je oma niet!
Aan de kant, ik ben je oma niet! / Bette Westera ; met prenten van Sylvia Weve. -
Haarlem : Gottmer, cop. 2012. - 49 p : ill ; 30 cm
ISBN 978-90-257-5075-6
Het leven van vroeger en van nu gezien door de ogen van twaalf bewoners
van een verzorgingstehuis. Alle verhalende gedichten hebben eindrijm,
dikwijls gepaard en/of gekruist rijm. De twee bij elkaar horende gedichten
zijn bewust aan elkaar gekoppeld. Zo heeft een oma op latere leeftijd
twee kinderen geadopteerd, terwijl ze in haar jonge jaren zelf niet in
verwachting raakte. Naast thema’s die bij ouderdom horen (dementie,
eenzaamheid, dood) komen ook andere aan bod (seksuele geaardheid,
oorlog, verliefdheid). Naast de tekstuele portretten (liefdevol, grappig,
ontroerend of schrijnend beschreven) gaat speciale aandacht uit naar de
vormgeving: groot formaat boek met hardkartonnen omslag, uitklapbare
pagina’s bij elke twee gedichten, spiraal binnen de band en kunstzinnige/
eigenzinnige illustraties (linosneden met schaduwknipsels in een aparte
kleurstelling). Hetzelfde duo kreeg voor 'Ik leer je liedjes van verlangen, en
aan je apenstaartje hangen' (2010)* een Zilveren Griffel. Originele invalshoek
om als (groot)ouder voor te lezen aan de (klein)kinderen, waarbij ze zien dat
ouderen ooit kinderen waren of zelfs nu nog een beetje zijn. Ook bruikbaar op
school, om bijvoorbeeld voor te lezen. Leeftijdloze, waardevolle uitgave voor
ca. 9 t/m 12 jaar, maar ook voor de (groot)ouders zelf. Ton Jansen

V/J-AANBIEDING. *2010-08-5564
(2010/33). Vrij groot boek met spiraal
binnen de band en uitvouwbare
pagina's.
SISO : J Nederlands 875
PIM : 26 Gedichten en Versjes
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 31 / 299

2012-17-4737 Heruitgave

Zanden, Monique van der • Tom wordt drummer
Tom wordt drummer : over muziek / Monique van der Zanden ; tek. van Marie͏̈lla van
de Beek ; [fotogr.: Alamy ... et al.]. - 2e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2011. - 27 p : tek ; 22
cm. - (Lees en weet. muziek). - 1e dr.: 2008. - Met CD.
ISBN 978-90-5529-486-2
Een boekje in de serie ‘Lees en weet’, waarin een verhaal verteld wordt over
Tom die op drumles gaat, gecombineerd met informatie over muziek. Het
verhaal over Tom staat op de linkerpagina's (AVI-M4). Op de rechterpagina's
wordt informatie over muziek in het algemeen gegeven (componisten,
bladmuziek, instrumenten, gevoel, afspeelapparatuur, snaren, geluidsgolven).
Deze informatie is in een kleinere letter gezet en heeft niveau AVI-M5.
De bedoeling van deze serie is om twee kinderen samen het verhaal en
de informatie te laten lezen. Er zijn verbanden tussen het verhaal en de
informatie op dezelfde pagina gelegd. Het verhaal is niet heel bijzonder en
lijkt vooral te dienen als kapstok voor de informatie. Bevat veel tekeningen en
foto’s. Jammer dat bij de bladmuziek nu net geen voorbeeld van drumtaal is
afgedrukt. Heraanbieding van het boek, nu met meeleescd* (ca. 35 min.) op
AVI-niveau voorgelezen. Vanaf ca. 7 jaar. Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week voor nog vier
herdrukken/-aanbiedingen met
meeleescd's. Zie a.i.'s AVM deze week
voor de losse cd's.
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 20.55
Volgnummer : 25 / 281
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2011-44-3076

Brink, Annemarie van den • Krinkel
Krinkel / Annemarie van den Brink ; met tek. van Heleen Brulot. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 106 p : ill ; 22 cm. - (Bolleboos. Extra)
ISBN 978-90-487-1022-5
Krinkel verhuist met haar familie en papegaai van het oerwoud naar een
geërfd huis in een ongastvrij stadje. De inwoners willen een bejaardenhuis
bouwen op de plek van het huis en zien de vreemde nieuwkomers liever
vertrekken. En wat te denken van de plannen voor een raar museum in
het schip waarmee ze gekomen zijn? Vol enthousiasme stort Krinkel zich
in de geheimen van het nieuwe huis. Leesboekje uit de serie 'Bolleboos'*
voor kinderen die snel vorderen met lezen (Bolleboos Extra). Luchtig
fantasieverhaal in 23 korte getitelde hoofdstukjes met veel dialoog, waarin
de verschillen tussen Krinkel en haar familie en de Burgerdammers wel erg
clichématig en ver worden doorgevoerd (zoals bananen die overal weer
tevoorschijn worden getoverd). De tien paginagrote zwart-wittekeningen
staan niet altijd naast de bijhorende tekst. Lettertype met schreefjes, korte
zinnen in begrijpelijke taal, niet elke zin begint op een nieuwe regel, AVI-E6.
Met vrolijke illustratie in kleur van meisje met papegaai in hangmat. Voor
goede lezers vanaf ca. 7 jaar. J.H.J.B. Boelens

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
nieuwe delen in de reeks 'Bolleboos'.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 27 / 240

2011-44-3072

Kollenburg, Carla van • Hoe Otto beroemd werd
Hoe Otto beroemd werd / Carla van Kollenburg ; met tek. van Jeska Verstegen. - 1e dr.
- Tilburg : Zwijsen, 2012. - 90 p : ill ; 22 cm. - (Bolleboos. Plus)
ISBN 978-90-487-1018-8
Otto (ca. 11, ik-figuur) vertelt hoe hij beroemd is geworden met Circus
Stapel. Het begint met de scheiding van zijn ouders. Vader denkt dat Otto
bij moeder gaat wonen en andersom. Als hij alleen thuis is, gebeuren er
vreemde dingen. Hoewel de aanbevolen leeftijd vanaf 7 jaar is, kan de jonge
lezer het verhaal als te spannend ervaren. Mysterieuze spookbriefjes in
huis en een bulderende stem door de telefoon met dreigende teksten in
hoofdletters als (p. 56) ‘Waag het niet je mobiel nogmaals uit te zetten. Dan
word ik echt boos. En dat wil je niet meemaken, geloof me!’, maken de sfeer
dreigend. De hoofdpersoon vertelt het verhaal in de verleden tijd en weet
zelf al hoe het afloopt. De karikaturale pentekeningen in zwart-wit sluiten
aan bij het verhaal. Vrolijk voorplat. Teksten zijn rechts niet uitgelijnd en er
is een duidelijk lettertype gebruikt, AVI-E6. Deel uit de reeks 'Bolleboos'*
voor kinderen die snel vorderen met lezen (Bolleboos Plus). De auteur heeft
veel kinderboeken geschreven. In haar verhalen zijn vaak maatschappelijke
thema’s verweven. Voor goede lezers vanaf ca. 7 jaar. drs. R. van der Meer

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
nieuwe delen in de reeks 'Bolleboos'.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 27 / 267
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2011-44-3077

Kranendonk, Anke • Ik ga weg
Ik ga weg / Anke Kranendonk ; met tek. van Helen van Vliet. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen,
2012. - 99 p : ill ; 22 cm. - (Bolleboos. Extra)
ISBN 978-90-487-1023-2
Daizy en haar vier zussen krijgen van hun ouders te horen dat ze naar
Berlijn gaan verhuizen. Ze hebben allemaal wel een goede reden om dit
verschrikkelijk te vinden, maar een ding hebben ze gemeen: niemand
wil emigreren als hun pony Lola niet mee mag. Dit boek is een deel in de
langlopende reeks 'Bolleboos'* voor lezers bij wie het leren lezen vlot verloopt
(Bolleboos Extra). De hoofdpersoon en ik-figuur Daizy vertelt vanuit de
belevingswereld van een ca. zevenjarige. Technisch is het boekje van een
hoog niveau: het bevat lange, samengestelde zinnen, pittige woorden (high
five; dyslectisch) en uitdrukkingen, AVI-E6. Daizy is een hoogbegaafd meisje
dat slecht tegen drukte kan. Zonder dat het uitgesproken wordt, is (voor de
goede verstaander) duidelijk dat zij autistisch is. Met tekeningen in zwart-wit
waarop Daizy soms wat ouder lijkt dan ze is. Aantrekkelijke leesoefenstof voor
gevorderde lezers vanaf ca. 7 jaar. W. van der Pennen-Schleicher

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
nieuwe delen in de reeks 'Bolleboos'.
Genre : pp
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 27 / 269

2011-44-3079

Prins, Ruben • Wie heeft Panter ontvoerd?
Wie heeft Panter ontvoerd? / Ruben Prins ; met tek. van Ilka Deltrap. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 100 p : ill ; 22 cm. - (Bolleboos. Extra)
ISBN 978-90-487-1025-6
Jerry's kater Panter is al drie dagen weg. Misschien is hij wel achter de poezen
aan. Maar Jerry maakt zich ernstig bezorgd, want hij denkt dat Panter wel
eens ontvoerd zou kunnen zijn. Samen met zijn buurjongen Benjamin hangt
hij pamfletten op en gaat zoeken. Dit boekje met 26 hoofdstukjes op een
gemiddeld niveau van AVI-E6 behoort tot het hoogste niveau (Bolleboos
Extra) van de serie ‘Bolleboos’*, geschreven voor kinderen die snelle
vorderingen maken binnen het leesonderwijs. Sommige tekstfragmenten
zijn daarom zelfs op een niveau M7, E7 of Plus. De teksten zijn rechts niet
uitgelijnd en er is een duidelijk lettertype gebruikt. De tien paginagrote,
humoristische en grimmig-griezelige zwart-witillustraties doen al lezend de
spanning toenemen. Voor goede lezers vanaf ca. 7 jaar. Jos Weinberg

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
nieuwe delen in de reeks 'Bolleboos'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 27 / 282
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2011-44-3078

Rooijers, Els • Joep en de blauwe tijger
Joep en de blauwe tijger / Els Rooijers ; met tek. van Els Vermeltfoort. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 103 p : ill ; 22 cm. - (Bolleboos. Extra)
ISBN 978-90-487-1024-9
Joep danst het liefst de hele dag, maar zijn moeder wil een stoere
voetballende zoon. Na een bezoek aan de geheimzinnige dokter Wang, komt
Joep terecht op een Japanse worstelschool. Daar moet hij een worstelluier
aan en krijgt hij een dieet om snel veel kilo’s aan te komen. Maar alles
in Joep schreeuwt om dansen en daarom gaat zijn worstelleraar met
hem op zoek naar de blauwe tijger. Als Joep een nagel van dit gevaarlijke
dier kan pakken, komt alles goed. Deel uit de reeks 'Bolleboos'*, voor
kinderen die snel vorderen met lezen (Bolleboos Extra). Dit grappige en
enigszins sprookjesachtige verhaal wordt verteld in een vlotte stijl, in korte
hoofdstukken en is geïllustreerd met enkele bijpassende paginagrote zwart-
wittekeningen. Het taalgebruik is beeldend en er worden soms wat moeilijke
woorden gebruikt. Het technisch leesniveau is AVI-E6 en hoger. Joep komt
in allerlei wonderlijke situaties terecht, maar de rode draad is, dat zijn grote
passie dansen niet door zijn ouders wordt geaccepteerd. Kinderen kunnen dit
herkennen en meeleven met de avonturen van Joep. Voor goede lezers vanaf
ca. 7 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
nieuwe delen in de reeks 'Bolleboos'.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 27 / 287

2011-44-3074

Visser, Rian • De vliegende cavia
De vliegende cavia / Rian Visser ; met tek. van Doesjka Bramlage. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 89 p : ill ; 22 cm. - (Bolleboos. Plus)
ISBN 978-90-487-1020-1
Myrthes opa wordt steeds vergeetachtiger. Hij woont alleen met zijn cavia
Snuffie. Myrthe gaat vaak bij hem op bezoek om te kijken of alles goed
gaat. Als op een dag Snuffie verdwenen is, wordt opa steeds stiller en gaan
Myrthe en haar vriendinnen uit groep vier op zoek. Wat heeft Bastiaan uit
groep vijf ermee te maken, die zich voor de circusuitvoering van school heeft
ingeschreven met een Vliegende Cavia-act? Deel uit de reeks 'Bolleboos'*,
voor kinderen die snel vorderen met lezen (Bolleboos Plus). Stijl, inhoud en
taalgebruik zijn niet makkelijk, maar voor een goede lezer hoeven ze geen
problemen op te leveren, AVI-E6. De tekst is rechts niet uitgelijnd en er is een
duidelijk lettertype gebruikt. Met leuke, goed bij het verhaal passende zwart-
witillustraties en een aantrekkelijke gekleurde omslagillustratie. Voor goede
lezers vanaf ca. 7 jaar. W.M. Bruins-Jorna

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
nieuwe delen in de reeks 'Bolleboos'.
Genre : di
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 27 / 300
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2011-44-3073

Winsemius, Chris • Jij bent nog niet jarig!
Jij bent nog niet jarig! / Chris Winsemius ; met tek. van Gerben Valkema. - 1e dr. -
Tilburg : Zwijsen, 2012. - 89 p : ill ; 22 cm. - (Bolleboos. Plus)
ISBN 978-90-487-1019-5
Eind groep drie krijgt Bas een ongeluk met zijn fiets, waardoor hij in het
ziekenhuis belandt en weken niet naar school kan. Eenmaal terug komt hij in
groep vier bij een nieuwe meester, Jurriaan, een echte grappenmaker die zijn
leerlingen ertussen neemt. Maar zelf kan hij een goede grap ook waarderen.
Intussen ziet Bas erg op tegen de fietstocht met zijn klas. Het verhaal geeft
een beeld van een fijne klas: leerling en leerkracht helpen Bas over zijn angst
heen. Het verscheen in de reeks 'Bolleboos'*, voor kinderen die snel vorderen
met lezen (Bolleboos Plus). Het technisch leesniveau is AVI-E6 en hoger. Met
paginagrote karikaturale, stripachtige illustraties in grijstinten. Omslag met
serie-uiterlijk. Het binnenwerk oogt wat goedkoop met pagina's van ruw
papier. De herkenbare schoolsituatie zal kinderen aanspreken. Voor goede
lezers vanaf ca. 7 jaar. Julienne van den Heuvel

*zie a.i.'s deze week voor nog zeven
nieuwe delen in de reeks 'Bolleboos'.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 27 / 302



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
7-10 jaar Makkelijk lezen

©2012 NBD|Biblion 89

2011-44-3091

Bartels, Berdie • Net als in de film
Net als in de film / Berdie Bartels ; met tek. van Marie͏̈lla van de Beek. - 1e dr. -
Tilburg : Zwijsen, 2012. - 58 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Vriendschap)
ISBN 978-90-487-1045-4
Ondanks hun beloften hebben Annabels ouders na hun verhuizing geen
einde gemaakt aan hun voortdurend geruzie. Tegenover Annabel (ik-figuur)
doen ze of alles koek en ei is, maar Annabel weet wel beter! Na de zoveelste
schreeuwpartij ontvlucht ze het huis en komt niet alleen een jongen tegen die
kennelijk iets te verbergen heeft, maar ook een vrouw aan wie alles nep lijkt.
Leeft iedereen in een nepwereld, zoals in de film? Vlot verhaal met simpele
griezelelementen en met overwegingen over eenzaamheid, over echt en
nep en over je anders voordoen dan je bent of je je voelt. Acht paginagrote
tekeningen in zwart-wit met veel details ondersteunen de tekst op een leuke
manier. Het boek maakt deel uit van de serie 'Zoeklicht'* voor kinderen die
moeite hebben met lezen, AVI-E5. Vanaf ca. 9 jaar. Virgi Smits-Beuken

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 17 / 212

2011-44-3088

Bon, Annemarie • Dat wordt feest!
Dat wordt feest! / Annemarie Bon ; met tek. van Marie-José van der Linden. - 1e dr. -
Tilburg : Zwijsen, 2012. - 57 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Vriendschap)
ISBN 978-90-487-1042-3
Als de ouders van Merle een nachtje weggaan en de oppas niet komt
opdagen, zijn Merle (11, ik-figuur) en haar vriendin Pleun alleen thuis. In
het begin is het leuk, maar als het donker wordt, is het toch wel spannend.
En wat zijn dat voor enge geluiden? Gelukkig hebben ze een telefoon.
Deel uit de serie 'Zoeklicht'*, voor moeilijk lezende kinderen. De angst
van de meisjes is realistisch beschreven. In korte tijd gebeurt veel in
het verhaal. Reclameslogans die her en der in de teksten staan, zouden
verwarrend kunnen zijn voor kinderen, omdat niet altijd duidelijk is dat
het reclameteksten betreft; ze zijn wel cursief afgedrukt. De tekst is
rechts niet uitgelijnd; dit zorgt voor een overzichtelijke bladspiegel. De
paginagrote illustraties zijn een combinatie van foto’s van gezichten en
pentekeningen. De verhoudingen van armen, benen etc. zijn afwijkend. De
sfeer van de illustraties sluit aan bij de spanning in het boek. Vanaf ca. 9 jaar.
drs. R. van der Meer

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 17 / 214
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2011-44-3096

Dam, Arend van • Wie is de Poolse jongen?
Wie is de Poolse jongen? / Arend van Dam ; met tek. van Joyce van Oorschot. - 1e dr. -
Tilburg : Zwijsen, 2012. - 59 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Avontuur)
ISBN 978-90-487-1052-2
Hoewel ze elkaar nauwelijks kennen, betrekt Witold zijn klasgenoot Paul
in zijn zoektocht naar een verdwenen schilderij van Rembrandt. Het wordt
een reis in heden en verleden, in Nederland en in Polen, bijgestaan door
beider opa’s en met een verrassend slot. Makkelijk te lezen deeltje in de serie
'Zoeklicht'*. Goed geschreven verhaal in acht getitelde hoofdstukjes van vijf
à zes pagina’s, afgewisseld met acht paginagrote zwart-witillustraties van de
twee hoofdpersonen. In korte zinnen met veel dialoog en vleugjes historie
wordt de spanning opgevoerd, AVI-M6. Rustige bladspiegel, royale interlinie,
duidelijk lettertype met schreefjes gedrukt op zwaar wit papier. Stevig
gebonden met illustratie in kleur op het omslag van een van de jongens, die
echter meer op een meisje lijkt. Vanaf ca. 9 jaar. J.H.J.B. Boelens

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 17 / 225

2011-44-3098

Ede, Bies van • Geheime gangen
Geheime gangen / Bies van Ede ; met tek. van Eric J. Coolen. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 59 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Avontuur)
ISBN 978-90-487-1050-8
In het weekend is Sybrand bij zijn vader en doordeweeks is hij bij zijn moeder.
Zijn vader is net verhuisd naar de oude binnenstad, en Sybrand kent de buurt
nog niet en heeft er ook nog geen vrienden. Zijn vader heeft een luchtfoto
van de buurt gekocht en daarop ontdekt Sybrand een grote tuin, die er
volgens hem niet is. Samen met Marianne, een meisje uit de buurt, gaat hij
door stegen, gangen, tuinen en binnenplaatsen op zoek naar de mysterieuze
tuin. Tijdens deze zoektocht komen zij allerlei mensen tegen en uiteindelijk
weten zij het geheim van de grote tuin (en de foto) op te lossen. Deeltje
uit de serie 'Zoeklicht'*, voor kinderen die nog enige moeite hebben met
lezen. Het verhaal is vlot geschreven, aangepast aan het leesniveau van de
beoogde doelgroep, AVI-E5 en de spanning wordt redelijk goed opgebouwd,
met een verrassend, niet erg voorspelbaar slot. Ook binnen de hoofdstukken
is er sprake van een duidelijke spanningsboog. De acht paginagrote zwart-
witillustraties en de omslagillustratie komen als slechte cartoons over, zijn
weinig esthetisch en geven geen extra dimensies aan de tekst; ze zijn voor de
lezer alleen rustmomenten. Vanaf ca. 9 jaar. Toin Duijx

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 17 / 231
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2011-44-3093

Hoebrechts, Els • Droombrieven
Droombrieven / Els Hoebrechts ; met tek. van Helen van Vliet. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 58 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Vriendschap)
ISBN 978-90-487-1047-8
Jasmijn weet zich geen raad met de pas ontstane gezinssituatie. Moeder is
spoorslags vertrokken naar vrienden. Vader probeert zo goed mogelijk het
gezin draaiende te houden. Gelukkig is er vriend Paco die Jasmijn – door
droombrieven te schrijven – helpt met haar verdriet. Dan blijkt de ware aard
van moeders vertrek: ze heeft haar oudste dochter als adoptiekind afgestaan
aan een Oostenrijkse familie. Jasmijn ziet beslist niet uit naar haar onbekende
halfzus. Het einde, waarbij allerlei familieverhoudingen worden blootgelegd,
doet ietwat gekunsteld aan. Boekje uit de serie ‘Zoeklicht’* voor minder
snelle lezers die inhoudelijk een verhaal met zwaardere thematiek, maar
een lager leesniveau krijgen voorgeschoteld, AVI-M6. Naast het vermelde
thema ‘vriendschap’ zijn ook gezin en adoptie belangrijke onderwerpen. De
problemen worden door de summiere omvang van het boek snel afgewikkeld.
De acht paginagrote zwart-witte aquarellen zijn een leuke aanvulling
en beelden vooral emotiemomenten uit. Een vlot leesbaar verhaal over
gevoelens. Voor minder snelle lezers vanaf ca. 9 jaar. Ton Jansen

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 17 / 239

2011-46-0300

Hoffman, Marjon • Floor schrijft (straf)regels
Floor schrijft (straf)regels / Marjon Hoffman ; met tek. van Georgien Overwater. -
Amsterdam : Ploegsma, cop. 2012. - 144 p : ill ; 22 cm + balpen. - Bijlage ontbreekt.
ISBN 978-90-216-6991-5
Het leven valt niet mee voor de 9-jarige Floor (ik-figuur). Waarom moet je
vijftig landen uit je hoofd leren? Waarom mogen ouders wel liegen tegen de
juf en jij niet? Wat moet je doen als je beste vriendin overal het beste in is
en als diezelfde vriendin je laat zitten voor een andere, rijkere Floor? Kortom
genoeg om over na te denken, ook al ben je nog maar 9 jaar. Onafhankelijk
te lezen deel uit de reeks over Floor. Elk hoofdstuk begint met een regel van
Floor, het verhaal dat volgt (ca. tien pagina's) vertelt over de totstandkoming
van deze regel, bv.: Als twee kinderen dezelfde naam hebben, mogen andere
kinderen niet een van de twee voortrekken. Elk hoofdstuk is een nieuw
verhaal en vertelt iets over het dagelijks leven van Floor. Zeer herkenbaar
en humoristisch. Vlot helder taalgebruik in korte zinnen. Met de bekende
zwart-witte, kriebelige en grappige pentekeningen van Georgien Overwater,
verschillend in grootte. Kleurrijk, humoristisch omslag. Heerlijk leesboek over
gewone, niet te ingewikkelde zaken, die iedereen, (meer meiden dan jongens)
vanaf ca. 8 jaar zal herkennen. Didi Klijnsma-de Boer

MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 17 / 240
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2011-44-3094

Hofmans, Jørgen • Het geheim van de Dode Vallei
Het geheim van de Dode Vallei / Jørgen Hofmans ; met tek. van Johan Klungel. - 1e dr. -
Tilburg : Zwijsen, 2012. - 58 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Avontuur)
ISBN 978-90-487-1048-5
Twee broertjes ontdekken bij een stiekeme duiktocht tijdens hun vakantie
in Namibië een half scheepswrak. Van een oude man krijgen ze een brief
mee op hun speurtocht naar de andere helft, waar hopelijk de eeuwenoude
geluksspin met zeven poten nog op het goud en de juwelen past. Maar twee
duistere figuren volgen hen. Deel uit de serie 'Zoeklicht'*, die bedoeld is voor
kinderen met leesmoeilijkheden. Korte hoofdstukken, een ruime bladspiegel,
tekst in fladderzetsel en acht paginagrote grappige zwart-wittekeningen
maken het verhaal goed leesbaar, AVI-E4. Het overigens stevige en frisse
uiterlijk is wel overduidelijk dat van een boekje met leesoefenstof, waar
er zoveel van zijn. Het fantasieniveau is dat van kinderen vanaf ca. 7 jaar,
oudere kinderen prikken waarschijnlijk door de naïeve toevalligheden heen.
Vanaf ca. 9 jaar. Ellie de Ridder

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 17 / 242

2012-09-4040

Knister • De wensenfles
De wensenfles / Knister ; tek.: Birgit Rieger ; [vert. uit het Duits en bew.: Merel Leene].
- [1e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, cop. 2012. - 48 p : tek ; 22 cm. - (Heksje Lily)
ISBN 978-90-206-8312-7
Dit is het twaalfde* verhaal over Lilly, een hip uitziend meisje dat dankzij een
toevallig gevonden toverboek situaties naar haar hand kan zetten. In dit deel
tovert Lilly een geest uit een fles. Daar kun je vast veel leuks mee beleven.
Maar dan vindt haar broertje Leon de fles. Het verhaal is vlot geschreven,
met veel korte zinnen en dialogen, AVI-E4. Het is fantasierijk en grappig,
niet alleen door de tovenarij, maar ook door talige grapjes. De tekst wordt
omgeven door veel gekleurde tekeningen en losse elementen als sterretjes,
die het geheel een feestelijk en uitbundig karakter geven. Een overzichtelijke
bladspiegel, een grote, schreefloze letter en een ruime interlinie zorgen
voor een goede leesbaarheid. Heksje Lilly is in Duitsland heel populair, met
veel titels, dvd’s, pc-games en allerlei merchandising. Stevig uitgegeven
leesboekje met een vrolijk omslag en een aantrekkelijk leeslint met het plastic
poppetje Lilly eraan. Vanaf ca. 7,5 jaar. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor zeven
herdrukken over 'Heksje Lilly'.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 7.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 28 / 256
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2011-44-3097

Kunst, Marco • Vermist in de sneeuw
Vermist in de sneeuw / Marco Kunst ; met tek. van Jan De Kinder. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 57 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Avontuur)
ISBN 978-90-487-1051-5
Twee dikke vrienden uit groep acht, Wesley en Jeroen, hebben elkaar
gezworen hun geheime plek in de duinen aan niemand te vertellen. Als
Wesley tijdens een sneeuwstorm vermist wordt, vermoedt Jeroen waar hij zit
en gaat alleen op zoek. In dit deel uit de serie 'Zoeklicht'* voor kinderen met
een leesachterstand, in het thema avontuur, wordt in tien korte hoofdstukjes
de spanning goed opgevoerd en tot de laatste bladzijde vastgehouden in
het chronologisch vertelde verhaal. De gebeurtenissen zien we door Jeroens
ogen en zijn in de tegenwoordige tijd beschreven. De vele korte zinnen
worden afgewisseld met een wat langere, zodat het ritme in het proza niet
verstoord wordt, AVI-M6. De enkele lange woorden zijn een mooie uitdaging
en de dialogen zijn levensecht. De acht wat schetsmatige, paginagrote
zwart-witillustratie dragen bij aan de avontuurlijke sfeer en de hachelijke
situatie waarin de jongens verkeren, hoewel ze op de tekeningen wat jong
ogen voor achtstegroepers. Het is een spannend verhaal over een hechte
vriendschap met een verrassende, eigentijdse ontknoping. Vanaf ca. 9 jaar.
S. Roest-Mouissie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 17 / 246

2011-44-3092

Mous, Mirjam • Voor altijd vriendinnen!
Voor altijd vriendinnen! / Mirjam Mous ; met tek. van Marja Meijer. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 59 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Vriendschap)
ISBN 978-90-487-1046-1
Steffie gaat met haar vader in Spanje kamperen. Op de camping ontmoet ze
Marloes en haar moeder. Steffie en Marloes worden hartsvriendinnen. Omdat
ze ver van elkaar wonen, vrezen ze dat ze elkaar na de vakantie niet meer
zullen zien. Ze verzinnen allerlei plannen om dat te verhinderen. Zou het
lukken om hun ouders aan elkaar te koppelen of is weglopen een alternatief?
Het leven op de camping, de vriendschap tussen de twee meiden en hun
gekke plannen zorgen voor actie en afwisseling. Zowel de situaties als de
gevoelens zijn, vooral voor meisjes, heel herkenbaar. Het verhaal evolueert
naar een climax en een onverwacht, wensvervullend slot. Deel uit de serie
'Zoeklicht'*. De tekst van dit makkelijk-lezenboek is verdeeld over twaalf
korte hoofdstukken. Door de duidelijke tekstschikking en de vele dialogen
leest het vlot. Woordgebruik en zinsbouw zijn eenvoudig, AVI-E6. Met acht
eenvoudige paginagrote zwart-wittekeningen. Een inleefbaar en ontspannend
leesboek voor zwakke lezers vanaf ca. 9 jaar. Ria de Schepper

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 17 / 253
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2011-44-3089

Nielandt, Dirk • Echte vrienden?
Echte vrienden? / Dirk Nielandt ; met tek. van Mark Janssen. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen,
2012. - 59 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Vriendschap)
ISBN 978-90-487-1043-0
Tim heeft alles mee: hij is supergoed in sport, zingt in een band, ziet er goed
uit en is ook nog slim. Iedereen wil vrienden met hem worden en menig
meisje heeft een oogje op hem. Niets te klagen dus, alleen… zijn enige béste
vriendin Luna gaat verhuizen en volgens Tim zijn alle andere vrienden nep.
Dan komt Luna met een plan om erachter te komen wie wél echte vrienden
zijn. Voor leerlingen van de bovenbouw die moeite hebben met lezen is de
serie ‘Zoeklicht’* ontwikkeld, waarin verhaal en leesniveau speciaal op de
doelgroep zijn afgestemd. Dit deel neemt het thema vriendschap onder
de loep in een luchtig verhaal met komische wendingen en onalledaagse
belevenissen. De onderliggende boodschap komt duidelijk uit de verf zonder
moralistisch te zijn. Er zijn tien getitelde hoofdstukken van gemiddeld vier
pagina’s, opgevrolijkt met acht grappige illustraties in grijstinten. Elke zin
begint op een nieuwe regel. De schrijfstijl is direct en krachtig, met korte
zinnen in de tegenwoordige tijd, begrijpelijk taalgebruik en veel dialoog, AVI-
M5. Fantasievol en amusant boek. Vanaf ca. 9 jaar. S.E. van Zonneveld

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 17 / 255

2012-13-1510

Oordt, Wieke van • Kids Factor
Kids Factor / Wieke van Oordt ; ill. Gerben Valkema. - Amsterdam : Leopold, 2012. -
173 p : ill ; 23 cm. - Omslag vermeldt: Avontuur.
ISBN 978-90-258-6070-7
Alex(andra), Jim en Samira gaan net als vorig jaar in de vakantie naar een
Kinderdorp, waar ze hutten bouwen en spelletjes doen. Alex voelt al snel aan
dat er iets veranderd is. Het blijkt dat er filmopnames worden gemaakt. De
kinderen reageren verschillend, maar het ongemerkt filmen heeft hoe dan ook
invloed op hun gedragingen: de spontaniteit is er nu vanaf. De vlot vertelde
tekst wordt gelardeerd met cartoonachtige zwart-wittekeningen, soms met
tekstballonnen. De tekstpagina's staan in een kader, een grijze band met
getekende spijkertjes. De tekst is gedrukt in een goed leesbare schrijfletter
en is rechts niet uitgelijnd. Het eigentijdse taalgebruik is herkenbaar voor de
doelgroep, maar kan snel verouderd overkomen. Ontspanningslectuur voor
lezers vanaf ca. 8 jaar. W. van der Pennen-Schleicher

MLP.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 28 / 269
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2011-48-1961

Owen, Laura • Hennie de klungelige heks
Hennie de klungelige heks / Valerie Thomas [i.e. Laura Owen, tekst] ; Korky Paul [ill ;
vert. uit het Engels: Loes Randazzo]. - Amsterdam : Memphis Belle, cop. 2012. - 172
p : ill ; 26 cm. - Vert. van: The misadventures of Winnie the Witch. - Oxford : Oxford
University Press, 2011. - Titelpagina is een misdruk. - Werkelijke auteur is Laura Owen.
ISBN 978-90-894179-0-9
Deze kloeke bundel met acht hilarische heksenverhalen vertelt ons de
avonturen van de onhandige toverheks Henny en haar kat Helmer. We volgen
haar als ze een billenvriendelijke heksenslip maakt, bij het verzamelen van
vreemde etenswaren, tijdens een tocht in een zeepbel, bij het zeevissen, op
een rommelmarkt, in het circus, op het voetbalveld en tijdens schatgraven
in een museum. Maar overal waar ze opduikt lopen de zaken gigantisch uit
de hand. Het zijn vooral de tientallen doldwaze, cartooneske illustraties die
over het boek lijken te zijn uitgestrooid die het al op het eerste gezicht voor
kinderen zo aantrekkelijk maken. Ze zijn door de veelgeprezen illustrator
vervaardigd in een kleurige gemengde techniek met natuurlijk nogal wat
‘heksenissig’ zwart en vaak paginagroot, maar ook pietepeuterig klein waar
nodig. De paginanummers zijn grappig versierd. De vaak allitererende tekst in
duidelijke drukletters is op veel plaatsen doorspekt met woorden en kreten in
een groot, vaak handgeschreven lettertype. Dit maakt het nog aantrekkelijker
om (voor) te lezen. Over Hennie de heks verschenen eerder 'Hennie de
lachende heks'*, en vele prentenboeken voor een iets jongere doelgroep.
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Jos Weinberg

MLP. *2010-10-0875 (2011/36).
Genre : sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 16.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 24 / 264

2011-44-3382 Heruitgave

Pilkey, Dav • De avonturen van Kapitein Onderbroek
De avonturen van Kapitein Onderbroek : een heroi͏̈sch avontuur / door Dav Pilkey ;
[vert. uit het Engels: Tjibbe Veldkamp]. - Utrecht : De Fontein, cop. 2012. - 127 p : ill ;
23 cm. - Vert. van: The adventures of Captain Underpant. - The Blue Sky Press, cop.
2012. - Oorspr. uitg.: New York : Scholastic, cop. 1997. - Oorspr. Nederlandse uitg.:
Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, 2000.
ISBN 978-90-261-2957-5
De vrienden Sjors en Harold zitten op de Toon Hermans basisschool en
beleven veel plezier aan het uithalen van allerlei kattenkwaad. Bij de
rugbywedstrijd tussen de Hermans Halvegaren en de Stronkdorp Stinkerds
laten ze werkelijk alles in het honderd lopen. De directeur meneer Krupp
heeft alles op videoband vastgelegd en chanteert de twee jongens met deze
band. Maar met een bijzondere ring weten zij de directeur te hypnotiseren
en hem te veranderen in Kapitein Onderbroek, de superheld uit de strip
die Sjors en Harold tekenen. Uitermate humoristisch, vlot geschreven
verhaal met op elke pagina zwart-witillustraties. Soms nemen de illustraties
het verhaal over (en ontstaat al bladerend een echte animatie). Een van
de strips van de jongens is ook in het boek opgenomen. De lezer zal
meeleven met de fantastische belevenissen van Sjors en Harold en dankzij
de goed volgehouden spanningsboog geboeid blijven tot het slot. Voor
de minder geoefende lezer biedt het boek door de combinatie van korte
tekstfragmenten en veel illustraties extra veel leesplezier. Herdruk met
nieuwe vertaling van Tjibbe Veldkamp. Vanaf ca. 8 jaar. Toin Duijx

MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 28 / 273
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2011-44-3095

Rooijers, Els • Een akelig avontuur
Een akelig avontuur / Els Rooijers ; met tek. van Saskia Halfmouw. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 58 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Avontuur)
ISBN 978-90-487-1049-2
Ivo gaat naar een zomerkamp in de Ardennen. Diezelfde avond is er een
dropping. Danny zegt de weg terug te weten, maar de groep verdwaalt. Door
Ivo's aantekeningen weet hij waar ze zijn, maar ze raken Danny en Mario
kwijt en het wordt donker. Ivo gaat alleen op zoek naar Danny en Mario, die
echt in de problemen zitten. Boekje uit de serie ‘Zoeklicht’* voor minder
snelle lezers die inhoudelijk een verhaal met zwaardere thematiek, maar
met een lager leesniveau krijgen voorgeschoteld, AVI-M5. Eenvoudig, maar
spannend verhaal in korte zinnen over een jongen die, omdat hij als laatste bij
de groep komt, buitengesloten wordt en ook nog eens best onzeker is, ook al
heeft hij zich als enige goed voorbereid. Geïllustreerd met acht paginagrote,
eenvoudige maar leuke zwart-wittekeningen die de sfeer goed ondersteunen.
Vanaf ca. 9 jaar. Toos Verhoeven-van Raamsdonk

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 17 / 257

2011-44-3090

Scholtens, Anneke • Dat wil ik niet!
Dat wil ik niet! / Anneke Scholtens ; met tek. van Juliette de Wit. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 58 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Vriendschap)
ISBN 978-90-487-1044-7
In dit deeltje uit de serie 'Zoeklicht'* (technisch makkelijk, thema uit de
belevingswereld van bovenbouwleerlingen) gaat Dide naar een nieuwe
school. Ze maakt niet makkelijk vrienden en haar bril met sterke glazen is
al gauw een reden tot pesten. Jessica neemt Dide meteen tot ‘vriendin’.
Ze neemt Dide mee naar de winkel om snoepjes te pikken, geeft Dide een
vriendschapsringetje en geeft aan dat echte vrienden aan alles meedoen.
Mee doen met pikken en meedoen met anderen laten schrikken. Als Dides
oom Faisal hier de dupe van wordt en in het ziekenhuis belandt, vertelt Dide
alles aan haar ouders. In deze compacte, kleine uitgave kunnen kinderen uit
de bovenbouw die niet zo gemakkelijk (technisch) lezen, op niveau oefenen
vanuit een voor de doelgroep aansprekend thema, AVI-E5. Een wat groter,
duidelijk lettertype, een ruime witspiegel en enkele paginagrote prenten
maken het lezen nog aangenamer. Ook al is het verhaal zó toevallig dat
bovenbouwleerlingen hier wel doorheen kijken, dit boekje (net als de rest van
de serie) helpt de moeizaam lezende leerlingen om te blijven oefenen en te
blijven lezen. Vanaf ca. 9 jaar. Hannelore Rubie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen uit de serie 'Zoeklicht'.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 17 / 258
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2011-46-0304

Velde, René van der • Stijn, uitvinder
Stijn, uitvinder / René van der Velde ; met tek. van Georgien Overwater. - Amsterdam :
Ploegsma, cop. 2012. - 104 p : ill ; 22 cm
ISBN 978-90-216-6995-3
Twaalf heerlijke nonsensverhaaltjes over Stijn (ik-figuur), die in evenzoveel
hoofdstukken in totaal wel twaalf verschillende uitvindingen doet. De eerste
uitvinding is overigens die waarin Stijn uitvindt dat hij uitvinder is. Dit soort
humor wordt in de rest van het boek vastgehouden. Om zijn leven wat
dragelijker te maken bedenkt Stijn – het liefst nadenkend op de wc met de
bril omlaag en zijn broek gewoon omhoog – zijn fantastische uitvindingen.
Die brengt hij vrijwel onmiddellijk thuis of op school in praktijk. Niet iedereen
is daar echter even gelukkig mee, want soms gaat het wel eens een beetje
(of helemaal) fout. Stijn leeft een onbezorgd leventje in een wereld met als
grootste vijanden zijn vochtig zoenende tante, zijn louter grommend door
het leven gaande puberbroer en de onvermijdelijke bullebak uit groep acht.
Dankzij de korte zinnen en het frisse taalgebruik zijn alle verhalen uitermate
geschikt om voor te lezen, en voor iets oudere kinderen die moeite hebben
met lezen. De vele eenvoudige zwart-witillustraties sluiten goed aan bij de
tekst. Aanwinst. Vooral omdat dit boek bewust is geschreven om een leemte
te vullen: aanstekelijke en korte (school)verhalen voor de middenbouw. Vanaf
ca. 8 jaar. Silvester van der Pol

MLP.
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 25 / 276

2011-47-0726

Wit, Joke • Lars gaat los!
Lars gaat los! / Joke Wit ; met ill. van Alex de Wolf. - Heerenveen : Columbus, cop.
2012. - 84 p : ill ; 24 cm
ISBN 978-90-854320-1-2
Lars en zijn vriendinnetje Emma zitten in groep zes. Lars is verlegen en
wordt daardoor gepest door Joris. Lars zegt toch niets terug, denkt Joris.
Pas wanneer hij vervelende krabbels op Hyves krijgt, vertelt Lars alles aan
zijn ouders. Dan wordt Lars opgesloten in de materialenkast bij gym. Wie
heeft dat gedaan? De schrijfster heeft een actueel thema verpakt in een
herkenbaar verhaal over leerlingen in groep zes. Ze beschrijft in realistisch
en natuurlijk taalgebruik de vriendschappen in de klas, het buitenspelen,
de typische dingen van deze tijd zoals waveboarden en breakdance, en
de dynamiek in een groep. Het verhaal is origineel en heeft een goede
spanningsopbouw met een spetterend slot. Het thema is evenwichtig
uitgewerkt, waardoor het verhaal aan diepgang wint. De levendige dialogen
maken het tot een aantrekkelijk kinderboek, waar de speelse zwart-witte
illustraties zeker een bijdrage aan leveren. Voor zowel jongens als meisjes van
de middenbouw, ook degenen die wat meer moeite met lezen hebben, AVI-
E4. Vanaf ca. 7,5 jaar. J.W. Hakvoort

MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 7.95
Volgnummer : 22 / 226
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2011-44-3099

Vervloed, Peter • Gevaar aan De Waterkant
Gevaar aan De Waterkant / Peter Vervloed ; met tek. van Peter van Harmelen. - 1e dr. -
Tilburg : Zwijsen, 2012. - 59 p : tek ; 22 cm. - (Zoeklicht. Avontuur)
ISBN 978-90-487-1053-9
Het verhaal speelt in Suriname. Bij toeval ontmoet Sigi, die alleen met zijn
moeder woont, een zwerver in een verlaten huis. De man lijkt meer over
hem te weten. Wanneer Sigi naar het huis teruggaat, wordt de man met
een pistool bedreigd vanwege zijn drugsverleden. Samen met zijn vrienden
helpt Sigi hem te ontkomen. Deel in de al lang lopende serie 'Zoeklicht'*
voor moeilijk lezenden die jaarlijks aangevuld wordt met nieuwe titels. Het
vermelde thema is 'avontuur'. De tekst is rechts niet uigelijnd, AVI-E6. Het
verhaal is erg onwaarschijnlijk. Waarom zou Sigi al zijn spaargeld spenderen
aan de vlucht van de man nog voordat hij weet dat het zijn vader is? Dit
laatste is helemaal wel erg toevallig. Het einde is wensvervullend: Sigi
heeft zijn vader terug, die bovendien zijn leven gebeterd heeft. Met acht
aantrekkelijke paginagrote zwart-witte pentekeningen. Vanaf ca. 9 jaar.
Julienne van den Heuvel

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog elf
nieuwe delen in de serie 'Zoeklicht'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 17 / 267
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2012-15-2931

Cant, Amanda • A picnic surprise!
A picnic surprise! / written by Amanda Cant ; ill. by Ángeles Peinador. - [Repr.]. -
Oxford : Macmillan Education, 2012. - 15 p : ill ; 21 cm. - (Macmillan children's readers.
Level 2). - 1e dr.: 2007.
ISBN 978-0-230-01008-6
Het is een zonnige ochtend. De moeder van Sarah en Jack wil de kinderen
meenemen naar het park voor een picknick. Sarah verzamelt alle spullen,
maar Jack verveelt zich. Tot ze in het park zijn! Eenvoudig verhaaltje uit de
reeks 'Macmillan Children's Readers'* op level 2 van zes levels, met grote,
heldere en vrolijke tekeningen vol herkenbare taferelen, waarin voornamelijk
tekstballonnetjes staan met heel eenvoudige, korte teksten die al op jonge
leeftijd gelezen kunnen worden. Het beeldwoordenboek achterin helpt daar
zeker ook bij. Met een tweetal opdrachten achterin. Een aantrekkelijke
uitgave voor Nederlandse basisscholen die op jonge leeftijd met Engels
beginnen. Vanaf ca. 7 tot 9 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
Genre : enge
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 244

2012-15-2930

Cant, Amanda • Football crazy
Football crazy / written by Amanda Cant ; ill. by David Lock. - [Repr.]. - Oxford :
Macmillan Education, 2011. - 31 p : ill., foto's ; 21 cm. - (Macmillan children's readers.
Fact & fiction. Level 4). - Bevat tevens: What a goal!. - 1e dr.: 2007.
ISBN 978-0-230-01016-1
Voetbal is tegenwoordig een populaire sport voor zowel jongens als meisjes.
Dit studieboekje geeft allereerst wat algemene informatie over bekende
spelers en toernooien, geïllustreerd met acht paginagrote kleurenfoto’s. Dan
volgt een verhaal in de vorm van een ballonstrip. De enthousiaste voetballers
Felix en Nina sporten met andere kinderen tijdens een strandvakantie.
Nina is doelvrouw en weet tot woede van een teamgenoot een penalty
niet te stoppen. Ze mag niet meer meedoen, maar verzint iets slims om
de jongens lik op stuk te geven. Het boekje is deel van de reeks 'Macmillan
Children's Readers'* op level vier van in totaal zes moeilijkheidsgraden.
Het helpt kinderen bij het aanleren van in zinnen verpakte Engelstalige
basisstructuren en het opbouwen van een elementaire woordenschat. Een
aantal woorden uit de tekst worden aan het slot met 32 kleine tekeningen
samenvattend verbeeld in een beeldwoordenboek. Achterin zijn bovendien
verwerkingssuggesties opgenomen, variërend van een kleurplaat tot
leesopdrachten, van tussen goed en fout kiezen tot zinnetjes maken en van
plaatjes met tekst verbinden tot je eigen mening geven. Leuke uitgave voor
Nederlandse basisscholen die op jonge leeftijd met Engels beginnen. Vanaf
ca. 8 tot 10 jaar. Jos Weinberg

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
SISO : J 619.11
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 245
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2012-11-5906

Michaels, Jade • What's that noise?
What's that noise? : original story / written by Jade Michaels ; ill. by John Bennett
and John Dunne. - [Repr.]. - Oxford : Macmillan Education, 2010. - 23 p : ill ; 21 cm. -
(Macmillan children's readers. Level 4). - Oorspr. uitg.: Macmillan Education Australia,
2002. - 1e dr. van deze uitg.: 2004.
ISBN 978-1405057196
Twee muisjes schrikken van een vreemd lawaai in huis. Ze vragen hun oom
op onderzoek uit te gaan en die ontdekt een kind dat niet al te best viool
speelt. Het is een kunst om leuke boekjes te schrijven voor kinderen die pas
net kunnen lezen. De beperkte vocabulaire staat een bijzondere plot vaak in
de weg. Dit verhaal begint in ieder geval goed. Het is echter jammer dat het
zo abrupt eindigt en de clou zo flauw is. Een sterker verhaal was niet alleen
goed mogelijk geweest, maar ook noodzakelijk om het leesplezier bij kinderen
te vergroten. Een pluspunt is wel weer de leuke illustraties, iets wat nog wel
eens over het hoofd wordt gezien bij het maken van dit soort boekjes. De
paginavullende en kleurige tekeningen hebben een duidelijke meerwaarde.
Achter in het boekje staan leuke spelopdrachten voor tekstbegrip, waarbij
ook een beeldwoordenboek door de illustratoren is verzorgd. Dit boekje uit
de reeks 'Macmillan Children's Readers'* op level 4 van zes levels is een
aantrekkelijke uitgave voor Nederlandse basisscholen die op jonge leeftijd
met Engels beginnen. Vanaf ca. 8 tot 10 jaar. Gerben Pelgröm

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
Genre : enge
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 257

2012-11-5908

Miles, Leanne • Riverboat Bill
Riverboat Bill : original story / by Leanne Miles ; ill. by Sue O'Loughlin and John
Dunne. - [Repr.]. - Oxford : Macmillan Education, 2010. - 23 p : ill ; 21 cm. - (Macmillan
children's readers. Level 4). - Oorspr. uitg.: Macmillan Education Australia, 2002. - 1e
dr. van deze uitg.: 2004.
ISBN 978-1405057288
Bill woont samen met zijn kat in een boot en is voortdurend op weg. Hij
vaart naar alle uithoeken van de wereld. In India komt hij apen en tijgers
tegen, in Australië natuurlijk kangoeroes, maar ook een krokodil. In een
rivier in Afrika ziet hij een nijlpaard en in het Caraïbisch gebied blijkt een
stok die uit het water steekt, iets heel bijzonders te zijn. Deel uit de reeks
'Macmillan Children's Readers'*. In dit leuke en kleurig geïllustreerde boekje
staat de tekst in duidelijke letters bovenaan de bladzijde. Ook vinden we
bij de afbeeldingen steeds één of twee tekstballonnen, waarin de tekst
van de hoofdpersonen staat vermeld. Achter in het boekje staan leuke
oefeningen. Ook is een beeldwoordenboekje afgedrukt met de belangrijkste
woordjes uit de tekst. Kinderen die een woordenschat bezitten van zo’n 600
woorden kunnen dit boekje lezen, level 3 van zes levels. Zeer geschikt voor
basisschoolleerlingen vanaf ca. 8 tot 10 jaar. B. Handgraaf

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
Genre : engeze
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 258
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2012-15-2929

Ormerod, Mark • Birds
Birds / written by Mark Ormerod ; ill. by Red Giraffe. - [Repr.]. - Oxford : Macmillan
Education, 2011. - 31 p : ill., foto's ; 21 cm. - (Macmillan children's readers. Fact &
fiction. Level 3). - Bevat tevens: The mysterious egg. - 1e dr.: 2007.
ISBN 978-0-230-01012-3
Nadat kenmerken van vogels zijn gegeven, worden een zestal vrij bekende
vogelsoorten summier behandeld. Hoe zien ze er uit en er wordt een
bijzonder kenmerk gegeven, bv. de uil die overdag slaapt en 's nachts
vliegt. Elke vogelsoort beslaat één bladzijde met een duidelijke foto en
soms een tekening, omdat iets kenmerkends niet te fotograferen is (nest
van een specht in de stam van een boom). Hierna volgt een verhaal
over een ei, dat gevonden wordt door kinderen en na onderzoek van een
flamingo uit de dierentuin blijkt te zijn. Achterin een aantal zeer gevarieerde
oefeningen over de informatie en het verhaal. Zoals waar of niet waar vragen,
invuloefeningen, kruiswoordpuzzel etc. Het boek eindigt met een beeld
woordenlijst. Deel uit de reeks 'Macmillan Children's Readers'*. Eenvoudig
taalgebruik (tegenwoordige tijd), tekst van drie tot vier regels in duidelijke
letter. Titel en bijzondere kenmerken in een andere kleur. Level 3 van zes
levels. Goed te gebruiken voor Nederlandse basisscholen die op jonge leeftijd
met Engels beginnen. Vanaf ca. 8 tot 10 jaar. Didi Klijnsma-de Boer

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
SISO : J 598.3
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 260

2012-11-5905

Ormerod, Mark • Wild animals
Wild animals / written by Mark Ormerod ; ill. by Studio Pulsar. - Oxford : Macmillan
Education, 2011. - 31 p : ill ; 21 cm. - (Macmillan children's readers. Level 3)
ISBN 978-0-230-40493-9
De serie 'Macmillan Children's Readers'* is bedoeld om kinderen van 6-12
jaar, met een extra hoeveelheid fictie en non-fictie, zich de basisstructuur
en -woordenschat eigen te laten maken die in elke methode Engels voor
basisscholieren wordt aangeboden. Dit deel van de serie (level 3 van zes
levels) bevat eerst tien pagina’s met informatie over diverse wilde dieren
(met foto’s, plus ‘verbazingwekkende feiten’ met bijbehorende humoristische
cartoons). Daarna volgt een beeldverhaal met grappige, helder gekleurde
tekeningen en tekstballonnetjes over een schoolklas die tijdens een schoolreis
op de camping geconfronteerd wordt met een hondenbak die steeds leeg
gegeten blijkt te zijn door een ongenode gast. Dat mysterie moet opgelost
worden. Ten slotte is er een deel van vijf bladzijden met allerlei activiteiten
(invuloefeningen, kruiswoordpuzzel enz.) om het gelezene te toetsen, plus
twee bladzijden beeldwoordenboek. De teksten kunnen worden beluisterd via
www.macmillanenglish.com/MCR (British English, met duidelijke uitspraak).
Een zeer aantrekkelijke uitgave voor Nederlandse basisscholen die op jonge
leeftijd met Engels beginnen. Vanaf ca. 8 tot 10 jaar. Virgi Smits-Beuken

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
SISO : J 598.9
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 261
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2012-11-5904

Palin, Cheryl • The unhappy giant
The unhappy giant / written by Cheryl Palin ; ill. by Estrella Fages. - [Repr.]. - Oxford :
Macmillan Education, 2010. - 23 p : ill ; 21 cm. - (Macmillan children's readers. Level
3). - 1e dr.: 2004.
ISBN 978-1405057301
In het grote huis met de grote tuin woont een grote reus. Maar hij is niet
vriendelijk voor de kinderen, die dan ook bang zijn voor hem. Als hij op
een dag vertrekt voor een bezoek aan familie, durven de kinderen in zijn
tuin te spelen. Het is er prachtig: het weer is goed, er zijn bloemen, een
vijver en later als het koud wordt, kan er geskied worden. Het is dan ook
jammer als hij terugkomt. Maar als de reus de verdrietige gezichten ziet,
ontdooit hij, stelt zijn tuin open en wordt een grote vriendelijke reus. Deel
uit de reeks 'Macmillan Children's Readers'*. Eenvoudig verhaal, gevolgd
door enkele invul-, teken- en kleuroefeningen. Met grote, heldere en vrolijke
tekeningen vol herkenbare taferelen, waarin voornamelijk tekstballonnetjes
staan met heel eenvoudige, korte teksten die al op jonge leeftijd gelezen
kunnen worden. Het beeldwoordenboek achterin helpt daar zeker ook bij. Een
aantrekkelijke uitgave voor Nederlandse basisscholen die op jonge leeftijd
met Engels beginnen. Vanaf ca. 8 tot 10 jaar. Mac Steenaart

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
Genre : engesk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 262

2012-15-2928

Read, Carol • Colin's colours
Colin's colours / written by Carol Read and Ana Soberón ; ill. by Gloria Celma. - [Repr.].
- Oxford : Macmillan Education, 2011. - 15 p : ill ; 21 cm. - (Macmillan children's
readers. Level 1). - 1e dr.: 2004.
ISBN 978-1405057172
Colin is een mooie rups. Hij heeft een heleboel kleuren. Maar dan begint het
te regenen. De eenvoudige tekst staat in tekstballonnen bij de paginavullende
prenten. Het zijn geschilderde illustraties met zwarte contouren, die een
vrolijke sfeer uitstralen. De gepersonifieerde dieren zijn cartoonesk getypeerd.
Het niveau is dat van beginnende lezers, met onder andere enkele kleuren
als basiswoordenschat. Achter in dit dunne boekje uit de reeks 'Macmillan
Children's Readers'* op level 1 van zes levels, bevinden zich twee bladzijden
met een kleur- en zoekopdracht en een bladzijde met een beeldwoordenboek.
Leuke uitgave voor Nederlandse basisscholen die op jonge leeftijd met Engels
beginnen. Vanaf ca. 7 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
Genre : enge
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 265



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
7-10 jaar Engelse leesboeken

©2012 NBD|Biblion 103

2012-13-2236

Shaw, Donna • Fantastic Freddy
Fantastic Freddy / written by Donna Shaw ; ill. by José Ignacio Gómez. - [Repr.]. -
Oxford : Macmillan Education, 2012. - 15 p : ill ; 21 cm. - (Macmillan children's readers.
Level 1). - 1e dr.: 2007.
ISBN 978-0-230-01004-8
De muisjes Ben en Lisa ontmoeten Freddy in de tuin. Ze spelen verstoppertje
en Ben gaat op zoek naar zijn vrienden. Hij vindt Lisa al vlug, maar Freddy
blijft onvindbaar. Dat komt omdat Freddy als kameleon zijn kleur kan
aanpassen aan de omgeving. De muisjes vinden dat fantastisch. De
eenvoudige tekst staat in tekstballonnen bij de paginavullende prenten. Het
zijn geschilderde illustraties met zwarte contouren, die een vrolijke sfeer
uitstralen. De gepersonifieerde dieren zijn cartoonesk getypeerd. Enkele
dieren fungeren als zoekelementen, onder meer een spin die de verborgen
kameleon aanwijst. Het niveau is dat van beginnende lezers, met onder
andere enkele kleuren als basiswoordenschat. Achter in dit dunne boekje uit
de reeks 'Macmillan Children's Readers'* op level 1 van zes levels, bevinden
zich drie bladzijden met zoek- en kleuropdrachten en een beeldwoordenboek.
Leuke uitgave voor Nederlandse basisscholen die op jonge leeftijd met Engels
beginnen. Vanaf ca. 7 jaar. Ria de Schepper

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
Genre : enge
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 5.50
Volgnummer : 21 / 266

2012-11-5907

Shipton, Paul • Dogs
Dogs / written by Paul Shipton ; ill. by Andy Hammond and Red Giraffe. - [Repr.]. -
Oxford : Macmillan Education, 2010. - 31 p : ill ; 21 cm. - (Macmillan children's readers.
Level 4). - 1e dr.: 2007.
ISBN 978-0-230-01018-5
Lees- en conversatieboekje voor basisschoolkinderen die (Brits) Engels
leren als tweede taal. Het eerste gedeelte van het dunne handzame boekje
bevat fotomateriaal met informatie over diverse hondenrassen en -soorten.
Vervolgens een verhaaltje over honden: een 'persoonlijke' bladzijde en een
fantasierijk prentenverhaal over twee honden die elkaars leven weleens
een dagje willen overnemen. Achterin herinneringsplaatjes met scènes uit
het voorafgaande en acht verwerkingsopdrachten. Qua toon al gauw wat te
kinderachtig, hoewel de inhoud zowel jongens als meisjes kan aanspreken.
Er zijn immers maar weinig kinderen die niet van honden houden. Auteur
is de Europees gelauwerde Paul Shipton (1963-), opgegroeid in Manchester
en geschoold in o.a. Cambridge, die zelf ervaring opdeed in het geven van
tweede taalonderwijs. Met vrolijke kleurentekeningen. Dit boekje uit de reeks
'Macmillan Children's Readers'* op level 4 van zes levels is een aardige
uitgave voor Nederlandse basisscholen die op jonge leeftijd met Engels
beginnen. Vanaf ca. 8 tot 10 jaar. Ans Mooijenkind-in 't Hol

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
SISO : J 634.1
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 268



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
7-10 jaar Informatief

©2012 NBD|Biblion 104

2011-45-4972

Lier, Bas van • Hoe word ik snel rijk? en andere vragen van
kinderen over geld
Hoe word ik snel rijk? en andere vragen van kinderen over geld / Bas van Lier ; met
ill. van Irene Goede. - Haarlem : Gottmer, cop. 2012. - 104 p : ill ; 20 cm. - Uitg. in
samenw. met Geldmuseum. - Rugtitel: Hoe word ik snel rijk?.
ISBN 978-90-257-5133-3
Wat is zwart geld? Kun je zwemmen in geld? Hoe werkt skimmen en waarom
is er geen briefje van 25 euro? Allerlei vragen over zaken die met geld te
maken hebben worden beantwoord. Op twee naast elkaar liggende pagina’s
staan steeds een vraag in een mosterdgele kleur, een informatieve tekst en
een kleine illustratie. De vragen wekken de nieuwsgierigheid op en hebben
zowel betrekking op de actualiteit als de geschiedenis. De teksten geven op
een eenvoudige en begrijpelijke manier antwoord. Ze zijn geschreven in een
vlotte stijl zonder moeilijke woorden of lange zinnen. De zwart-wit illustraties,
met opnieuw de mosterdkleur als steunkleur, zorgen voor verlevendiging van
de pagina. Bevat een inhoudsopgave van de vijftig vragen en een overzicht
van de andere boeken in deze 'vragenserie'. In dezelfde opzet verscheen van
dezelfde auteur ook o.a. 'Hoeveel papier gaat er in een boom?'*(2010). Een
informatief boekje voor kinderen vanaf ca. 9 jaar. Felix Meijer

*2009-49-2985 (2010/22).
SISO : J 345.1
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : J3/EX/
Volgnummer : 30 / 279

2012-02-5644

Kumar, Sarah • De survivalgids voor langdurig zieke kinderen
De survivalgids voor langdurig zieke kinderen / Sarah Kumar ; in samenw. met Bednet
en UZ Gent ; [coördinatoren Sarah Kumar ... et al ; ill.: Josine van Schijndel]. - 1e dr. -
Sint-Niklaas : Abimo, 2012. - 103 p : ill ; 23 cm. - (Survivalgidsen). - Met lit. opg., index.
ISBN 978-90-5932-838-9
Dit zelfhulpboek voor langdurig zieke kinderen maakt deel uit van de
serie ‘Survivalgidsen’. Het biedt steun aan kinderen die een moeilijke en
verwarrende periode meemaken, waarin pijn, lichamelijke veranderingen en
gevoelens van onzekerheid, angst en boosheid centraal staan. De informatie
is gericht op het verhogen van de weerbaarheid; omgaan met verandering,
pijn en emoties; grenzen leren kennen; eigen verantwoordelijkheid nemen;
hulp vragen en communiceren. Hierbij wordt de lezer steeds rechtstreeks
aangesproken. De heldere teksten zijn krachtig en geschreven in begrijpelijke
taal zonder overbodige uitweidingen. Belangrijke woorden zijn vetgedrukt.
Er zijn kaders met praktische tips en ervaringen en een heel hoofdstuk is
gewijd aan tips voor ouders, leerkrachten en vrienden. De opmaak is prettig
door de rustige indeling en het gebruik van één steunkleur (groen) die ook
de levendige, stripachtige zwart-wittekeningen opfleurt. Tot slot zijn er
boekentips, nuttige websites, een kruiswoordraadsel over de inhoud en een
index. Een bruikbaar boekje dat hoofdzaken goed op een rijtje zet. Voor ieder
langdurig ziek kind, zijn familie, vriendjes, leerkrachten en begeleiders. Vanaf
ca. 9 t/m 12 jaar. S.E. van Zonneveld

SISO : J 463.9
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Winkelprijs : € 11.95
Volgnummer : 22 / 228
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2011-44-3587

Cox, Michael • Actie! Natuur voor coole kikkers
Actie! Natuur voor coole kikkers / Michael Cox ; [vert. uit het Engels: de Taalduiker,
Els Schrijber ; tek. John Kelly]. - Utrecht : Tirion Natuur, cop. 2012. - 192 p : ill ; 21 cm
+ 1 vergrootglas. - Vert. van: Wild things to do with woodlice. - London : A&C Black
Publishers, 2010. - Met reg. - Bijlage ontbreekt.
ISBN 978-90-5210-868-1
De actie spat van deze natuurpaperback af. Na een eenvoudige, beknopte
inleiding en wat algemene tips barst het los. Allerlei proefjes, weetjes,
feitjes, acties worden beschreven – op een dusdanige manier die de jonge
natuuronderzoeker uitnodigt om ‘aan het werk te gaan’. De acties (een jaar
lang - eentje voor iedere dag) zijn verdeeld in subthema’s, o.a. met vogels,
in de nacht, met mieren, met bomen, aan het strand en met pissebedden.
De acties zijn zeer divers: van spoorzoeken tot koperwieken spotten, van
een sieraad maken van zeemeermintranen tot een eigen regenmeter maken
en van een laarsschraapseltuin maken tot een vlinder bij de neus nemen.
De meeste acties zijn uit te voeren zonder al te veel voorbereiding en
zonder al te veel materialen. Benodigde materialen zijn niet altijd ‘vanzelf’
voorhanden. Afgesloten wordt met een natuurquiz, verwijzingen naar
natuurorganisaties, websites en boeken, een verklarende woordenlijst en
een uitgebreid register. Rijke uitgave die opvalt door zijn speelse, kleurrijke
lay-out, stripachtige kleurentekeningen, gedrevenheid, actie en humor. Alles
past bij het onderliggende doel van de maker: kom uit je stoel en beleef zelf
avonturen in de natuur! Met wat, ook professionele, begeleiding vanaf ca. 7 t/
m 12 jaar. Hannelore Rubie

SISO : J 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 28 / 297

2011-45-4158

Lenz, Angelika • Mijn allereerste natuurboek
Mijn allereerste natuurboek / Angelika Lenz ; [vert. uit het Duits: Evelyn Onink-
Middelbeek]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop. 2012. - 108 p : ill ; 26 cm. - Vert.
van: Mein erster Naturführer. - Ravensburg : Maier, cop. 2011. - Met reg.
ISBN 978-90-447-3143-9
'Mijn allereerste natuurboek' is bedoeld voor kinderen van de middenbouw
van de basisschool. Planten en dieren uit verschillende gebieden komen
aan bod, zoals in de tuin, in het bos, bij rivieren, beken en meren
en in de kustgebieden. Aan het eind is ook nog even aandacht voor
natuurbescherming. De vele illustraties (vooral kleurentekeningen en
een enkele kleurenfoto) vormen met de tekst een goed geheel. Ze vullen
elkaar aan, zodat de lezer een goed beeld krijgt van de biotoop. De lay-
out is gestructureerd en komt in elk hoofdstuk herkenbaar terug. Naast de
duidelijke uitleg is ook ruimte geschapen voor speelse elementen. Bij ieder
onderwerp worden suggesties gegeven om te knutselen, te spelen en te
experimenteren. Deze toevoeging zorgt voor een verrijking van de leerstof
en zal kinderen zeker stimuleren. Hierbij is wel enige hulp van volwassenen
noodzakelijk. Doordat vele onderwerpen aan de orde komen en de biotopen
niet herkenbaar zijn aan een kleur, zijn de vrij uitgebreide inhoudsopgave
en register onontbeerlijk. De tekeningen zijn qua kleur niet altijd even
natuurgetrouw. Dit boek moet gezien worden als een basisboek. Voor verdere
verdieping zullen specifiekere bronnen moeten geraadpleegd worden. Vanaf
ca. 8 t/m 10 jaar. R. Balvers

SISO : J 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 20 / 251
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2011-52-4356

Fienieg, Annette • Jeugdflora
Jeugdflora / Annette Fienieg. - Thorn [etc.] : Cyclone, cop. 2012. - 96 p : ill ; 22 cm. -
Met reg.
ISBN 978-90-5878-072-0
Eenvoudig, maar treffend vormgegeven handzaam boekje over tachtig wilde
planten die in Nederland (bosrand, weide, waterkant, duin) gelukkig nog
(veel) voorkomen. In de inleiding een korte uitleg over het begrip ‘flora’.
Vervolgens is er een overzicht op kleur, bloeitijd en vindplaats van wilde
planten. Daarna wordt op een eenvoudige, overzichtelijke wijze ingegaan
op de vorm van de bloemen en bladeren, en op de afzonderlijke onderdelen
van een bloem en plant. Dan komen de tachtig wilde planten in beeld:
van akkerdistel tot boterbloem, van heksenkruid tot kruipertje, van smalle
weegbree tot vlasbekje. Op alfabet en met voor elke plant of bloem een eigen
pagina. Op de bovenste helft van de pagina staat het precies geïllustreerde
evenbeeld van de plant (zacht gekleurd, ecoline en inkt) en wordt iets
verteld over de vindplaats. Op de onderste helft van de pagina wordt in
algemene zin iets verteld over de wilde plant en worden feiten aangereikt als
hoogte, bloeiwijze, bloeitijd. Een liefdevol gecomponeerde boek, opvallend
in zijn soort, dat doet verlangen om de planten en bloemen in het echt te
ontmoeten, te gaan vergelijken, om er ten slotte vriendschap voor het leven
mee te sluiten. Vanaf ca. 8 jaar. Mart Seerden

SISO : J 585.1
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 9.90
Volgnummer : 17 / 275

2012-18-5140

Burdon, Amanda • Close-up
Close-up / geschreven door Amanda Burdon ; [vert. uit het Engels: Big Balloon, Piet
Zeeman]. - 1e dr. - Heemstede : Big Balloon, 2011. - 64 p : ill ; 27 cm. - (Stoer, slim en
sterk : bijzondere dieren, bizar gedrag ; 4). - Vert. van: Up close. - Crows Nest, N.S.W. :
Weldon Owen, cop. 2011. - (Weird and wonderful). - Omslag vermeldt: Animal Planet. -
Met index.
ISBN 978-90-478-0258-7
Kleurrijke uitgave over bijzondere dieren met bijzonder gedrag. Al deze dieren
vestigen op een opvallende manier de aandacht op zich, zoals door groot
te zijn of juist klein, door een gigantisch loopvermogen, door geschubde
gifkracht of door rekbare kaken. Al deze kenmerken dienen een natuurlijk
doel, waaronder het aangeven dat er met jou niet te spotten valt, angst
verbergen, overleven in de voedselketen, liefdessignalen uitzenden, de
aandacht trekken van soortgenoten, als prooigroep beschermd zijn voor
aanvallen. Het boek staat vol met sterke staaltjes van dieren van over de
hele wereld. In vijf hoofdstukken worden speciale vermogens extra ‘in the
spotlights’ gezet. De informatie wordt verteld en gepresenteerd in korte,
informatierijke, overzichtelijke hoofdstukken op twee naast elkaar gelegen
pagina’s. Voor het lezen van de tekst is een ervaren leesniveau nodig. De
talloze, mooie heldere kleurenillustraties (waarvan veel beelden bekend zijn
uit de uitgebreid vormgegeven Animal Planet-wereld) vertellen het verhaal
ook voor kijk-lezers. Maakt deel uit van de serie 'Stoer, slim en sterk'*. Bevat
een woordenlijst en alfabetische index. Een interesse wekkende vraagbaak
voor kinderen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Mart Seerden

*zie a.i.'s deze week voor het derde deel
'Thuis in de wildernis'.
SISO : J 592.1
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 7.95
Volgnummer : 28 / 298
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2012-18-5139

McPhee, Margaret • Thuis in de wildernis
Thuis in de wildernis / geschreven door Margaret McPhee ; [vert. uit het Engels: Big
Balloon, Piet Zeeman]. - 1e dr. - Heemstede : Big Balloon, 2011. - 61 p : ill ; 27 cm. -
(Stoer, slim en sterk : bijzondere dieren, bizar gedrag ; 3). - Vert. van: Thrive in the
wild. - Crows Nest, N.S.W. : Weldon Owen, cop. 2011. - (Weird and wonderful). - Omslag
vermeldt: Animal Planet. - Met index.
ISBN 978-90-478-0257-0
Kleurrijke uitgave over bijzondere dieren in de wildernis waarbij het overleven
van de soort centraal staat. Hoe te leven onder omstandigheden van
extreme kou en hitte, hoe komen aaseters aan hun kostje en hoe leven
de diepzeebewoners zijn enkele van de vele onderwerpen die aan de orde
komen. Door de veelheid van thema's kunnen deze maar beperkt uitgewerkt
worden. Voor verdere verdieping zullen andere bronnen geraadpleegd moeten
worden. De lay-out geeft een rommelige indruk: veel verschillende lettertypes
en een grote hoeveelheid kleine stukjes tekst. De structuur van de indeling
wordt wel consequent doorgevoerd, zodat het geheel wel overzichtelijk blijft.
De woordenlijst en alfabetisch register zijn handig. De vele kleurenfoto's en
illustraties hebben een toegevoegde waarde. Maakt deel uit van de serie
'Stoer, slim en sterk'*. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. R. Balvers

*zie a.i.'s deze week voor het vierde deel
'Close-up'.
SISO : J 592.1
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 7.95
Volgnummer : 28 / 299

2011-39-3788

Wearing, Judy • Kwallen
Kwallen / Judy Wearing ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Wonderlijke wereld). - Vert. van:
Jellyfish. - Weigl, cop. 2010. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-784-0
In de serie ‘Wonderlijke wereld’* worden dieren met uitzonderlijke
eigenschappen behandeld. In deze uitgave wordt verteld wat een kwal is,
waar ze te vinden zijn, de anatomie en hoe ze zich voortplanten. Bijzondere
kenmerken van een kwal zijn bijvoorbeeld dat ze geen hart hebben en
hun tentakels giftige pijltjes afschieten om een prooi te vangen. Ook de
bijzondere manier van bewegen en hoe ze dieren en mensen kunnen steken
komen aan bod. De beknopte, omkaderde teksten zijn gedrukt in een groot
schreefloos lettertype. De mooie kleurenfoto’s die meer dan een pagina groot
zijn, zijn zeer informatief. Tot slot wordt een proefje beschreven waarmee
je de bewegingen van een kwal kunt nabootsen. Verder wordt verwezen
naar enkele relevante boeken (van dezelfde uitgever) en enige websites.
Bevat een verklarende woordenlijst en register. Mooi vormgegeven boek,
met opvallend dunne bladzijden. Interessant voor kinderen vanaf ca. 6 t/m
9 jaar. Ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J 597.1
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 11.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 23 / 249
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2010-20-2592

Gomel, Luc • Mieren
Mieren / tekst: Luc Gomel ; foto's: Rémy Amann en Dominique Stoffel ; eindred.:
Valérie Tracqui ; [vert. uit het Frans: Wim Sanders]. - Leidschendam : NBD Biblion, cop.
2012. - 29 p : ill ; 25 cm. - (Poot voor poot). - Vert. van: La fourmi. - Toulouse : Milan,
cop. 2004. - (Patte à patte). - Oorspr. uitg.: 1995. - Met reg.
ISBN 978-90-5483-957-6
Dit deel uit de natuurserie 'Poot voor poot'* neemt een kijkje in de wereld van
de mieren. In Nederland en België zijn er zo'n vijftig soorten. Ze werken dag
en nacht en hebben de taken goed verdeeld in hun miniatuursamenleving.
Door de informatie in verhaalvorm te geven wordt een levendig en sfeervol
beeld geschetst van de gang van zaken in een mierenkolonie. Tot slot
wordt aandacht besteed aan de schadelijke aspecten van mieren en de
bescherming van rode mieren. Verder is nog een overzicht van soortgenoten
opgenomen. Het verhaal is opgedeeld in twaalf thema's van een dubbele
pagina met een wisselend gekleurde achtergrond. Prachtige kleurenfoto’s van
panorama’s en vele close-ups, voorzien van uitleg in een ander lettertype.
De informatieve, soms wat poëtische tekst, meestal geplaatst in een
kolom aan de linkerzijde van een hoofstuk, is duidelijk, maar vraagt wel
enige leeservaring. Er is geen inhoudsopgave, maar wel een register. Deze
oorspronkelijk Franstalige uitgave is geschikt voor onder meer werkstukken
en spreekbeurten. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit de nu 24-delige serie
'Poot voor poot'.
SISO : J 597.82
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 17 / 276

2011-39-3791

Hudak, Heather C. • Mieren
Mieren / Heather C. Hudak ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Wonderlijke wereld). - Vert. van:
Ants. - Weigl, cop. 2010. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-786-4
In de serie ‘Wonderlijke wereld’* worden dieren met uitzonderlijke
eigenschappen behandeld. In deze uitgave wordt verteld wat een mier is,
hoe lang ze al op aarde zijn, waar ze leven, hoe een mier er uitziet en hoe
ze zich voortplanten. Een bijzonder kenmerk van mieren is bijvoorbeeld
hoe ze zich tegen roofdieren verdedigen, namelijk met een gifzakje en een
angel aan het uiteinde van hun achterlijf. Ook de verhalen die over deze
insecten de ronde doen komen kort aan bod. Zo denken sommige mensen
dat mieren boodschappers zijn. De beknopte, omkaderde teksten zijn gedrukt
in een groot schreefloos lettertype. De mooie kleurenfoto’s die meer dan
een pagina groot zijn, zijn zeer informatief. Tot slot wordt een doe-activiteit
beschreven, namelijk het knutselen van een mier. Verder wordt verwezen
naar enkele relevante boeken (van dezelfde uitgever) en enige websites.
Bevat een verklarende woordenlijst en register. Mooi vormgegeven boek,
met opvallend dunne bladzijden. Interessant voor kinderen vanaf ca. 6 t/m
9 jaar. Ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J 597.82
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 11.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 23 / 250
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2011-39-3792

Hudak, Heather C. • Vlinders
Vlinders / Heather C. Hudak ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Wonderlijke wereld). - Vert.
van: Butterflies. - Weigl, cop. 2010. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-787-1
In de serie ‘Wonderlijke wereld’* worden dieren met uitzonderlijke
eigenschappen behandeld. In deze uitgave wordt verteld wat een vlinder
is, welke soorten vlinders er zijn, waar ze leven, de anatomie en hoe ze zich
voortplanten. Een bijzonder kenmerken van vlinders is bijvoorbeeld dat ze
door hun speciale patronen op de vleugels opgaan in de omgeving. Ook de
verhalen die over vlinders de ronde doen komen kort aan bod. Zo denken
sommige mensen dat drie vlinders samen ongeluk brengen. De beknopte,
omkaderde teksten zijn gedrukt in een groot schreefloos lettertype. De mooie
kleurenfoto’s die meer dan een pagina groot zijn, zijn zeer informatief. Tot
slot wordt een doe-activiteit beschreven, namelijk het tekenen van een
vlinder. Verder wordt verwezen naar enkele relevante boeken (van dezelfde
uitgever) en enige websites. Bevat een verklarende woordenlijst en register.
Mooi vormgegeven boek, met opvallend dunne bladzijden. Interessant voor
kinderen vanaf ca. 6 t/m 9 jaar. Ook geschikt voor iets oudere kinderen die
moeite hebben met lezen. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J 597.83
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 11.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 23 / 251

2011-39-3793

Hudak, Heather C. • Vuurvliegjes
Vuurvliegjes / Heather C. Hudak ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Wonderlijke wereld). - Vert.
van: Fireflies. - Weigl, cop. 2010. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-788-8
Handzame, eenvoudig maar mooi vormgegeven, vierkante uitgave over
de ‘Wonderlijke wereld’* van de dieren. Dit deel besteedt aandacht aan
de aparte verschijningsvorm van het vuurvliegje. Dit gebeurt in negen
korte hoofdstukjes met korte teksten in een groot lettertype (links) en een
paginagrote, realistische en gedetailleerde kleurenillustratie (rechts). Verteld
wordt wat een vuurvliegje is, tot welke insectenorde het behoort, over het
dagelijkse leven van het vuurvliegje, over lichaamsbouw, voedsel, leefplek,
leeftijd en historische plaatsing in de tijd. De informatie is uitermate boeiend,
zit vol weetjes en doet af en toe versteld staan van de beschikbare feiten: er
zijn meer dan tweeduizend verschillende soorten vuurvliegjes; de oudsten
kwamen 275 miljoen jaar geleden al voor (de tijd van de dinosauriërs);
vuurvliegjes zijn ca. 2,5 cm groot en de complexe lichaamsbouw en -functies
zitten opgeborgen in dat ingenieuze lijfje ter grootte van een paperclip. En
dan nog de bijzondere verhalen die over het vliegje de ronde doen. Afgesloten
wordt met een doe-activiteit, enige verwijzingen, woordenlijst en register. Het
papier is opvallend dun. Aantrekkelijke uitgave voor kinderen vanaf ca. 6 t/m
9 jaar. Ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Mart Seerden

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J 597.84
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 11.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 23 / 252



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
7-10 jaar Informatief

©2012 NBD|Biblion 110

2011-39-3795

Hudak, Heather C. • Bidsprinkhanen
Bidsprinkhanen / Heather C. Hudak ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. -
Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Wonderlijke wereld). -
Vert. van: Praying mantises. - Weigl, cop. 2010. - Omslagtitel: Bidsprinkhaan. - Met lit.
opg., reg.
ISBN 978-90-5566-789-5
In de serie ‘Wonderlijke wereld’* worden dieren met uitzonderlijke
eigenschappen behandeld. In deze uitgave wordt verteld wat een
bidsprinkhaan is, hoe lang ze al op aarde zijn, waar ze leven, hoe een
bidsprinkhaan er uitziet en hoe ze zich voortplanten. Een bijzonder kenmerk
van bidsprinkhanen is bijvoorbeeld hun vermomming, omdat ze dezelfde
kleur en vorm hebben als de planten waarop ze leven. Daarnaast hebben ze
twee sets vleugels. Ook de verhalen die over bidsprinkhanen de ronde doen
komen kort aan bod. De beknopte, omkaderde teksten zijn gedrukt in een
groot schreefloos lettertype. De mooie kleurenfoto’s die meer dan een pagina
groot zijn, zijn zeer informatief. Tot slot wordt een doe-activiteit beschreven,
namelijk het tekenen van een bidsprinkhaan. Verder wordt verwezen naar
enkele relevante boeken (van dezelfde uitgever) en enige websites. Bevat
een verklarende woordenlijst en register. Mooi vormgegeven boek, met
opvallend dunne bladzijden. Interessant voor kinderen vanaf ca. 6 t/m 9
jaar. Ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J 597.89
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 11.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 23 / 253

2011-39-3789

Wearing, Judy • Reuzenroggen
Reuzenroggen / Judy Wearing ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Wonderlijke wereld). - Vert.
van: Manta rays. - Weigl, cop. 2010. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-785-7
In de serie ‘Wonderlijke wereld’* worden dieren met uitzonderlijke
eigenschappen behandeld. In ‘Reuzenroggen’ wordt eerst beschreven
hoe reuzenroggen er uitzien en wordt verteld aan welke diersoorten
reuzenroggen verwant zijn, maar ook in welke opzichten ze ervan verschillen.
Ook afmetingen, kleurpatronen, eetgewoontes, solitair leefpatroon en
paringsgedrag komen aan de orde. Het spectaculaire feit dat roggen boven
de waterspiegel kunnen springen wordt uiteraard ook besproken. Helaas
wordt niet vermeld waar op de wereld de dieren leven. De beknopte,
omkaderde teksten zijn gedrukt in een groot schreefloos lettertype. De mooie
kleurenfoto’s die meer dan een pagina groot zijn, zijn zeer informatief. Tot slot
wordt een natuurkundig proefje beschreven waarmee kan worden nagebootst
hoe roggen eten. Verder wordt verwezen naar enkele relevante boeken (van
dezelfde uitgever) en websites. Bevat verklarende woordenlijst en register.
Mooi vormgegeven boek, met echter opvallend dunne bladzijden. Interessant
voor kinderen vanaf ca. 6 t/m 9 jaar. Ook geschikt voor iets oudere kinderen
die moeite hebben met lezen. Virgi Smits-Beuken

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J 598.1
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 11.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 23 / 254
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2011-39-3799

De Medeiros, James • Anaconda's
Anaconda's / James De Medeiros ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Verbazingwekkende dieren). -
Vert. van: Anacondas. - Weigl, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-952-3
Dit deel uit de serie 'Verbazingwekkende dieren'* neemt een kijkje in de
wereld van anaconda’s. Deze wurgslangen zijn met hun scherpe tanden,
sterke kaken en spieren, camouflagekleuren en snelle aanval prima uitgerust
om in de tropische regenwouden van Zuid-Amerika te kunnen overleven. In
hoofdstukjes van een dubbele pagina wordt een beeld geschetst van hun
uiterlijke kenmerken, leef- en verspreidingsgebied, jaagtechniek, eet-, leef-
en paargedrag, groei en natuurlijke vijanden. Bedreigingen door toedoen
van de huidige mens zorgen voor de nodige problemen. In volksverhalen
van indianengroepen speelt de anaconda een belangrijke rol. De korte
basisteksten (ca. tien regels) zijn verdeeld in overzichtelijke tekstblokken
met duidelijke en zakelijke informatie, geschreven in een groot lettertype.
Kleurrijke foto’s, enige tekeningetjes en een kaart – met uitleg – verduidelijken
de teksten en maken het geheel aantrekkelijk. Gekleurde kaders geven feiten
en details. Het vierkante boekje sluit af met een korte quiz, verwijzingen
naar boeken en internetsites, een woordenlijst en een register. Vanaf ca.
9 t/m 11 jaar; ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen.
S.E. van Zonneveld

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze nieuwe serie.
SISO : J 598.2
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 23 / 255

2012-05-1582

Green, Jen • Slangen
Slangen / Jen Green ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi, cop. 2012. - 32 p : ill ; 30 cm. - (Weergaloze jagers). - Vert. van: Snakes. -
London : Franklin Watts, cop. 2011. - (Amazing animals). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-973-8
Ook de slang hoort thuis in de serie ‘Weergaloze jagers’* Dit dier kan zich
snel, soepel en geruisloos verplaatsen. Daardoor is de slang een uitstekende
jager. Veel mensen zijn bang voor ze, omdat sommige slangen giftig zijn.
In hoofdstukjes van een dubbele pagina wordt een beeld geschetst van de
soorten, hun uiterlijke kenmerken en verschillen, leefgebieden, jaagtechniek,
eet-, leef- en paargedrag, het houden van een winterslaap, camouflage,
opgroeiende babyslangen en bedreiging door de mens. De tekst is direct,
zakelijk en prettig leesbaar, verdeeld in overzichtelijke blokken met een
subtitel. Er zijn mooie, veelal niet ingekaderde, kleurenfoto’s van de
verschillende slangen in hun eigen omgeving, actief, alert of rustig liggend
en met duidelijke close-ups. De rubriek ‘Uitgelicht’ geeft specifieke informatie
over de wurgslang, de cobra, de ratelslang en de zeeslang. In roze kaders
staan bijzonderheden en het boek besluit met een hoofdstuk feiten. In dit
grote boek zijn aanwezig een inhoudsopgave, woordenlijst, register en
enige verwijzingen naar boeken (van dezelfde uitgever) en internetsites.
Aantrekkelijke uitgevoerde uitgave met helder taalgebruik voor kinderen
vanaf ca. 8 t/m 11 jaar; ook geschikt voor moeizame lezers. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit de nieuwe serie 'Weergaloze
jagers'.
SISO : J 598.2
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 24 / 300
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2010-18-1862

Hédelin, Pascale • Pythons
Pythons / tekst: Pascale Hédelin ; foto's: agentschappen Bios en Jacana ; eindred.:
Valérie Tracqui ; [vert. uit het Frans: Wim Sanders]. - Leidschendam : NBD Biblion, cop.
2012. - 29 p : ill ; 25 cm. - (Poot voor poot). - Vert. van: Le python. - Toulouse : Milan,
cop. 2004. - (Patte à patte). - Met reg.
ISBN 978-90-5483-956-9
Dit deel uit de natuurserie 'Poot voor poot'* neemt een kijkje in de wereld
van de pythons op de Afrikaanse savanne. Deze grote tropische slangen
zijn vervaarlijke jagers. Toch kunnen ze ook heel lang zonder voedsel. De
vrouwtjespythons zorgen goed voor hun eieren. Door de informatie in
verhaalvorm te geven wordt een levendig en sfeervol beeld geschetst van
hun eet-, leef- en paargedrag, het zich verplaatsen over de grond, het jagen
op een prooi en het opeten van een gazelle, de geboorte en het opgroeien
van hun jongen. Tot slot wordt aandacht besteed aan bedreigingen door de
mens en een overzicht gegeven van soortgenoten. Het verhaal is opgedeeld
in twaalf thema's van een dubbele pagina met een wisselend gekleurde
achtergrond. Prachtige kleurenfoto’s van panorama’s, kenmerkende
houdingen en rake details, voorzien van uitleg in een ander lettertype. De
informatieve, soms wat poëtische tekst, meestal geplaatst in een kolom
aan de linkerzijde van een hoofstuk, is duidelijk, maar vraagt wel enige
leeservaring. Er is geen inhoudsopgave, maar wel een register. Deze
oorspronkelijk Franstalige uitgave is geschikt voor onder meer werkstukken
en spreekbeurten. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit de nu 24-delige serie
'Poot voor poot'.
SISO : J 598.2
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 17 / 277

2010-18-1861

Starosta, Paul • Kikkers
Kikkers / tekst en foto's: Paul Starosta ; eindred.: Valérie Tracqui ; [vert. uit het Frans:
Wim Sanders]. - Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2012. - 29 p : ill ; 25 cm. - (Poot
voor poot). - Vert. van: La grenouille. - Toulouse : Milan, cop. 2006. - (Patte à patte). -
Oorspr. uitg.: 1991. - Met reg.
ISBN 978-90-5483-955-2
In dit deel uit de natuurserie 'Poot voor poot'* wordt de levenscyclus
van (boom)kikkers gevolgd. Door de informatie in verhaalvorm te geven
wordt een levendig en sfeervol beeld geschetst van onder meer de
paring, het leggen van kikkerdril, de metamorfose, de ademhaling door de
huid, hun voedsel en de overwintering. Tot slot wordt aandacht besteed
aan bedreigingen door de mens (o.a. milieuverontreiniging, verkeer en
de belangstelling voor kikkerbilletjes) en een overzicht gegeven van
soortgenoten. Het verhaal is opgedeeld in twaalf thema's van een dubbele
pagina met een wisselend gekleurde achtergrond. Prachtige kleurenfoto’s
van panorama’s, kenmerkende houdingen en rake details, voorzien van uitleg
in een ander lettertype. De informatieve, soms wat poëtische tekst, meestal
geplaatst in een kolom aan de linkerzijde van een hoofstuk, is duidelijk, maar
vraagt wel enige leeservaring. Er is geen inhoudsopgave, maar wel een
register. Deze oorspronkelijk Franstalige uitgave is geschikt voor onder meer
werkstukken en spreekbeurten. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit de nu 24-delige serie
'Poot voor poot'.
SISO : J 598.2
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 17 / 278
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2012-05-1581

Morgan, Sally • Arenden
Arenden / Sally Morgan ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi, cop. 2012. - 32 p : ill ; 30 cm. - (Weergaloze jagers). - Vert. van: Eagles. -
London : Franklin Watts, cop. 2011. - (Amazing animals). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-972-1
In de serie ‘Weergaloze jagers’* maakt de lezer kennis met arenden. Deze
koning van de vogels wordt van verschillende kanten belicht: vragen over
leefgebieden, voortplanting en nesten bouwen, voedsel en arenden in gevaar,
worden uitgebreid beantwoord. Steeds geven twee naast elkaar liggende
pagina’s informatie over subthema’s. Na een korte, vetgedrukte inleiding
staat de overige tekst in blokken verspreid over de pagina’s. De tekst in
vrij grote letters is helder en concreet en er worden weinig onbekende, te
moeilijke woorden gebruikt. In de tekst vetgedrukte moeilijke woorden worden
ook in de woordenlijst achterin uitgelegd. Extra belangrijke of opvallende
informatie staat in een gekleurd tekstblok; kleine, soms grappige feitjes
staan gedrukt bij een adelaarsveertje. Enkele soorten arenden worden er
specifiek uitgelicht: de Amerikaanse zeearend, de steenarend en de harpij.
Afgesloten wordt met een pagina vol feiten en records, een register en
verwijzingen naar boeken en websites. Vele grote, veelal niet ingekaderde,
kleurenfoto’s maken deze aantrekkelijke uitgave tot een vraagbaak waar
jonge (natuur)onderzoekers goed mee uit de voeten kunnen. Vanaf ca. 8 t/m
11 jaar; ook geschikt voor wat oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Hannelore Rubie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit de nieuwe serie 'Weergaloze
jagers'.
SISO : J 598.8
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 24 / 301

2011-39-3804

Whitfield, Dave • Pingui͏̈ns
Pingui͏̈ns / Dave Whitfield ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Verbazingwekkende dieren). - Vert.
van: Penguins. - Weigl, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-954-7
Dit deel uit de serie 'Verbazingwekkende dieren'* neemt een kijkje in de
wereld van de pinguïns, zeevogels die niet kunnen vliegen. Pinguïns leven
meestal in koude gebieden, daarom hebben ze een vetlaag onder hun huid
om warm te blijven. Ze kunnen wel 25 kilometer per uur zwemmen. In
hoofdstukken van een dubbele pagina wordt een beeld geschetst van hun
uiterlijke kenmerken, leef- en verspreidingsgebied, eet-, leef- en paargedrag
en het opgroeien van de jongen. De grootste bedreiging voor de pinguïns is
momenteel watervervuiling. Ook is er kort aandacht voor de volksverhalen
waarin pinguïns een rol spelen. De korte basisteksten (ca. tien regels) zijn
verdeeld in overzichtelijke tekstblokken met duidelijke en zakelijke informatie,
geschreven in een groot lettertype. Kleurrijke foto’s, enige tekeningetjes en
een kaart van het verspreidingsgebied van pinguïns verduidelijken de teksten
en maken het geheel aantrekkelijk. Gekleurde kaders geven feiten en details.
De in de tekst vetgedrukte woorden zijn opgenomen in de verklarende
woordenlijst achterin. Het vierkante boekje met vrij dun papier sluit af met
een korte quiz, verwijzingen naar boeken en internetsites en een register.
Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar; ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met
lezen. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze nieuwe serie.
SISO : J 598.8
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 23 / 256
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2011-39-3800

De Medeiros, James • Dolfijnen
Dolfijnen / James De Medeiros ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Verbazingwekkende dieren). -
Vert. van: Dolphins. - Weigl, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-950-9
Dit deel uit de serie 'Verbazingwekkende dieren'* neemt een kijkje in de
wereld van de dolfijnen. Dolfijnen zijn zeezoogdieren die gebruikmaken van
echolocatie om hun omgeving te verkennen. Ze maken allerlei geluiden
om met elkaar te communiceren. In hoofdstukken van een dubbele
pagina wordt een beeld geschetst van hun uiterlijke kenmerken, leef- en
verspreidingsgebied, eet-, leef- en paargedrag, groei en natuurlijke vijanden.
De grootste bedreigingen voor de dolfijn zijn momenteel watervervuiling en
visnetten. Ook is er kort aandacht voor de volksverhalen waarin dolfijnen
een rol spelen. De korte basisteksten (ca. tien regels) zijn verdeeld in
overzichtelijke tekstblokken met duidelijke en zakelijke informatie, geschreven
in een groot lettertype. Kleurrijke foto’s, enige tekeningetjes en een kaart van
het verspreidingsgebied van dolfijnen verduidelijken de teksten en maken
het geheel aantrekkelijk. Gekleurde kaders geven feiten en details. De in de
tekst vetgedrukte woorden zijn opgenomen in de verklarende woordenlijst
achterin. Het vierkante boekje met vrij dun papier sluit af met een korte quiz,
verwijzingen naar boeken en internetsites en een register. Vanaf ca. 9 t/m 11
jaar; ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze nieuwe serie.
SISO : J 598.91
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 23 / 257

2010-31-5814

Tracqui, Valérie • Walvissen
Walvissen : reuzen van de zee / tekst en eindred.: Valérie Tracqui ; foto's:
agentschappen Ph.o.n.e. en Jacana ; [vert. uit het Frans: Wim Sanders]. -
Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2012. - 27 p : ill., krt ; 25 cm. - (Pootje voor pootje). -
Vert. van: La baleine. - Toulouse : Milan, cop. 2000. - (Mini patte).
ISBN 978-90-5483-979-8
In dit deel uit de informatieve reeks ‘Pootje voor pootje’* wordt een beeld
geschetst van het leven van de bultrugwalvis. In een verhalende tekst
wordt ingegaan op het leven in de oceaan, voedsel, eigenschappen, de trek
van Alaska naar warme wateren, de voortplanting en het opgroeien van
de jongen. Ook is er aandacht voor de bedreigingen van de walvis en zijn
enkele soortgenoten in een 'familiealbum' geplaatst. De thema's komen in
hoofdstukken van een dubbele pagina aan bod. Elk hoofdstuk is voorzien van
een of meer grote kleurenfoto’s. Uitleg hierbij staat telkens in een schrijfletter.
Tussendoor staan telkens enige kleine globale tekeningetjes van o.a schapen.
De hoofdtekst van hoogstens zeven zinnen is gedrukt in vrij grote letters.
Achterin staan circa 25 herhalingsvragen, met verwijzing naar de betreffende
paginanummers voor het vinden van de oplossing. Het taalgebruik van
de verhalende tekst is vriendelijk en kindgericht. Geen inhoudsopgave,
woordenlijst of register. De tekst leent zich goed om voor te lezen. Vanaf ca. 8
t/m 10 jaar; ook geschikt voor moeizame lezers. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nu 24-delige reeks. Delen
verschillen onderling in vormgeving.
SISO : J 598.91
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.75
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 18 / 305
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2011-39-3802

De Medeiros, Michael • Orang-oetans
Orang-oetans / Michael De Medeiros ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. -
Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Verbazingwekkende
dieren). - Vert. van: Orangutans. - Weigl, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-953-0
Dit deel uit de serie 'Verbazingwekkende dieren'* neemt een kijkje in de
wereld van de orang-oetans, die op de Aziatische eilanden Borneo en Sumatra
leven. Het zijn intelligente dieren, die zich kunnen herinneren waar en
wanneer bepaald voedsel beschikbaar is. In hoofdstukken van een dubbele
pagina wordt een beeld geschetst van hun uiterlijke kenmerken, leef- en
verspreidingsgebied, eet-, leef- en paargedrag en het opgroeien van de
jongen. De mens is de grootste bedreiging voor de orang-oetan; ze kappen
bomen in regenwouden. Ook is er kort aandacht voor de volksverhalen waarin
orang-oetans een rol spelen. De korte basisteksten (ca. tien regels) zijn
verdeeld in overzichtelijke tekstblokken met duidelijke en zakelijke informatie,
geschreven in een groot lettertype. Kleurenfoto’s, enige tekeningetjes en een
kaart van het verspreidingsgebied van orang-oetans verduidelijken de teksten
en maken het geheel aantrekkelijk. Gekleurde kaders geven feiten en details.
De in de tekst vetgedrukte woorden zijn opgenomen in de verklarende
woordenlijst achterin. Het vierkante boekje met vrij dun papier sluit af met
een korte quiz, verwijzingen naar boeken en internetsites en een register.
Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar; ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met
lezen. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze nieuwe serie.
SISO : J 598.94
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 23 / 258

2011-39-3805

De Medeiros, Michael • IJsberen
IJsberen / Michael De Medeiros ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Verbazingwekkende dieren). -
Vert. van: Polar bears. - Weigl, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-955-4
Eenvoudig vormgegeven uitgave over de ijsbeer, uit de reeks
'Verbazingwekkende dieren'*. De elementen van het leven van de ijsbeer
die aan bod komen zijn hun verschijningsvorm, hun bijzonderheid, hun
habitat, hun voedsel, hun geboorte en groei, holen, vrienden en vijanden,
maar ook de wijze waarop hun levens bedreigd worden en verhalen over
ijsberen waaruit hun verbondenheid blijkt met het leven van de mens. De
informatie wordt aangereikt in grotere en kleinere tekstblokken, mooie
kleurenfotografie, gegevens in kaders, detailopnamen, geografisch kaartwerk
en legenda, eenvoudige tabellen en weetjeslijstjes. Het leven van de ijsbeer
wordt bedreigd door de opwarming van de aarde, waardoor ijsvlaktes
smelten, maar ook door oliewinning in het Noordpoolgebied. Het leven van
de ijsbeer is van oudsher verbonden met het leven van Inuit (Eskimo’s) en
hun medicijnmannen. Het boekje (oorspronkelijk Engelstalig, 2009) besluit
met een eenvoudige quiz, literatuur- en websiteverwijzing, woordenlijst en
register. Interessante, compacte vraagbaak voor jonge wereldverkenners
vanaf ca. 9 t/m 11 jaar; ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met
lezen. Mart Seerden

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze nieuwe serie.
SISO : J 598.95
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 23 / 259
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2010-31-5812

Havard, Christian • Vossen
Vossen : slimme jagers / tekst: Christian Havard ; foto's: agentschap Jacana ;
ill.: Sophie Lebot ; eindred.: Valérie Tracqui ; [vert. uit het Frans: Wim Sanders]. -
Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2012. - 29 p : ill ; 25 cm. - (Pootje voor pootje). -
Vert. van: Le renard. - Toulouse : Milan, cop. 2008. - (Mini patte). - Oorspr. uitg.: 2001.
ISBN 978-90-5483-977-4
In dit deel uit de informatieve reeks ‘Pootje voor pootje’* wordt een beeld
geschetst van het leven van de vos in een bos. In een verhalende tekst
lezen we hoe hij op jacht gaat, paart en hoe de welpen opgroeien. Ook
wordt kort ingegaan op het niet al te positieve imago van de vos. Tot slot zijn
enkele soortgenoten in een 'familiealbum' geplaatst. De thema's komen in
hoofdstukken van een dubbele pagina aan bod. Elk hoofdstuk is voorzien
van een of meer grote kleurenfoto’s. Uitleg hierbij staat telkens op een
notitieblaadje dat in of naast de foto met plakband is vastgezet. Tussendoor
zijn ook kleine stripachtige kleurentekeningen opgenomen. De hoofdtekst
van hoogstens zeven zinnen is gedrukt in vrij grote letters. Achter in het
boek staan rond de 25 herhalingsvragen, met verwijzing naar de betreffende
paginanummers voor het vinden van de oplossing. Het taalgebruik van
de verhalende tekst is vriendelijk en kindgericht. Een inhoudsopgave,
woordenlijst en register zijn niet aanwezig. De tekst leent zich goed om
voor te lezen. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar; ook geschikt voor moeizame lezers.
Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nu 24-delige reeks. Delen
verschillen onderling in vormgeving.
SISO : J 598.95
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.75
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 18 / 307

2012-05-1579

Green, Jen • Beren
Beren / Jen Green ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi, cop. 2012. - 32 p : ill ; 30 cm. - (Weergaloze jagers). - Vert. van: Bears. -
London : Franklin Watts, cop. 2011. - (Amazing animals). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-971-4
Ook de beer hoort thuis in de serie ‘Weergaloze jagers’* Beren zijn de
grootste vleesetende dieren die op het land leven. Ze zijn erg sterk en
krachtige jagers. De meeste mensen zijn bang voor ze, maar in boeken en
films zijn ze vaak te zien als schattige, vriendelijke dieren. In hoofdstukjes
van een dubbele pagina wordt een beeld geschetst van de soorten,
hun uiterlijke kenmerken en verschillen, leefgebieden, jaagtechniek,
eet-, leef- en paargedrag, het houden van een winterslaap, opgroeiende
jongen en bedreiging door de mens. De tekst is direct, zakelijk en prettig
leesbaar, verdeeld in overzichtelijke blokken met een subtitel. Er zijn mooie
kleurenfoto’s van de verschillende beren in hun eigen omgeving, actief, alert
of rustig liggend en met duidelijke close-ups. De rubriek ‘Uitgelicht’ geeft
specifieke informatie over de Amerikaanse zwarte beer, grizzlybeer, ijsbeer en
de reuzenpanda. In felgele kaders staan bijzonderheden en het boek besluit
met een hoofdstuk feiten en records. In dit grote boek zijn aanwezig een
inhoudsopgave, woordenlijst, register en enige verwijzingen naar boeken (van
dezelfde uitgever) en internetsites. Aantrekkelijke uitgevoerde uitgave met
helder taalgebruik voor kinderen vanaf ca. 8 t/m 11 jaar; ook geschikt voor
moeizame lezers. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit de nieuwe serie 'Weergaloze
jagers'.
SISO : J 598.95
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 24 / 302
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2012-05-1583

Morgan, Sally • Tijgers
Tijgers / Sally Morgan ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi, cop. 2012. - 32 p : ill ; 30 cm. - (Weergaloze jagers). - Vert. van: Tigers. -
London : Franklin Watts, cop. 2011. - (Amazing animals). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-974-5
In de serie ‘Weergaloze jagers’* hoort ook de tijger thuis. Dit imposante
dier komt voor in diverse delen van de wereld, waardoor zich verschillende
typen konden ontwikkelen die elk een eigen naam kregen: de Bengaalse,
Siberische, Indo-Chinese, Maleise, Sumatraanse en de Zuid-Chinese tijger.
In hoofdstukjes van een dubbele pagina wordt een beeld geschetst van hun
uiterlijke kenmerken en verschillen, leefgebieden, jaagtechniek, eet-, leef-
en paargedrag, taal, opgroeiende welpen en bedreiging door de mens. De
tekst is direct, zakelijk en prettig leesbaar, verdeeld in overzichtelijke blokken
met titel. Er zijn mooie kleurenfoto’s van de verschillende tijgers in hun eigen
omgeving, actief, alert of rustig liggend en met duidelijke close-ups van kop,
tanden en klauwen. De rubriek ‘Uitgelicht’ geeft specifieke informatie over
de Bengaalse, Siberische en mensenetende tijger. In felgroene kaders staan
bijzonderheden en het boek besluit met een hoofdstuk feiten. In dit grote
boek zijn aanwezig een inhoudsopgave, woordenlijst, register en verwijzingen
naar boeken en internetsites. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar; ook geschikt voor
moeizame lezers. S.E. van Zonneveld

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit de nieuwe serie 'Weergaloze
jagers'.
SISO : J 598.95
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 24 / 303

2011-39-3806

Watson, Galadriel • Tijgers
Tijgers / Galadriel Watson ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi, cop. 2012. - 24 p : ill ; 21×21 cm. - (Verbazingwekkende dieren). - Vert.
van: Tigers. - Weigl, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-956-1
Dit deel uit de serie 'Verbazingwekkende dieren'* neemt een kijkje in de
wereld van de tijgers. Tijgers zijn zoogdieren die in Azië leven. Het zijn
bedreven jagers, omdat ze een uitstekend gehoor hebben en gebruikmaken
van hun kracht en snelheid. In hoofdstukken van een dubbele pagina
wordt een beeld geschetst van hun uiterlijke kenmerken, jaagtechniek,
leef- en verspreidingsgebied, eet-, leef- en paargedrag en het opgroeien
van de jongen. De mens vormt de grootste bedreiging voor de tijgers. Ook
is er kort aandacht voor de volksverhalen waarin tijgers een rol spelen.
De korte basisteksten (ca. tien regels) zijn verdeeld in overzichtelijke
tekstblokken met duidelijke en zakelijke informatie, geschreven in een
groot lettertype. Kleurrijke foto’s, enige tekeningetjes en een kaart van het
verspreidingsgebied van tijgers verduidelijken de teksten en maken het
geheel aantrekkelijk. Gekleurde kaders geven feiten en details. De in de
tekst vetgedrukte woorden zijn opgenomen in de verklarende woordenlijst
achterin. Het vierkante boekje met vrij dun papier sluit af met een korte quiz,
verwijzingen naar boeken en internetsites en een register. Vanaf ca. 9 t/m 11
jaar; ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze nieuwe serie.
SISO : J 598.95
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 23 / 260
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2012-05-1575

Hunter, Nick • Alles over de Olympische Spelen
Alles over de Olympische Spelen / Nick Hunter ; [vert. uit het Engels: Simon van der
Sluijs ; bew.: W. Khontrong]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 32 p :
ill ; 23 cm. - (Mijn eerste docu-boek). - Vert. van: All about the Olympics. - Chichester :
Capstone Global Library, cop. 2011. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-617-5001-3
In de zomer van 2012 worden in Londen de Olympische Zomerspelen
gehouden. Het grootste sportevenement ter wereld waar atleten gouden,
zilveren en bronzen medailles kunnen winnen. In dertien hoofdstukken van
een dubbele pagina wordt kort ingegaan op de eerste Spelen, Olympische
symbolen zoals de vlag en vlam, wat sporters moeten presteren en de
stadions die vaak speciaal voor de Spelen worden gebouwd. Tot slot worden
de Winterspelen en Paralympics genoemd. De korte teksten, die in een groot
lettertype staan, zijn niet altijd eenvoudig voor de doelgroep. Wel zijn in
de tekst vetgedrukte woorden opgenomen in de woordenlijst achterin. Het
complete verhaal van de Olympische Spelen wordt globaal verteld, zonder
overbodige details. Ook de Olympische Spelen in Londen komen aan bod.
Deze uitgave verscheen in de uitgebreide reeks ‘Mijn eerste docu-boek’.
Zeer informatief en voorzien van talloze actuele en historische foto’s van
goede kwaliteit. Achterin staan nog een overzicht van feiten, een register
en verwijzingen naar boeken (van de uitgever zelf) en enige websites. Het
boek is prima te gebruiken voor kinderen die een eerste werkstuk maken of
spreekbeurt houden. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar; ook geschikt voor wat oudere
kinderen met leesproblemen. Mede naar gegevens van Bert Tielemans

MLP. Actueel in verband met de
Olympische Spelen in Londen.
SISO : J 616.15
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 10.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 18 / 309

2011-47-0912

Danks, Fiona • Het bos boek
Het bos boek : ontdek wat je allemaal kunt doen met een tak / Fiona Danks en Jo
Schofield ; [vert. uit het Engels: Katja Kaiser ; red.: Jaap Verheij]. - Zeist : Christofoor,
2012. - 128 p : ill ; 21 cm. - Vert. van: The stick book. - Cop. 2012. - Met index.
ISBN 978-90-6038-680-4
Takken zijn puur natuur en op allerlei manieren te gebruiken. Bovendien
zijn ze gratis en bieden ze veel mogelijkheden voor spelletjes en avonturen
buitenshuis. Takken kunnen de fantasie prikkelen om er van alles van te
maken. Er worden in acht categorieën talrijke suggesties gegeven wat
je allemaal met takken kunt doen, zoals spelletjes, hutten bouwen en
kampvuren maken, houtbewerking, muzikale toepassingen en bordspelen.
De moeilijkheidsgraad van de activiteiten wordt aangegeven met drie
verschillende coderingen. Duidelijke veiligheidsrichtlijnen zijn achter in
het boek opgenomen. Veel activiteiten kunnen samen met volwassenen
uitgevoerd worden. De vele mooie kleurenfoto’s zijn aantrekkelijk en laten
de eindresultaten zien. De korte teksten en suggesties zijn echter niet altijd
duidelijk. Het boek gaat uit van enige kennis van natuur en doe-het-zelven.
Niet alle materialen zullen gemakkelijk te vinden zijn. Een avontuurlijk doe-
boek. Onder begeleiding vanaf ca. 6 jaar; zelfstandig te gebruiken vanaf ca. 9
jaar. Marjon Meijers

SISO : J 624.9
PIM : 08 Hobby's
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 17 / 282
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2011-47-0948

Watt, Fiona • Kunstprojecten
Kunstprojecten : creatief doeboek voor jonge kunstenaars / Fiona Watt ; ill. door
Antonia Miller ... [et al.] ; foto's: Howard Allman ; [vert. uit het Engels: Emmy
Middelbeek]. - Antwerpen : Standaard, cop. 2012. - 96 p : ill ; 29 cm. - Oorspr. Engelse
uitg.: London : Usborne, cop. 2009. - Met reg.
ISBN 978-90-02-24747-7
In dit aantrekkelijk uitziende knutselboek worden diverse technieken
uitgelegd en veel ideeën uitgewerkt. In de eerste hoofdstukken leer je de
kneepjes van het schilderen: welke penselen gebruik je? Hoe meng je kleuren
en welke effecten kun je bereiken met plakkaatverf, aquarel of inkt? Stap
voor stap kun je je techniek verfijnen. Ook stempelen, krassen en spetteren
komen aan bod, in patronen of met je vingers. Voor wie niet wil schilderen
zijn er collages van papier of karton en ideeën met potlood en pastelkrijt.
De benodigde materialen zijn eenvoudig en gemakkelijk verkrijgbaar. De
kinderen kunnen naar aanleiding van de voorbeelden direct zelf aan de
slag. Per dubbele pagina wordt een thema behandeld met korte tips voor
de uitvoering. De lay-out is speels, kleurrijk, voorzien van veel voorbeelden,
maar vrij druk. De tekst is toegankelijk voor de doelgroep, in een duidelijke
letter gedrukt. De tekst die bij een afbeelding hoort, is in een schrijfletter
weergegeven. Leuk om in te grasduinen en goed te gebruiken zowel thuis, in
de kinderopvang als op school. Verzorgde, vrolijke uitgave die inspireert om
direct aan de slag te gaan. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar. Eva Kramer

SISO : J 624.9
PIM : 08 Hobby's
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 21 / 233

2011-46-5264

Plumley, Amie Petronis • Naai-atelier voor kinderen
Naai-atelier voor kinderen / Amie Petronis Plumley & Andria Lisle ; foto's: Justin Fox
Burks ; [naaipatronen van Missy Shepler ; vert. uit het Engels: Lesley Verlinden]. -
Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop. 2012. - 95 p : ill ; 24 cm. - Vert. van: Sewing
school. - Pownal, VT : Storey Publishing, cop. 2010. - Met reg.
ISBN 978-90-447-3115-6
Instructieboek voor (jonge) kinderen om zelf naaiwerkjes met naald en draad
te kunnen maken. Eerst komt in het naaiatelier - in twaalf lessen - stap
voor stap de essentiële basiskennis aan bod. Vanaf het allereerste begin,
zoals: hoe ziet een naald eruit, hoe steek je een draad door een naald, tot
de verschillende naaimaterialen, stofkeuze, twee soorten steken en knopen
aannaaien. Vervolgens kunnen er verschillende werkstukjes gemaakt worden:
knuffels, tasjes, geschenkjes en poppenkleertjes. Bij elk werkstuk staat de
moeilijkheidsgraad (1-3 sterren) aangegeven, de benodigdheden, welke
technieken nodig zijn, tips om het naaiwerk uniek te maken en informatie
voor volwassenen. Leuk is dat de hier getoonde voorbeelden door kinderen
zelf gemaakt zijn. Het vierkante boek bevat heel veel duidelijke stap-
voor-stap-kleurenfoto's en handige adviezen, waarmee iedereen in een
handomdraai kan leren naaien. Achterin staan de patronen. Zelfs een kind
met twee linkerhanden kan met behulp van dit boek naaien leren en zal er
beslist (veel) plezier in krijgen. Hulp van een volwassenen zal nog wel nodig
zijn om eventuele problemen op te lossen. Een leuk en aantrekkelijk boek
voor kinderen vanaf ca. 6 t/m 12 jaar. M.L.J. Demandt-Voncken

SISO : J 625.1
PIM : 08 Hobby's
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 20 / 255
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2011-45-4157

Wheatley, Abigail • Het lekkerste kinderbakboek
Het lekkerste kinderbakboek / Abigail Wheatley ; tek. door Jessie Eckel ; foto's door
Howard Allman ; [vert. uit het Engels: Yvonne van 't Hul-Aalders]. - Aartselaar ;
[Oosterhout] : Deltas, cop. 2012. - 64 p : ill ; 25 cm. - Vert. van: Children's book of
baking cakes. - London : Usborne, 2011. - Met reg.
ISBN 978-90-447-3118-7
Een vrolijk en kleurrijk vormgegeven kinderbakboek, met duidelijke stap-
voor-stap uitleg, heldere tekeningen en smakelijke foto’s. De eerste
spreads beschrijven basistechnieken, zoals eieren breken, splitsen en
kloppen en hoe je kunt testen wanneer een cake gaar is. Daarna volgt
op elke spread een nieuw recept met een kleurrijke foto, waarbij iedere
stap in het bereidingsproces duidelijk is beschreven en voorzien van een
kleine illustratie. Sommige recepten zijn eenvoudig, zoals cupcakes en
muffins, andere vragen wat meer bakervaring, zoals de Zwitserse rol en
de chocoladelaagjestaart. Behalve klassieke recepten voor basiscake
en brownies vind je er ook minder alledaags gebak als vlindercakejes,
macarons en joepietaartjes. Een twaalftal pagina’s is gewijd aan het maken
van decoraties, zoals suikerlaagjes, chocoladekrullen of botercrème, voor
extra feestelijk gebak. Achterin staan handige adviezen om de recepten
aan te passen bij allergieën. Dit boek staat garant voor veel bak- en
smikkelplezier! Vanaf ca. 7 jaar (onder begeleiding), zelf bakken vanaf ca. 9
jaar. Marije van der Schaaf

SISO : J 629.77
PIM : 03 Eten en Drinken
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 21 / 234

2010-31-5811

Havard, Christian • Koeien
Koeien : koninginnen van de weide / tekst: Christian Havard ; foto's: agentschap
Colibri ; ill.: Stéphanie Herrbach ; eindred.: Valérie Tracqui ; [vert. uit het Frans: Wim
Sanders]. - Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2012. - 29 p : ill ; 25 cm. - (Pootje voor
pootje). - Vert. van: La vache. - Toulouse, Milan, cop. 2008. - (Mini patte). - Oorspr.
uitg.: 2001.
ISBN 978-90-5483-976-7
In dit deel uit de informatieve reeks ‘Pootje voor pootje’* wordt een beeld
geschetst van het leven van de koe. Aan de orde komen onder meer het
herkauwen van het gras, de voortplanting, het overwinteren in de stal,
het geven van melk en het opgroeien van de kalveren. Ook is er aandacht
voor bescherming van rassen. Tot slot zijn zijn enkele soortgenoten in
een 'familiealbum' geplaatst. De thema's komen in hoofdstukken van een
dubbele pagina aan bod. Elk hoofdstuk is voorzien van een of meer grote
kleurenfoto’s. Uitleg hierbij staat telkens op een notitieblaadje dat in of naast
de foto met plakband is vastgezet. Tussendoor zijn ook kleine stripachtige
kleurentekeningen opgenomen. De hoofdtekst van hoogstens zeven zinnen
is gedrukt in vrij grote letters. Achterin staan circa 25 herhalingsvragen,
met verwijzing naar de betreffende paginanummers voor het vinden van
de oplossing. Het taalgebruik van de verhalende tekst is vriendelijk en
kindgericht. Er wordt wel een erg rooskleurig beeld van het leven van een
koe gegeven. De Franstalige oorsprong is o.a te merken aan de omgeving
(bergen), zowel op de foto's als in de tekst. Geen inhoudsopgave, woordenlijst
of register. De tekst leent zich goed om voor te lezen. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar;
ook geschikt voor moeizame lezers. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nu 24-delige reeks. Delen
verschillen onderling in vormgeving.
SISO : J 633.6
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.75
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 18 / 312



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
7-10 jaar Informatief

©2012 NBD|Biblion 121

2010-31-5813

Dubois, Émilie • Schapen
Schapen : bollen van wol / tekst: Émilie Dubois ; foto's: agentschap Colibri ; eindred.:
Valérie Tracqui ; [vert. uit het Frans: Wim Sanders]. - Leidschendam : NBD Biblion, cop.
2012. - 29 p : ill ; 25 cm. - (Pootje voor pootje). - Vert. van: Le mouton. - Toulouse :
Milan, cop. 2002. - (Mini patte).
ISBN 978-90-5483-978-1
In dit deel uit de informatieve reeks ‘Pootje voor pootje’* wordt een beeld
geschetst van het leven van schapen. In een verhalende tekst wordt ingegaan
op het leven in een kudde, hun goedmoedige karakter, de voortplanting, het
opgroeien van de lammetjes, het scheren van hun vacht en de reis naar de
alpenweiden waar soms een wolf rondhangt. Ook is er aandacht voor het nut
van schapen (kaas e.d.) en zijn enkele soortgenoten in een 'familiealbum'
geplaatst. De thema's komen in hoofdstukken van een dubbele pagina
aan bod. Elk hoofdstuk is voorzien van een of meer grote kleurenfoto’s.
Uitleg hierbij staat telkens in een schrijfletter. Tussendoor staan telkens
enige kleine globale tekeningetjes van o.a schapen. De hoofdtekst van
hoogstens zeven zinnen is gedrukt in vrij grote letters. Achterin staan circa
25 herhalingsvragen, met verwijzing naar de betreffende paginanummers
voor het vinden van de oplossing. Het taalgebruik van de verhalende tekst
is vriendelijk en kindgericht. De Franstalige oorsprong is te merken aan de
omgeving op de foto's en in de tekst. Geen inhoudsopgave, woordenlijst of
register. De tekst leent zich goed om voor te lezen. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar;
ook geschikt voor moeizame lezers. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nu 24-delige reeks. Delen
verschillen onderling in vormgeving.
SISO : J 633.7
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.75
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 18 / 313

2011-47-0753

Cleijn, César • Foto- en videoprojecten ... voor kids
Foto- en videoprojecten ... voor kids / César Cleijn ; ill.: Linda Lee. - 1e dr. - Culemborg :
Van Duuren Media, 2012. - 141 p : ill ; 25 cm. - Met index.
ISBN 978-90-5940-553-0
Dit boek (het vierde in de '...voor kids'* serie van deze auteur) helpt kinderen
bij het zelf maken van leuke foto's en video's. Het is volledig op de praktijk
gericht, en begint dan ook gelijk met tips voor het maken van goede foto's
met behulp van de macro-stand, belichting en compositie, gevolgd door
leuke ideeën voor fotoprojecten met speciale effecten. Daarna volgt uitleg
over het verwerken en beheren van foto's op de computer, met behulp van
eenvoudig te gebruiken en gratis software, waaronder Picasa. Ook is er
aandacht voor het maken van afdrukken via eigen printer of fotoservice.
De laatste hoofdstukken gaan in op het opnemen van een eigen video en
nabewerken ervan met behulp van Windows Movie Maker. Het boek is volledig
in kleur uitgevoerd en voorzien van een groot aantal schermafbeeldingen en
kleurige getekende illustraties ter verluchtiging. Stap-voor-stap instructies en
een prettig leesbare tekst die niet al te diep op details ingaat helpen jonge
lezers om direct zelfstandig aan de slag te gaan. Achterin zijn ook nog een
woordenlijst en register opgenomen. Vanaf ca. 9 t/m 13 jaar. Arnout Cosman

*'Schoolprojecten maken...voor
kids' (deel 3), 2011-47-0752 (2012/12).
SISO : J 763.6
PIM : 08 Hobby's
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 29 / 308
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2011-45-4127

Genbrugge, Rudi • Rudy's Danspaleis
Rudy's Danspaleis / [teksten en muz. Rudi Genbrugge ... et al ; foto's: Luk Monsaert]. -
Leuven : Davidsfonds Infodok, cop. 2012. - 59 p : ill ; 22×22 cm + cd
ISBN 978-90-5908-434-6
Aan de hand van twaalf liedjes worden stap voor stap, of beter foto voor foto,
de danspassen van de hierbij geschikte dansen in beeld gebracht. Zo leer
je walsen, headbangen, linedancen, maar ook de polonaise komt aan bod.
Rudy´s eenmansorkest en zijn drie swingende Sabrina´s brengen dat goed in
beeld. Kleine foto-illustraties laten zien hoe je moet dansen. De begeleidende
cd maakt het helemaal af, want zo kan er dus echt geoefend worden. De
liedjes zijn zeer gevarieerd en verrassend goed van kwaliteit. Ze zijn vrolijk,
ademen soms een Vlaamse sfeer (met woorden als opkuisen en plezant) en
gaan over alledaagse dingen als feestvieren, tandenpoetsen en vooral liefde.
Wat drukke, maar antrekkelijke vormgeving in vrolijke kleuren. Achterin zijn
wat spelletjes opgenomen en kun je bij de foto’s van Rudy en de Sabrina´s
hun handtekeningen verzamelen. Op het uitnodigende omslag staan Rudy
met accordeon en zijn drie danseressen. Geschikt voor dansliefhebbers vanaf
ca. 9 jaar. Stefan Rovers

Uitgave met cd. Inhoudsopgave van
de cd staat aan de binnenzijde van het
omslag voorin.
SISO : J 791.8
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 25 / 299

2012-05-1574

Kudela, Katy R. • Mijn eerste Arabische woordjes
Mijn eerste Arabische woordjes : eenvoudig tweetalig beeldwoordenboek / Katy R.
Kudela ; [vert. uit het Engels en fonetische bew.: Ada Kuijstermans]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi, cop. 2012. - 32 p : ill ; 27 cm. - (Mijn eerste ...). - Vert. van: My first book of
Arabic words. - Minneapolis : Capstone Press, cop. 2010. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5566-794-9
Leer Arabische woordjes via veertien thema's, waaronder familie, kleding,
keuken en kleuren. Telkens worden op een kleurenfoto van een dubbele
bladzijde verschillende onderdelen benoemd. In een witte tekstballon
staat eerst in donkerblauw het Nederlandse woord, daaronder in grote
vette letters het Arabische woord en daarna (tussen haakjes) in gewone
letters de uitspraak. Achterin staan de getallen van een tot en met tien en
woordjes als tot ziens, goedemorgen en welterusten. De thema's zijn goed
gekozen en de foto's helder van kleur. Jammer is dat bij de Nederlandse
zelfstandige naamwoorden geen bepaald lidwoord staat. Dat is belangrijk
voor bv. kinderen met een taalachterstand en allochtone kinderen waarvan de
ouders het Nederlands niet goed beheersen. Daarnaast is de uitspraak in een
soort fonetisch Nederlands gezet, die soms niet klopt. Zo leert de lezer een
verkeerde uitspraak aan. Een eenvoudige cd had uitkomst kunnen bieden. Nu
is er iemand nodig met kennis van de Arabische taal die het kind hierbij helpt.
Voorin staat uitleg hoe het boek is te gebruiken, achterin boeken en websites
voor als je meer wilt oefenen. Maakt deel uit van de uit het Engels vertaalde
serie 'Mijn eerste...'. Onder begeleiding vanaf ca. 7 t/m 10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie, die alle dezelfde
foto's bevatten.
SISO : J Arabisch 831
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 25 / 300
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2012-05-1571

Kudela, Katy R. • Mijn eerste Duitse woordjes
Mijn eerste Duitse woordjes : eenvoudig tweetalig beeldwoordenboek / Katy R. Kudela ;
[vert. uit het Engels en fonetische bew.: Wouter Jooren]. - Etten-Leur : Ars Scribendi,
cop. 2012. - 32 p : ill ; 27 cm. - (Mijn eerste ...). - Vert. van: My first book of German
words. - Minneapolis : Capstone Press, cop. 2010. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5566-634-8
Als je voor het eerst Duits gaat leren, is dit beeldwoordenboek een geweldige
aanwinst. Veelgebruikte woorden staan in het Duits en Nederlands vermeld
onder duidelijke foto’s. De uitspraak staat eronder. Onderwerpen als:
familie, school, het lichaam, de boerderij zijn allemaal te vinden. Jammer
dat vervoermiddelen als trein, bus, fiets en vliegtuig er niet in staan. Dat
is toch wel handig in het dagelijks leven. Achterin staan de getallen van
een tot en met tien en vinden we woordjes als tot ziens, goedemorgen en
welterusten. Ook wordt er verwezen naar een aantal handige boeken en een
prima internetsite, waarop je ook de uitspraak van woorden kunt beluisteren.
Helaas zijn de woorden uit dit boek niet in een index opgenomen, maar de
inhoudsopgave is gelukkig erg duidelijk. Kortom, een heel aantrekkelijk boek,
vol alledaagse woorden en met duidelijke foto’s, dat kinderen beslist zal
aanspreken. En eindelijk eens aandacht voor Duits! Maakt deel uit van de uit
het Engels vertaalde serie 'Mijn eerste...'*. Aanbevolen vanaf ca. 7 t/m 10
jaar. B. Handgraaf

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie, die alle dezelfde
foto's bevatten.
SISO : J Duits 831
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 25 / 301

2011-50-3563

Allereerste • Allereerste woordenboek Engels
Allereerste woordenboek Engels / [ill. Peter Allen ... et al ; vert. uit het Frans: Sabine
Van Humbeeck]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop. 2012. - 144 p : ill ; 24 cm. -
Vert. van: Mon premier Larousse d'Anglais. - Larousse/VUEF, cop. 2001. - Met index.
ISBN 978-90-447-3215-3
Met dit beeldwoordenboek voor kinderen wordt het leren van de Engelse
taal een ‘piece of cake’. Het boek is onderverdeeld in thema’s die dicht
bij de belevingswereld van kinderen staan, zoals familie, lichaam, sport
en kleding. Elk thema omvat een dubbele pagina. In 144 pagina’s worden
een duizendtal woorden via tekst en beeld voorgesteld. We zien telkens
een kleine illustratie waaronder het Engelse woord te lezen is. Daaronder
vinden we de Nederlandse vertaling en ten slotte is het woord in een (korte)
Engelse zin geplaatst. Aan de tekeningetjes hebben verschillende illustratoren
meegewerkt. Toch zijn ze allemaal gemaakt in een zelfde stijl en zijn ze
stuk voor stuk humoristisch van aard. Achter in de bijna vierkante uitgave
staat een inleiding in de Engelse grammatica en zijn de woorden in een
woordenlijst (Engels-Nederlands en Nederlands-Engels) opgenomen. Over
het algemeen is het een goed te gebruiken boek voor kinderen die interesse
hebben in de Engelse taal. Wat ontbreekt is een luister-cd, waarmee ook de
uitspraak geoefend kan worden. Prima uitgave: nice, educational and very
attractive! Met enige begeleiding voor o.a. de uitspraak voor kinderen vanaf
ca. 6 t/m 10 jaar. S. Mulders

SISO : J Engels 831
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 23 / 262
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2012-05-1570

Kudela, Katy R. • Mijn eerste Engelse woordjes
Mijn eerste Engelse woordjes : eenvoudig tweetalig beeldwoordenboek / Katy R.
Kudela ; [vert. uit het Engels en fonetische bew.: Wouter Jooren]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi, cop. 2012. - 32 p : ill ; 27 cm. - (Mijn eerste ...). - Oorspr. Engelse uitg.:
Minneapolis : Capstone Press, cop. 2010. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5566-633-1
Onderverdeeld in veertien thema's (o.a. familie, tuin, lichaam etc) van elk een
dubbele bladzijde, worden aan de hand van een kleurenfoto verschillende
onderdelen benoemd. In een witte tekstballon staat eerst in blauw het
Nederlandse woord, daaronder in grotere, zwarte, vette letters het Engelse
woord en daarna (tussen haakjes) in gewone zwarte letters de uitspraak.
Helemaal achterin staat een overzicht van enige woorden die je nodig
hebt bij het voeren van een eventueel gesprek (hello, goodnight etc). De
thema's zijn goed gekozen en de foto's helder van kleur. Jammer is dat de
uitspraak in een soort fonetisch Nederlands is gezet, waarbij de klemtoon in
hoofdletters staat (wat niet is uitgelegd). De Nederlandse uitspraak van veel
letters wordt echter vaak totaal anders uitgesproken waardoor de lezer een
verkeerde uitspraak wordt aangeleerd (zoals de g (great) of de th in three
(trie)). Een eenvoudige cd had uitkomst kunnen bieden. Nu is er iemand
nodig die het kind hierbij helpt of kun je naar de internetsite, waarop je ook
de uitspraak van woorden kunt beluisteren. Voorin staat uitleg hoe het boek
te gebruiken, achterin boeken en sites voor als je meer wilt oefenen. Maakt
deel uit van de serie 'Mijn eerste...'. Onder begeleiding vanaf ca. 7 t/m 10 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie, die alle dezelfde
foto's bevatten.
SISO : J Engels 831
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 25 / 302

2012-05-1572

Kudela, Katy R. • Mijn eerste Franse woordjes
Mijn eerste Franse woordjes : eenvoudig tweetalig beeldwoordenboek / Katy R.
Kudela ; [vert. uit het Engels en fonetische bew.: Ada Kuijstermans]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi, cop. 2012. - 32 p : ill ; 27 cm. - (Mijn eerste ...). - Vert. van: My first book of
French words. - Minneapolis : Capstone Press, cop. 2010. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5566-635-5
Leer Franse woordjes via veertien thema's, waaronder familie, kleding,
keuken en kleuren. Telkens worden op een kleurenfoto van een dubbele
bladzijde verschillende onderdelen benoemd. In een witte tekstballon staat
eerst in groen het Nederlandse woord, daaronder in grote vette letters het
Franse woord en daarna (tussen haakjes) in gewone letters de uitspraak.
Achterin staan de getallen van een tot en met tien en woordjes als tot ziens,
goedemorgen en welterusten. De thema's zijn goed gekozen en de foto's
helder van kleur. Jammer is dat bij de Nederlandse zelfstandige naamwoorden
geen bepaald lidwoord staat. Dat is belangrijk voor onder meer kinderen
met een taalachterstand. Daarnaast is de uitspraak in een soort fonetisch
Nederlands gezet, die vaak niet klopt (bv. varken, le cochon, koe SJON).
Ook de klemtoon is niet altijd correct aangegeven (bv. SA-von). Zo leert de
lezer een verkeerde uitspraak aan. Een eenvoudige cd had uitkomst kunnen
bieden. Nu is er iemand nodig met kennis van de Franse taal die het kind
hierbij helpt. Voorin staat korte uitleg over hoe het boek is te gebruiken,
achterin boeken en websites voor als je meer wilt oefenen. Maakt deel uit van
de uit het Engels vertaalde serie 'Mijn eerste...'. Onder begeleiding vanaf ca. 7
t/m 10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie, die alle dezelfde
foto's bevatten.
SISO : J Frans 831
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 25 / 303
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2012-12-1312

Kermis • Kermis
Kermis / [hoofdred.: Jet Manrho ; eindred.: Bianca Boer ... et al ; tekstred.: Cynthia
van der Hoogte]. - Rotterdam : Autoped, 2012. - 47 p : ill ; 29 cm + poster. - (Boekie
boekie, ISSN 0926-3985 ; 85)
ISBN 978-94-620-2003-0
'BoekieBoekie' is een literair kunsttijdschrift voor kinderen. Het verschijnt
vier keer per schooljaar. In dit voorjaarsnummer van 2012 word je
meegenomen naar de kermis: de rupsbaan, de zweefmolen, het reuzenrad
en de freakshow. Ook aandacht voor de winnaar van de stArt Award
2011, de illustratiewedstrijd van BoekieBoekie voor debutanten en
studenten van de kunstacademie. Verder een interview met Marit Törnqvist,
kennismaking met de Rijdende school voor kermiskinderen en tips voor
een spreekbeurt. Achterin zit een uitvouwbare gedichtenposter*. Vrij
groot formaat tijdschrift met veel verhalen en gedichten van onder meer
bekende jeugdboekenschrijvers en illustraties van professionele illustratoren,
kunstenaars en fotografen, studenten van kunstacademies en kinderen.
'Boekie-Boekie' combineert onder meer verhalen, gedichten, hoorspel,
weetjes, boekentips, strips, quiz, puzzels en illustraties tot een bijzonder en
kleurrijk geheel en daagt kinderen daarmee telkens uit op deze gebieden.
Schrijvers die aan deze aflevering meewerkten, zijn o.a. Hans en Monique
Hagen, Hermine Landvreugd, Ester Naomi Perquin, Ferry Piekart, Anna Woltz,
Erik van Os. Een unieke manier om kinderen kennis te laten maken met
literatuur en kunst, die nergens (te) moeilijk wordt. Vanaf ca. 9 tot 13 jaar.
Redactie

*wordt los meegeleverd. Groot formaat
uitgave, waarin beide binnenkanten van
het omslag zijn bedrukt.
SISO : J 908.3
PIM : 07 Feesten
Winkelprijs : € 7.50
Volgnummer : 26 / 331

2011-46-5568

Cohen-Janca, Irène • De boom van Anne
De boom van Anne / [tekst] Irène Cohen-Janca ; [ill.] Maurizio A.C. Quarello ; [vert. uit
het Frans Berd Ruttenberg]. - [Hoorn] : Hoogland & Van Klaveren, cop. 2012. - [36] p :
ill ; 31 cm. - Vert. van: Les arbres pleurent aussi. - Arles : Éditions du Rouergue, cop.
2009.
ISBN 978-90-896711-3-4
De kastanjeboom waarop Anne Frank tijdens haar onderduikjaren uitkeek
vertelt zijn verhaal. Hij beseft dat hij binnenkort misschien zal worden
omgehakt omdat hij ziek is en vertelt van de genoegens die de mensen
beleefden aan zijn vruchten, zijn bladeren, zijn stam. Maar ook van het
sprankje hoop en schoonheid dat hij een jong meisje van 13 jaar schonk.
Dan benoemt de boom de verdrukking van de joden, overigens zonder
daarbij de nazi’s te benoemen, hoewel de soms grimmige illustraties daarbij
weinig te raden overlaten. De aandacht gaat in dit boek vooral uit naar de
gevoelens van Anne, waarbij een aantal keren gebruik wordt gemaakt van
citaten uit haar beroemde dagboek. De teksten zijn kort en de telkens op de
tegenoverliggende pagina afgedrukte tekeningen indringend. Soms ontbreekt
echter de logica, zoals wanneer de boom meldt dat hij stil als een boom
stond. De tekeningen in gemengde techniek zijn, ook in kleurstelling, sober
gehouden, maar hebben desondanks een krachtige uitstraling. Het boek kan
goed zonder voorkennis over Anne Franks leven worden gelezen. Een goede
introductie van Anne Franks geschiedenis voor het jongere kind. Vanwege de
specifieke aandacht voor Annes persoonlijke gevoelens zal het boek vooral
meisjes aanspreken. Vanaf ca. 8 jaar. Silvester van der Pol

In de aanbieding vreemdtalige
jeugdfictie van a.i.-week 26 wordt de
Engelstalige editie aangeboden.
SISO : J 935.4
PIM : 19 Nederland
Winkelprijs : € 13.75
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 24 / 315
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2011-45-4164

Gifford, Clive • Het grote Google Earth kijk- en zoekboek
Het grote Google Earth kijk- en zoekboek : een interactieve reis om de wereld /
geschreven door Clive Gifford ; gei͏̈ll. door William Ings ; [vert. uit het Engels: Mirjam
Bosman]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop. 2012. - [32] p : ill., krt ; 31 cm. -
Vert. van: The great global puzzle challenge with Google Earth. - London : Carlton
Books, 2011.
ISBN 978-90-447-3281-8
Spelenderwijs worden kinderen bekendgemaakt met het internetprogramma
Google Earth. Met dit kleurrijke boek en de eigen computer kan er een
virtuele wereldreis gemaakt worden. Na de installatie-instructie en een
korte uitleg over het navigeren, wordt er naar diverse plaatsen op de wereld
afgereisd, van grote wereldsteden, eenzame bergtoppen tot diepe oceanen.
Elke dubbele pagina bevat een grote stripachtige kleurige zoekplaat, waarop
erg veel te zien is, en behandelt een bestemming, die door de vermelding
van de coördinaten ook op Google Earth te vinden is. Bij elke bestemming
staan opdrachten en raadsels, waarbij de oplossing gevonden kan worden
in Google Earth of op de grote zoekplaat. De oplossing die via Google Earth
gevonden wordt, geeft steeds een cijfer. De cijfers van deze opdrachten
achter elkaar geeft een coördinaat waarmee uiteindelijk een virtuele reis
naar de maan gemaakt wordt. Achter in het boek staan de oplossingen
van alle raadsels en zoekopdrachten. Het boek stimuleert om met Google
Earth aan de slag te gaan, maar is ook een leuk kijkboek. Vanaf ca. 9 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

Eerste informatieve jeugdboek over
Google Earth.
SISO : J 953
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 17 / 291

2011-44-3087

Dam, Arend van • Australie͏̈
Australie͏̈ : met het verhaal van Paddy en Ella / Arend van Dam ; [ill.: Alex de Wolf ;
foto's: Kitty van der Helm ... et al.]. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2012. - 96 p : ill ; 21×21
cm. - (Reis door...)
ISBN 978-90-487-1041-6
Paddy en Ella zijn de twee hoofdrolspelers in het fictieve gedeelte van deze
uitgave, waarin ze twee wedstrijden houden: een zoektocht naar hun roots en
een badkuipenrace. Tussendoor staat er allerlei informatie over Australië. Van
beroemde personen (Abel Tasman, James Cook), oorspronkelijke bewoners
(Aboriginals), diersoorten, eetgewoonten tot en met Australisch voetbal, het
komt allemaal - summier - aan bod. Het verhaal is op een wit gemêleerde
ondergrond gedrukt zodat het duidelijk is gescheiden van het informatieve
gedeelte. Het verhaal wordt met karikaturale tekeningetjes ondersteund,
het informatieve gedeelte wordt visueel ondersteund door kleurenfoto’s,
landkaarten en tekeningen. Het boek wordt afgesloten met een interview,
tips voor een spreekbeurt en een Australië-test (met antwoorden). Prettige
lay-out. Dit is een boek uit de’ Reis door…’*-serie, waaraan verschillende
auteurs hebben meegewerkt. Aantrekkelijke combinatie van fictie/non-fictie
gebundeld in een goed verzorgde uitgave, die voldoende informatie bevat
voor een spreekbeurt/werkstuk in de de basisschool. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Ton Jansen

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J Australie͏̈ 991
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 30 / 292
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2012-10-4755

Dam, Arend van • Voorbij de horizon...
Voorbij de horizon... : op reis door Europa in vijftig voorleesverhalen / [tekst:] Arend
van Dam ; & [ill.:] Alex de Wolf. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2012. - 148
p : ill ; 23×25 cm + poster. - Bijlage ontbreekt.
ISBN 978-90-00-30529-2
Een reis door Europa in woord en beeld: 46 Europese landen passeren in
alfabetische volgorde, van Albanië tot Zwitserland, de revue. Aan het eind
van de bundel staan vier verhalen over Europa (verklaring van de naam,
Europa in de oertijd, het Eurovisiesongfestival en de samenwerking van
de landen). De in totaal vijftig verhalen hebben een lengte van twee à
drie pagina’s, met telkens een kind als protagonist in een avontuurlijke
setting met licht informatief karakter. De verhalen zijn voorzien van fraaie
kleurenillustraties, zowel paginagroot als in kleiner formaat. Opvallend is
de veelzijdigheid die illustrator Alex de Wolf aan de dag legt; van sfeervolle
aquarellen tot en met fraaie collages. Op een los meegeleverde poster*
staat de kaart van Europa met de opgenomen verhalen. Dit fraai uitgegeven
boek in oblong is een waardige opvolger van voorgangers als ‘Lang
geleden…’ (2007, in 2008 bekroond met een Zilveren Griffel), 'In een
land hier ver vandaan...'(2008) en ‘Overal en ergens...’ (2009)**. Prima
te gebruiken bij lessen op school als verhalende ondersteuning bij lessen
aardrijkskunde, geschiedenis of wereldoriëntatie. Op speelse wijze wordt iets
geleerd over de gewoonten en gebruiken in Europa. Voorlezen vanaf ca. 7
jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Ton Jansen

*wordt los meegeleverd.
**2011-13-2273 (2011/19),
2008-39-0-254 en 2011-12-1905
(2011/19).
SISO : J Europa 991
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 17.50
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 27 / 322

2012-17-4680

Roop, Peter • China
China / Peter en Connie Roop ; [vert. uit het Engels: Kitty Polderman]. - Etten-Leur :
Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 33 p : ill ; 23 cm. - (Op bezoek in...). - Vert. van:
China. - Pearson Education, cop. 1998. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-640-9
Deel uit de informatieve reeks 'Op bezoek in'*, over landen in de wereld.
Dit deeltje is gewijd aan China. Op eenvoudige wijze wordt in dertien
hoofdstukjes van elk een dubbele pagina kort ingegaan op een aantal
thema’s, zoals de ligging van het land, het landschap, twee toeristische
hoogtepunten, wonen, eten, kleding, werk, vervoer, talen, school, vrije tijd,
feesten en kunst. Op elke pagina staat een mooie duidelijke grote foto in
full colour die past bij het onderwerp, met daarbij een paar kernachtige
regels makkelijk leesbare tekst, gedrukt in grote schreefloze letters.
Sommige woorden in deze tekst zijn vetgedrukt. Deze zijn terug te vinden
in de alfabetische verklarende woordenlijst achter in het boekje. Daar zijn
eveneens enkele bladzijden gereserveerd voor wat belangrijke feitjes en
een register. Ook wordt daar verwezen naar enkele andere boeken over het
onderwerp (van dezelfde uitgever) en naar enkele websites. Geschikt voor
een eerste werkstuk of spreekbeurt. Een prima kennismaking met China voor
kinderen vanaf ca. 7 t/m 10 jaar; ook geschikt voor oudere kinderen met
leesproblemen. Ria Scholten-Boswerger

MLP. *zie a.i.-week 2012/16 voor de
overige vijf delen.
SISO : J China 991
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 23 / 263
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2012-09-3917

Alcraft, Rob • Duitsland
Duitsland / Rob Alcraft ; [vert. uit het Engels: Kitty Polderman]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 33 p : ill ; 23 cm. - (Op bezoek in...). - Vert. van:
Germany. - Pearson Education, cop. 1998. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-645-4
Deel uit de reeks ‘Mijn eerste docu-boek’, informatieve boeken die jonge
lezers helpen bij het ontdekken en begrijpen van de wereld om hen heen.
‘Op bezoek in...’* is een subserie hiervan. In dit deel over Duitsland wordt
summier verteld wat de specifieke eigenschappen van het land zijn, en die
worden ook met mooie kleurenfoto’s getoond: het landschap in noord en zuid,
de hoofdstad en de grootste steden, de langste rivier, hoe de mensen wonen
en hun voedsel en kleding. Ook is er beknopte informatie over industrie,
landbouw en vervoer, de taal die gesproken wordt, de gang van zaken op
scholen, vrije tijd en feesten, muziek en letterkunde. Twee eenvoudige
geografische kaarten tonen waar Duitsland ligt. Moeilijke woorden zijn
vetgedrukt en worden achter in het boek verklaard. Verder is er een bladzijde
‘Feiten en weetjes’ met o.a. een aantal gangbare Duitse woordjes en een
alfabetisch register. Bevat verwijzingen naar drie boeken van de uitgever zelf
en naar een internetsite, die echter te moeilijk zijn voor de doelgroep! Groot
schreefloos lettertype. Ook bruikbaar in het speciaal onderwijs en voor wat
oudere moeizame lezers. Goede informatie over het land, voor lezers vanaf
ca. 7 t/m 10 jaar. Virgi Smits-Beuken

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vier
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J Duitsland 991
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 283

2012-09-3920

Alcraft, Rob • Frankrijk
Frankrijk / Rob Alcraft ; [vert. uit het Engels: Kitty Polderman]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 33 p : ill ; 23 cm. - (Op bezoek in...). - Vert. van:
France. - Pearson Education, cop. 1998. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-643-0
Deze handzame uitgave verscheen in de subreeks 'Op bezoek in...'* van de
uitgebreide serie 'Mijn eerste docu-boek'. Een beetje op nostalgische wijze
wordt Frankrijk bezocht. De informatie wordt aangereikt via realistische,
grote kleurenfoto’s. De foto's zijn levendig, pakkend en trefzeker; soms
is in de foto een klein gekleurd infoblokje opgenomen. Onder elke foto
wordt, gedrukt in een groot lettertype, in twee of drie kernachtige zinnen de
belangrijkste informatie verteld. De inhoud vergt van de jongste doelgroep
een redelijk niveau van leesvaardigheid. Er is in woord en beeld aandacht
voor bijzonderheden en kenmerken van Frankrijk. Wat opvalt is dat volgens
de auteur Frankrijk een land is waar mensen (bewoners, toeristen, bezoekers)
kunnen genieten van pittoreske dorpjes, stadsgezichten, landschappen en
lekker eten. Er is een verscheidenheid aan natuur en het is een land van
kunst en cultuur. In de uitgave staan een globale topografische kaart, een
register, overzicht van feiten en weetjes en woordverklaringen. Er is een
minicursusje Frans en er zijn verwijzingen naar mogelijke boeken en websites.
De auteur is geograaf. Aardige uitgave voor wereldverkenners vanaf ca. 7 t/m
10 jaar; ook geschikt voor wat oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Mart Seerden

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vier
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J Frankrijk 991
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 284
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2011-44-3084

Michgelsen, Pauline • Frankrijk
Frankrijk : met het verhaal van Nicolas / Pauline Michgelsen ; [ill.: Charles Michels ;
foto's: Pauline Michgelsen ... et al.]. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2012. - 96 p : ill ; 21×21
cm. - (Reis door...)
ISBN 978-90-487-1038-6
Kleurrijk boek waarin Frankrijks veelzijdigheid op allerlei manieren naar voren
komt. Dit gebeurt in de vorm van informatieve hoofdstukjes, stripverhaaltjes,
kleurenfoto’s, lijstjes, vergelijkingsrijtjes, cartoonachtige sketches, tips en
een aansprekend verhaal (met een verborgen list die goed uitpakt) dat
alle informatieblokken tegelijkertijd doorsnijdt en verbindt. Thema’s die op
aantrekkelijke wijze de revue passeren zijn o.a.: landschap, cultuur, geografie,
historie, de Tour de France, gebruiken en gewoonten, taal, beroemdheden,
verstedelijking en dorpse verstilling. Ook is er aandacht voor Frankrijks lange
kustlijn, het hooggebergte, omringende landen, zeeën en oceanen, de Franse
vlag en – natuurlijk – de Franse taal (met bijgevoegde fonetische uitspraak).
Het boek besluit met meerkeuzevragen over Frankrijk en reikt ideeën aan
voor spreekbeurten en/ of werkstukken. De inhoud is zo boeiend dat je uren
in het boek kunt bladeren en lezen over het Frankrijk van vroeger en van
nu. Voor op school, buitenschoolse opvang en thuis. Deze rijk geïllustreerde
uitgave maakt deel uit van de serie 'Reis door...'*. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Mart Seerden

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J Frankrijk 991
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 30 / 293

2012-09-3906

Bell, Rachael • Het Verenigd Koninkrijk
Het Verenigd Koninkrijk / Rachael Bell ; [vert. uit het Engels: Kitty Polderman]. - Etten-
Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 33 p : ill ; 23 cm. - (Op bezoek in...). - Vert.
van: United Kingdom. - Pearson Education, cop. 1998. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-641-6
Deel uit de reeks ‘Mijn eerste docu-boek’, informatieve boeken die jonge
lezers helpen bij het ontdekken en begrijpen van de wereld om hen heen. ‘Op
bezoek in...’* is een subserie hiervan. In dit deel over het Verenigd Koninkrijk
of Groot-Brittannië wordt summier verteld wat de specifieke kenmerken zijn.
In dertien hoofdstukjes van twee bladzijden komen o.a. aan bod: Londen,
wonen, werken, voedsel, de gang van zaken op school en kunst. Dit gebeurt
aan de hand van talrijke kleurenfoto's en korte teksten van twee of drie
zinnen in een groot schreefloos lettertype. De foto's beslaan het grootste
deel van de pagina's, de teksten zijn kort en geven een toelichting op de
afbeeldingen. De doelgroep zal nog wel de nodige ondersteuning nodig
hebben van de leerkracht of ouder. Dit geldt zowel voor het technisch
lezen als inhoudelijke zaken. Wel zijn de in de tekst vetgedrukte woorden
opgenomen in de woordenlijst achterin. Verder zijn een register en een
overzicht van feiten en weetjes aanwezig. Bevat tevens enige verwijzingen
naar boeken van de uitgever zelf en een website. Ook bruikbaar in het
speciaal onderwijs en voor wat oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Goede informatie over Groot-Brittannië, voor lezers vanaf ca. 7 t/m 10 jaar.
Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vier
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J Groot-Brittannie͏̈ 991
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 285
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2012-09-3914

Bell, Rachael • Ierland
Ierland / Rachael Bell ; [vert. uit het Engels: Kitty Polderman]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi Uitgeverij, cop. 2012. - 33 p : ill ; 23 cm. - (Op bezoek in...). - Vert. van:
Ireland. - Pearson Education, cop. 1998. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-644-7
In de subreeks 'Op bezoek in...'* binnen de uitgebreide serie 'Mijn eerste
docu-boek' worden verschillende landen besproken waaronder Duitsland,
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In dit deel wordt Ierland behandeld.
Allerlei aspecten van dit land komen aan bod. Jonge kinderen krijgen
informatie over wonen, eten, feesten, vervoer, school, landschap en enkele
andere thema's. Dit gebeurt aan de hand van talrijke kleurenfoto's en korte
teksten van twee of drie zinnen. De foto's beslaan het grootste deel van de
pagina's, de teksten zijn kort en geven een toelichting op de afbeeldingen.
De doelgroep zal nog wel de nodige ondersteuning nodig hebben van de
leerkracht of ouder. Dit geldt zowel voor technisch lezen als inhoudelijke
zaken. Een verklarende woordenlijst en het register ondersteunen hierbij.
Omdat de leerstof vrij beperkt is, worden er suggesties gegeven voor verdere
verdieping: titels van boeken en internetsites, zodat dit boekje een startpunt
kan zijn om kinderen kennis te laten maken met Ierland. Ook bruikbaar in het
speciaal onderwijs en voor wat oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Vanaf ca. 7 t/m 10 jaar. R. Balvers

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vier
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J Ierland 991
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 286

2012-09-3924

Bell, Rachael • Italie͏̈
Italie͏̈ / Rachael Bell ; [vert. uit het Engels: Kitty Polderman]. - Etten-Leur : Ars Scribendi
Uitgeverij, cop. 2012. - 33 p : ill ; 23 cm. - (Op bezoek in...). - Vert. van: Italy. - Pearson
Education, cop. 1998. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-642-3
Deel uit de reeks ‘Mijn eerste docu-boek’, informatieve boeken die jonge
lezers helpen bij het ontdekken en begrijpen van de wereld om hen heen. ‘Op
bezoek in...’* is een subserie hiervan. In dit deel over Italië wordt summier
verteld wat de specifieke kenmerken zijn. In dertien hoofdstukjes van twee
bladzijden komen o.a. aan bod: het land, wonen, werken, voedsel, school,
vrije tijd en kunst. Dit gebeurt via talrijke kleurenfoto's en korte teksten van
twee of drie zinnen in een groot schreefloos lettertype. De foto's beslaan het
grootste deel van de pagina's, de teksten zijn kort en geven een toelichting
op de afbeeldingen. De doelgroep zal nog wel ondersteuning nodig hebben
van de leerkracht of ouder. Dit geldt zowel voor het technisch lezen als
inhoudelijke zaken. Wel zijn enige in de tekst vetgedrukte moeilijke woorden
opgenomen in de woordenlijst achterin. Verder zijn een register en een
overzicht van feiten en weetjes aanwezig. Bevat tevens enige verwijzingen
naar boeken van de uitgever zelf en een website. Ook bruikbaar in het
speciaal onderwijs en voor wat oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Goede informatie over het land, voor lezers vanaf ca. 7 t/m 10 jaar. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vier
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J Italie͏̈ 991
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 287
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2011-44-3085

Bartels, Berdie • Turkije
Turkije : met het verhaal van Burak / Berdie Bartels ; [ill.: Saskia Halfmouw ; foto's:
Berdie Bartels ... et al.]. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2012. - 96 p : ill ; 21×21 cm. - (Reis
door...)
ISBN 978-90-487-1039-3
De oude, voormalige visser Kadir heeft een boot om in Zuid-Turkije toeristen
rond te varen. Dat gaat niet altijd probleemloos. De 11-jarige Burak helpt
hem graag daarbij. Kadir zit vol (vaak verzonnen) verhalen over vroeger,
bijvoorbeeld over een spoorloos verdwenen bruidsschat. Zou Burak die
nog kunnen vinden? Details uit dit verhaal vormen het kader voor vele
kleurenillustraties, foto’s, tekstkaders en ballonstripjes die meestal over
dubbele pagina’s zijn gedrukt. Dat levert een aantrekkelijk vormgegeven en
rijk geschakeerd informatief overzicht van het land en het Turkse volk. Ze
leren veel belangwekkends over geschiedenis, taal, cultuur en opvoeding,
over islam en familieverhoudingen, maar ook over feesten, eten en drinken,
over gewoonten, tradities, de plek van de Turkse Nederlanders en over
bezienswaardigheden, landschappen en natuurverschijnselen. Kinderen
krijgen zo een goed inzicht in de wijze waarop een andere cultuur van de onze
verschilt. Het boek sluit af met een toets over de tekst en suggesties voor het
verbeteren van een spreekbeurt. Maakt deel uit van de serie 'Reis door...'*.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Jos Weinberg

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie.
SISO : J Turkije 991
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 30 / 294
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2011-27-0400

Birdsall, Jeanne • De Penderwicks aan zee
De Penderwicks aan zee / Jeanne Birdsall ; vert. uit het Engels door Nadia Ramer en
Laura Weeda. - 1e dr. - Amsterdam : Van Gennep, 2012. - 326 p ; 21 cm. - Vert. van:
The Penderwicks at Point Mouette. - New York : Knopf, 2011.
ISBN 978-94-616-4066-6
De zusjes Sky, Jane en Batty en Jeffrey gaan twee weken op vakantie naar
Maine waar ze samen met hun tante Claire verblijven in een huisje aan
de kust. Rosalind, de oudste zus gaat niet mee, wat betekent dat Sky de
OBP is, Oudst Beschikbare Penderwick, en alles in goede banen moet zien
te leiden. Maar dat blijkt niet zo eenvoudig te zijn! Al gauw kneust tante
Claire haar enkel, is de angst dat Batty in het water valt nogal groot en
loopt Jane een bloedneus op. Ook liefde, vriendschap en muziek spelen een
belangrijke rol. Derde deel uit de serie over de Penderwicks*. Heerlijk, vlot
lezend meidenverhaal vol avonturen. Humoristisch, maar ook serieus. Korte
hoofdstukken, ruime bladspiegel en prettig leesbaar lettertype. Inhoudelijk
beter uitgewerkt dan de doorsnee chicklits. Het omslag, dat aan ouderwetse
knipkunst doet denken, past uitstekend bij de inhoud. Vanaf ca. 10 jaar.
S. van Bruinisse

*'Bij de Penderwicks in de straat' (deel
2), 2009-02-0-295.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 17.90
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 28 / 228

2011-45-4974

Boyce, Frank Cottrell • Chitty Chitty Beng Beng vliegt weer
Chitty Chitty Beng Beng vliegt weer / Frank Cottrell Boyce ; met ill. van Joe Berger ;
[vert. uit het Engels: Lidwien Biekmann]. - Haarlem : Gottmer, cop. 2012. - 232 p : ill ;
22 cm. - Vert. van: Chitty Chitty Bang Bang flies again. - London : Macmillan Children's
Books, 2011.
ISBN 978-90-257-5137-1
Als de vader van Lucy, Jem en kleine Harry werkloos raakt, besluit hij het
hele gezin mee te nemen op wereldreis. In een oud Volkswagenbusje,
voorzien van een krachtige, op de sloop gevonden motor, gaan ze op pad.
Al snel blijkt hun voertuig een eigen wil te hebben en zo verzamelt de
motor over de hele wereld de overige resten om uiteindelijk in volle glorie
hersteld te worden. Want de motor bleek afkomstig uit de legendarische
raceauto Chitty Chitty Bang Bang uit een verhaal van James Bond-auteur
Ian Fleming. Naar dit verhaal wordt in dit avontuur verwezen; achterin volgt
nog een korte toelichting. Het met vaart vertelde verhaal is humoristisch
en heeft een goede spanningsboog. In de tekst staan enkele moeilijke
woorden die niet verklaard worden of verduidelijkt in de context (convertible,
psychedelisch) en ook de Engelstalige en Franse woorden/zinnetjes blijven
onvertaald. Met karikaturale pentekeningen in zwart-wit- en grijstinten. De
auteur ontving diverse prijzen, o.a een Carnegie Medal voor zijn debuut
'Miljoenen'. Een fijn, ongecompliceerd verhaal voor lezers vanaf ca. 10 jaar.
W. van der Pennen-Schleicher

Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 23 / 206
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2011-46-0254

Cremers, Petra • Een valse start
Een valse start / Petra Cremers. - Haarlem : Holland, cop. 2012. - 115 p ; 23 cm
ISBN 978-90-251-1177-9
Finn en Marcus zijn goede vrienden, totdat ze elkaars concurrenten worden op
de zwemclub waar ze samen op zitten. Marcus wint elke wedstrijd en steekt
zijn succes niet onder stoelen of banken. Daarom besluit Finn hem een lesje
te leren. Hij laat Marcus’ favoriete zwembroek verdwijnen, terwijl Marcus die
juist nodig heeft om de aanstaande wedstrijd te winnen. Dan begint Marcus
Finn te bedreigen door middel van vijf levels: pesterijen die elke dag een
graad erger zullen worden als Marcus niet voor het einde van de week zijn
zwembroek terugkrijgt. Na de derde pesterij voelt Finn zich inmiddels uiterst
ongelukkig, vooral als blijkt dat ook zijn moeder weet krijgt van de verdwenen
zwembroek. Vlot geschreven en spannend verhaal, dat de rivaliteit tussen
de twee jongens levensecht beschrijft. Het verhaal dat wensvervullend, maar
toch enigszins verrassend eindigt, brengt zijdelings ook de diverse gevoelens
en gedachtegangen van Finn over zijn donorkindschap goed naar voren. Vanaf
ca. 10 jaar. Silvester van der Pol

Genre : sr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.90
Volgnummer : 28 / 234

2012-15-3155 Heruitgave

Dumon Tak, Bibi • Soldaat Wojtek
Soldaat Wojtek / Bibi Dumon Tak ; met tek. van Philip Hopman ; [foto's Sikorski
Museum]. - 3e dr. - Amsterdam : Querido, 2012. - 143 p : ill., krt ; 23 cm. - Met lit. opg.
- 1e dr.: 2008.
ISBN 978-90-451-0728-8
Tijdens hun reis naar Palestina om daar de Engelse troepen te bevoorraden,
vinden vijf Poolse soldaten een beertje. Ze besluiten het dier te houden
en noemen het Wojtek. Hun meerderen raken ook vertederd door de beer.
Wojtek groeit op tussen de troepen, drinkt bier en rookt sigaretten met
hen. Langzamerhand wordt hij ingezet voor oorlogsdoeleinden, zoals
bommen dragen en spionnen laten praten. De auteur, bekend van 'Bibi's
bijzondere beestenboek' (2006) en het Kinderboekenweekgeschenk 'Laika
tussen de sterren' (2006) maakte van dit waargebeurde verhaal een prettig
leesbaar en grappig boek, dat kinderen ook nog iets leert over de Tweede
Wereldoorlog op andere plaatsen dan Europa. Ondanks het onderwerp wordt
het door de luchtige schrijfstijl nergens te zwaar. Vele prachtige, geestige
potloodtekeningen illustreren de tekst. Vanaf ca. 10 jaar. Martijn Nicolaas

Genre : oo
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 25 / 244
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2011-44-3083

Ede, Bies van • Stilte in de studio!
Stilte in de studio! / Bies van Ede ; met tek. van Mark Janssen. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 109 p : ill ; 23 cm. - (Toneellezen)
ISBN 978-90-487-1031-7
Als de ouders van Sebastiaan en Anna het druk hebben, zal oom Bonno
in de televisiestudio's in Palingsmeer op het tweetal passen. Daar is ook
Chilène aanwezig, een klasgenootje van Sebastiaan die een rolletje heeft
in een soapserie. Sebastiaan vindt haar aanvankelijk maar een vervelende
opschepper. Het verhaal telt 26 korte hoofdstukken en een inleiding. Het
is geschreven als een toneelstuk met 'regie-aanwijzingen', aangevuld met
verhalende tekst. Er wordt gebruikgemaakt van gekleurde letters (in blauw
staat Sebastiaans vertelling in de ik-vorm) en dialogen (voorafgegaan door
de namen van de personages in kleur). Voor school oefent Sebastiaan lange,
moeilijke woorden. Die staan in cursief in de tekst. Boven ieder hoofdstuk
staan tekeningen van de daarin optredende personages; allen worden op
de schutbladen voorgesteld. Ook staan er enkele illustraties verspreid in het
boek. De dialogen kunnen leuk hardop gelezen worden, AVI-M7. Deel in de
reeks 'Toneellezen'*, dat samen gelezen het best tot zijn recht komt. Vanaf ca.
10 jaar. W. van der Pennen-Schleicher

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
in de reeks 'Toneellezen'.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 24 / 241

2011-46-0060

Espunt, Gerard • Zwerg
Zwerg / Gerard Espunt. - Rijswijk : De Vier Windstreken, cop. 2012. - 199 p ; 22 cm
ISBN 978-90-5116-211-0
Vier vrienden, tevens bandleden, bezoeken Gruurlo in de Week van de
Maandagen. Ze zijn op zoek naar hun voormalige zangeres Loesje, die
spoorloos verdwenen lijkt te zijn. Ze horen ’s nachts een mysterieuze
zoemtoon, lopen mensen van het geheimzinnige International Biodiversity
Program (IBP) tegen het lijf en ontdekken onthutsende dingen in het
spookhuis van de kermis. Wat wil het IBP, en wat is hun relatie met Loesje?
Een spannend verhaal, waarbij de spanning tot het eind in tact blijft. Het is
geschreven met veel vaart en veel vlotte dialogen, in voor jeugd aansprekend
taalgebruik. Fantasie en werkelijkheid lopen in elkaar over, waardoor
een origineel verhaal ontstaat over zwergen en Zilveren Maanvlinders,
gewone jongelui en gewapende mannen, raadselachtige boodschappen en
ondergrondse Umen. De feiten over de steengroeve zijn gebaseerd op de
bestaande steengroeve Ratum in Winterswijk, waarbij de schrijver duidelijk
laat zien welke bijzondere flora en fauna daar te vinden zijn. Vanaf ca. 10 jaar.
J.W. Hakvoort

Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 17 / 233
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2012-09-4254

Flanagan, John • De outsiders
De outsiders / John Flanagan ; [ill.: David Elliot ; vert. uit het Engels: Wybrand
Scheffer]. - 2e dr. - Haarlem : Gottmer, cop. 2012. - 445 p : ill ; 22 cm. - (Broederband ;
b. 1). - Vert. van: The outcasts. - Random House Australia, cop. 2011. - (Brotherband ;
b. 1). - 1e dr. (geb.): 2012.
ISBN 978-90-257-5114-2
Omdat Hals moeder vroeger een Aralueense slavin was, wordt Hal veel
gepest. Hij heeft maar één echte vriend, Stig. Als Hal zestien is, krijgt hij
een opleiding tot krijger en zeeman in een ‘broederband’. Er zijn maar liefst
28 jongens van zestien. De acht niet-gekozen jongens vormen een derde
broederband onder leiding van Hal. Hebben deze buitenbeentjes wel een kans
tegen twee broederbanden van tien sterke jongens? Dit eerste deel van een
nieuwe serie van de schrijver van ‘De Grijze Jager’ speelt in het noordelijk
deel van dezelfde wereld: Skandia, land van de ‘Vikingen’. Het duurt wat lang
voor het verhaal op gang komt. De auctoriale verteller legt soms te veel uit
wat personages bedoelen. Dat wordt meestal al wel duidelijk uit wat ze doen
of zeggen. Het boek kreeg een andere vertaler dan ‘De Grijze Jager’-serie. Het
geheel leest prettiger en de zinnen lopen veel soepeler, al zijn ze soms wat
lang voor minder ervaren lezers. Het verhaal heeft een positieve boodschap,
dat je niet stoer of sterk hoeft te zijn om je te kunnen redden, en is zeer
wensvervullend. Mede daardoor en doordat lezers gemakkelijk een personage
kunnen vinden om zich mee te identificeren, zal het verslonden worden door
alle fans van ‘De Grijze Jager’. Bevat een lijst met zeemanstermen. Vanaf ca.
10 jaar. M. Migchelsen

Zie a.i.'s deze week voor de
hardbackeditie. Ook in het Engels
aangeboden: 'The Outcasts',
2012-02-5382 (2012/12).
Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 28 / 240

2012-09-4274

Flanagan, John • De outsiders
De outsiders / John Flanagan ; [ill.: David Elliot ; vert. uit het Engels: Wybrand
Scheffer]. - Haarlem : Gottmer, cop. 2012. - 445 p : ill ; 22 cm. - (Broederband ; b. 1). -
Vert. van: The outcasts. - Random House Australia, cop. 2011. - (Brotherband ; b. 1).
ISBN 978-90-257-5219-4
Omdat Hals moeder vroeger een Aralueense slavin was, wordt Hal veel
gepest. Hij heeft maar één echte vriend, Stig. Als Hal zestien is, krijgt hij
een opleiding tot krijger en zeeman in een ‘broederband’. Er zijn maar liefst
28 jongens van zestien. De acht niet-gekozen jongens vormen een derde
broederband onder leiding van Hal. Hebben deze buitenbeentjes wel een kans
tegen twee broederbanden van tien sterke jongens? Dit eerste deel van een
nieuwe serie van de schrijver van ‘De Grijze Jager’ speelt in het noordelijk
deel van dezelfde wereld: Skandia, land van de ‘Vikingen’. Het duurt wat lang
voor het verhaal op gang komt. De auctoriale verteller legt soms te veel uit
wat personages bedoelen. Dat wordt meestal al wel duidelijk uit wat ze doen
of zeggen. Het boek kreeg een andere vertaler dan ‘De Grijze Jager’-serie. Het
geheel leest prettiger en de zinnen lopen veel soepeler, al zijn ze soms wat
lang voor minder ervaren lezers. Het verhaal heeft een positieve boodschap,
dat je niet stoer of sterk hoeft te zijn om je te kunnen redden, en is zeer
wensvervullend. Mede daardoor en doordat lezers gemakkelijk een personage
kunnen vinden om zich mee te identificeren, zal het verslonden worden door
alle fans van ‘De Grijze Jager’. Bevat een lijst met zeemanstermen. Vanaf ca.
10 jaar. M. Migchelsen

Zie a.i.'s deze week voor de
paperbackeditie. Ook in het Engels
aangeboden: 'The Outcasts',
2012-02-5382 (2012/12).
Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 28 / 239
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2011-46-0160

Funke, Cornelia • Ridder zonder hart
Ridder zonder hart / Cornelia Funke ; vert. [uit het Duits] door Esther Ottens. -
Amsterdam [etc.] : Querido, 2012. - 197 p ; 22 cm. - Vert. van: Geisterritter. -
Hamburg : Dressler, 2011.
ISBN 978-90-451-1307-4
De moeder van Jon heeft een nieuwe vriend. Jon (11, ik-figuur) vindt het maar
niets dat hij niet meer de man in huis is en noemt zijn stiefvader consequent
‘de Baardaap’. Als hij het te bont maakt, wordt hij naar een kostschool
gestuurd in het oude stadje Salisbury. Daar wordt hij al snel bedreigd door
vijf enge geesten van middeleeuwse ruiters die hem willen vermoorden.
Maar niemand gelooft hem. Tot hij Ella ontmoet, de kleindochter van een
heks. Zou zij weten hoe je het kunt opnemen tegen geesten? De manier
waarop de griezelige geesten beschreven worden, brengt ze bijna tot leven.
Jon vertelt het verhaal acht jaar later, met af en toe vooruitwijzingen die
nieuwsgierig maken en de spanning er goed in houden. Het taalgebruik is
literair en niet altijd eenvoudig, met goed lopende dialogen. Het commentaar
dat Jon zijdelings geeft op zijn stiefvader is heel grappig. Zijn jaloezie blijkt
daar duidelijk uit. De vriendschap tussen Jon en Ella ontwikkelt herkenbaar.
Jon vindt het eerst maar niks dat ze een meisje is, maar later gaan ze voor
elkaar door het vuur. Met vrij korte getitelde hoofdstukken en een rustige
bladspiegel. Donkere, geheimzinnige omslagillustratie. Griezeliger en voor
een iets ouder publiek dan de serie 'De spokenjagers' van dezelfde auteur.
Vanaf ca. 10 jaar. M. Migchelsen

Genre : gr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 22 / 197

2011-27-0427

Geest, Simon van der • Spinder
Spinder / Simon van der Geest ; [ill. Karst-Janneke Rogaar]. - Amsterdam [etc.] :
Querido, 2012. - 231 p : ill ; 22 cm
ISBN 978-90-451-1280-0
Knap en meeslepend geschreven ‘pageturner’ over een psychologische strijd
tussen twee broers. Hidde (bijnaam Spinder) heeft in de geheime kelder van
het huis een insectenlaboratorium ingericht. Hij gebruikt deze kelder (met
een groot familiegeheim) al drie jaar, sinds de dood van oudste broer Ward
en de deal die toen is gesloten met middelste broer Jeppe. Nu eist Jeppe
de kelder op. Hij is muzikant en wil in de kleder gaan drummen. Vanaf dat
moment ontspint zich een strijd die de trekken heeft van een broederoorlog.
Hidde houdt de verwikkelingen van de strijd op minutieuze wijze bij in zijn
dagboek, door middel van gedachten, plannetjes, strategische en tactische
invallen, afwegingen, operationele briefjes, rechtstreekse gesprekken met
toekomstige lezers, opgesierd met tal van gedetailleerde tekeningetjes van
en over (zijn) insecten. Het spannende verhaal is razendknap geschreven.
Lezers zullen zich de ene keer met Hidde identificeren, de andere keer
met zijn vriendinnetje Lieke; maar ook met de verlangens van Jeppe.
Treffend en amusant zijn de vele vergelijkingen tussen het leven en de
verdedigingsmechanismen van insecten en mensen. De taal van deze Gouden
Griffelwinnaar 2011 is sprankelend, vol dialoog, kent nauwelijks opsmuk en
pakt de lezer compleet in. Vanaf ca. 10 jaar. Mart Seerden

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 19 / 206
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2012-10-5477 Heruitgave

Gordon, Roderick • Tunnels
Tunnels / Roderick Gordon & Brian Williams ; [vert. uit het Engels: Karien Gommers ...
et al ; ill.: Brian Williams]. - Vianen [etc.] : The House of Books, [2012]. - 431 p : ill ;
21 cm. - ([Tunnels] ; dl. 1). - Vert. van: Tunnels. - Chicken House, cop. 2008. - Oorspr.
Nederlandse uitg.: 2008.
ISBN 978-90-443-3613-9
De 14-jarige Will woont in Londen. Zijn vader, dr. Burrows, is geschiedkundige
en archeoloog met een grote passie: graven naar historische schatten.
Will deelt die passie. Tijdens een opgraving in een parkeergarage komen
ze in een oud stationshuis terecht. Will en zijn vriend Chester besluiten
verder te graven en stuiten op een tunnelstelsel onder Londen. Een vreemde
lamp komt in het bezit van dr. Burrows die kort daarop verdwijnt. Will en
Chester graven verder, overtuigd dat de opgravingen alles te maken hebben
met de verdwijning van Wills vader. Ze komen in een stad onder Londen
terecht. Duidelijk wordt dat dr. Burrows hier geweest is, maar waar is hij
gebleven? Vanaf de eerste bladzijde is duidelijk dat het boek spannend zal
worden. De schrijvers vertellen net niet te veel en zo blijf je als lezer tot
de laatste bladzijde geprikkeld. Het eind is min of meer open wat ruimte
biedt voor volgende delen; binnenkort verschijnt deel vijf. Voor Nederlandse
fantasyliefhebbers is dit boek een uitstekend keuze. Vanaf ca. 12 jaar.
Hannie Humme

Genre : sk
Niveau/leeftijd : C
Winkelprijs : € 5.00
Volgnummer : 29 / 249

2011-46-0255

Grootel, Leny van • Vioolmeisje
Vioolmeisje / Leny van Grootel. - Haarlem : Holland, cop. 2012. - 126 p : ill ; 23 cm
ISBN 978-90-251-1178-6
Op een dag raakt de 13-jarige Felix gefascineerd door Jenika, een mooi
zigeunermeisje, dat viool speelt in het park. Hij zoekt contact met haar, maar
kort daarop is ze verdwenen. Via de krant verneemt hij dat de Roma-familie
het land zal worden uitgezet. Felix gaat op zoek naar Jenika. Als ze haar
kostbare viool aan hem in bewaring geeft, komen de gebeurtenissen in een
stroomversnelling. Beide tieners worstelen met een groot gemis. Ze moeten
allebei hun ouders missen en wonen in bij familie. De leefomstandigheden
zijn moeilijk, vooral voor de rondtrekkende familie van Jenika, die af te
rekenen krijgt met vooroordelen en armoede. De gevoelswereld van
beide tieners wordt gevoelvol, maar toch ingehouden, beschreven. Het
verhaal focust afwisselend op Felix en Jenika. Als de omstandigheden hen
samenbrengen, volgt een heel wensvervullende afwikkeling. Deze al te
rooskleurige voorstelling klopt niet met wat veelal in de realiteit gebeurt.
Toch is dit een onderhoudend, vlot verhaal voor kinderen vanaf ca. 10 jaar.
Ria de Schepper

Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.90
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 22 / 198
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2011-44-3580 Heruitgave

Hawking, Lucy • De geheime sleutel naar het heelal
De geheime sleutel naar het heelal / Lucy & Stephen Hawking ; en Christoph Galfard ;
met ill. van Elly Hees ; vert. [uit het Engels] door Aimée Warmerdam. - 3e dr. -
Amsterdam : Pimento, 2012. - 253 p., [32] p. pl : ill ; 22 cm. - Vert. van: George's
secret key to the universe. - London : Random House Children's Books, cop. 2007. - 1e
dr. (geb.): 2008.
ISBN 978-90-499-2555-0
George (ca. 10) wordt opgevoed door ouders die wars zijn van elke vorm van
technologie. Zijn nieuwe buurmeisje Annie blijkt echter de dochter te zijn van
een ruimteonderzoeker, die met behulp van een superintelligente computer
door de ruimte kan reizen. Ook Annie en George maken een ruimtereis en
moeten proberen Annies vader uit een zwart gat te redden. Eerste deel van
een trilogie* die is geschreven door Lucy Hawking in samenwerking met
haar vader Stephen Hawking, de wereldberoemde professor in wiskunde
en theoretische natuurkunde. Het verhaal is spannend en werkt naar een
climax toe. Regelmatig zijn er omkaderde teksten opgenomen die informatie
bieden over het zonnestelsel. Naast de grappige illustraties in zwart-wit zijn
er viermaal vier bladzijden met (soms gemanipuleerde) kleurenfoto's van
sterren, planeten, kometen en andere ruimteverschijnselen. Het boek vormt
door de mengeling van fictie en feiten een fascinerende kennismaking met
de sterrenkunde, mede door de eenvoudige opzet en de heldere uitleg in de
omkaderde teksten. Vanaf ca. 10 jaar. W. van der Pennen-Schleicher

*zie a.i.'s deze week voor een herdruk
van het tweede deel, 'De schat in het
heelal'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 28 / 246

2012-10-5431 Heruitgave

Hawking, Lucy • De schat in het heelal
De schat in het heelal / Lucy & Stephen Hawking ; met ill. van Elly Hees ; vert. [door
het Engels] door Aimée Warmerdam. - 2e dr. - Amsterdam : Pimento, 2012. - 286 p.,
[32] p. pl : ill ; 22 cm. - Vert. van: George's cosmic treasure hunt. - London : Random
House Children's Books, cop. 2009. - Ook verschenen als online resource. - 1e dr.
(geb.): 2009.
ISBN 978-90-499-2567-3
Annie verhuist naar Amerika waar haar vader Erik onderzoek doet naar leven
op Mars. George gaat bij haar op bezoek. Erik stuurt een speciale robot naar
Mars. Die reageert anders dan verwacht. George en Annie gaan daarom met
de supercomputer Kosmos van Erik ook naar Mars. Daar krijgen ze de ene
vreemde boodschap na de andere. Erik begrijpt er niets van en reist hen
achterna. Dit interessante tweede deel van een trilogie* is een mix van feit en
fictie. Het is een coproductie van de natuurkundige Stephen Hawking en zijn
dochter. Ze willen een actuele visie geven op de ontwikkeling van het heelal,
van de Big Bang tot nu. Behalve veel glanzende kleurenfoto’s en grappige
zwartwitte gewassen inktillustraties, bevat het verhaal een ‘Reisgids door de
ruimte’ waarin voor kinderen vele wetenswaardigheden staan, geschreven
door bekende natuur- en sterrenkundigen. Vanaf ca. 10 jaar. Jos Weinberg

*zie a.i.'s deze week voor een herdruk
van het eerste deel, 'De geheime sleutel
naar het heelal'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 28 / 247
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2012-19-5765

Hoe • Hoe overleef ik... geheimen?
Hoe overleef ik... geheimen? / [creatief hoofdred. Francine Oomen ; uitvoerend
hoofdred. Jolanda Dreijklufft ; eindred. Annemarie de Haas ; ill. Annet Schaap ; aan
dit nummer werkten mee: Geertje Aalders ... et al. ]. - Amsterdam : Weekbladpers
Tijdschriften, 2012. - 91 p : ill ; 25 cm. - (Hoe overleef ik..., ISSN 1877-1416 ; Nr. 2)
Het tweede in 2012 verschenen nummer van het tijdschrift 'Hoe overleef
ik...' gaat over geheimen en vertrouwen. Er is o.a. aandacht voor loverboys.
Het tijdschrift is enigszins gerestyled en heeft enkele nieuwe rubrieken,
waaronder 'Hoe overleef ik in het buitenland'. Qua thema's en stijl sluit het
blad aan bij de populaire 'Hoe overleef ik'-boeken van Francine Oomen.
Het richt zich vooral tot meisjes en heeft allerlei rubrieken, onder andere
Hoe overleef ik ...? en lekker eten. Er staan zowel 'leerrijke' artikelen in als
leuke creatips, veel boekentips en (natuurlijk) survivaltips. Auteur Simon
van der Geest geeft o.a. schrijftips. Het tijdschrift heeft een vrij drukke,
dynamische lay-out en lijkt perfect op maat van jonge tieners gemaakt. Er
is ook een bijbehorende website. Wat dit tijdschrift anders maakt dan de
meeste meidentijdschriften, is dat het uitnodigt tot creatief zijn en nadenken.
Uit de stukjes en interviews met verschillende jongeren spreekt ook een
positieve boodschap: het is oké om te zijn wie je bent en om je eigen mening
te hebben. Door de boeiende mix van een aantrekkelijke lay-out, interessante
inhoud en een vlotte schrijfstijl zal het ongetwijfeld veel lezers aanspreken.
Verschijnt zes keer per jaar. Warm aanbevolen voor lezers vanaf ca. 11 jaar.
Redactie

SISO : J 415.4
PIM : 01 Geestelijk leven
Winkelprijs : € 3.95
Volgnummer : 25 / 286

2012-18-4867

Hoe • Hoe overleef ik... mijn lichaam?
Hoe overleef ik... mijn lichaam? / [creatief hoofdred. Francine Oomen ; uitvoerend
hoofdred. Jolanda Dreijklufft ; eindred. Annemarie de Haas ; ill. Annet Schaap ; aan dit
nummer werkten mee: Lotte Aerts ... et al.]. - Amsterdam : Weekbladpers Tijdschriften,
cop. 2012. - 91 p : ill ; 25 cm. - (Hoe overleef ik..., ISSN 1877-1416 ; Nr. 1)
Dit eerste in 2012 verschenen nummer van het tijdschrift 'Hoe overleef ik...'
gaat over hoe je lichaam verandert in de puberteit. Het tijdschrift is enigszins
gerestyled en heeft enige nieuwe rubrieken waaronder 'Hoe overleef ik in
het buitenland'. Qua thema's en stijl sluit het blad aan bij de populaire 'Hoe
overleef ik'-boeken van Francine Oomen. Het richt zich vooral tot meisjes
en heeft verschillende rubrieken, onder andere Hoe overleef ik ...? en lekker
eten. Er staan zowel 'leerrijke' artikelen in als leuke creatips, veel boekentips
en (natuurlijk) survivaltips. Hans Hagen vertelt over zijn gedichten en geeft
tips. Het tijdschrift heeft een vrij drukke, dynamische lay-out en lijkt perfect
op maat van jonge tieners gemaakt. Er is ook een bijbehorende website.
Wat dit tijdschrift anders maakt dan de meeste meidentijdschriften, is dat
het uitnodigt tot creatief zijn en nadenken. Uit de stukjes en interviews met
verschillende jongeren spreekt ook een positieve boodschap: het is oké om
te zijn wie je bent en om je eigen mening te hebben. Door de boeiende mix
van een aantrekkelijke lay-out, interessante inhoud en een vlotte schrijfstijl
zal het ongetwijfeld veel lezers aanspreken. Verschijnt zes keer per jaar. Warm
aanbevolen voor lezers vanaf ca. 11 jaar. Redactie

SISO : J 416.25
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Winkelprijs : € 3.95
Volgnummer : 23 / 248
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2012-23-1691

Hoe • Hoe overleef ik... zonder jou?
Hoe overleef ik... zonder jou? / [creatief hoofdred. Francine Oomen ; uitvoerend
hoofdred. Jolanda Dreijklufft ; eindred. Annemarie de Haas ; ill. Annet Schaap ; aan dit
nummer werkten mee: Lotte Aerts ... et al.]. - Amsterdam : Weekbladpers Tijdschriften,
2012. - 123 p : ill ; 25 cm. - (Hoe overleef ik..., ISSN 1877-1416 ; Nr. 3)
Het tweede in 2012 verschenen nummer van het tijdschrift 'Hoe overleef
ik...' gaat over communicatie. Er is aandacht voor Twitter en msn maar ook
voor flirten, je onzeker voelen en een gewoon gesprek voeren. Er is o.a. de
nieuwe rubriek 'Hoe overleef ik in het buitenland'. Qua thema's en stijl sluit
het blad aan bij de populaire 'Hoe overleef ik'-boeken van Francine Oomen.
Het richt zich vooral tot meisjes en heeft allerlei rubrieken, onder andere Hoe
overleef ik ...? en lekker eten. Er staan zowel 'leerrijke' artikelen in als leuke
creatips, veel boekentips en (natuurlijk) survivaltips. Het tijdschrift heeft een
vrij drukke, dynamische lay-out en lijkt perfect op maat van jonge tieners
gemaakt. Er is ook een bijbehorende website. Wat dit tijdschrift anders maakt
dan de meeste meidentijdschriften, is dat het uitnodigt tot creatief zijn en
nadenken. Uit de stukjes en interviews met verschillende jongeren spreekt
ook een positieve boodschap: het is oké om te zijn wie je bent en om je eigen
mening te hebben. Door de boeiende mix van een aantrekkelijke lay-out,
interessante inhoud en een vlotte schrijfstijl zal het ongetwijfeld veel lezers
aanspreken. Verschijnt zes keer per jaar. Warm aanbevolen voor lezers vanaf
ca. 11 jaar. Redactie

SISO : J 499.4
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 3.95
Volgnummer : 28 / 295

2009-41-0165 Heruitgave

Jansen-Gronkowska, Anna • Muffin
Muffin / Anna Jansen-Gronkowska. - 3e dr. - Houten [etc.] : Van Goor, 2007. - 172 p ; 22
cm. - 1e dr.: 2006.
ISBN 978-90-475-1151-9
Muffin is de geaccepteerde bijnaam van de 11-jarige Mink, die niet alleen
goed muffins kan bakken en een getinte huidskleur heeft, maar ook veel te
dik is. Daarnaast is hij zo buitengewoon sterk dat hij ooit, per ongeluk, de
arm van een klasgenoot heeft gebroken. Sindsdien heeft hij moeten beloven
nooit meer te vechten en daardoor komt hij in grote problemen als er een
nieuwe jongen in de klas komt, die hem non-stop, tergend pest. Muffin gaat
zo zeer aan zichzelf twijfelen dat hij zijn grote passie judo opgeeft. Maar
juist door de judo overwint hij ten slotte zichzelf en zijn tegenstander. Welk
effect het pesten en de bedreigingen op Muffins zelfvertrouwen hebben wordt
door hemzelf, in de ik-vorm, overtuigend en gruwelijk spannend beschreven.
Hulp van vrienden en volwassenen uit zijn omgeving wijst hij af, waardoor hij
steeds meer in een isolement raakt. Ondanks het vlotte taalgebruik en soms
ook de humor is het een zwaar thema dat voor leeftijdsgenoten schokkend
kan overkomen. Achter in het boek wordt een recept voor muffins gegeven.
Voor ervaren lezers vanaf ca. 10 jaar. Nelleke Hulscher-Meihuizen

Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 17 / 243
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2012-07-2975

Kinney, Jeff • Niet te doen!
Niet te doen! / door Jeff Kinney ; [vert. uit het Engels: Hanneke Majoor]. - Utrecht : De
Fontein, cop. 2012. - 223 p : ill ; 23 cm. - (Het leven van een loser ; dl. 5). - Vert. van:
The ugly truth. - New York : Amulet, 2010. - (Diary of a wimpy kid ; b 5).
ISBN 978-90-261-3237-7
In dit vijfde deel uit de razendpopulaire ‘Het leven van een loser’*-reeks krijgt
Bram Botermans (ik-figuur) allerlei verantwoordelijkheden op zijn bordje.
Alsof je als puber niet al genoeg te denken en te doen hebt! Hij gaat op zoek
naar een nieuwe beste vriend, hij moet zelf gaan koken als zijn moeder gaat
studeren, hij is 24 uur verantwoordelijk voor een ei (opdracht van juf Pauwels
van gezondheidskunde), hij is hulpbloemenjongen op de bruiloft van zijn oom
Gerard (die voor de vierde keer trouwt) en hij wil ook een pukkel (dan kun je
zien dat ook hij man wordt). En al wil Bram eigenlijk alles houden zoals het
gaat, zijn leven en lichaam veranderen bij het opgroeien en ouder worden.
Ook in dit vijfde deel neemt de auteur de lezer mee in de puberwereld
van Bram Botermans. Met veel humor, gevoel, inlevingsvermogen en
verbeeldingskracht, zowel in de ‘handgeschreven’ tekst op lijntjespapier als
in de kwistig gestrooide striptekeningen in zwart-wit, worden de avonturen
in sneltreinvaart verteld. De verhalen weten, zonder veel dramatiek en
diepgang, de kern van de puber die zich zo vaak een loser voelt, over te
brengen op de lezer (die zich zo vaak ...). Aanrader voor elke puber die af en
toe met de ziel onder de arm loopt en wel wat droge humor kan gebruiken!
Vanaf ca. 10 jaar. Hannelore Rubie

*'Een hondenleven' (deel 4),
2011-44-3384 (2012/11).
Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 30 / 244

2012-14-2782

Kipling, Rudyard • Het jungleboek
Het jungleboek / Rudyard Kipling ; gei͏̈ll. door Robert Ingpen ; vert. [uit het Engels] door
Ernst van Altena ... [et al.]. - Antwerpen ; Rotterdam : De Vries-Brouwers, cop. 2012.
- 191 p : ill ; 25 cm. - Vert. van: The jungle book. - London : Templar, 2006. - Oorspr.
uitg.: London : Macmillan, 1894.
ISBN 978-90-5927-309-2
Mowgli groeit op bij de wolven in de jungle van India, waar hij leeft volgens
de junglewetten en de taal der dieren spreekt. Samen met zijn vrienden
Baghiera de panter, Baloe de beer en Kaa de slang beleeft hij spannende
avonturen. Als Mowgli beseft dat hij een mens is en terug moet naar zijn
soortgenoten, rest hem nog één ding: de strijd aangaan met zijn vijand Sjier
Khan de tijger, om uit te maken wie de echte koning van het oerwoud is.
Vernieuwde editie van een klassieker, aangevuld met vier dierenverhalen o.a.
'De witte zeerob' en 'Rikkie-tikkie-teevie'. Het beeldende, soms poëtische
taalgebruik met lange zinnen en veel dialogen kan pittig zijn voor de
doelgroep. Sfeerbehoudend vertaald. De jungle komt pas echt tot leven
door de prachtige, gedetailleerde paginagrote en soms over twee pagina's
doorlopende kleurenillustraties van Robert Ingpen. Ook de schutbladen zijn
mooi geïllustreerd. Tussendoor en aan het eind staan diverse liedteksten,
veelal in rijm, zoals 'Mowgli's lied', 'Marslied van de Bandar-bende' en
'Paradelied van de Kampdieren'. Gedrukt op dik wit papier in een normaal
lettertype. Ondanks de ruime marges bevatten de pagina's veel tekst. Een
degelijk uitgevoerd groot boek, geschikt voor de meer belezen jeugd vanaf
ca. 11 jaar. Ook goed bruikbaar als voorleesboek. Monique Luijben

Zie a.i.'s deze week voor een bewerking
van 'Het jungleboek' voor een jongere
doelgroep.
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 28.90
Volgnummer : 23 / 220
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2012-13-1503

Kroonenberg, Yvonne • Mijn pony, mijn pony
Mijn pony, mijn pony / Yvonne Kroonenberg. - 1e dr. - Amsterdam : Leopold, 2012. -
140 p ; 23 cm. - Titelp. en omslag vermelden: Sophie.
ISBN 978-90-258-6063-9
De 12-jarige Sophie (ik-figuur) is net verhuisd van een dorp naar een kleine
stad. Ze voelt zich erg eenzaam, zonder vrienden omdat iedereen denkt
dat ze een verwend kind is van rijke ouders en omdat Sundance haar eigen
pony niet naar haar wil luisteren en haar trapt. Vlot geschreven paardenboek
voor meiden waarin de faalangstige Sophie problemen heeft met de nieuwe
situatie en zich door iedereen onbegrepen voelt. Rustig voortkabbelend
verhaal zonder hoogte- of dieptepunten.Wat anders is, is het feit dat het nu
gescchreven wordt vanuit de rijke Sophie, die eigenlijk alles heeft wat haar
hartje begeert, maar toch ongelukkig is. Het overgrote deel van het boek
speelt zich op de manege af. Er wordt veel 'paardentaal' in gebruikt; dit wordt
altijd helder uitgelegd. De bekende schrijfster publiceerde eerder o.a. de
populaire serie over Rosa en haar verzorgpony. Een lekker verhaal voor alle
paardenliefhebsters vanaf ca. 10 jaar. Didi Klijnsma-de Boer

Genre : pp
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 30 / 245

2011-46-0303 Heruitgave

Lindgren, Astrid • Ronja de roversdochter
Ronja de roversdochter / Astrid Lindgren ; vert. [uit het Zweeds] door Rita Törnqvist-
Verschuur ; met tek. van Ilon Wikland. - 21e dr. - Amsterdam : Ploegsma, 2012. - 208
p : ill ; 22 cm. - (Astrid Lindgren bibliotheek ; [2]). - Vert. van: Ronja rövardotter. -
Stockholm : Rabén & Sjögren, 1981. - 1e dr. Nederlandse uitg.: 1982.
ISBN 978-90-216-6994-6
De roversfamilies Mattis en Borka zijn al eeuwenlang elkaars aartsvijanden.
De respectievelijke dochter Ronja en zoon Birk wensen die traditie niet
voort te zetten. Ze redden elkaars leven, verklaren zich broer en zus en
verspelen daardoor (tijdelijk) de ouderlijke liefde. Door hun vasthoudendheid
en overtuiging brengen ze de families tot elkaar. Nummer twee in de
Astrid Lindgren Bibliotheek: een echt Lindgren-verhaal met angstwekkende
vogelheksen en aardmannen, in balans gebracht door de liefde van de
kinderen voor elkaar en voor de natuur. Niet-moraliserende symbolische
boodschappen: geweld en grof taalgebruik zijn functioneel. Kinderen en
dieren worden serieus genomen, hebben zelfbeschikkingsrecht en komen
voor zichzelf op. Veel functionele zwarte pentekeningen, mysterieus en
sprookjesachtig, die zowel actie als emoties vertolken. Erg zorgvuldig
uitgevoerd, en vooral menselijk, boek dat kinderen vanaf ca. 10 jaar in zijn
ban zal houden. Redactie

Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 23 / 222
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2012-02-5375

Littlewood, Kathryn • Het magische receptenboek van Bakkerij
Bliss
Het magische receptenboek van Bakkerij Bliss / Kathryn Littlewood ; met ill. van
Wouter Tulp ; [vert. uit het Engels: Sandra van de Ven]. - Houten : Van Holkema &
Warendorf, cop. 2012. - 270 p : ill ; 23 cm. - Vert. van: Bliss. - New York : HarperCollins
Children's Books, 2012.
ISBN 978-90-77330-24-1
Roos’ ouders hebben een magische bakkerij. Ze bakken koekjes en taarten
met zeer bijzondere eigenschappen. Daarvoor hebben ze een magisch
kookboek en veel hulp van Roos. Broers Tijm en Dille hebben geen interesse
in de bakkerij en zusje Leintje is nog klein. Wanneer hun ouders een ander
dorpje moeten 'redden' met hun magische baksels, krijgt Roos de sleutel
van de kamer waar het kookboek wordt bewaard. De deur mag alleen
in noodgevallen open. Dan verschijnt een onbekende tante Lilian. Om
indruk te maken gaan Roos en haar broers de verboden kamer in om te
experimenteren met de recepten. Het loopt volledig uit de hand en Dille
geeft de sleutel aan tante Lilian. Maar is zij wel te vertrouwen? Het helder
geschreven debuut staat vol dialogen en leest als een trein. Het zit vol
fantasie en is ook nog eens grappig. Elk van de negentien ongenummerde
hoofdstukken begint met een kleine zwart-witte potloodillustratie. Op de
omslagillustratie kijk je door een raam de bakkerij in waar juist een vloeistof
in een grote ketel wordt gegoten. Buiten gluurt een vrouw door het raam.
Vanaf ca. 10 jaar. Stefan Rovers

Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 24 / 256

2011-46-0150

Loon, Inez van • Street
Street / Inez van Loon. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2012. - 197 p ; 20
cm. - (Skatewise)
ISBN 978-90-448-1668-6
Samen met zijn vrienden is Levi dagelijks aan het skateboarden in een
oude loods. Helaas wordt de loods gesloopt, maar door de gemeente is
een andere ruimte toegezegd. Het skaten neemt zo veel tijd in beslag dat
Levi niet door kan naar de volgende klas op de middelbare school. Daarom
mag hij bijna niet mee op een skateboardweekend. Gelukkig gaan zijn
ouders er anders over denken en wordt het skateweekend spannender
dan gedacht. Vierde deel in de serie 'Skatewise'*. Het gaat vooral om het
avontuur dat de vrienden met elkaar beleven. Het verhaal kabbelt lang voort.
Pas als de vrienden met elkaar op weekend zijn, komt er meer spanning
in. Van alle skatetermen die gebruikt worden, vind je achter in het boek
uitleg. Aan de binnenkant van het omslag zijn streetspots vermeld, in
Nederland en in België. Ondanks het feit dat het verhaal aan de oppervlakte
blijft en de karakters niet echt worden uitgediept, leest het vlot en zal het
skateliefhebbers of sportieve kinderen zeker aanspreken. Vanaf ca. 12 jaar.
B. Handgraaf

*'Slidess' (deel 3), 2010-46-5354
(2011/21).
Genre : sr
Niveau/leeftijd : C
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 23 / 223
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2012-13-1764 Heruitgave

Menten, Tosca • Operatie Zeer Ernstige Ramp
Operatie Zeer Ernstige Ramp / Tosca Menten ; met ill. van Elly Hees. - 8e dr. - Houten :
Van Goor, 2012. - 255 p : ill ; 22 cm. - 1e dr.: 2005.
ISBN 978-90-00-03667-7
Sam Veterklep is volgens meester Storm een Zeer Ernstige Ramp. Zowel
thuis, in het dorp, als op school haalt hij streek na streek uit en probeert
hij alles en iedereen naar zijn hand te zetten. Samen met zijn rat Hercules
staat hij sterk. Totdat Nona in het dorp komt wonen, recht tegenover hem.
Zij pikt het gedrag van Sam niet en komt in opstand. Niels, de sukkel,
durft dan ook mee te doen, net als juf Van der Toorn. Het verhaal wordt
verteld in goed en humoristisch Nederlands, met veel woordgrapjes,
verbeelding en plezier. Op sommige momenten (vooral het begin) doet het
verhaal van deze fantasievolle, productieve auteur – schrijfster van het
Kinderboekenweekgeschenk 2012 – aan de verhalen van Roald Dahl denken.
De tekeningen versterken de tekst en zijn raak geschetst in zwarte lijnen,
ingevuld met waterverf. De handgeschreven briefjes, sprankelende dialogen
en ondersteunende teksten bij de tekeningen maken het verhaal levensecht.
Een kloeke uitgave die menige lezer aan het lachen zal maken. Vanaf ca. 10
jaar. Redactie

Zie a.i.'s deze week voor een herdruk
van 'Dummie de mummie en de gouden
scarabee' van dezelfde auteur.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.99
Volgnummer : 21 / 208

2011-46-0096

Nilsson-Brännström, Moni • De vader met de grote schoenen
De vader met de grote schoenen / Moni Nilsson ; vert. [uit het Zweeds] door
Clementine Luijten. - Amsterdam : Moon, cop. 2012. - 112 p ; 22 cm. - (Pita en
Svenne). - Vert. van: Pappan med de stora skorna. - Stockholm : Natur & Kultur, cop.
2009. - (Semlan och Gordon).
ISBN 978-90-488-1353-7
De 12-jarige Pita (ik-figuur), kind van gescheiden ouders, dankt haar naam
aan een broodje. Centraal in het verhaal staan de dagelijkse belevenissen
van Pita, haar broer Bento en haar buurjongen en beste vriend Svenne.
Allerlei zaken die 12-jarigen kunnen bezighouden, zoals verliefdheid,
zoenen, naderend klassenfeest en de gevolgen van een echtscheiding,
komen aan de orde. Het taalgebruik is afgestemd op de doelgroep. De
Zweedse auteur schreef al vele kinderboeken en ontving in 2010 de
Astrid Lindgren Prize. In Nederland is ze bekend door de serie 'Tsatsiki',
die ook is verfilmd. Het verhaal is ingedeeld in hoofdstukken, waarbij de
hoofdstuktitel bestaat uit de eerste paar woorden van de beginzin die zeer
groot en vet zijn gedrukt. De problemen van beginnende pubers (ongesteld
worden, onzekerheden, liefdesleven van ouders) zijn herkenbaar en worden
openhartig en met humor beschreven. Niet zozeer een spannend boek, maar
voor de doelgroep zeker de moeite waard om kennis van te nemen. Vanaf ca.
11 jaar. M.L.J. Demandt-Voncken

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 26 / 294
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2012-12-0780

Scholten, Barbara • Haarbandjes en wedstrijdkriebels
Haarbandjes en wedstrijdkriebels / Barbara Scholten. - Amsterdam : Ploegsma, cop.
2012. - 124 p : portr ; 22 cm
ISBN 978-90-216-7048-5
De vier vriendinnen Jip, Bo, Lola en Falderie (ik-figuur) zitten eindelijk met
elkaar in hetzelfde hockeyteam en het lijkt een fantastisch seizoen te worden.
Maar de ouders aan de kant zorgen voor veel onrust door hun bemoeienis
met wat er op het veld gebeurt. De meiden besluiten met hun teamgenoten
op een bijzondere wijze hun ouders een lesje te leren. Vierde deel* uit
een serie over vier vriendinnen, waarin hun liefde voor hockey centraal
staat. Het bevat weer een eenvoudig verhaal met dezelfde ingrediënten
als de andere delen (puberen, verliefd zijn, jongens en heel veel hockey)
en kan onafhankelijk van de andere delen gelezen worden. Het taalgebruik
is eenvoudig, modern en bevat veel dialoog. De karakters zijn nogal plat,
de gebeurtenissen tamelijk voorspelbaar, het einde wat afgeraffeld en
de wereld waarin het verhaal zich afspeelt is niet echt doorsnee. Maar de
doelgroep, jonge meiden die hockey spelen, zal weinig eisen stellen aan
dit voor hen ongetwijfeld herkenbare verhaal, dat prettig en makkelijk weg
leest. Op het omslag een actiefoto uit een hockeywedstrijd. Vanaf ca. 10 jaar.
Mac Steenaart

*'Hockeyhobbels en
kunstgrasknieën' (deel 3), 2009-47-0608
(2010/21).
Genre : sr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 29 / 270

2011-46-0083

Slegers, Marlies • I love Liv
I love Liv : scènes uit het leven van een chaoot Liv / Marlies Slegers ; [ill. Deborah van
der Schaaf]. - Amsterdam : Moon, cop. 2012. - 235 p : ill ; 22 cm
ISBN 978-90-488-1332-2
Dat het leven van een bijna 13-jarige niet altijd makkelijk is, blijkt uit het
dagboek van Liv, dat bijna twee maanden beslaat en begint als ze net op
de middelbare school zit. Want hoe kun je je nou staande houden in de
brugklas met een nep BlackBerry, een puist op je gezicht en écht te weinig
kleedgeld? En met een moeder die opeens vaak huilt en ziek is en een
vader die sinds je vijfde op zoek is naar zichzelf? Een met veel vaart, humor
en zelfspot geschreven verhaal over een puber, die dolgraag populair wil
zijn op school (ze bedenkt zelfs wiskundige formules om je 'wow-factor'
uit te rekenen), maar ook ontzettend kan genieten van haar familie en
vrienden. Komische en zeer herkenbare scènes als 'bad hair-days', de
noodzaak van sms’en, en uitspraken als 'je bent pre-bejaard als je 20 wordt'.
Vlot taalgebruik. Overzichtelijke lay-out met regelmatig 'handgeschreven'
briefjes over belangrijke gegevens zoals hoe vaak gedacht aan x, belangrijke
feiten, formules en e-mail- en twitterberichten. Het aantrekkelijke knalrode
omslag met twee afgeronde hoeken en rood elastiek doet denken aan
een dagboek. Heerlijk herkenbaar verhaal voor meiden vanaf ca. 10 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer

Genre : ro
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 22 / 216
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2011-46-0175 Heruitgave

Tellegen, Toon • Mijn avonturen door V. Swchwrm
Mijn avonturen door V. Swchwrm / Toon Tellegen. - 3e dr. - Amsterdam
[etc.] : Querido, 2012. - 90 p., [8] p. pl : ill ; 22 cm. - Filmeditie. - 1e dr. als
Kinderboekenweekgeschenk: Amsterdam : Stichting Collectieve Propaganda van het
Nederlandse Boek, 1998.
ISBN 978-90-451-1322-7
V. Swchwrm (ik-figuur) wil schrijver worden van belangrijke boeken. Hij
is nog op zoek naar een prachtige beginzin. Dat schrijven gebeurt in het
geheim, vandaar de schuilnaam. Alleen opa en de koningin kennen zijn
plannen. Filosofisch getint verhaal, zoals we dat gewend zijn van Tellegens
dierenverhalen. V. Swchwrm beschrijft zijn overpeinzingen over o.a. de
kameel die hij zijn vader cadeau doet, een meisje op wie hij verliefd wordt,
de wijze waarop hij gelukkig kan worden, zijn ouders die hij kwijtraakt en
terugvindt op de afdeling verloren mensen van het politiebureau. En ook redt
hij de koningin uit zee. De beeldrijke verhaaltjes stemmen tot nadenken en
napraten. Kinderen zullen zich in sommige verhalen zeker kunnen verplaatsen
in de hoofdpersoon. Het boek bevat 24 korte hoofdstukken en verscheen al in
1998 als Kinderboekenweekgeschenk. Nu is het verfilmd*. In deze filmeditie is
een katern met elf foto's, waaronder de filmposter, uit de film opgenomen. Op
het omslag twee foto's uit de film. Voor filosofisch ingestelde kinderen vanaf
ca. 11 jaar. Stefan Rovers

Filmeditie. *de gelijknamige film draait
vanaf 4 april 2012 in de Nederlandse
bioscopen.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 17 / 262

2012-18-4937

Verhaegen, Marc • Strijd tegen het water
Strijd tegen het water / tek.: Marc Verhaegen ; scenario: Jan Kragt en Marc Verhaegen ;
inkting: Jos Vanspauwen ; inkleuring: Tom Metdepenningen. - 1e dr. - [Culemborg] :
Stichting Eureducation, 2011. - 46 p : gekleurde ill ; 30 cm
ISBN 978-90-816879-5-9
De strijd tegen het water is van alle tijden. Ondanks allerlei waterwerken
komen er nog steeds waterrampen voor. Voor een aantal landen binnen de
Europese Unie is deze problematiek aanleiding geweest om Water Save op
te richten. Een internationale organisatie met hulpverleners die ingezet kan
worden bij overstromingen en andere 'watercalamiteiten'. Hierover gaat deze
voorlichtingsstrip. Aan de hand van de belevenissen van de hoofdpersoon
Peter Holvoet wordt duidelijk waarom Water Save is opgericht en wanneer
deze wordt ingezet. In een realistische tekenstijl in kleur met veel uitleggende
tekst krijgt de lezer inzicht in de organisatie en de strijd tegen het water.
De personages zijn wat statisch getekend; het kleurgebruik is helder en het
album heeft een rustige lay-out. Een educatieve strip die gebruikt kan worden
bij schoolprojecten. Er is ook een lespakket dat via www. Eureducation.nl kan
worden gedownload. Vanaf ca. 10 jaar. Rene van Ginneken

Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 6.95
Volgnummer : 26 / 312
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2011-46-0231

Woltz, Anna • Ik kan nog steeds niet vliegen
Ik kan nog steeds niet vliegen / Anna Woltz ; [krt.: John Rabou]. - 1e dr. - Amsterdam :
Leopold, 2012. - 176 p : krt ; 23 cm
ISBN 978-90-258-6029-5
Ida (12) en Luuk (13) komen door toeval op hetzelfde adres in Denemarken
terecht, als ze in de zomer van 1945 samen met honderden andere kinderen
naar dat land worden gestuurd om aan te sterken. Beide kinderen dragen
wonden uit de oorlog met zich mee, die tijdens hun gastverblijf naar boven
komen en zorgen voor voortwoekerend wederzijds onbegrip. Vooral Ida,
die haar vader moet missen, krijgt het na een heftige aanvaring met Luuk
te kwaad en maakt dan een radicale, maar dwaze keuze. Fraai wordt
omschreven hoe beide kinderen hun verleden proberen te verwerken en
daarbij een flinke karakterontwikkeling doormaken. De 'tussen servet en
tafellaken leeftijd' van Luuk wordt kenmerkend in woorden gevat en ook
de persoon van de zich (naar later blijkt) aan een strohalm vastklampende
Ida komt sterk uit de verf. Mooie inkijk in dit wat vergeten deel van de
geschiedenis van een flink aantal Nederlandse ‘bleekneusjes’ uit die tijd. De
auteur liet zich inspireren door ervaringen van haar vader die indertijd zelf
ook in Denemarken logeerde. Sterke en geslaagde roman van een auteur die
zich al eerder heeft bewezen. Vanaf ca. 10 jaar. Silvester van der Pol

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 18 / 291

2010-36-2960

Zuidhoek, Arne • Een meesterlijke streek
Een meesterlijke streek : leerling bij de grote schilder Rembrandt / tekst en ill. van
Arne Zuidhoek. - Amsterdam : Niño, cop. 2011. - 71 p : ill., plgr ; 25 cm. - (Historische
helden)
ISBN 978-90-856059-5-9
In de serie 'Historische helden' krijgen bovenbouwers van de basisschool een
beeld van een bepaalde periode uit onze vaderlandse geschiedenis. In dit
deel zijn twee kinderen en de schilder Rembrandt de hoofdpersonen in de
Gouden Eeuw. Ton is een leerling van de grote meester en Ilse een Deense
immigrante. Samen beleven zij een tragische gebeurtenis. Het verhaal is vlot
geschreven in een direct en helder taalgebruik. Moeilijkere begrippen worden
verklaard, zodat de tijdsgeest herkenbaar wordt. Naast de vele informatie
over Rembrandt en de schilderkunst, komen ook veel andere onderwerpen
aan de orde. Het leven in de zeventiende eeuw wordt vanuit vele kanten
belicht, zoals de klassejustitie, de scheepvaart en de gastarbeiders uit
Denemarken. Vanwege het thema is er veel aandacht geschonken aan de
illustraties. Dit boek is uitermate geschikt om kinderen van nu inzicht te
geven in een glorierijke periode in ons land. Vanaf ca. 10 jaar. R. Balvers

Genre : hi
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.90
Volgnummer : 20 / 246



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
10-13 jaar Makkelijk lezen

©2012 NBD|Biblion 148

2012-10-5330

Erasmus, Liliana • De knijpkat
De knijpkat / [auteur] Liliana Erasmus ; [ill.] Wilbert van der Steen ; [red.: Anneriek van
Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 49 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-529-3
Loes gaat verhuizen, naar een eiland in de Caraïbische zee. Wanneer Loes
de knijpkat gebruikt die zij gevonden heeft in haar nieuwe kamer, kan ze
zien hoe het huis vroeger ingericht was en hoort ze geheimzinnig gezang.
Nando, de buurjongen, vertelt dat de dochter van de vorige bewoners, Luz,
lang geleden spoorloos verdwenen is. Deel van de serie 'Spannend!'* voor de
zwakkere lezers uit de midden- en bovenbouw. De tekst, in duidelijke zwarte
letters gedrukt, is makkelijk te lezen, AVI-E6, en wordt afgewisseld met leuke,
kleurrijke tekeningetjes. De omslagillustratie staat in geen verhouding tot de
verfijndheid van de tekeningen in het binnenwerk en is bepaald niet wervend.
Dit eerder mysterieuze dan spannende verhaal is bestemd voor moeilijk
lezende kinderen vanaf ca. 10 jaar. Anne-Marie Radstake

MLP. Zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen en tien herdrukken uit de
serie 'Spannend!'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 18 / 231

2012-18-5182

Jansen, Sunny • Verboden voor kinderen
Verboden voor kinderen / [auteur] Sunny Jansen ; [ill.] Helen van Vliet ; [red.: Anneriek
van Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 49 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-523-1
In de buurt waar de zusjes Lotus en Mirte en hun vriendinnetje Samira wonen
wordt de laatste tijd veel ingebroken. Als ook het geld van de rommelmarkt
die op school is gehouden wordt gestolen, besluiten de drie meisjes op
onderzoek uit te gaan. Ze beginnen met een tocht door een geheimzinnige
tuin waar op het hek een bordje hangt met ‘Verboden voor kinderen’ erop.
Spannend geschreven verhaal in goede stijl en in korte zinnen en met veel
dialogen, AVI-E5. Geschikt voor kinderen in de bovenbouw die lezen wat
moeilijk vinden. Het lettertype is duidelijk en het boek is geïllustreerd met
heel veel vlot geschetste en vrolijk ingekleurde illustraties die goed bij de
tekst passen. Meestal twee illustraties per bladzijde over de gehele breedte,
waardoor de tekst in overzichtelijke blokken is verdeeld. Aantrekkelijke
uitgave. Vanaf ca. 10 jaar. Edda Rekers-Hazelhoff

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit de serie 'Spannend!'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 27 / 261
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2012-10-5337

Kempen, Fabien van • De roversgrot
De roversgrot / [auteur] Fabien van Kempen ; [ill.] Linda van Erve ; [red.: Anneriek van
Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 45 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-522-4
Adiel gaat met zijn oudere broer Hamoed, beiden verzot op zwemmen, leren
duiken in het diepe water van een ondergelopen grot, die de Roversgrot wordt
genoemd. Daar zou hun oom, destijds negentien, verdronken zijn. Onweer
dreigt en na een tocht over steile rotsen en via een flessenhalsspelonk
bereiken ze onderwater zwemmend het grotmeertje. Na veel oefenen kan
Adiel duiken, maar door het onweer stijgt het water zo hoog, dat alleen
onderwater zwemmen nog mogelijk is. Verhaal uit de serie 'Spannend!'*,
speciaal opgezet voor kinderen met een leesachterstand, over twee
avontuurlijke broers, gesitueerd in een kuststreek in het Midden-Oosten.
Korte vertelling in eenvoudige bewoordingen met aangrijpend spannende
momenten, gedoseerd in korte, getitelde hoofdstukken met overwegend
korte zinnen en veel dialogen met interpunctie, gedrukt in wat grotere
letter, AVI-E5. Karakters van het beperkt aantal personages, maar vooral
de kameraadschap en het plichtsbesef van de oudste, zijn invoelbaar. Op
elke pagina tussen de tekst een grotere of twee kleinere, informatieve of
emotionele illustraties, waterverf met inkt, in overwegend groen, bruin/beige
en zwart/grijs, waarop omgeving en mimiek van de personages goed zijn
weergegeven. Vanaf ca. 10 jaar. J.J.J.M. Engels

MLP. Zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen en tien herdrukken uit de
serie 'Spannend!'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 18 / 250

2012-18-5184

Jonge, Tanja de • Een gevaarlijke ontdekking
Een gevaarlijke ontdekking / [auteur] Tanja de Jonge ; [ill.] Marja Meijer ; [red.:
Anneriek van Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 49 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-527-9
Bij het opruimen van het magazijn van de winkel van Jordy’s vader vinden Mo
en Jordy een echt pistool. Dat blijkt van Elisa, de verkoopster, te zijn. Mo en
Jordy achtervolgen haar en grijpen in, wanneer er een overval op de winkel
gepleegd wordt. Een vlot geschreven boek uit de serie ‘Spannend!’*. Het
is verdeeld in negen korte overzichtelijke hoofdstukken met veel dialogen.
De zinnen zijn kort en bevatten geen moeilijke woorden, AVI-M6. Tussen de
teksten staan kleine gekleurde illustraties, die met pen zijn getekend en met
aquarel ingekleurd. Ze geven een goed beeld van en een aanvulling op het
verhaal. Door de gekleurde grote letters voor de titel van ieder hoofdstuk,
duidelijke schreefloze letter, ruime bladspiegel en vooral het grote aantal
illustraties een aantrekkelijk vormgegeven boek. Het omslag, waarop de
jongens te zien zijn met de doos waarin het pistool is verstopt, maakt de
lezer direct nieuwsgierig. Voor moeilijk lezende kinderen vanaf ca. 10 jaar
een aantrekkelijk boek door het spannende verhaal en de fraaie vormgeving.
Felix Meijer

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit de serie 'Spannend!'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 27 / 262
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2012-18-5186

Kaathoven, Netty van • Gesmokkeld!
Gesmokkeld! / [auteur] Netty van Kaathoven ; [ill.] Luc Vernimmen ; [red.: Anneriek
van Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 49 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-528-6
Ciro (ik-figuur) en zijn zus Mita zijn met hun ouders op vakantie in het
buitenland als Ciro een ontvoerd Nederlands meisje ontmoet. De kinderen
proberen, zonder dat hun ouders dat weten, Isra naar de ambassade
te brengen in de hoop dat zij weer terug kan keren naar haar moeder
in Nederland. Zonder het land te noemen, proef je de sfeer van Turkije
of Marokko. Een spannend verhaal, AVI-E6, met veel actie. Niet al te
grote letters op helder wit papier met veel kleine illustraties. De kleurige
waterverfprentjes, die sfeerbepalend zijn en de omgeving een gezicht geven,
zijn goed geplaatst tussen de tekst, zonder kaders. Ze vertellen het verhaal
volledig in beelden. Hedendaags gegeven, spannend verloop van zaken en
een niet alledaagse oplossing, door kinderen uitgevoerd. Moelijk te geloven
dat een dergelijke situatie reëel is, maar het prikkelt wel de fantasie. Een
boek om snel uit te lezen, om te achterhalen of het gewaagde plan succesvol
is afgelopen. Bestemd voor moeilijk lezende kinderen vanaf ca. 10 jaar.
A.C. Rietveld-Prinsen

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit de serie 'Spannend!'.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 27 / 264

2012-18-5185

Kunnen, Jacobina • Held met strikjes
Held met strikjes / [auteur] Jacobina Kunnen ; [ill.] Joyce van Schijndel ; [red.: Anneriek
van Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 45 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-519-4
Jens, Daan en Niels bouwen stiekem een schuilhut in een zandberg op een
bouwplaats. Twee pestjongens, Karel en Bart uit de andere groep acht,
vernielen een deel van de hut en komen later terug om de hut in brand te
steken. Een van hen raakt bedolven onder het zand. De vrienden kunnen
hem redden, met de hulp van een poedel. Dit is een jongensverhaal met
veel voorspelbare elementen: het gehecht zijn aan een eigen hut, de twijfels
omdat de hut op verboden terrein ligt, de jongens die hun goede hart tonen
door een van de pestkoppen te redden en daarna vriendschap te sluiten. Van
de jongens is de ene stoer en een andere vlug bang, maar over het algemeen
zijn de typering van de personages en de beschrijving van de gebeurtenissen
eerder vlak. Dit wensvervullende verhaal voor zwakke lezers is geschreven
in een eenvoudige taal, AVI-M5. De tekst is verdeeld in tekstblokken met
daar tussenin een tweetal illustraties per pagina. Het zijn pentekeningen,
ingekleurd met aquarel. Ze brengen vooral de actie en de emoties van de
personages in beeld. Een makkelijk-lezen boek in de reeks ‘Spannend!’*.
Vanaf ca. 10 jaar. Ria de Schepper

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit de serie 'Spannend!'.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 27 / 270
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2012-18-5183

Mastenbroek, Bianca • Meesterdief
Meesterdief / [auteur] Bianca Mastenbroek ; [ill.] Robbert Damen ; [red.: Anneriek van
Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 53 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-526-2
De tweeling Daan en Fleur doet, net als de rest van de klas, mee aan de
computergame Meesterdief; Daan als dief en Fleur als bewaker. Het gaat er
fanatiek aan toe, waarbij spel en werkelijkheid door elkaar lopen. Het verhaal
wordt functioneel ondersteund door stripachtige, op de computer gemaakte
illustraties in wat sombere kleuren: de omkaderde geven de spelsituatie weer,
de overige illustraties de werkelijkheid. Wie de illustraties goed bekijkt, ziet
de dubieuze rol van meester Erik, die aan het eind van het verhaal blijkt. Deel
in de serie 'Spannend!'* voor zwakkere lezers uit de midden- en bovenbouw
van het basisonderwijs. AVI-M6. Omslag met serie-uiterlijk. Het onderwerp zal
kinderen vanaf ca. 10 jaar aanspreken. Julienne van den Heuvel

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit de serie 'Spannend!'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 27 / 275

2012-10-5334

Rood, Niels • Ontvoerd in het donker
Ontvoerd in het donker / [auteur] Niels Rood ; [ill.] Joeri van den Anker ; [red.: Anneriek
van Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 53 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-520-0
Max en zijn vriendinnetje Mascha mogen met hun klasgenootje Ruth en haar
vader aan een spel meedoen: een cache (een verstopte schat) zoeken in
het bos met behulp van een gps-systeem. Zowel de vader als Ruth zijn een
beetje raar, maar ja, als je een schat mag zoeken moet je niet al te kieskeurig
zijn. Maar als ze 's nachts ook een keer meemogen, krijgen ze opeens wel
een heel angstig vermoeden: is de vader alleen maar raar of worden ze
soms ontvoerd? Gemakkelijk te lezen verhaaltje, met korte zinnen, veel
dialogen, afgewisseld met een of twee kleurenillustraties per pagina, AVI-M5.
De illustraties bestaan uit tekeningen met soms een foto op de achtergrond.
Hoewel de uitwerking van het verhaal nogal onwaarschijnlijk is, wordt het
verhaal wel heel spannend gebracht, waardoor ook minder geoefende lezers
het hele boek achter elkaar zullen willen uitlezen. Daarom een aantrekkelijke
uitgave voor deze doelgroep uit de serie 'Spannend!'*. Tekst is rechts niet
uitgelijnd. Spannend omslag met twee wegvluchtende kinderen in het donker.
Vanaf ca. 10 jaar. J.R. de Kler-Kuipers

MLP. Zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen en tien herdrukken uit de
serie 'Spannend!'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 18 / 266
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2012-10-5335

Rood, Tijl • Vals, blondje!
Vals, blondje! / [auteur] Tijl Rood ; [ill.] Ingi Jensson ; [red.: Anneriek van Heugten]. -
Drunen : Delubas, [2012]. - 49 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-521-7
Tom en Jill (ca. 10) willen meedoen aan het Junior Songfestival. Ze oogsten
veel succes in de voorrondes. Het zal in de finale nog spannend worden, want
iemand uit hun klas weet haar jaloezie niet te bedwingen. Geen gelegenheid
wordt overgeslagen om hun succes te dwarsbomen: gemene sms'jes,
hatelijke spandoeken, fietsbanden lek steken, verf in het haar van Jill. Al deze
acties verhogen de spanning. Verhaal van deze tijd, waarin de hedendaagse
begrippen als sms, fatboy, keigoed, cool en voicemail de doelgroep wel
zullen aanspreken. Twee prenten per pagina tussen de tekst, waardoor de
hoeveelheid tekst niet zo zwaar overkomt. De prenten zijn veelkleurig en
tonen vooral mensfiguren die goed overeenkomen met het geschrevene. De
gezichtsuitdrukking is haast karikaturaal te noemen, maar past wel bij de
sfeer van optreden en show. Helder wit papier, verdeling in hoofdstukken,
geen inhoudsopgave. En spannnend, eigentijds en dus stimulerend deel uit de
serie 'Spannend!'*, speciaal geschreven voor kinderen met een relatief laag
leesniveau, AVI-M5. Vanaf ca. 10 jaar. A.C. Rietveld-Prinsen

MLP. Zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen en tien herdrukken uit de
serie 'Spannend!'.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 18 / 268

2012-10-5332

Vagevuur, Greetje • IJs onbetrouwbaar
IJs onbetrouwbaar / [auteur] Greetje Vagevuur ; [ill.] Andrea Kruis ; [red.: Anneriek van
Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 53 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-525-5
Jort en zijn buurmeisje Isa gaan 's ochtends vroeg stiekem op de plassen
schaatsen. Jort verliest Isa bij een eilandje uit het oog en als hij daar later
een wak ziet, vreest hij het ergste. Na gezocht te hebben rijdt hij angstig
naar huis en slaat alarm. Iedereen gaat zoeken, maar ze vinden Isa niet.
Isa heeft zich uit het wak weten te redden door een laaghangende tak. Als
ze op het eilandje is en voor Jort een sms'je klaarmaakt, botst ze tegen
twee mannen op die schildpadjes in kisten dragen. In de caravan zijn nog
veel meer dieren. De mannen sluiten Isa op in de caravan. Zal iemand haar
daar komen zoeken? Wat zullen de mannen met haar doen? Het spannende
boek is geïllustreerd met veel aquareltekeningetjes tussen de tekst door,
welke sfeerverhogend werken. De tekst is gedrukt in een groot lettertype
in een iets bredere regelafstand, AVI-M6. Het boek behoort tot de serie
'Spannend!'*, speciaal opgezet voor kinderen met een leesachterstand.
Eenmaal begonnen, wil je het verhaal zo snel mogelijk uitlezen. Vanaf ca. 10
jaar. C. van Spaandonk-Groenen

MLP. Zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen en tien herdrukken uit de
serie 'Spannend!'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 18 / 282
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2012-18-5180

Vandermeeren, Hilde • De vuurman
De vuurman / [auteur] Hilde Vandermeeren ; [ill.] Peter-Paul Rauwerda ; [red.: Anneriek
van Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 49 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-530-9
Pedro en Alexander hebben samen een boomhut gebouwd. ’s Nachts
laat iemand deze hut afbranden. Van de politie horen ze dat er meerdere
brandstichtingen zijn geweest door een zekere Vuurman. De jongens gaan
op onderzoek uit. Dit spannende verhaal bevat veel korte zinnen met
eenvoudige woorden, AVI-E6. Hierdoor, en ook door de ruime bladspiegel, is
het ook toegankelijk voor de zwakke lezer. De twee jongens zijn herkenbare
personages en zullen de lezer zeker aanspreken. Na een blokje tekst van
gemiddeld zeven regels staat steeds een kleine, kleurrijke illustratie. Deze
plaatjes ondersteunen overduidelijk de bovenstaande tekst. Het boek is
een onderdeel van de serie 'Spannend!*. Een eenvoudig maar toch echt
spannend verhaal. Een aanrader voor zwakke lezers. Vanaf ca. 10 jaar.
Drs. Lineke Mariman

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit de serie 'Spannend!'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 27 / 297

2012-10-5331

Verhelst, Marlies • Gevaarlijk spel
Gevaarlijk spel / [auteur] Marlies Verhelst ; [ill.] Hester van de Grift ; [red.: Anneriek
van Heugten]. - Drunen : Delubas, [2012]. - 45 p : ill ; 23 cm. - (Spannend!)
ISBN 978-90-5300-524-8
Nadat Sam op weg naar school heeft gezien dat een man wordt gearresteerd
voor afpersing, vertelt de juf wat afpersing inhoudt. Thuis hebben ze niet
veel geld, waardoor Sam niet zo vaak leuke dingen kan doen met zijn ouders.
Dan zien Sam en zijn vader de buurman met een vreemde vrouw op de hei
lopen. Kort daarna is Sams vader vaak bij de buurman en is er ineens meer
geld. Zou hij de buurman afpersen? Gemakkelijk te lezen verhaal uit de serie
'Spannend!'*, speciaal opgezet voor kinderen met een leesachterstand.
De tekst is gedrukt in een groot, schreefloos lettertype in een iets bredere
regelafstand, en is rechts niet uigelijnd. Met korte zinnen, veel dialogen,
afgewisseld met een of twee aantrekkelijke kleurenillustraties per pagina
die tussen de tekst door staan, AVI-E5. De lezer kan zich goed inleven in de
frustratie en zorgen van Sam. De uitleg van de juf over afpersing maakt een
wel erg groot deel van het verhaal uit. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

MLP. Zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen en tien herdrukken uit de
serie 'Spannend!'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 18 / 284
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2012-13-2249

Medina, Sarah • Helping around the world
Helping around the world / Sarah Medina. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - 56
p : ill ; 21 cm. - (Oxford read and discover. Level 6). - Met afzonderlijk audio cd.
ISBN 978-0-19-464602-4
De serie 'Oxford Read and Discover'* verschaft informatieve boekjes op vier
niveaus – drie tot en met zes – over uiteenlopende educatieve onderwerpen
op het gebied van wetenschap/technologie, kunst/maatschappijleer en natuur.
Dit boekje gaat over verschillende vormen van hulp die er in de wereld
geboden worden, zoals ontwikkelingshulp, hulp bij noodgevallen, hulp aan
dieren en milieuorganisaties. Het boekje bestaat uit acht hoofdstukken van
vier pagina’s en is voorzien van kleurrijke foto’s met uitleg, overzichtelijke
kaarten en getitelde tekstblokken met duidelijke informatie. Bij elk hoofdstuk
horen twee bladzijden verwerkingsoefeningen. Het deel wordt afgesloten
met twee projecten, een verklarende woordenlijst en een overzicht van de
verkrijgbare boekjes uit deze reeks. Compleet met luister-cd van de tekst in
Brits en Amerikaans Engels. Een bruikbaar, helder en leerzaam boekje voor
leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee klassen
van het voortgezet onderwijs, na ruim twee jaar Engelse les. Niveau: 6, 1050
hoofdwoorden. Vanaf ca. 11 tot 14 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog
negen delen op niveau 5 en 6 van de
serie 'Read and Discover'.
SISO : J 354.7
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 21 / 256

2012-11-5909

Shipton, Paul • Dangerous weather
Dangerous weather / written by Paul Shipton ; ill. by Peter Richardson and Red Giraffe.
- [Repr.]. - Oxford : Macmillan Education, 2011. - 31 p : ill ; 21 cm. - (Macmillan
children's readers. Level 5). - 1e dr.: 2007.
ISBN 978-0-230-01022-2
Uit de reeks 'Macmillan Children's Readers'* een deeltje over het weer.
Bij het feitelijke gedeelte komen temperatuur, bewolking, wind, onweer
en veranderend weer aan de orde. Het stripverhaal betreft een avontuur
van Katie en Joel met een weermachine van professor Wiggins. De serie
is bedoeld als ondersteuning bij het leren van Engels voor 6 tot 12-jarigen
en heeft in dit geval level 5 als moeilijkheidsgraad (level 6 is de hoogste
moeilijkheidsgraad). De serie sluit aan bij de eisen van het Engelse primaire
onderwijs. Achter in het boekje staan opdrachten en een beeldwoordenlijst.
De informatie in het boekje wordt ondersteund door foto’s en tekeningen, die
het begrip van de tekst vergroten. Het boekje is goed te gebruiken in groep
zeven en acht van het basisonderwijs. Vanaf ca. 10 tot 12 jaar. Fred Koekoek

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
SISO : J 555
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 267
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2012-13-2239

Quinn, Robert • Earth then and now
Earth then and now / Robert Quinn. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - 56 p :
ill ; 21 cm. - (Oxford read and discover. Level 6). - Met afzonderlijk audio cd.
ISBN 978-0-19-464605-5
De serie 'Oxford Read and Discover'* verschaft informatieve boekjes op vier
niveaus – drie tot en met zes – over uiteenlopende educatieve onderwerpen
op het gebied van wetenschap/technologie, kunst/maatschappijleer en
natuur. Dit boekje gaat over de aarde. Aan bod komen onder meer het
ontstaan van de aarde, mineralen en stenen, plaattectoniek, planten- en
dierenleven, temperatuur en de veranderingen die mensen teweeg hebben
gebracht. Het boekje bestaat uit acht hoofdstukken van vier pagina’s
en is voorzien van kleurrijke foto’s met uitleg, overzichtelijke kaarten en
getitelde tekstblokken met duidelijke informatie. Bij elk hoofdstuk horen
twee bladzijden verwerkingsoefeningen. Het deel wordt afgesloten met twee
projecten, een verklarende woordenlijst en een overzicht van de verkrijgbare
boekjes uit deze reeks. Compleet met luister-cd van de tekst in Brits en
Amerikaans Engels. Een bruikbaar, helder en leerzaam boekje voor leerlingen
in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van
het voortgezet onderwijs, na ruim twee jaar Engelse les. Niveau: 6, 1050
hoofdwoorden. Vanaf ca. 11 tot 14 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor tien
delen op niveau 5 en 6 van de serie
'Read and Discover'.
SISO : J 560
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 21 / 263

2012-13-2237

Styring, James • All about islands
All about islands / James Styring. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011. - 56 p :
ill ; 21 cm. - (Oxford read and discover. Level 5). - Met afzonderlijk audio cd.
ISBN 978-0-19-464543-0
De serie 'Oxford Read and Discover'* verschaft informatieve boekjes op vier
niveaus – drie tot en met zes – over uiteenlopende educatieve onderwerpen
op het gebied van wetenschap/technologie, kunst/maatschappijleer en
natuur. Dit boekje gaat over eilanden. Wat is een eiland? Op welke manieren
kunnen eilanden ontstaan? Welke specifieke dieren of planten vind je op
eilanden? Het boekje bestaat uit acht hoofdstukken van vier pagina’s
en is voorzien van kleurrijke foto’s met uitleg, overzichtelijke kaarten en
getitelde tekstblokken met duidelijke informatie. Bij elk hoofdstuk horen
twee bladzijden verwerkingsoefeningen. Het wordt afgesloten met twee
projecten, een verklarende woordenlijst en een overzicht van de verkrijgbare
boekjes uit deze reeks. Compleet met luister-cd van de tekst in Brits en
Amerikaans Engels. Een bruikbaar, helder en leerzaam boekje voor leerlingen
in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van
het voortgezet onderwijs, na ca. twee jaar Engelse les. Niveau: 5, 900
hoofdwoorden. Vanaf ca. 10 tot 14 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog
negen delen op niveau 5 en 6 van de
serie 'Read and Discover'.
SISO : J 567
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 21 / 273
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2012-13-2250

Spilsbury, Louise • Cells and microbes
Cells and microbes / Louise & Richard Spilsbury. - Oxford : Oxford University Press,
2010. - 56 p : ill ; 21 cm. - (Oxford read and discover. Level 6). - Met afzonderlijk audio
cd.
ISBN 978-0-19-464603-1
De serie 'Oxford Read and Discover'* verschaft informatieve boekjes op vier
niveaus – drie tot en met zes – over uiteenlopende educatieve onderwerpen
op het gebied van wetenschap/technologie, kunst/maatschappijleer
en natuur. Dit boekje gaat over cellen en microben. Aan bod komen
onder meer de ontdekking van cellen, de verschillen tussen dierlijke en
plantencellen, hoe cellen werken, celdeling en de verschillende soorten
microben. Het boekje bestaat uit acht hoofdstukken van vier pagina’s
en is voorzien van kleurrijke foto’s met uitleg, overzichtelijke kaarten en
getitelde tekstblokken met duidelijke informatie. Bij elk hoofdstuk horen
twee bladzijden verwerkingsoefeningen. Het deel wordt afgesloten met twee
projecten, een verklarende woordenlijst en een overzicht van de verkrijgbare
boekjes uit deze reeks. Compleet met luister-cd van de tekst in Brits en
Amerikaans Engels. Een bruikbaar, helder en leerzaam boekje voor leerlingen
in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van
het voortgezet onderwijs, na ruim twee jaar Engelse les. Niveau: 6, 1050
hoofdwoorden. Vanaf ca. 11 tot 14 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog
negen delen op niveau 5 en 6 van de
serie 'Read and Discover'.
SISO : J 573.2
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 21 / 269

2012-13-2244

Spilsbury, Louise • Wonderful ecosystems
Wonderful ecosystems / Louise & Richard Spilsbury. - Oxford : Oxford University Press,
2011. - 56 p : ill ; 21 cm. - (Oxford read and discover. Level 6). - Met afzonderlijk audio
cd.
ISBN 978-0-19-464606-2
De serie 'Oxford Read and Discover'* verschaft informatieve boekjes op vier
niveaus – drie tot en met zes – over uiteenlopende educatieve onderwerpen
op het gebied van wetenschap/technologie, kunst/maatschappijleer
en natuur. Dit boekje gaat over de verschillende ecosystemen in de
wereld, zoals woestijnen, graslanden, oerwouden, oceanen en bevroren
ecosystemen. Het boekje bestaat uit acht hoofdstukken van vier pagina’s
en is voorzien van kleurrijke foto’s met uitleg, overzichtelijke kaarten en
getitelde tekstblokken met duidelijke informatie. Bij elk hoofdstuk horen
twee bladzijden verwerkingsoefeningen. Het deel wordt afgesloten met twee
projecten, een verklarende woordenlijst en een overzicht van de verkrijgbare
boekjes uit deze reeks. Compleet met luister-cd van de tekst in Brits en
Amerikaans Engels. Een bruikbaar, helder en leerzaam boekje voor leerlingen
in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van
het voortgezet onderwijs, na ruim twee jaar Engelse les. Niveau: 6, 1050
hoofdwoorden. Vanaf ca. 11 tot 14 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog
negen delen op niveau 5 en 6 van de
serie 'Read and Discover'.
SISO : J 573.3
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 21 / 272
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2012-13-2251

Bladon, Rachel • Animal life cycles
Animal life cycles / Rachel Bladon. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011. - 56
p : ill ; 21 cm. - (Oxford read and discover. Level 5). - Met afzonderlijke audio cd.
ISBN 978-0-19-464542-3
De serie 'Oxford Read and Discover'* verschaft informatieve boekjes op vier
niveaus – drie tot en met zes – over uiteenlopende educatieve onderwerpen
op het gebied van wetenschap/technologie, kunst/maatschappijleer en natuur.
Dit boekje gaat over de levenscyclus van insecten, overige ongewervelde
dieren, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Hoe kunnen
ze overleven en hoe planten ze zich voort? Het boekje bestaat uit acht
hoofdstukken van vier pagina’s en is voorzien van kleurrijke foto’s met uitleg,
overzichtelijke kaarten en getitelde tekstblokken met duidelijke informatie.
Bij elk hoofdstuk horen twee bladzijden verwerkingsoefeningen. Het wordt
afgesloten met twee projecten, een verklarende woordenlijst en een overzicht
van de verkrijgbare boekjes uit deze reeks. Compleet met luister-cd van de
tekst in Brits en Amerikaans Engels. Een bruikbaar, helder en leerzaam boekje
voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee
klassen van het voortgezet onderwijs, na ca. twee jaar Engelse les. Niveau: 5,
900 hoofdwoorden. Vanaf ca. 10 tot 14 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog
negen delen op niveau 5 en 6 van de
serie 'Read and Discover'.
SISO : J 593
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 21 / 243

2012-13-2241

Spilsbury, Louise • Medicine then and now
Medicine then and now / Louise & Richard Spilsbury. - Oxford : Oxford University Press,
2011. - 56 p : ill ; 21 cm. - (Oxford read and discover. Level 5). - Met afzonderlijk audio
cd.
ISBN 978-0-19-464546-1
De serie 'Oxford Read and Discover'* verschaft informatieve boekjes op vier
niveaus – drie tot en met zes – over uiteenlopende educatieve onderwerpen
op het gebied van wetenschap/technologie, kunst/maatschappijleer en
natuur. Dit boekje gaat over de gezondheidszorg. Met hoofdstukken
over medicijnen die men vroeger gebruikte, ziekenhuizen en chirurgie,
kennis van het menselijk lichaam, het vinden van behandelmethodes en
medicijnen. Het boekje bestaat uit acht hoofdstukken van vier pagina’s
en is voorzien van kleurrijke foto’s met uitleg, overzichtelijke kaarten en
getitelde tekstblokken met duidelijke informatie. Bij elk hoofdstuk horen
twee bladzijden verwerkingsoefeningen. Het wordt afgesloten met twee
projecten, een verklarende woordenlijst en een overzicht van de verkrijgbare
boekjes uit deze reeks. Compleet met luister-cd van de tekst in Brits en
Amerikaans Engels. Een bruikbaar, helder en leerzaam boekje voor leerlingen
in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee klassen van
het voortgezet onderwijs, na ca. twee jaar Engelse les. Niveau: 5, 900
hoofdwoorden. Vanaf ca. 10 tot 14 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog
negen delen op niveau 5 en 6 van de
serie 'Read and Discover'.
SISO : J 612.8
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 21 / 271
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2012-13-2248

Spilsbury, Louise • Incredible energy
Incredible energy / Louise & Richard Spilsbury. - Oxford : Oxford University Press, 2011.
- 56 p : ill ; 21 cm. - (Oxford read and discover. Level 6). - Met afzonderlijk audio cd.
ISBN 978-0-19-464604-8
De serie 'Oxford Read and Discover'* verschaft informatieve boekjes op vier
niveaus – drie tot en met zes – over uiteenlopende educatieve onderwerpen
op het gebied van wetenschap/technologie, kunst/maatschappijleer en natuur.
Dit boekje gaat over energie. Aan bod komen onder meer geluid en licht,
chemische energie, elektriciteit, brandstoffen voor energie, problemen met
brandstoffen en energiebesparing. Het boekje bestaat uit acht hoofdstukken
van vier pagina’s en is voorzien van kleurrijke foto’s met uitleg, overzichtelijke
kaarten en getitelde tekstblokken met duidelijke informatie. Bij elk hoofdstuk
horen twee bladzijden verwerkingsoefeningen. Het deel wordt afgesloten
met twee projecten, een verklarende woordenlijst en een overzicht van de
verkrijgbare boekjes uit deze reeks. Compleet met luister-cd van de tekst in
Brits en Amerikaans Engels. Een bruikbaar, helder en leerzaam boekje voor
leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee klassen
van het voortgezet onderwijs, na ruim twee jaar Engelse les. Niveau: 6, 1050
hoofdwoorden. Vanaf ca. 11 tot 14 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog
negen delen op niveau 5 en 6 van de
serie 'Read and Discover'.
SISO : J 644
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 21 / 270

2012-13-2252

Raynham, Alex • Materials to products
Materials to products / Alex Raynham. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - 56 p :
ill ; 21 cm. - (Oxford read and discover. Level 5). - Met afzonderlijk audio cd.
ISBN 978-0-19-464545-4
De serie 'Oxford Read and Discover'* verschaft informatieve boekjes op vier
niveaus – drie tot en met zes – over uiteenlopende educatieve onderwerpen
op het gebied van wetenschap/technologie, kunst/maatschappijleer en natuur.
Dit boekje gaat over het vervaardigen van producten uit allerlei materialen.
Welke materialen werden vroeger gebruikt? Wat maken we van stenen
en mineralen? Waar worden glas en beton van gemaakt? Welke nieuwe
materialen zijn er de laatste tijd ontdekt en ontwikkeld? Het boekje bestaat
uit acht hoofdstukken van vier pagina’s en is voorzien van kleurrijke foto’s
met uitleg, overzichtelijke kaarten en getitelde tekstblokken met duidelijke
informatie. Bij elk hoofdstuk horen twee bladzijden verwerkingsoefeningen.
Het wordt afgesloten met twee projecten, een verklarende woordenlijst en
een overzicht van de verkrijgbare boekjes uit deze reeks. Compleet met
luister-cd van de tekst in Brits en Amerikaans Engels. Een bruikbaar, helder
en leerzaam boekje voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs
en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs, na ca. twee jaar
Engelse les. Niveau: 5, 900 hoofdwoorden. Vanaf ca. 10 tot 14 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog
negen delen op niveau 5 en 6 van de
serie 'Read and Discover'.
SISO : J 670.1
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 21 / 264
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2012-13-2240

Northcott, Richard • Our world in art
Our world in art / Richard Northcott. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2011. - 56
p : ill ; 21 cm. - (Oxford read and discover. Level 5). - Met afzonderlijk audio cd.
ISBN 978-0-19-464544-7
De serie 'Oxford Read and Discover'* verschaft informatieve boekjes op vier
niveaus – drie tot en met zes – over uiteenlopende educatieve onderwerpen
op het gebied van wetenschap/technologie, kunst/maatschappijleer en natuur.
Dit boekje gaat over hoe onze wereld in kunst tot uiting komt. Kunst die
steden laat zien, het leven binnen of buiten, stillevens en machines. Hoe
wordt licht gebruikt en beweging uitgebeeld? Het boekje bestaat uit acht
hoofdstukken van vier pagina’s en is voorzien van kleurrijke foto’s met uitleg,
overzichtelijke kaarten en getitelde tekstblokken met duidelijke informatie.
Bij elk hoofdstuk horen twee bladzijden verwerkingsoefeningen. Het wordt
afgesloten met twee projecten, een verklarende woordenlijst en een overzicht
van de verkrijgbare boekjes uit deze reeks. Compleet met luister-cd van de
tekst in Brits en Amerikaans Engels. Een bruikbaar, helder en leerzaam boekje
voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de eerste twee
klassen van het voortgezet onderwijs, na ca. twee jaar Engelse les. Niveau: 5,
900 hoofdwoorden. Vanaf ca. 10 tot 14 jaar. Redactie

*zie aanbieding deze week voor nog
negen delen op niveau 5 en 6 van de
serie 'Read and Discover'.
SISO : J 701
PIM : 21 Beeldende kunst
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 21 / 259

2012-11-5910

Appleby, Howard • Castles
Castles / written by Howard Appleby ; [ill. by Korky Paul]. - [Repr.]. - Oxford : Macmillan
Education, 2011. - 31 p : ill., krt ; 21 cm. - (Macmillan children's readers. Level 5). - 1e
dr.: 2005.
ISBN 978-1405074148
Eenvoudig informatief boekje uit de reeks 'Macmillan Children's Readers'*
over kastelen in Groot Brittannië. Na een uitermate korte inleiding over wat
kastelen zijn (slechts twee zinnen), worden in het eerste deel tien kastelen
gepresenteerd met een foto en enige achtergrondinformatie. Een daarvan
is het kasteel waar de Engelse Koninklijke Familie nog gebruik van maakt.
Per kasteel één pagina, met uitzondering van de Tower of London die twee
pagina’s krijgt. De kastelen zijn allemaal te vinden op een kaartje vooraan in
het boekje. Het tweede deel gaat over Peter Pitt, een schaapherder, die met
hulp van tovenaar Merlijn de schat van koning Arthur vindt. Dit humoristische
verhaal is van veel illustraties voorzien. Achter in het boekje zijn allerlei
opdrachten opgenomen (woorden invullen, puzzels, e.d.). Het boekje is goed
te gebruiken in groep zeven en acht van het basisonderwijs. Vanaf ca. 10 tot
12 jaar. Toin Duijx

*zie aanbieding deze week voor nog elf
Macmillan Children's Readers.
SISO : J 718.2
PIM : 21 Beeldende kunst
Winkelprijs : € 5.75
Volgnummer : 21 / 242
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2011-46-5919

Lamprell, Klay • Paris
Paris : everything you ever wanted to know / Klay Lamprell. - 1st ed. - McMahons Point,
NSW : Weldon Owen, 2011. - 96 p : ill ; 21 cm. - (Not-for-parents). - Met index.
ISBN 978-1-74220-500-7
De serie ‘Not-for-parents’* van Lonely Planet neemt vier wereldberoemde
steden onder de loep. Dit deel over Parijs geeft boeiende informatie
over de stad. Met vertrouwde thema’s als de Mona Lisa, meneer Eiffel,
het Guillotineplein, Asterix de Galliër, shoppen op de Champs-Elysées,
Montmartre en de scharrelaars van Parijs. Alle hoofdstukken – twee
pagina’s groot – zijn rijkelijk voorzien van kleurenfoto’s en -tekeningen van
allerlei formaat. Behalve de korte basisteksten zijn er ook tekstblokjes,
tekstballonnetjes en kladblaadjes met brokjes informatie en grappige weetjes.
Ze staan op wisselend gekleurde achtergronden die soms als verfstreken zijn
aangebracht. Het geheel doet denken aan een plakboek: kleurrijk, speels en
een beetje rommelig. De informatie is duidelijk, bondig en niet zonder humor.
Met verwijzingen naar internetsites en register. Dit boekje geeft de sfeer van
de stad goed weer en zal kinderen zeker aanspreken. Ook in het Nederlands
aangeboden, 'Verboden-voor-ouders : Parijs'**. Vanaf ca. 10 jaar, ook geschikt
voor de hoogste groepen in het basisonderwijs. Redactie

*zie aanbieding deze week voor de
overige drie titels in de serie 'Not-for-
parents'. **2011-41-5366 (2012/12).
SISO : J Frankrijk 996.3
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 21 / 254

2011-46-5920

Lamprell, Klay • London
London : everything you ever wanted to know / Klay Lamprell. - 1st ed. - McMahons
Point, NSW : Weldon Owen, 2011. - 96 p : ill ; 21 cm. - (Not-for-parents). - Met index.
ISBN 978-1-74220-499-4
Dit boek toont Londen op een aparte manier via een kleine vijftig thema’s
in een willekeurige volgorde. Historische gebeurtenissen, de koninklijke
familie, musea en belangrijke gebouwen krijgen aandacht, veelal vanuit een
ongewone invalshoek. Daarnaast komen onder meer de Londense riolen,
graffiti, de Cockneys, de Londense voetbalploegen, het monopolyspel, de
opnames van de Harry Potterfilms, migranten, Sherlock Holmes en William
Shakespeare aan bod. Ook de rol van Londen in de mode en in de muziek-,
pop- en punkscène wordt belicht. Foto’s met grappige tekstballonnen,
cartoons, intrigerende titels en tekstblokken vormen een kleurrijk en
gevarieerd geheel. De lezer steekt wat op over de Engelse geschiedenis,
over belangrijke gebouwen en figuren, maar er is eveneens veel aandacht
voor weetjes en sociale aspecten. Bij elk thema staat een gerelateerde
website vermeld, voor meer informatie. Dit is een van de vier delen in de
reeks stadsgidsen ‘Not-for-parents’*. Ook in het Nederlands aangeboden,
'Verboden-voor-ouders : Londen'**. Het is geen echte reisgids, eerder
een visueel concept om lezers vanaf ca. 10 jaar nieuwsgierig te maken
naar de stad en zijn cultuur. Ook geschikt voor de hoogste groepen in het
basisonderwijs. Ria de Schepper

*zie aanbieding deze week voor de
overige drie titels in de serie 'Not-for-
parents'. **2011-41-5367 (2012/12).
SISO : J Groot-Brittannie͏̈ 996.3
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 21 / 252
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2011-46-5918

Lamprell, Klay • Rome
Rome : everything you ever wanted to know / Klay Lamprell. - 1st ed. - McMahons
Point, NSW : Weldon Owen, 2011. - 96 p : ill ; 21 cm. - (Not-for-parents). - Met index.
ISBN 978-1-74220-498-7
De serie ‘Not-for-parents’* van Lonely Planet neemt vier wereldberoemde
steden onder de loep. Dit deel over Rome geeft boeiende informatie over
het rijke verleden van de stad, gecombineerd met hedendaagse sociaal-
culturele aspecten. Naast vertrouwde thema’s als gladiatoren, wegenbouw,
Vaticaanstad, badhuizen, architectuur, kunstwerken, uitvindingen,
gerechten en mode zijn er ook intrigerende bijzonderheden, onder meer
een crypte versierd met vierduizend botten en Rome als kattenparadijs. Alle
hoofdstukken – twee pagina’s groot – zijn rijkelijk voorzien van kleurenfoto’s
en -tekeningen van allerlei formaat. Behalve de korte basisteksten zijn er
ook tekstblokjes, tekstballonnetjes en kladblaadjes met brokjes informatie en
grappige weetjes. Ze staan op wisselend gekleurde achtergronden die soms
als verfstreken zijn aangebracht. Het geheel doet denken aan een plakboek:
kleurrijk, speels en een beetje rommelig. De informatie is duidelijk, bondig en
niet zonder humor. Met verwijzingen naar internetsites en register. Dit boekje
geeft de sfeer van de stad goed weer en zal kinderen zeker aanspreken.
Ook in het Nederlands aangeboden, 'Verboden-voor-ouders : Rome'**. Vanaf
ca. 10 jaar, ook geschikt voor de hoogste groepen in het basisonderwijs.
S.E. van Zonneveld

*zie aanbieding deze week voor de
overige drie titels in de serie 'Not-for-
parents'. **2011-41-5368 (2012/12).
SISO : J Italie͏̈ 996.3
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 21 / 255

2011-46-5922

Lamprell, Klay • New York City
New York City : everything you ever wanted to know / Klay Lamprell. - 1st ed. -
McMahons Point, NSW : Weldon Owen, 2011. - 96 p : ill ; 21 cm. - (Not-for-parents). -
Met index.
ISBN 978-1-74220-497-0
De serie ‘Not-for-parents’* van Lonely Planet neemt vier wereldberoemde
steden onder de loep. Dit deel over New York geeft boeiende informatie over
de stad. Naast vertrouwde thema’s als Ground Zero, Central Park, mode,
wolkenkrabbers, Harlem, metro, Wall Street en taxi's zijn er ook intrigerende
bijzonderheden, zoals de krokodillen in de riolen. Alle hoofdstukken – twee
pagina’s groot – zijn rijkelijk voorzien van kleurenfoto’s en -tekeningen van
allerlei formaat. Behalve de korte basisteksten zijn er ook tekstblokjes,
tekstballonnetjes en kladblaadjes met brokjes informatie en grappige weetjes.
Ze staan op wisselend gekleurde achtergronden die soms als verfstreken zijn
aangebracht. Het geheel doet denken aan een plakboek: kleurrijk, speels en
een beetje rommelig. De informatie is duidelijk, bondig en niet zonder humor.
Met verwijzingen naar internetsites en register. Dit boekje geeft de sfeer van
de stad goed weer en zal kinderen zeker aanspreken. Ook in het Nederlands
aangeboden, 'Verboden-voor-ouders : New York'**. Vanaf ca. 10 jaar, ook
geschikt voor de hoogste groepen in het basisonderwijs. Redactie

*zie aanbieding deze week voor de
overige drie titels in de serie 'Not-for-
parents'. **2011-41-5364 (2012/12).
SISO : J Verenigde Staten 996.3
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 21 / 253
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2012-05-1159

Gogerly, Liz • Coole merken
Coole merken / Liz Gogerly ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. -
Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2012. - 32 p : ill ; 26 cm. - (Radar). - Vert. van: Cool
brands. - London : Wayland, cop. 2011. - (Radar). - Ondertitel op omslag: De logo's, de
slogans, de obsessie. - Met reg.
ISBN 978-94-620-2010-8
In dit deeltje uit de ‘Radar’-reeks* wordt dieper ingegaan op coole merken.
Wat is een cool merk? Hoe creëer je een cool merk? Hoe overleven de coole
merken de tand des tijds? Kun je aan een cool merk ontsnappen? Leven
we in een coole cultuur of is het gewoon hebzucht? Alle informatie komt op
een moderne, ‘coole’ manier voorbij: aantrekkelijke plaatjes van moderne
merken en kleurenfoto’s van bekende merken en 'merken-mensen' (Posh en
Becks, Facebook-Zuckerberg, Apple Inc., Ugg en Aston Martin). Eerst trekt de
collageachtige kleurrijke presentatie van plaatjes, logo’s en titels de aandacht
van de lezer; daarna komt pas de tekst. De tekst is verdeeld in blokken, die
verschillend zijn van lay-out, alles in opvallende vormen en kleuren. Iedere
pagina is anders. De teksten zijn informatief en erg gericht op gemakkelijk
te onthouden feiten en weetjes. Met inhoudsopgave voorin en woordenlijst,
eenvoudig register en verwijzingen naar fanclub-websites achterin. 'Radar'
is een reeks voor jongeren van deze tijd waarbij het woord ‘cool’ steeds
terugkomt. Informatieve uitgave die een voorbeeld is van de coole boodschap
van dit boek – een boek dat uitnodigt, prikkelt en hebberig maakt. Vanaf ca.
11 jaar. Hannelore Rubie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe reeks. Voor
zover bekend het enige informatieve
jeugdboek over (handels)merken.
SISO : J 369.1
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 27 / 304

2012-14-2855

Vrijheid • Vrijheid geef je door!
Vrijheid geef je door! : nationaal aandenken / [red.: Yvonne Ahrend ... et al ; teksten:
Eric Alink ... et al ; ill.: Natalie Kuypers ; foto's: Amnesty International ... et al.]. -
Amsterdam : Nationaal Comité 4 en 5 mei, cop. 2012. - 71 p : ill ; 17 cm. - Oorspr.
uitg.: 2000.
ISBN 978-90-77294-00-0
In dit boekje ligt een hele wereld besloten. Een wereld van oorlog, een wereld
van vrede, een wereld van herdenken en een wereld van vrijheid vieren -
alle vier onlosmakelijk met elkaar verbonden. De uitgave is verdeeld in drie
kleuren: lichtbruin is hoe wij de Tweede Wereldoorlog herdenken (4 mei) en
de vrijheid vieren (5 mei); donkerbruin gaat over de mensen die de oorlog
maken (vroeger, nu, in eigen land, wereldwijd, verzet, vluchtelingen en
kindsoldaten) en groen gaat over hoe we samen in vrijheid kunnen leven
(o.a. mensenrechten, vredesmissies, rechten van het kind). Het boek is
een bron van informatie, foto’s, persoonlijke verhalen en ervaringen die
samen een verhaal vertellen dat nooit vergeten mag worden. Ook nieuwe
generaties moeten het verhaal en de mensen erachter leren kennen – om
van de geschiedenis te leren en de wereld zodanig in te richten dat we er
samen, in vrede kunnen leven. Omdat de mensheid (jong en oud) hier nog
een lange weg in te gaan heeft, is dit Nationaal Aandenken van levensbelang.
Want ‘Vrijheid geef je door’ gaat niet vanzelf en verschijnt daarom sinds 2000
(jaarlijks in een geactualiseerde versie*) en wordt gratis aangeboden aan
alle basisscholen. Voor groot en klein, om samen te leren de vrijheid door te
kunnen blijven geven. Vanaf ca. 11 jaar. Hannelore Rubie

Tamelijk klein formaat. *laatst
aangeboden in 2000 (2000-19-0-224).
SISO : J 399.22
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Winkelprijs : € 2.25
Volgnummer : 21 / 227



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
10-13 jaar Informatief

©2012 NBD|Biblion 163

2012-13-2341

Mooie • Mooie presentaties en spreekbeurten maken in
PowerPoint
Mooie presentaties en spreekbeurten maken in PowerPoint / Studio Visual Steps ; [met
medew. van: Emma Schipper ; red.: Jolanda Ligthart ... et al.]. - 1e dr. - [Uithoorn] :
Visual Steps, 2012. - 119 p : ill ; 27 cm. - (Visual Steps studiehulp). - Met index.
ISBN 978-90-5905-218-5
Dit vrij grote boek helpt bij het maken van een spreekbeurt met PowerPoint-
presentatie. Het eerste hoofdstuk geeft in kort bestek aan wat een goede
voorbereiding is, van onderwerpkeuze tot het verzamelen van informatie
en het maken van een indeling. Daarna ligt de focus bij het gebruik van de
presentatiesoftware PowerPoint 2010. Allereerst wordt een visueel thema
gekozen, waarna verschillende dia-indelingen aan bod komen (titel, overzicht,
inhoud, afbeelding). Ook komen speciale effecten aan bod: het gebruik van
(YouTube-)video's en muziek, vloeiende overgangen tussen dia's en animaties.
Ten slotte de presentatiedag zelf: controlepunten voor het afspelen van de
presentatie op een andere computer, het afdrukken van de dia's op papier en
het meenemen van informatie op USB-stick. Het boek op bijna A4-formaat is
geschreven volgens de Visual Steps methode, waarbij schermafbeeldingen
voorzien worden van stap-voor-stap instructies. De stapjes zijn klein en
worden achterin genummerd samengevat als geheugensteun. Ook is een
register opgenomen. De opmaak is overzichtelijk, aantrekkelijk en volledig
in kleur. Goed bruikbaar als zelfstudie voor schoolgaande kinderen in het
basisonderwijs (groep 7/8), voortgezet onderwijs en MBO. Vanaf ca. 11 jaar.
Arnout Cosman

Een van de weinige recente uitgaven
over PowerPoint-presentaties. In
2006 verscheen van Karin Princen 'Je
spreekbeurt met PowerPoint' voor iets
jongere kinderen.
SISO : J 527.52
PIM : 14 Computers
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 27 / 307

2011-45-4160 Heruitgave

Rhatigan, Joe • Het grote boek over sterren en planeten
Het grote boek over sterren en planeten / Joe Rhatigan & Rain Newcomb ; [vert. uit
het Engels: Emmy Middelbeek-van der Ven]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop.
2012. - 128 p : ill ; 26 cm. - Vert. van: Out-of-this-world astronomy. - New York, NY :
Lark Books, cop. 2003. - Oorspr. titel: Astronomie voor kinderen. - 2005. - Met reg.
ISBN 978-90-447-3267-2
In deze inleiding in de sterrenkunde zijn antwoorden te vinden op veel
vragen over de nachtelijke hemel. Veel kun je ook leren van de vijftig tot
de verbeelding sprekende proefjes en projecten, zoals de bouw van een
astrolabium of hoekmeter, het maken van een zonnewijzer en koekjesbakken
in een zonneoventje. De activiteiten zijn voorzien van duidelijke stapsgewijze
instructies en uitleg over de resultaten. Het eerste hoofdstuk geeft
aanwijzingen voor waarneming, het meten van afstanden en benodigde
apparatuur. Er wordt uitgelegd hoe verrekijkers en telescopen te gebruiken
zijn en hoe waarnemingen in kaart gebracht kunnen worden in het notitieboek
van de sterrenkijker. Dan volgt duidelijke explicatie van maan, zon,
zonnestelsel, sterren, sterrenstelsels en andere ruimtelijke verschijnselen.
Het kleurrijke boek bevat veel prachtige, ook paginagrote, kleurenfoto’s,
waarvan enkele uit de collectie van de NASA, en functionele illustraties.
De achtergrondinformatie is toegankelijk in goed leesbare teksten en kan
gebruikt worden voor onder meer werkstukken en spreekbeurten. Bevat o.a.
een register, planetenquiz, een verklarende woordenlijst en Nederlandstalige
internetsites over astronomie. Inhoudelijk ongewijzigde herdruk met een iets
ander omslag. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar. Thile de Visser

Inhoudelijk ongewijzigde herdruk met
een iets ander omslag.
SISO : J 551.1
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 20 / 250
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2011-46-0088

Schilling, Govert • De ontdekking van de sterren
De ontdekking van de sterren / Govert Schilling ; met ill. van Esther van Gameren &
Edith Leusink. - Amsterdam : Moon, cop. 2012. - 92 p : ill ; 22×22 cm. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-488-1342-1
Kleurrijk vierkant boek met informatie over het ontstaan en verdwijnen van
sterren; kenmerken van sterren (kleur, grootte, gewicht, samenstelling,
afstand); sterrenstelsels; sterrenbeelden; meteorieten; supernova’s en nog
meer. In dezelfde opzet verschenen ook uitgaven over de maan (2009) en
planeten (2011)*. Stimulerend is de zin in het voorwoord: ‘als je ze alle drie
leest, weet je veel meer van het heelal dan de meeste volwassen mensen’.
De auteur richt zich in het verhaal tot de kinderen zelf. Toch zijn sommige
teksten, hoewel ze duidelijk geschreven zijn, moeilijk omdat het over
ingewikkelde processen gaat. Deze teksten zijn voor doorzetters die extra
informatie opzoeken. Aantrekkelijk vormgegeven met veel afbeeldingen van
sterren(stelsels) en foto’s van allerlei voorwerpen met sterren of in de vorm
van sterren, zoals lampen, wekkers en kleding. Daarnaast is gespeeld met
kleuren en de lettervormgeving. De zijkant van het boek is rood-wit geblokt,
zodat het zal opvallen in de boekenkast. Met inhoudsopgave, een register
ontbreekt. De auteur heeft vele boeken over het heelal geschreven en is
bekroond met de Eureka!-oeuvreprijs voor popularisering van wetenschap.
Voor weetgierige kinderen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. drs. R. van der Meer

*2009-22-2675 (2009/47) en
2010-47-1552 (2011/20).
SISO : J 552.3
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 28 / 296

2011-45-4156

Bommer, Annerose • Aan de slag met de microscoop
Aan de slag met de microscoop / Annerose Bommer ; met ill. van Friedrich Werth ;
en foto's van Heidi Velten ; [vert. uit het Duits: Kristoff Willekens]. - Aartselaar ;
[Oosterhout] : Deltas, cop. 2012. - 47 p : ill., foto's ; 26 cm. - Vert. van: Mikroskopieren.
- Stuttgart : Franckh-Kosmos, cop. 2010.
ISBN 978-90-447-3116-3
In dit boek kunnen kinderen kennis maken met de wondere wereld van
de microkosmos. Allerlei aspecten van de loep en de microscoop komen
aan bod. Zo wordt het leven in een waterdruppel bekeken en uitgelegd
hoe bloedonderzoek wordt gedaan. Naast een aantal meer technische
verhandelingen is er veel plek ingeruimd voor praktische onderwerpen. Er is
onder meer aandacht voor het permanent maken van houdbare preparaten,
maar ook aan het vervaardigen van hulpmiddelen zoals een schepnetje.
Natuurlijk beslaat het grootste gedeelte de begeleiding van de talloze proefjes
die de kinderen kunnen doen. Dit gebeurt stap voor stap in een redelijk helder
taalgebruik, zodat er weinig hulp noodzakelijk is van een volwassene. De
kleurenillustraties (vooral tekeningen en een enkele foto) zijn simpel, maar
bieden wel enige ondersteuning bij de tekst. Dit doet ook de verklarende
woordenlijst. Men zou dit boek het beste kunnen karakteriseren als een
beginnershandleiding voor microscopie. Zowel bruikbaar in de bovenbouw
van het basisonderwijs als in de brugklas van het voortgezet onderwijs. Vanaf
ca. 11 jaar. R. Balvers

SISO : J 572.1
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 22 / 230
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2011-43-2521

Oliver, Martin • Dooie dino's
Dooie dino's / Martin Oliver ; gei͏̈ll. door Daniel Postgate ; [vert. uit het Engels:
Gerard Kingma]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2012]. - 156 p : ill ; 21 cm. - (Waanzinnig
om te weten). - Vert. van: Dead dinosaurs. - London : Scholastic, cop. 2000. - (The
knowledge). - Keerdr. met: Steengoed, die steentijd / Terry Deary ; gei͏̈ll. door Martin
Brown ; [vert. uit het Engels: Inge Pieters]. - 153 p. - 1e dr. Nederlandse uitg.: 2006. -
Vert. van: The savage stone age. - London : Scholastic Children's Books, cop. 1999. -
(Horrible historis). - 1e dr. Nederlandse uitg.: 2001. - Met reg. - Bevat de 8e dr. en 3e
dr. van de afzonderlijke titels.
ISBN 978-90-206-0548-8
Omkeerboek met de eerder los verschenen uitgaven 'Dooie dino's' (2001)
en 'Steengoed die steentijd' (2006) uit de populaire serie 'Waanzinnig om te
weten'. In het eerste boek worden op humoristische wijze serieuze, bizarre,
grappige en verbazende feiten verteld over onder meer de eerste ontdekking
van fossielen van dinosauriërs, de tijdperken in de geologie, de indeling
en kenmerken van families dinosauriërs en het leven van dinosauriërs. Op
dezelfde wijze gebeurt dit in het tweede boek, maar dan over de steentijd.
Zo komen aan bod uitgestorven dieren, tafelmanieren, spannende sporten,
bijgeloof, archeologen en hoe ze te werk gaan, tips om te leven als een
oermens, rare rituelen en grafheuvels. Naast de duidelijke teksten is er ook
veel te zien op de vele erg leuke stripachtige zwart-wittekeningen. Vrij volle
bladspiegel. Voor de teksten zijn steeds verschillende lettertypen gedrukt,
hetgeen de bladspiegel verlevendigt. Beide uitgaven zijn voorzien van
een uitgebreid register. Een aantrekkelijk vormgegeven uitgave met veel
behapbare informatie over twee thema's die bij elkaar aansluiten. Vanaf ca.
11 jaar. Redactie

Keerdruk. Op de binnenzijde van beide
omslagen staat informatie over de
inhoud.
SISO : J 576
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 18 / 299

2011-39-3797

Lappi, Megan • Mount Everest
Mount Everest : de hoogste berg van de wereld / Megan Lappi ; [vert. uit het Engels:
Karin Beneken Kolmer ]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 32 p : ill ; 27 cm. -
(Bijzondere natuur). - Vert. van: Mount Everest. - Weigl, cop. 2007. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-805-2
De Mount Everest in Nepal is de hoogste berg ter wereld. Deze uitgave over
deze berg maakt deel uit van de serie 'Bijzondere natuur'*. Het doel van de
samenstellers is de jonge lezers informatie te geven over natuurwonderen.
Dit gebeurt aan de hand van feiten, kleurenfoto's, kaarten, informatieve
kaders en opdrachten. Deze bronnen worden op een gestructureerde manier
aangeboden. Elk hoofdstuk heeft een vaste stramien. Aan bod komen o.a.
het ontstaan van de berg, de flora en fauna, de weersomstandigheden en de
verhalen over de Mount Everest. Aan de hand van vragen wordt gecontroleerd
of de lezers de leerstof goed in zich opgenomen hebben. De gegeven
informatie is vrij beperkt, daarom wordt er ook verwezen naar andere boeken
en internetsites. Na het lezen van dit boek is er zeker belangstelling gewekt
voor deze reus onder de bergen. Een verklarende woordenlijst en register
geven hulp bij het opzoeken. Interactieve uitgave met een overzichtelijke,
kleurrijke lay-out voor kinderen vanaf ca. 10 jaar. R. Balvers

*zie a.i.'s deze week voor nog een
deel uit deze nieuwe reeks. Voor zover
bekend het enige boek voor de jeugd
over de Mount Everest.
SISO : J 578.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 12.00
Volgnummer : 25 / 291
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2011-39-3796

Banting, Erinn • Het Groot Barrièrerif
Het Groot Barrièrerif : het grootste koraalrif ter wereld / Erinn Banting ; [vert. uit het
Engels: Karin Beneken Kolmer ]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2012. - 32 p : ill ; 27
cm. - (Bijzondere natuur). - Vert. van: Great Barrier Reef. - Weigl, cop. 2005. - Met lit.
opg., reg.
ISBN 978-90-5566-804-5
Het Groot Barrièrerif bij Australië komt uitvoerig, in korte hoofdstukken, aan
bod. De ligging, het ontstaan van en alle bekende feiten over dit koraalrif
zijn als eerste aan de beurt. Het ecosysteem van een koraalrif, het leven
in het rif, zijn schoonheid, maar ook de bedreigingen door toedoen van
de mens krijgen de nodige aandacht. Tot slot worden de Aboriginals, hun
verhalen over het rif en de bescherming door de regering besproken. Dit
alles gebeurt in begrijpelijke taal en in een groot lettertype. Alle verhalen
worden ondersteund door mooie kleurenfoto's en duidelijke geografische
kaarten. Achter in het boek zijn de tijdlijn van het Groot Barrièrerif, een
verklarende woordenlijst, een register, lijst met internetsites en meerdere
boeken opgenomen. Bijzonder is dat er via vragen geresumeerd wordt, wat
er geleerd is in dit boek. Het boek behoort tot de serie 'Bijzondere natuur'*.
Vanaf ca. 10 jaar. C. van Spaandonk-Groenen

*zie a.i.'s deze week voor nog een
deel uit deze nieuwe reeks. Voor zover
bekend het enige boek voor de jeugd
over het Groot Barrièrerif.
SISO : J 578.6
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 12.00
Volgnummer : 25 / 292

2012-11-0496

Didelez, Guy • Muizen & monsters
Muizen & monsters / Guy Didelez & Frank Pollet. - Antwerpen : Manteau, cop. 2012. -
177 p : ill ; 18 cm. - (Rarifeiten)
ISBN 978-90-223-2761-6
Dit boekje uit de RariFeiten-reeks* bevat een vijftigtal korte, waargebeurde
en anekdotisch vertelde verhalen waarin dieren de hoofdrol vervullen.
Enkele bekende verhalen gaan over gorilla Bokito die een vrouw aanvalt, de
doodgeschoten mus tijdens Domino Day en het verhaal over Steve Irwin,
beter bekend als 'The Crocodile Hunter', die veel wilde dieren trotseerde,
maar doodgestoken werd door een pijlstaartrog. Ze worden afgewisseld met
onbekende gebeurtenissen gesitueerd over de hele wereld. Geen illustraties,
wel twee foto’s van krantenberichten. De dierenavonturen zijn grappig en
luchtig beschreven en bevatten soms aardige wetenswaardigheden. Niet alle
verhalen hebben een spannende of bijzondere ontknoping, maar de meeste
blijven interessant tot het eind. Niet om in één keer te verhapstukken, maar
om gedoseerd te lezen. Door de beperkte omvang van de hoofdstukken
nodigt het ook uit om voor te lezen. Ook aardig als bv. de dagsluiting van een
schooldag. Vanaf ca. 12 jaar. Ton Jansen

*'Rotjong & snotjong', 2011-27-1713
(2011/42) verscheen als laatste in deze
nu vijfdelige serie.
SISO : J 592.3
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 29 / 301
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2012-18-5141

Holing, Dwight • Ongelooflijke reizen
Ongelooflijke reizen : volg de dieren op hun trektocht / geschreven door Dwight
Holing ; [vert. uit het Engels: Big Balloon, Piet Zeeman]. - 1e dr. - Heemstede : Big
Balloon, 2011. - 126 p : ill., krt ; 30 cm. - Vert. van: Incredible journeys. - Crows Nest,
N.S.W. : Weldon Owen, 2011. - Omslag vermeldt: Animal Planet. - Met index.
ISBN 978-90-478-0262-4
Overal ter wereld leggen dieren grote afstanden af. Op zoek naar drinkwater
of voedsel, een plek om te overwinteren of om jongen te krijgen. In deze
grote uitgave bespreekt de auteur (schrijver over reizen, milieu en natuur)
via de thema’s land, lucht en water vele diersoorten die ieder met een eigen
reden op pad gaan. Na een uitgebreide introductie met daarin aandacht voor
oorzaken van migratie, de voorbereiding en de navigatiemethoden, komen
per thema vele diersoorten met hun trekgedrag (steeds in twee tot vier
pagina’s) aan bod. Ook is er kort aandacht voor het voorkomen, de biologie,
gedrag, of eventuele bedreiging (o.a. door de mens). De informatie boeit,
maar is enigszins willekeurig en beknopt. De tekst staat op kleurige pagina’s,
in je-taal, in korte stukken met een eigen kop. Vele kleurenfoto’s begeleiden
de tekst. Met alfabetisch register en een nogal zinloze (vaste) uitklapposter.
Het boek is wat rommelig van opzet, maar door de aantrekkelijke foto’s en
korte teksten een mooi inkijkboek. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. Jacolien Zwart

Met uitklapposter.
SISO : J 592.9
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 28 / 300

2011-44-3586

Duquet, Marc • Vogelgids voor kids
Vogelgids voor kids : vogels observeren en herkennen / Marc Duquet ; ill. Jean
Chevallier ; [red.: Scribent ; vert. uit het Frans: Lily van Haren]. - Utrecht : Tirion
Natuur, cop. 2012. - 191 p : ill ; 19 cm. - Vert. van: Le petit guide ornitho. - Paris :
Delachaux et Niestlé, cop. 2010. - In omslag: potlood. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5210-867-4
Van de sperwer, de putter, de kuifeend tot de wielewaal; allemaal komen
ze aan bod in deze praktische veldvogelgids, gemaakt in samenwerking
met de Vogelbescherming Nederland. Bij ‘Vogels observeren’ komen in drie
hoofdstukken het leven en het uiterlijk van de vogel, het gebruik van een
verrekijker, het observeren, het herkennen en de verschillende families
onder de aandacht. Vervolgens worden in het deel ‘Vogels determineren’
meer dan honderd vogelsoorten besproken. Per soort worden het uiterlijk,
voedsel, opvallende kenmerken e.d. kort besproken. Een duidelijk getekende
illustratie in vrij natuurgetrouwe kleuren en/of een kleurenfoto begeleiden
steeds de tekst. Tot slot kan de lezer eigen waarnemingen noteren (met
het aan de uitklapbare kaft bevestigde potlood*) en lezen hoe een verdere
studie mogelijk wordt. De teksten staan overzichtelijk in korte stukken
in verschillende lettertypes en -groottes. Gekleurde kaders geven extra
informatie. Het woordgebruik is erg volwassen, een woordenlijst ontbreekt.
Wel met verwijzingen naar websites en een register. Een goede beginnersgids
met aantrekkelijke kleurenfoto’s. Vanaf ca. 10 jaar. Jacolien Zwart

*wordt niet meegeleverd. Bevat twaalf
pagina's voor het invullen van eigen
waarnemingen.
SISO : J Europa 598.33
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 29 / 304
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2012-15-3158

Oosterbaan, Arthur • Bruinvis
Bruinvis : miniwalvis uit de Noordzee / [tekst Ecomare: Arthur Oosterbaan, Imares,
Richard Caslake ; fotogr.: Ecomare ... et al ; ill.: Frits Jan Maas ... et al.]. - De Koog :
Ecomare, cop. 2012. - 38 p : ill ; 15×21 cm
ISBN 978-90-75318-32-6
Oblong brochure-achtig boekje van Ecomare, centrum voor de wadden
en de Noordzee, over de bruinvis. De bruinvis is een bijzonder intelligent
en speels zeezoogdier dat in de Noordzee zwemt. Hoe leven deze dieren,
wat zijn de gevaren en bedreigingen waar ze mee te maken hebben? Maar
ook hun kenmerken, gedrag, lievelingseten en karakter worden behandeld
in korte goed leesbare teksten. Een kennismaking met veel toegankelijke
en onderhoudende informatie. Er wordt aandacht besteed aan de opvang
van deze miniwalvis, die met regelmaat aanspoelt op de stranden langs
de Noordzee of Texel. Met onder meer een globaal geografisch kaartje en
meer dan zestig kleurenfoto’s, onder andere gemaakt in het Marsdiep,
Ecomare, bij SOS Dolfijn en Harderwijk. De auteur, veldbioloog en natuurgids,
is verbonden aan Ecomare, het natuurmuseum op Texel, vooral bekend van
de zeehondenopvang en natuurbescherming op Wadden- en Noordzee. Een
educatieve kennismaking met de bruinvis voor kinderen vanaf ca. 11 jaar.
Thile de Visser

Geniete handelseditie.
SISO : J 598.91
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 3.50
Volgnummer : 25 / 294

2010-18-1863

Tracqui, Valérie • Bruine beren
Bruine beren / tekst [en eindred.]: Valérie Tracqui ; foto's: agentschap Bios ; [vert.
uit het Frans: Wim Sanders]. - Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2012. - 29 p : ill ; 25
cm. - (Poot voor poot). - Vert. van: L'ours brun. - Toulouse : Milan, cop. 2005. - (Patte à
patte). - Oorspr. uitg.: 1995. - Met reg.
ISBN 978-90-5483-958-3
Dit deel uit de natuurserie 'Poot voor poot'* neemt een kijkje in de wereld
van de bruine beren, die dreigen uit te sterven. Deze grote roofdieren
komen in Europa alleen nog in de Pyreneeën voor. Het zijn vredelievende
dieren, die alleen aanvallen als ze worden uitgedaagd. Door de informatie
in verhaalvorm te geven wordt een levendig en sfeervol beeld geschetst
van hun eet-, leef- en paargedrag, het jagen op een prooi, het aanleggen
van een wintervoorraad, het houden van een winterslaap, de geboorte
en het opgroeien van hun jongen. Tot slot wordt aandacht besteed aan
bedreigingen door de mens en een overzicht gegeven van soortgenoten.
Het verhaal is opgedeeld in twaalf thema's van een dubbele pagina met een
wisselend gekleurde achtergrond. Prachtige kleurenfoto’s van panorama’s,
kenmerkende houdingen en rake details, voorzien van uitleg in een ander
lettertype. De informatieve, soms wat poëtische tekst, meestal geplaatst in
een kolom aan de linkerzijde van een hoofstuk, is duidelijk, maar vraagt wel
enige leeservaring. Er is geen inhoudsopgave, maar wel een register. Deze
oorspronkelijk Franstalige uitgave is geschikt voor onder meer werkstukken
en spreekbeurten. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit de nu 24-delige serie
'Poot voor poot'.
SISO : J 598.95
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 17 / 279
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2011-51-4070

Jeugd • Jeugd Eerste Hulp
Jeugd Eerste Hulp : lesstof voor het Diploma Jeugd Eerste Hulp A / samengest. in
opdracht en onder toezicht van de Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor
Reddingwezen en Eerste Hulp bij Ongelukken "Het Oranje Kruis" ; [auteur: Het Oranje
Kruis ; ill.: www.balyon.com]. - Den Haag : Het Oranje Kruis, cop. 2011. - 64 p : ill ; 30
cm
ISBN 978-90-77259-06-1
Dit werk- en studieboek (A4-formaat) bevat leerstof voor het diploma Jeugd
Eerste Hulp A, samengesteld in opdracht en onder toezicht van de Stichting
Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij
Ongelukken (Het Oranje Kruis). Wat kinderen uit de bovenbouw van de
basisschool in dit boek leren, is wat ze wel en wat ze juist niet moeten doen
tijdens een ongeval. Aan de orde komen o.a.: verband- en hulpmiddelen,
verschillende letsels (wonden, vergiftiging e.d.) en stoornissen in o.a.
ademhaling en bewustzijn. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding.
Daarna volgen enige opdrachten die vaak heel praktisch gericht zijn. De
vele gekleurde tekeningen ondersteunen hierbij. De inhoud is een beknopte
weergave van zijn voorganger (Jeugd Eerste Hulp A: theorieboek, 2006*).
De leerstof is volledig in overeenstemming met de laatste uitgave van het
Oranje Kruisboekje (2011, 26e druk)** voor volwassenen. Overtollige tekst is
weggelaten en de illustraties (stripachtige kleurentekeningen) zijn strakker,
kleiner van formaat en passender bij deze tijd. Nieuw en gedurfd is het
hoofdstuk waarin de reanimatie en het gebruik van de AED wordt uitgelegd
voor deze doelgroep. Vooral in klassikaal verband te gebruiken in het
basisonderwijs, vanaf ca. 10 jaar. Mede naar gegevens van J.A. Venema

*2007-03-0-393. **2011-21-1699
(2011/46) alleen voor V aangeboden.
Bevat veel invuloefeningen.
SISO : J 614.82
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Winkelprijs : € 8.95
Volgnummer : 23 / 261

2012-01-4986

Mason, Paul • Free runnen
Free runnen / Paul Mason en Sarah Eason ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken
Kolmer]. - Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2012. - 32 p : ill ; 26 cm. - (Radar). - Vert.
van: Free running. - London : Wayland, 2011. - (Radar). - Ondertitel op omslag: De
freerunners, de sprongen, de vrijheid. - Met reg.
ISBN 978-94-620-2000-9
Informatief deel uit de reeks 'Radar'* over deze nieuwe sport waarbij de
deelnemers naar diverse hindernissen in een stad toe rennen om deze met
sprongen, salto´s en andere trucs te overwinnen. In het boekje, dat bestaat
uit drie onderdelen en vijftien hoofdstukken, worden de mensen beschreven
die deze sport beoefenen. Daarnaast gaat het om de diverse sprongen die er
gemaakt worden én de taal die binnen deze sport wordt gebruikt. Het boek
is overzichtelijk ingedeeld met duidelijke tekstblokken per dubbele pagina.
Er is gebruikgemaakt van duidelijke kleurenfoto´s (soms met de computer
bewerkt) die een goed beeld geven van deze sport. Ook wordt verwezen
naar websites of apps die een nog beter beeld geven van de sprongen die
er gemaakt kunnen worden. Volledig kan het boek niet zijn. Zo ontbreekt
de rangorde van de deelnemers binnen deze sport. Het bijzonder kleurrijke
boek is voorzien van een inhoudsopgave en register. Op het omslag is een
freerunner te zien die een sprong over een muurtje maakt. Geschikt voor
kinderen/jongeren vanaf ca. 11 jaar om te gebruiken voor spreekbeurten,
werkstukken of als een beknopte kennismaking. Stefan Rovers

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe reeks. Voor
zover bekend het enige informatieve
jeugdboek over free runnen.
SISO : J 616.8
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 27 / 311
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2011-46-0032

Rempt, Fiona • Het Klokhuisboek over sport en wetenschap
Het Klokhuisboek over sport en wetenschap / Fiona Rempt ; [concept en research:
Edda Heinsman ... et al ; tekst columns: Sjors Beukeboom]. - Amsterdam : Pimento,
cop. 2012. - 139 p : ill ; 24×24 cm. - Uitg. in samenw. met Het Klokhuis. - Columns
eerder verschenen in 7Days.
ISBN 978-90-499-2537-6
In dit vierkante kleurrijke 'Klokhuisboek' wordt ditmaal sport in een
wetenschappelijke context behandeld. Eerder verschenen boeken over
bouwen (2011) en kanker (2010)*. In achttien hoofdstukken komen thema's
langs als het baleffect, reactiesnelheid, springen, weerstand en conditie.
Naast informatie veel doe-het-zelftestjes (o.a. om reactiesnelheid te meten)
en grappige weetjes, zoals 'als je dicht bij het startpistool staat, reageer je
meestal sneller'. Tal van voorbeelden worden gegeven, samen met bekende
Nederlandse sporters als Raymond van Barneveld, Marleen Veldhuis en
Bauke Mollema. Ook een aantal Klokhuispresentatoren speelt een rol.
Ruim opgezette en overzichtelijke lay-out. De tekst is helder en duidelijk
geschreven. Moeilijke onderwerpen worden toegankelijk gemaakt. Er is
veelvuldig gebruikgemaakt van tussenkopjes wat de overzichtelijkheid
vergroot. Circa vijftig procent van het boek bestaat uit kleurenfoto’s
en -illustraties waarin een sport of sportprestatie wordt afgebeeld of
verduidelijkt. Er is een inhoudsopgave en een pagina met links en adressen.
Een register ontbreekt. Aantrekkelijke omslagfoto van enkele kinderen met
verschillende sportattributen, met een voetbalstadion op de achtergrond.
Uitermate geschikt voor spreekbeurten en werkstukken. Vanaf ca. 11 jaar.
Stefan Rovers

*2009-45-3744 (2010/19), 2010-23-4097
(2011/26). Een van de weinige uitgaven
voor de jeugd over de relatie tussen
sport en wetenschap.
SISO : J 617.1
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 16.95
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 22 / 231

2011-47-1287

Ochsenbauer, Ute • Mijn grote boek over paardrijden
Mijn grote boek over paardrijden / Ute Ochsenbauer ; [vert. uit het Duits: Yvonne van
't Hul-Aalders]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop. 2012. - 120 p : ill., foto's ; 26
cm. - Vert. van: Mein Großes Buch vom Reiten lernen. - Stuttgart : Franckh-Kosmos,
cop. 2011. - Met reg.
ISBN 978-90-447-3193-4
Origineel, praktisch handboek over paardrijden, ingedeeld in drie
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over de omgang met en verzorging
van een paard of pony, waarbij er veel aandacht is voor het harmonieuze
samenspel tussen mens en dier. Daarna volgt het hoofdstuk 'Grondwerk'
met allerlei oefeningen die je met paarden kunt doen zonder ze te berijden.
Het laatste en grootste hoofdstuk gaat over leren paardrijden. Ook hier weer
veel aandacht voor contact leggen met het paard waarbij de zit, de handen,
de benen plus rijtechnische tips aan de orde komen. De hoofdstukken zijn
onderverdeeld in verschillende onderwerpen die op twee naast elkaar
liggende pagina’s worden behandeld. Een groot aantal kleurenfoto’s van
kinderen in actie, met bijschriften, illustreren de tekst. Daarnaast staan tips
gedrukt op een soort notitieblaadjes. De samenhang van tekst, tips, foto’s
en bijschriften is goed. De auteur van dit in persoonlijke stijl geschreven
boek is zelf rijinstructrice. De schrijfstijl is niet speciaal eenvoudig maar
de gedoseerde tekst is goed te lezen door kinderen vanaf bovenbouw
basisschool. Bevat achter in het boek een alfabetisch register. Deze hoge
kwalitatieve uitgave biedt (jonge) ruiters originele invalshoeken voor de
omgang met paarden. Vanaf ca. 10 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

Een van de weinige informatieve
jeugdboeken over paardrijden.
SISO : J 618.44
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 24 / 305
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2011-47-1285

Korkos, Alain • Hoe werkt dat?
Hoe werkt dat? / Alain Korkos, Christophe Clérici ; [vert. uit het Frans: Marjan Lindt].
- Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop. 2012. - 77 p : ill ; 27 cm. - Vert. van: Dis,
comment ça marche? : ces machines qui nous entourent. - Paris : De la Martinière
Jeunesse, cop. 2011. - Met reg.
ISBN 978-90-447-3065-4
Eenvoudige uitgave waarin op een simpele manier uitgelegd wordt hoe vrij
willekeurig gekozen alledaagse voorwerpen en machines, zoals bijvoorbeeld
een wasmachine en een stofzuiger maar ook de boekdrukkunst en de
parapente, werken. Ieder onderwerp wordt behandeld op twee naast elkaar
liggende bladzijdes. Aan de hand van retro gekleurde tekeningen (soms
ook dwarsdoorsnedes) op een wisselende fletsgekleurde ondergrond wordt
een stap-voor-stapbeschrijving gegeven in een, soms lastig te lezen, kleine
schrijfletter. Korte teksten in een strakker, ook klein, lettertype geven
aanvullende informatie waarin de doelgroep, bovenbouw van de basisschool,
persoonlijk wordt aangesproken. De teksten zijn niet altijd even gemakkelijk
te volgen. Ondanks de moderne onderwerpen komt het totaal door de
gekozen vormgeving gedateerd en weinig inspirerend over. Bevat achterin
een alfabetisch register (maar of een kind nu op ‘polarisatie’ gaat zoeken is
natuurlijk de vraag) en een begrippenlijst die vaak meer vragen oproept dan
antwoorden geeft. Vanaf ca. 10 jaar. Mac Steenaart

SISO : J 640.1
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 24 / 311

2009-47-0859

Bruggink, Christine • Watersnoodramp
Watersnoodramp / Christine Bruggink ; [red.: Suzanne Peters]. - Arnhem : Ellessy
Jeugd, cop. 2012. - 51 p : ill., krt ; 21 cm. - (WWW-reeks ; dl. 20). - Met lit. opg.
ISBN 978-90-866012-7-1
In 1953 werd ons land getroffen door een van de grootste natuurrampen
die Nederland ooit heeft meegemaakt. Grote delen van Zeeland stroomden
onder water, net als delen van Brabant en Zuid-Holland. De ramp kostte
zo’n 1800 mensen het leven. In dit boekje wordt een duidelijke reconstructie
van de ramp gegeven. Wat gebeurde er precies op 1 februari 1953? Hoe
kwam het dat de dijken zo slecht onderhouden waren? Was de communicatie
wel goed genoeg verlopen? En vooral: wat gebeurde er na de ramp met
Nederland? Een onderhoudend boekje dat alle feiten duidelijk op een rij zet en
ook ingaat op de geschiedenis van Nederland als waterland. Overzichtelijke
bladspiegel met kopjes boven de korte tekstblokken. Op elke dubbele pagina
is een (gescande) foto in zwart-wit of kleur opgenomen. Dit boekje is er één
van de uitgebreide WWW-reeks, gericht op scholieren die een spreekbeurt
moeten houden. De vormgeving is niet zo aantrekkelijk maar de inhoud des
te meer. Achterin vinden we nog verwijzingen naar sites, boeken en film over
dit onderwerp. Zeer geschikt voor scholieren op de middelbare school want
deze informatie is niet in een keer van internet te plukken. Vanaf ca. 12 jaar.
B. Handgraaf

SISO : J 699.1
PIM : 19 Nederland
Winkelprijs : € 11.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 28 / 301
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2012-05-1161

Gogerly, Liz • Streetdance
Streetdance / Liz Gogerly ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer]. -
Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2012. - 32 p : ill ; 26 cm. - (Radar). - Vert. van: Street
dance. - London : Wayland, 2011. - (Radar). - Ondertitel op omslag: De mensen, de
muziek, de moves. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5483-664-3
Kleurrijke uitgave in de serie 'Radar'* over streetdance waarin de mensen,
de bewegingen en de taal centraal staan. In het boek staan interviews met
streetdancers, wordt informatie gegeven over het ontstaan van streetdance,
welke taal en woorden je moet kennen als streetdancer en welke bewegingen
erbij horen. Daarnaast wordt een aantal van deze bewegingen stap voor stap
uitgelegd, zoals jacking en jerking, body locking en house step. Het boek
leent zich goed voor spreekbeurten en werkstukken. De teksten zijn kort, en
opgenomen in een vrij rommelige collageachtige lay-out met (kleuren)foto’s
en tekeningen. Maar dit past wel bij de het onderwerp. Met inhoudsopgave,
register en aanvullende informatie. De inhoudsopgave is echter ingedeeld
op thema en niet zoals gebruikelijk op paginanummer, waardoor de volgorde
door elkaar staat. Voor de doelgroep desondanks een aantrekkelijke uitgave.
Vanaf ca. 11 jaar. S. van Bruinisse

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe reeks. Een van de
weinige informatieve jeugdboeken over
streetdance.
SISO : J 791.9
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 27 / 316

2012-05-1160

Claybourne, Anna • Bhangra & Bollywood
Bhangra & Bollywood / Anna Claybourne ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer].
- Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2012. - 32 p : ill ; 26 cm. - (Radar). - Vert. van:
Bhangra & bollywood. - London : Wayland, cop. 2011. - (Radar). - Ondertitel op omslag:
De beat, de sterren, de glamour. - Met reg.
ISBN 978-94-620-2009-2
Opvallend kleurrijke uitgave in de reeks 'Radar'* over bollywood- en
bhangradansen waarin de mensen, de bewegingen en de taal centraal
staan. Deze dansen op opzwepende muziek en in kleurige kostuums zijn
ontstaan in India en zijn vaak te bewonderen in Bollywoodfilms. In het boek
kun je hierover lezen. Verder interviews met enige danseressen en aandacht
voor de taal en woorden die je moet kennen als bollywooddanseres en
welke bewegingen erbij horen. Tussendoor worden een aantal van deze
bewegingen stap voor stap uitgelegd, zoals 'zwaaien en roeien' en het
'plukken van appels en bloemen'. Speelse collageachtige opmaak in felle
kleuren met kleurenfoto's en korte teksten in gekleurde fonts of kaders
en in een verschillende lettertypes en -kleuren. Elke bladzijde is anders
vormgegeven. De teksten zijn informatief; ze bevatten veelal gemakkelijk
te onthouden feiten en weetjes. Met inhoudsopgave, een woordenlijst,
eenvoudig register en verwijzingen naar dvd's en apps. De inhoudsopgave is
ingedeeld op thema en niet zoals gebruikelijk op paginanummer, waardoor de
volgorde door elkaar staat. Een aantrekkelijke uitgave om bv. kennis te maken
met bollywood- en bhangradansen voor kinderen/jongeren vanaf ca. 11 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe reeks. Voor
zover bekend het enige informatieve
jeugdboek over bollywood- en
bhangradansen.
SISO : J 799.8
PIM : 23 Theater en Film
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 27 / 317
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2012-10-5077

Dijk, Arno van • Stripverhalen
Stripverhalen / Arno van Dijk ; [red.: Larry Iburg]. - Arnhem : Ellessy Jeugd, cop. 2012. -
79 p : ill ; 21 cm. - (WWW-reeks ; dl. 29). - Met lit. opg.
ISBN 978-90-866002-3-6
Stripverhalen zijn al heel oud. Al in de prehistorie werden rotstekeningen
gemaakt die als voorloper van de huidige strip gezien kunnen worden. In
de achttiende eeuw verscheen in Zwitserland het eerste echte stripverhaal.
Hoe wordt zo’n verhaal gemaakt, welke genres zijn er, hoe wordt een strip
een tekenfilm of omgekeerd? In dit boekje, gericht op scholieren, komt
dit allemaal aan bod. Bovendien wordt er ingegaan op de invloed van de
computertechnologie op de strip. Achterin vinden we een begrippenlijst en
bronvermelding met verwijzingen naar websites. Heel informatief, maar qua
opmaak erg saai. De schrijver geeft aan dat vanwege copyright geen plaatjes
uit beroemde strips getoond kunnen worden. Begrijpelijk, maar misschien was
het mogelijk geweest om dan zelf een illustrator aan te trekken? Wel zijn er
enige andere kleurenillustraties opgenomen. Kortom, de informatie is prima,
maar het uiterlijk van het boekje maakt het niet echt aantrekkelijk voor de
doelgroep. Maakt deel uit van de omvangrijke 'WWW-reeks'. Vanaf ca. 12 jaar.
B. Handgraaf

SISO : J 829.5
PIM : 22 Schrijvers en Boeken
Winkelprijs : € 11.95
Volgnummer : 17 / 286

2011-43-2049 Heruitgave

ANWB • ANWB jeugdatlas van de wereld
ANWB jeugdatlas van de wereld / [red. Jessamy Wood ; hoofdred. Rob Houston ; hoofd
cartogr. Simon Mumford ; vert. uit het Engels Pieter Streutker]. - Den Haag : ANWB,
cop. 2012. - 136 p : ill ; 31 cm + cd-rom. - Herz. vert. van: Children's world atlas. -
London : Dorling Kindersley, 2011. - Oorspr. uitg.: 2003. - Oorspr. Nederlandse uitg.:
2003. - Met reg.
ISBN 978-90-18-03426-9
Per werelddeel zijn topografische kaarten over een dubbelpagina opgenomen
van landen, oceanen, delen of groepen van landen. Zo zijn bv. de Verenigde
Staten opgesplitst in vijf kaarten. Op de kaarten staan de grootste steden
en belangrijkste geografische bijzonderheden. Een algemene hoofdtekst
geeft telkens erg beknopte informatie. Rondom de kaarten staan enkele
bijzonderheden waar bv. het land bekend om is, zoals een grote stad, sport,
middel van bestaan of ramp. Enige kleine kleurenfoto's illustreren deze
korte teksten. Bij Nederland (dat niet eens alleen genoemd wordt, maar
deel uitmaakt van de Lage Landen) staan landnieuwtjes als dat Rotterdam
de grootste havenstad ter wereld is en dat er soms geschaatst kan worden.
Voorin wordt het gebruik van de atlas uitgelegd en is er kort aandacht voor de
bevolking en planeet in het algemeen. Grote verbetering in deze heruitgave
is het toegevoegde uitgebreide topografische register. Daarnaast is er ook
een register met de namen van plaatsen die in de teksten vermeld zijn. De
geactualiseerde atlas is aantrekkelijk en zeer verzorgd uitgevoerd. Nieuw is
ook de cd-rom met enige statistische gegevens per land en overzichtskaarten
van o.a. klimaatgebieden en leefgebieden. Goed te gebruiken op school en
thuis, vanaf ca. 11 jaar. Redactie

Vervanging aangeraden. Groot
formaat uitgave met cd-rom en
overzichtskaarten op beide binnenzijden
van het omslag.
SISO : J 950.6
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 18.95
Volgnummer : 31 / 300
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2012-12-1025

Pesten • Pesten op school
Pesten op school : achtergronden en interventies / Frits Goossens, Marjolijn Vermande
en Matty van der Meulen (red.). - Den Haag : Boom Lemma, 2012. - 243 p : ill ; 24 cm.
- Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5931-817-5
Deze uitgave gaat op objectieve wijze, met afgewogen, klinische blik,
in op de ernstige problematiek van pesten op school. De informatie in
dit aanbevelenswaardige boek valt grofweg in twee delen uiteen: een
gedifferentieerde, brede schets van definiëring, onderzoek, metingen,
uitkomsten van onderzoek, beproefde praktijken, actoren binnen pestgedrag
en een uitgebreide internationale literatuurverwijzing; vervolgens wordt
ingegaan op mogelijkheden tot interventie, methodieken en effecten van
interventies, het bespreken van een aantal interventieprogramma's en de
relatie tussen gewenste doelen, doelgroepen en in te zetten interventie.
Tot slot een voorlopige balans en wordt er ingespeeld op belangrijke
ontwikkelingen in dezen, maar ook op aspecten van pestgedrag die, ook
binnen het huidige onderzoek, nog onvoldoende in beeld zijn gebracht.
Aan deze uitgave werd meegewerkt door een uitgelezen gezelschap van
betrokken wetenschappers die er – ondanks het buitengewoon complexe
en vaak heftige emoties oproepende thema – met elkaar een publicatie
van hebben gemaakt die uitblinkt door excellentie. Hoewel de thematiek
specialistisch is, zullen studenten, leerkrachten, ouders, begeleiders en
beleidbepalers er hun voordeel mee kunnen doen. Met tips voor ouders,
eindnoten en een register. Mart Seerden

SISO : 419.3
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : II
Winkelprijs : € 29.50
Volgnummer : 31 / 121

2012-10-5087

Van Houte, Hilde • Jonge kinderen, grote onderzoekers en de
leraar?
Jonge kinderen, grote onderzoekers en de leraar? : de onderzoekende houding
ontwikkelen en stimuleren bij jonge kinderen / Hilde van Houte, Kirsten Devlieger,
Jozefien Schaffler ; [coo͏̈rdinatie: Sarah Kumar ; red.: Peter van der Horst ... et al.]. -
Sint-Niklaas : Abimo, 2012. - 252 p : ill ; 27 cm. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5932-834-1
Centraal in dit boek staat de vraag hoe je bij kinderen uit de eerste twee
groepen van het onderwijs een onderzoekende houding kunt ontwikkelen
en stimuleren. Nadat beschreven is hoe kinderen leren, wordt ingegaan
op het belang van het een onderzoekende houding en welke personen
daarbij een rol spelen. Met name heeft de leraar een taak als inspirator
en richtinggever. Ook is de inrichting van het onderwijs een belangrijke
factor: sluit aan bij de leef- en doewereld van het kind. Aan de hand van de
projecten 'zand' en 'water' wordt inzichtelijk gemaakt hoe je met gebruik
van deze materialen allerlei onderzoekkansen kunt bieden. Om leraren
te helpen het onderwijs zo in te richten dat een onderzoekende houding
wordt gestimuleerd en dat zij de kansen die geboden worden, zien en
gebruiken, is een coachingstraject opgenomen. Tot slot worden suggesties
voor het realiseren van een onderzoekende aanpak behandeld. Een praktisch
handboek met veel voorbeelden en suggesties dat vooral gericht is op leraren
van het primaire onderwijs, maar dat ook voor pabo-studenten een bron van
inspiratie kan zijn. Met veel foto's en tekeningen in kleur, verwijzingen naar
literatuur en praktische bijlagen. Drs. P.C.B. de Jager

SISO : 441
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 29.50
Volgnummer : 19 / 105
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2012-03-0038

Teitler, P.I. • Lessen in orde op de basisschool
Lessen in orde op de basisschool : handboek voor de onderwijspraktijk / Peter Teitler
en Ans van Brussel ; [tek.: Freek Fenijn]. - Bussum : Coutinho, 2012. - 325 p : ill ;
24 cm. - Om de website behorende bij deze uitg. te bekijken zijn er inlogcodes
beschikbaar. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-469-0290-5
Studieboek voor studenten in de opleiding tot leraar op de basisonderwijs
(pabo) en voor leraren die hun dagelijkse praktijk willen verbeteren. Op een
uitvoerige wijze wordt het thema orde houden aangepakt. Het bestaat uit vijf
delen: gedrag in de klas, gedrag in school, gedrag van de leerkracht, gedrag
van de leerling en gedrag van ouders. In het hele boek wordt de samenhang
tussen deze vijf aspecten benadrukt. Er wordt uitgegaan van een sterk
integrale benadering. Het is de schrijvers gelukt een goede mixture te maken
van wetenschap en praktijk. Die praktijkgerichte benadering komt vooral naar
voren bij de vele voorbeelden en uiteraard bij de praktijkopdrachten. Daarom
een zeer geschikt boek voor genoemde doelgroepen. Jos Derksen

SISO : 450.49
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 29.50
Volgnummer : 31 / 122

2012-22-0799 Heruitgave

Meelis-Voorma, Tonny • Jeugdliteratuur voor de
beroepspraktijk
Jeugdliteratuur voor de beroepspraktijk / T. Meelis-Voorma, P. Moolenaar, H. Overmeijer.
- 5e [geactualiseerde] dr. - Groningen [etc.] : Noordhoff, cop. 2012. - 288 p : ill ; 24 cm.
- 1e dr.: Groningen : Wolters-Noordhoff, 1990. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-01-80926-3
Vijfde geactualiseerde druk van een veelgebruikt studieboek over het gebruik
van kinder- en jeugdliteratuur in het basisonderwijs, bestemd voor studenten
aan pabo's, leerkrachten en onderwijsassistenten in het basisonderwijs en
bibliotheekmedewerkers. Er is aandacht voor onder meer de ontwikkeling van
literaire competentie, vertellen en voorlezen en het gebruik van jeugdboeken
bij andere vakken. Nieuw hierbij is de aandacht voor de historische canon.
Het werken met genres blijft het uitgangspunt, bij de lessuggesties is getracht
aansluiting te zoeken bij de nieuwe referentieniveaus. Verder zijn enige
boektitels geactualiseerd. In de voorbeeldlessen en de portfolio-opdrachten
is geprobeerd zo veel mogelijk verschillende werkvormen aan bod te laten
komen. Met deze vernieuwingen beogen de auteurs de bruikbaarheid in de
praktijk te vergroten. Naast bruikbaar studieboek heeft het boek ook een
waarde als naslagwerk voor iedereen die zich bezighoudt met (het werken
met) kinder- en jeugdboeken. Redactie

V/J-AANBIEDING. Geheel herziene
en geactualiseerde versie van een
veelgebruikt studieboek. Vervanging
aangeraden. Voor o.a. vakcollecties
jeugdliteratuur.
SISO : J 454.3
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 43.50
Volgnummer : 26 / 321
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2012-07-2789

Smit, Frederik • Ouders en school
Ouders en school : succesfactoren voor ouderbetrokkenheid / Frederik Smit ; [ill. Cees
Heuvel]. - Amsterdam : SWP, cop. 2012. - 101 p : ill ; 22 cm. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-885033-2-0
Op 29 november 2011 verscheen de brief over Ouderbetrokkenheid van de
minister van OCW, Marja van Bijsterveldt. Deze brief aan de voorzitter van de
Tweede Kamer deed landelijk veel stof opwaaien: niet alleen bij politici, maar
ook bij onderwijsprofessionals, alsook bij ouders zelf. Zoals gebruikelijk waren
er voor- én tegenstanders van de inhoud. Tegelijkertijd waren er partijen
die de inhoud in hun eigen voordeel uitlegden. Nauwelijks een halfjaar later
plaatst de auteur van dit genuanceerd, actueel, praktisch en ter zake doende
schrijven een aantal verworvenheden en belangrijke gedachten tegen de
achtergrond van deze brief, maar ook in de brede context van educatief
partnerschap, ouders en professionals die samen verantwoordelijk zijn
voor leven en leren van kinderen op weg naar volwassenheid, en actuele
maatschappelijke ontwikkelingen waarin (educatieve) opvoeders elkaar
gewoon nodig hebben. De publicatie gaat concreet in op aspecten van
ouderbetrokkenheid die gebaseerd zijn op onderzoek, goede praktijken en
gebleken voorwaarden/pluspunten van educatief partnerschap. In het kort
kan er gesproken worden van ouderbetrokkenheid en medezeggenschap.
Zeer praktisch voor zowel leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs
als voor ouders. Mart Seerden

SISO : 458.1
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 13.90
Volgnummer : 31 / 123

2012-10-5086

Jacobs, An • Met talenten aan de slag
Met talenten aan de slag : van theoretische basis tot concrete aanpak / [An Jacobs ;
red. en coörd.: Sarah Kumar]. - Sint-Niklaas : Abimo, cop. 2012. - 155 p : ill ; 27 cm. -
Met lit. opg.
ISBN 978-90-5932-813-6
De uitdaging van het onderwijs is om het beste uit alle leerlingen te halen.
Leerkrachten dienen ervoor te zorgen dat hun talenten zich optimaal
ontplooien. Daarom moeten de verschillende facetten van talent en
talentontwikkeling nader worden bestudeerd. Vanuit een zelfreflectie
naar eigen talenten en vaardigheden gaat de Vlaamse schrijfster,
projectcoördinator in het onderwijs, op zoek naar de talenten van leerlingen,
hoe zij leren en hoe zij omgaan met problemen. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt tussen een achttal communicatieve, instrumentele, technische en
emotionele vaardigheden. Vervolgens worden concrete praktijkvoorbeelden
vanuit verschillende leergebieden en vakken beschreven. Een hulpmiddel
voor de leraar en de leerling daarbij is de talentencirkel. Tot slot komt
talentontwikkeling in relatie tot zorg aan de orde. Hoe kun je als leerkracht
talenten observeren, evalueren en remediëren? Bevat veel opdrachten en
suggesties om in de concrete lespraktijk toe te passen. Het boek is vooral
geschreven voor leraren in het primair onderwijs, maar ook goed bruikbaar in
het voortgezet onderwijs en in de lerarenopleidingen. Drs. P.C.B. de Jager

SISO : 474.9
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 18 / 137
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2011-48-2457

Weber, Annette • Seksuele opvoeding in de basisschool
Seksuele opvoeding in de basisschool : praktisch lesmateriaal voor groep 5,6,7 /
Annette Weber ; [vert. uit het Duits Pierre Eggels ; ill.: Rebecca Meyer ... et al.].
- Katwijk : Panta Rhei, cop. 2012. - 102 p : ill ; 24 cm. - Vert. van: Praxishilfen zur
Sexualerziehung in der Grundschule. - Verlag an der Rurh, cop. 2008. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-884007-3-5
Praktisch (les)materiaal rondom het thema ‘seksuele opvoeding’, om in
te zetten bij kinderen uit de basisschoolgroepen 5-6-7. In de duidelijke
inleiding wordt ingegaan op de plek van seksuele opvoeding binnen het
basisonderwijs, over de bedoeling van het boek (seksuele voorlichting geven),
over het informeren en betrekken van ouders bij het voorlichtingsverhaal.
In vijf hoofdstukken staan praktische lesideeën die vrijwel meteen ingezet
kunnen worden. Hoofdthema’s zijn: kennismaking met het onderwerp,
ik en mijn lichaam-meisjes, ik en mijn lichaam-jongens, liefde en seks
en hoe een baby gemaakt wordt. Er wordt gewerkt met verschillende
groepssamenstellingen (o.a. gemengde of gescheiden groepen) en
groepsvormen (o.a. individueel, tweetal, grote groep); dit wordt door
symbolen herkenbaar en duidelijk aangegeven. Afgesloten wordt met
oplossingen op de gestelde vragen en een literatuur- en internetverwijzingen.
Met zwart-witillustraties en invuloefenigen. De lesideeën zijn praktisch,
laagdrempelig, compact en vooral feitelijk. Gevoelens krijgen vooral een plek
in (oprechte) gesprekken die door en tijdens alle voorlichtingsmomenten
doorlopen. Voor leerkrachten en professionele opvoeders, maar ook voor
ouders thuis als hulpmiddel bij lastige levensvragen met kinderen van 4 t/m
12 jaar. Hannelore Rubie

V/J-AANBIEDING. Voor o.a.
opvoederscollecties. Bevat veel
invuloefeningen.
SISO : J 476.5
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 30 / 280

2012-16-3569

Horemans, Marleen • Textiel expressie
Textiel expressie / Marleen Horemans ; [coördinatie en ill.: Jef Goedemé]. - 1e dr. - Sint-
Niklaas : Abimo, 2012. - 95 p : ill ; 24 cm. - (Creareeks)
ISBN 978-90-5932-864-8
Hier wordt getoond hoe verbazingwekkend veel je kunt maken met een paar
lappen stof en wat basisgereedschap. De opzet is prettig overzichtelijk, er
wordt onderscheid gemaakt tussen kleuters, basisschoolleerlingen en iets
oudere kinderen. Voor deze laatsten is er vakoverschrijdend werken met
textiel. Verder zijn twee hoofdstukjes opgenomen over kunstenaars die met
textiel werken en patronen voor eenvoudige kleren om zelf te maken. Er
is aan veel gedacht: bewegen met textiel (lappen, touwen, zakdoekjes),
figuurtjes maken, van zeer eenvoudig tot wat moeilijker, leren haken, breien,
naaien en punniken enzovoort. Alle werkstukjes zijn voorzien van een of meer
verduidelijkende tekeningen en aanwijzingen voor leerkrachten of andere
leidinggevenden. Ook wordt van te voren goed uitgelegd welke materialen
dienen te worden gebruikt. Het uiterlijk oogt wat saai (tekeningen in zwart-
wit, geen kleur), maar als geheel zeer volledig en vooral ook inspirerend voor
iedereen die met groepen kinderen werkt. Jochien Dantuma

SISO : 477.3
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : IV
Winkelprijs : € 12.00
Volgnummer : 24 / 140
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2009-53-5570

Schipper, Jeroen • Daar komt de boegieman!
Daar komt de boegieman! : zevenentwintig nieuwe basisschoolliedjes : uitgewerkt in
zeven muzikale projecten / Jeroen Schipper ; [ill. Tjerk Sixma]. - Amsterdam : SWP,
cop. 2012. - 190 p : ill., muz ; 22 cm + cd (met mp3-bestanden). - Met index.
ISBN 978-90-885012-2-7
Boegiën, swingen, neuriën en zingen gaat vanzelf met dit liedjesboek voor
kinderen in het basisonderwijs. Samen met de zevenentwintig passende
liedjes op de cd* kan iedereen op zijn eigen gewenste manier muzikaal
aan de slag: luisterend, zingend, dansend of zelfs instrumentaal. De liedjes
in het boek worden gepresenteerd in zeven ‘liedlijnen’. Een liedlijn is een
thematische serie lessen rondom een aantal liedjes. De lessen, waarbij
vermeld is voor welke leeftijd ze bestemd zijn, omvatten verschillende
vakgebieden. Geregeld staan bij de liedjes tips en suggesties voor extra
activiteiten welke flexibel te gebruiken zijn. Via een in de inleiding vermelde
inlogcode is op de website extra informatie en materiaal te vinden in de vorm
van liedteksten, notenschrift, verwerkingsmateriaal, filmpjes en dansvideo’s.
Een ding is zeker: in deze originele methode zit muziek! Jeroen Schipper,
die ook al het liedjesboek ‘Rood rood mannetje’ (2007)** op zijn naam heeft
staan, slaat met deze uitgave de spijker op zijn kop. Onder begeleiding te
gebruiken met kinderen vanaf ca. 4 t/m 12 jaar. S. Mulders

V/J-AANBIEDING. *zie a.i.'s AVM voor
de losse cd. **niet op a.i aangeboden.
Wordt binnenkort aangeboden in a.i.'s
Bladmuziek. Uitgave met cd.
SISO : J 477.7
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 39.90
Volgnummer : 18 / 298

2012-14-2850

Berg, Itie van den • Ondernemende kinderen op komst!
Ondernemende kinderen op komst! : inspiratieboek Leren ondernemen in het
basisonderwijs / Itie van den Berg ; [red.: Seppy Sierksma ; fotogr.: Gerrit Boer ... et
al.]. - [Drachten] : Eduforce, [2012]. - 126 p : ill ; 26 cm + cd-rom
ISBN 978-90-817120-3-3
De auteur, onderwijspsychologe/ondernemer en werkzaam als adviseur bij
Cedin educatieve dienstverlening, beschrijft enkele projecten die op touw
gezet zijn door leerlingen van negentien basisscholen in Drenthe. Het eerste
deel gaat in op het doel van ondernemend leren en het integreren ervan
in het onderwijscurriculum. In deel II, de hoofdmoot, worden voorbeelden
besproken waarbij ook de hulp van leerkrachten, ouders en ondernemers
uit de buurt aan bod komt. De meeste projecten zijn ontwikkeld in groep
7 en 8, waaronder een kinderkookcafé, een uitgeverij (Kidz-press), een
film en het ontwerpen en verkopen van placemats, maar ook enkele door
de jongere kinderen, zoals een boerderijwinkel. In deel III staan tips en
instrumenten voor leerkrachten en wordt verwezen naar de bijgevoegde
cd-rom. Een aantrekkelijk, professioneel boek met veel kleurenfoto's en op
elke pagina een brede gele marge waarin allerlei facetten van de projecten
worden belicht. Het bevat een schat aan informatie voor leerkrachten van
basisscholen die hun onderwijs willen verrijken met leren ondernemen.
Jessie van der Meer-Middelburg

SISO : 478.9
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : IV
Winkelprijs : € 34.95
Volgnummer : 23 / 109
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2012-18-4870

Hilgers, Louis • BoekTweePuntNul
BoekTweePuntNul : web 2.0, social media, webtools / Louis Hilgers, Tessa van
Zadelhoff ; +123 co-auteurs ; [eindred.: Arjan Hietkamp ... et al.]. - 1e dr. - [Leiden] :
Van Buurt Boek, 2011. - 292 p : ill ; 21 cm. - Uitg. in samenw. met Educos. -
Onderwijseditie.
ISBN 978-90-5906-285-6
Handig, mooi vormgegeven en praktisch opgezet compendium waarin
aandacht wordt besteed aan 125 actuele sociale media, webtools in een ‘Web
2.0’-benaderde digitale omgeving. De gekozen media en tools zijn, al naar
gelang het doel van inzet, uitermate inzetbaar in het onderwijs en bieden
tal van gebruiksmogelijkheden voor kinderen, professionals en ouders. De
uitgave is tot stand gekomen onder de inspirerende begeleiding van twee
gerenommeerde aanjagers – zij hebben 123 co-auteurs bereid gevonden
om een bijdrage te leveren. Die bijdragen zijn soms al redelijk bekend en
voor velen al een beetje ingeburgerd (Twitter, Facebook, Hyves, Dropbox,
LinkedIn), maar de meeste bijdragen zijn verrassend nieuw, praktisch, werden
tot nu toe minder herkend door gebruikers en verdienen een plaatsje in het
‘digitale licht’, al was het maar omdat zij ertoe bijdragen dat leren voor groot
en klein nog spannender, creatiever, meer van deze tijd en profijtelijk voor
een inspirerende leervormgeving en voor gewenste onderwijsopbrengsten
wordt. Voorbeelden zijn Autocollage, Bubbl.us, Elgg, Evernote, Issuu, Jing,
Kwik Surveys, Last.fm, Lulu, of Ning. Elk hoofdstukje is opgezet volgens een
gebruiksvriendelijk format en wordt verluchtigd met foto's, tips en websites.
Kleine letter. Mart Seerden

V/J-AANBIEDING. Zie a.i.'s deze week
voor de algemene editie. Geschikt voor
speciale collecties voor opvoeders.
Veel informatie in het boek is aan
verandering onderhevig.
SISO : J 528.51
PIM : 14 Computers
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 22 / 229

2012-16-3546

Stralende • De stralende lezer
De stralende lezer : wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van het lezen / red.
Frank Hakemulder ; [Nederlandse samenvattingen: Elli Bleeker ... et al ; tekstred.: Ada
Bolhuis]. - Delft : Eburon, 2011. - 435 p : ill ; 23 cm. - (Stichting Lezen reeks ; dl. 17). -
Tekst in het Nederlands en Engels. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5972-544-7
Wat is het belang van lezen? Veranderen we door te lezen? Als lezen
belangrijk is, is er dan toepassing mogelijk in opvoeding en onderwijs?
Deze hoofdvragen kwamen aan bod tijdens een congres in 2010 in Utrecht.
Drieëntwintig internationale wetenschappers hebben een bijdrage geleverd
aan deze bundel. Er wordt antwoord gegeven op de vraag of er verschil is in
leesmotivatie tussen verschillende landen; uit welke componenten leesplezier
bestaat; of een multiculturele klas meer problemen ervaart tijdens het lezen;
of er verschil is in lezen uit een papieren boek of van een computerscherm?
Door lezen doe je zelfkennis op en leer je van ideeën van anderen. Ook
blijkt dat je een grotere woordenschat opdoet tijdens het lezen van fictie in
plaats van non-fictie. Docenten zullen baat hebben bij deze bundel, maar
ook bibliothecarissen kunnen er hun voordeel mee doen. Lees het artikel
over leessmaken van bibliotheekbezoekers. Maakt deel uit van de 'Stichting
Lezen reeks'*. Kortom: een gedegen boek, gemaakt in samenwerking met
de Stichting Lezen, met uitgebreide literatuurverwijzingen, waardoor eigen
onderzoek ook tot de mogelijkheden behoort. Veel artikelen zijn in het Engels.
Zeer kleine druk. B. Handgraaf

V/J-AANBIEDING. *zie a.i.'s deze
week voor deel 20 'Waarom zou je
(nu) lezen?'. Voor o.a. vakcollecties
jeugdliteratuur.
SISO : J 684.98
Winkelprijs : € 29.95
Volgnummer : 20 / 257
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2012-16-3545

Waarom • Waarom zou je (nú) lezen?
Waarom zou je (nú) lezen? / red. Dick Schram. - Delft : Eburon, 2011. - 223 p : ill ; 23
cm. - (Stichting Lezen reeks ; dl. 20). - Weerslag van de bijdragen aan het congres
"Waarom zou je (nú) lezen?", georganiseerd door Stichting Lezen, Amsterdam 2010. -
Met lit. opg.
ISBN 978-90-5972-609-3
In deze bundel zijn de bijdragen aan het wetenschappelijk congres ‘Waarom
zou je (nú) lezen?’(2010) van de Stichting Lezen gebundeld. Centraal staat de
vraag naar de betekenis, de functie en het belang van lezen en literatuur in
de huidige samenleving. Cedric Stalpers gaat onder meer in op het empirisch
onderzoek naar motieven voor het lezen, terwijl Coosje van der Pol de rol van
de leerkracht bij het lezen van prentenboeken door kleuters ‘als literatuur’
aan de orde stelt. Suzanne Mol toont aan dat je vroeg moet beginnen met
vrijetijdslezen, ter stimulering van de taalontwikkeling van kinderen. Elisabeth
Duursma laat zien welke verschillen en overeenkomsten er bij voorlezende
vaders en moeders van lage inkomensgezinnen (in de VS, maar de resultaten
zijn ook voor Nederland van belang) zijn. Voor de bibliotheekwereld is het
onderzoek van Stalpers onder 400 scholieren naar hun bibliotheekgebruik
(en wensen) van belang. Ook het digitaal lezen komt in enkele bijdragen
aan de orde. Maakt deel uit van de 'Stichting Lezen reeks'*. De bundel
(met enige zwart-witillustraties) biedt een goed beeld van de stand van het
huidige onderzoek en is vooral bedoeld voor iedereen die vakmatig met
lezen en jeugdboeken bezig is, zoals jeugdbibliothecarissen en leerkrachten.
Toin Duijx

V/J-AANBIEDING. *zie a.i.'s deze week
voor deel 17 'De stralende lezer'. Voor
o.a. vakcollecties jeugdliteratuur.
SISO : J 684.98
PIM : 22 Schrijvers en Boeken
Winkelprijs : € 19.90
Volgnummer : 20 / 258

2012-16-3572

Noortje (Juf) • Dans expressie
Dans expressie / Juf Noortje, Marijke Vancoillie, Nico Van den Abeele ; [coördinatie
en ill.: Jef Goedemé]. - 1e dr. - Sint-Niklaas : Abimo, 2012. - 117 p : ill ; 24 cm. -
(Creareeks)
ISBN 978-90-5932-863-1
Dit boek is zowel bestemd voor leerkrachten, die vertrouwd willen raken
met vormen van dansexpressie als voor meer ervaren leerkrachten, die hun
kennis willen uitbreiden. Het boek gaat in de inleiding uitgebreid in op de
filosofie achter deze vorm van expressie en de betekenis, de waarde, die
dansexpressie heeft voor de creatieve, cognitieve en sociaal-emotionele
ontwikkeling van kinderen. Systematische aandacht wordt besteed aan
de danselementen lichaam, ruimte, tijd, kracht en bewegingsverhaal, de
opbouw van dansexpressie, de begeleiding van kinderen daarin, het gebruik
van muziek. De beschrijvingen van de sessies zelf zijn opgebouwd uit
een doelstelling, het benodigde materiaal, de te gebruiken muziek en het
lesverloop. Ook is steeds aangegeven voor welke lagere school categorie ze
bestemd zijn. Daarbij wordt uitgegaan van het Belgische onderwijssysteem,
dat werkt met een eerste (groep 3, 4), tweede (groep 5, 6) en derde (groep
7, 8) graad. Met zwart-wittekeningen. Dit praktische, handzame boek maakt
onderdeel uit van een reeks, gericht op verschillende vormen van expressie.
John Valk

SISO : 791.9
PIM : 23 Theater en Film
Niveau/leeftijd : IV
Winkelprijs : € 12.00
Volgnummer : 24 / 203
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2012-10-4879

Haagse • De Haagse tribune
De Haagse tribune. - Den Haag : ProDemos, cop. 2012. - 1 dvd-video (24 min.) : kleur,
geluid, breedbeeld. - Nederlands gesproken. - Bevat: Tips van Ferry Mingelen en Frits
Wester ; Nederland als republiek 1568-1795 ; Nederland als koninkrijk 1815-heden ;
De gemeente.
ISBN 978-90-6473-453-3
Een viertal korte educatieve films met informatie over politiek. In het eerste
filmpje vertellen Ferry van Mingelen en Frits Wester over wat parlementaire
journalisten nu eigenlijk doen. Het tweede filmpje gaat over de Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden zoals die bestond tussen 1568 en 1795.
De derde film behandelt de geschiedenis van Nederland als Koninkrijk vanaf
1815 tot nu. Het laatste filmpje gaat over het bestuur van een gemeente.
Kortom een zeer divers programma dat een aantal interessante aspecten
van politiek Nederland behandelt. De Haagse Tribune is een programma met
uitnodigende werkvormen, rondleidingen en bezoeken op het gebied van
politiek, democratie en rechtsstaat. De informatie is bestemd voor de hoogste
klassen van het basisschool, het voortgezet onderwijs en het mbo. De films
zijn ook geschikt voor computer/beamer of smartboard. Evert J. Looise

Kijkwijzer: niet vermeld.
SISO : J 330.4
PIM : 19 Nederland
Bibliotheekprijs : € 14.30
Volgnummer : 19 / 417

2011-41-5589

Kuipers, Sietse • Slim oefenen met de tafels
Slim oefenen met de tafels / Sietse Kuipers. - Versie 1.0. - [Uithoorn] : Karakter
Uitgevers, cop. 2012. - 1 cd-rom. - (Slim oefenen). - Op doosje: Rekenen, groep 4.
ISBN 978-90-6112-614-0
Een programma met vier mogelijkheden voor het oefenen van de tafels:
oefenen, toetsen, opzeggen en een rekendictee. Er worden steeds vier
categorieën onderscheiden: keer-, deel-, optel- en aftrektafels en alles door
elkaar heen. Het is bijzonder dat optel- en aftrektafels gewoon optel- en
aftreksommen zijn. Het gaat om de tafels van 1 tot en met 12. Er zijn drie
soorten oefeningen: aanklikken van opgave en antwoord; kiezen van het
juiste antwoord uit een rij getallen en gebruiken van flitskaartjes, waarbij
het goede antwoord ingetypt moet worden op een rekenmachine. In het
laatste geval wordt regelmatig bij het eerste goede antwoord een verkeerde
beoordeling gegeven. Wanneer het antwoord goed is, verschijnt de som in het
groen. Bij een fout antwoord wordt de som rood en zegt de stem: 'Helaas, dat
is fout.' In het beheersdeel kunnen de resultaten en afdrukbare rekenbladen
gevonden worden. Een handig hulpmiddel voor school en thuis om tafels te
oefenen voor kinderen vanaf ca. 7 jaar. Felix Meijer

SISO : AJ 512
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 24.65
Volgnummer : 25 / 432
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2012-27-5581

Rekenen • Rekenen en wiskunde
Rekenen en wiskunde. - Vs. 5.0. - [S.l.] : Muiswerk educatief, cop. 2012. - 1 cd-rom :
kleur, geluid. - Verhoudingen 2. - Titel afkomstig van label. - Nederlandstalig.
Een programma om het rekenen van kinderen en volwassenen te stimuleren.
Er bestaat een school- en een thuisversie met dezelfde oefeningen; de
thuisversie bevat echter geen diagnostische toetsen, die bepalen welke
oefeningen de leerling over kan slaan. Er wordt wel bijgehouden wat er
is gedaan en met welk resultaat. De cd-rom is verdeeld in een aantal
categorieën, zoals procenten en breuken, decimale getallen, verhoudingen,
toepassingen met rente, medicijnen, menselijk lichaam en voedsel, vergroten
en verkleinen. De oefeningen sluiten aan bij het mechanische rekenen,
ook al zijn er voorbeelden uit het dagelijks leven. Het is daardoor minder
boeiend en niet stimulerend. Iedere serie oefeningen begint met een uitleg.
Bij iedere som kun je terug naar die uitleg of een tip vragen. De uitleg is
zowel schriftelijk als mondeling. In de sommen komen lastige woorden en
begrippen als 'onvermijdbaar' en 'onaangeroerd weggegooid afval' voor.
Bij de gewichten wordt ook 'het pond' gebruikt. Een handleiding met de
installatie en een overzicht van de oefeningen ontbreekt. Voor kinderen
en jong volwassenen vanaf ca. 10 jaar een hulpmiddel om het gevorderde
rekenen te oefenen. Felix Meijer

V/J-aanbieding. Deel 1: 2010-49-2991
(V), 2011-05-1624 (J) (2011/9).
SISO : J 512
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Bibliotheekprijs : € 65.22
Volgnummer : 30 / 332

2012-19-5254

Freek • Freek op safari
Freek op safari / pres. Freek Vonk. - [Amsterdam] : Just4Kids, cop. 2012. - 1 dvd-video
(110 min.) : kleur, geluid, breedbeeld + 1 tekst ([8] p.). - Seizoen 1: / regie Herco van
Houdt. - Nederlands gesproken. - Videoversie van de televisieserie: Hilversum : VPRO/
nuts&friends media, cop. 2012. - Bevat: afl. 1 t/m 13.
Nederlandse jeugdserie waarin Freek Vonk op enthousiaste wijze de natuur
laat zien aan kinderen. Freek is een 28-jarige bioloog aan de Universiteit
Leiden waar hij o.a. het gif van slangen onderzoekt. Hij verblijft vijf weken
in het Kafue National Park, een wildpark in Zambia, waar hij o.a. op zoek
gaat naar krokodillen – waarvoor bij zelf in het donker in het water gaat om
een jonge te vangen - , gifslangen vangt, kennis maakt met nijlpaarden en
een gewonde leeuwin helpt. Ook geeft hij survivaltips zoals: Hoe voorkom je
dat apen het kamp leeg stelen? Wat doe je als er een olifant op je af komt?
En waarom moet je niet te lang op dezelfde plek op de rivieroever blijven
staan. Elke aflevering van deze dertiendelige serie duurt ca. 8 minuten. Freek
wordt wel vergeleken met Steve Erwin, de in 2006 overleden Australische
documentairemaker. Hij combineert op aanstekelijke wijze wetenschap met
tv maken. Uitgezonden in Villa Achterwerk. Freek schreef ook een kinderboek
over bijzondere dieren*. Het bijgeleverde boekje geeft een overzicht van de
programma's. Aantrekkelijke en informatieve serie voor kinderen vanaf ca. 10
jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. *'Op expeditie
met Freek Vonk', 2011-26-5657
(2012/7).
SISO : J 592.3
PIM : 17 Dieren
Bibliotheekprijs : € 14.87
Volgnummer : 26 / 470



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2012 - 3
Audiovisuele media informatief

©2012 NBD|Biblion 183

2012-18-5166

Mijn • Mijn dierenvriendje vertelt
Mijn dierenvriendje vertelt / Nederlandse nabew. Ziaja & Dorst Leiderdorp ;
prod. Martin Kaše, MaSo ; režie MaSo. - [Etten-Leur] : TDM, 2011. - 4 dvd-video's
(ca. 390 min.) : kleur, geluid. - Nederlands gesproken. - Videoversie van de
kinderdocumentaire: Tsjechie͏̈ : KM Records, 2008.
Kinderdocumentaireserie* met korte educatieve verhaaltjes over dieren. In
elk van de 26 afleveringen staat een diersoort of landschap centraal. Een
kinderstem vertelt op aansprekende wijze in het Nederlands, gezien door
de ogen van het dierenjong, over zijn leven: wat ze eten, hoe ze leven, de
familieverbanden, de verzorging van de ouders, waar ze wonen, eventuele
vijanden en vele andere wetenswaardigheden. Soms is er een tweegesprek
tussen een kind en zijn opa. De dieren worden gedurende de dag gevolgd
waardoor je inzicht krijgt in hun leefwijze. Deze dvd-set bevat alle 26
afleveringen van elk circa vijftien minuten. Aan bod komen o.a. de tijger,
chimpansee, nijlpaard, dolfijn, walvis, leeuw, giraffe, panda, kikker, zebra
en uil. De tekst is goed te begrijpen voor kinderen. Zeer geschikt voor zowel
school (middenbouw van de basisschool) als thuis. Leuk illustratiemateriaal
voor kinderen vanaf ca. 6 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. *Eerder los
aangeboden op dertien dvd's met op elk
twee afleveringen in de weken 47 en 48,
2011.
SISO : AJ 592.3
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 23.82
Volgnummer : 27 / 493

2012-24-2167

WNF-Bamboeclub • PipaPanda's wilde dieren DVD
PipaPanda's wilde dieren DVD : filmpjes en liedjes van de WNF-Bamboeclub. -
[Zeist : Wereld Natuur Fonds], [2010]. - 1 dvd-video (ca. 85 min.) : kleur, geluid.
- Titel van omslag. - Nederlands gesproken. - Omslag vermeldt: met Jelle van
de WNF-Bamboeclub. - Bevat: Wilde dierenweetjes ; Wilde dierenliedjes ; Wilde
dierenavonturen.
Het Wereld Natuur Fonds heeft, met de insteek jonge ‘kids’ kennis te laten
maken met wilde dieren in de natuur, de Bamboeclub gecreëerd. Deze dvd
bestaat uit drie onderdelen: 1. Wilde dierenweetjes: tien filmpjes waarin
presentator Jelle vanalles vertelt over de bekende wilde dieren, zoals apen,
leeuwen, olifanten, krokodillen en walvissen. Elk filmpje duurt ca. 2.30
minuut. 2. Elf wilde dierenliedjes, ook door Jelle gezongen en passend bij
voornoemde filmpjes. 3. Wilde dierenavonturen, waarin Pipapanda, het
bekende WNF-figuurtje met de wilde dieren in vijf animatiefilmpjes van ca. 2
minuten kleine avonturen beleeft, zoals sappige bamboe zoeken op de nek
van de giraf. De verhaaltjes, liedjes en avonturen zijn rustig en eenvoudig
en voorzien van sprankelende muziekjes. Via het menuscherm is alles apart
aan te klikken. Het geheel is stimulerend, informatief, onderhoudend en
qua spanningsboog geschikt voor de doelgroep. Als kritische noot moet
opgemerkt dat een Panda in de echte natuur niet samenleeft met in Afrika
levende dieren. Zie ook: www.bamboeclub.nl. Voor ‘kids’ van ca. 4-6 jaar.
Greetje Hoff

Kijkwijzer: niet vermeld. Zie ook de cd
'Wilde dieren liedjes' in rubriek Geluid.
SISO : AJ 596.5
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 4.77
Volgnummer : 32 / 412
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2012-14-2719

AD(H)D • AD(H)D daar kan ik zoveel mee!
AD(H)D daar kan ik zoveel mee! : een innovatief psycho-educatieprogramma voor
kinderen van 8 tot en met 12 jaar / ontwikkeld door Afra Jongmans, Kelly van Meel ;
met medew. van Jochem van Gelder ... [et al.]. - Amsterdam : Boom, 2011. - 1 cd-rom
+ 1 tekst ([4] p.). - Titel van label. - Ontwikkeld in opdracht van Karakter, expertise-
centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie.
ISBN 978-94-610-5841-6
In opdracht van Karakter, een expertisecentrum voor kinder- en
jeugdpsychiatrie, is een programma samengesteld over AD(H)D. Op deze
cd-rom is de informatie in drie fasen opgesplitst. In fase 1 krijgen kinderen
van 8 tot 12 jaar feitelijke gegevens, in fase 2 kijken zij naar anderen die
ook AD(H)D hebben vanuit een positieve blik. In fase 3 is het de bedoeling
dat de opgedane ervaringen gereflecteerd worden naar zichzelf. Elke fase
duurt ongeveer een kwartier. Hierin worden aan de hand van verhaaltjes en
filmpjes vragen gesteld. De kinderen kunnen dit geheel zelfstandig doen.
Het is wel van essentieel belang dat er een nabespreking volgt met een
volwassene. Voor een kind dat veel last heeft van deze handicap kunnen de
verhaaltjes wellicht te lang zijn en kan de opvoeder samen met het kind het
programma doorlopen. Een sterk punt is de positieve houding ten opzichte
van AD(H)D: geen beperking maar een kwaliteit is het motto. Er worden
bovendien voldoende handvaten gegeven om inzicht te krijgen in impulsief,
ongeconcentreerd en onrustig gedrag en hoe je daar mee om kunt gaan.
Vanaf ca. 8 jaar. R. Balvers

SISO : J 606.1
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Bibliotheekprijs : € 21.33
Volgnummer : 23 / 384

2012-18-5176

Ontdek • Ontdek alles over honden
Ontdek alles over honden / prod. and dir. Ginger Kathrens ; host Zach Fehst. - [Etten-
Leur] : TDM, 2012. - 1 dvd-video (ca. 50 min.) : kleur, geluid. - (Leer alles over). -
Nederlands gesproken. - Oorspr. titel: Dogs. - (The ultimate guide). - Videoversie van
de documentaire voor Discovery Kids: Verenigde Staten : Taurus Productions, 2002.
Honden zijn afstammelingen van een oeroud ras, de wolf. Mensen hebben
de wolf tam gemaakt en door fokken en verandering in DNA zijn de honden
geworden zoals we ze nu kennen. In ongeveer 10.000 jaar zijn meer dan 400
soorten honden gecreëerd. Iedere hond heeft zijn kenmerken. Dit programma
met kwalitatief goede informatie toont het verloop van die ontwikkeling.
Waarom is de hond zo geslaagd als huisdier? Wat zijn de verschillen en
overeenkomsten met wolf, coyote en jakhals. De specifieke eigenschappen
van de hond zoals gehoor en reukvermogen worden behandeld en er
wordt een overzicht gegeven van de meest uiteenlopende rassen. Speciale
verrichtingen worden belicht van geiten hoeden tot mensen opsporen. Het
betreft een aflevering uit de serie 'Explore your world' (oorspr. serietitel
'Ultimate guide to the awesome'), uitgezonden in 2002 door Discovery Kids
met presentator Zach Fehst. De documentaire is van Amerikaanse origine en
wordt op een toegankelijke manier naverteld in het Nederlands. Geschikt voor
spreekbeurt. Voor kinderen van 7-12 jaar. Thile de Visser

Kijkwijzer: alle leeftijden.
SISO : J 634.1
PIM : 17 Dieren
Bibliotheekprijs : € 13.85
Volgnummer : 27 / 494
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2012-18-5177

Kittens • Kittens
Kittens / prod. Jo Honig, Bruce Kennedy ; nar.: Henry Strozier. - [Etten-Leur] : TDM,
2012. - 1 dvd-video (ca. 50 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - Labeltitel: Jonge katjes.
- Nederlands gesproken. - Videoversie van de documentaire voor Animal Planet:
Verenigde Staten : Discovery Communications, 2011. - (Too cute).
Dierenfilm over de geboorte en de eerste acht weken van een aantal jonge
kittens uit drie verschillende nesten: de prachtige Perzen die voor shows
worden gefokt, de speelse en avontuurlijke Abessijnen en de onbezonnen
wat wildere Bengalen. De nesten worden gevolgd vanaf de geboorte tot hun
vertrek naar de nieuwe eigenaren waarbij uit ieder nest er speciale aandacht
is voor één of twee katjes. De kijker krijgt informatie over het wel en wee van
de jonge dieren en de nodige informatie over de drie verschillende rassen.
De tekst is geheel met een Nederlandse voice-over ingesproken. De weinige
Engelse tekst is nagesynchroniseerd. Leuke documentaire van Animal Planet
voor jong en oud vanaf ca. 6 jaar. W.M. Bruins-Jorna

Kijkwijzer: alle leeftijden.
SISO : AJ 634.2
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 13.85
Volgnummer : 26 / 471

2012-18-5178

Puppy's • Puppy's
Puppy's / prod. Jo Honig, Bruce Kennedy ; nar.: Henry Strozier. - [Etten-Leur] :
TDM, 2012. - 1 dvd-video (ca. 40 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - Labeltitel:
Jonge hondjes. - Titel in de documentaire: Puppies. - Nederlands gesproken. -
Videoversie van de documentaire voor Animal Planet: Verenigde Staten : Discovery
Communications, 2011. - (Too cute).
Dierenfilm waarin bij drie verschillende hondenfokkers puppies worden
geboren: labradors, golden retrievers en shih tzu's. De hondjes worden
gevolgd vanaf de geboorte (deze is zelf niet in beeld te zien) tot het moment
dat ze op eigen ‘poten’ kunnen staan. Dat levert veel aandoenlijke beelden
op. Speciale aandacht is er voor het doel waarvoor ze geboren worden:
een van de labradorpups wordt blindengeleidehond, een retrieverpup
wordt geselecteerd voor hondenshows en de shih tzu-pups zijn geliefd als
schoothondje. Het commentaar en de stemmen van de eigenaren op deze
uitgave van Animal Planet, zijn Nederlands ingesproken. Door het onderwerp
en de beelden is dit programma al geschikt voor heel jonge kinderen; oudere
kinderen en volwassen dierenliefhebbers zullen de ontwikkeling van de
vertederend gefilmde jonge hondjes ook graag volgen. Vanaf ca. 6 jaar.
Drs. A. ten Bruggencate

Kijkwijzer: alle leeftijden.
SISO : AJ 634.1
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 13.85
Volgnummer : 27 / 496
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2012-18-4879

Klokhuis • Het Klokhuis bouwt het KlokHUIS
Het Klokhuis bouwt het KlokHUIS. - Hilversum : NTR, [2011]. - 1 dvd-video (12 × ca. 15
min.) : kleur, geluid. - Bij deze serie is een lespakket gerealiseerd door Creative Kids
Concepts. - Bevat: Afl. 1: Ontwerp ; Afl. 2: Bouwrijp ; Afl. 3: Fundering ; Afl. 4: Beton ;
Afl. 5: Constructie ; Afl. 6: Muren ; Afl. 7: Dak ; Afl. 8: Glas ; Afl. 9: Stroom ; Afl. 10:
Water ; Afl. 11: Afbouw ; Afl. 12: Oplevering.
Van ontwerp tot oplevering; wat komt er allemaal bij kijken als de ontwerpen
van een groep kinderen worden beloond met de realisering van hun
droomhuis? In Almere wordt het KlokHUIS gebouwd en via alle benodigde
stappen kan de realisatie worden gevolgd. In twaalf afleveringen van elk
vijftien minuten komen alle aspecten van de bouw aan bod zoals fundering,
constructie, glas, stroom, water, afbouw en oplevering. Het geheel is gericht
op de jonge kijker met passend taalgebruik, goede uitleg van de handelingen
aangevuld met duidelijke experimenten, achtergrondinformatie en
humorvolle filmpjes en zelfs mopjes. Het huis zal gaan fungeren als educatief
speelpaviljoen. Uitgezonden door de NTR. Zie ook hetklokhuisbouwt.ntr.nl. Er
is een lespakket gemaakt bij deze serie door Creative Kids Concepts*. Ook
is er een boek verschenen: 'Het Klokhuisboek over bouwen' van Jord den
Hollander**. Goed inpasbaar in het basisonderwijs maar ook goed individueel
te volgen voor kinderen van ca. 7 t/m 12 jaar. J.A. Venema

Kijkwijzer: niet vermeld. *wordt niet
aangeboden. **2010-23-4097 (2011/26).
Het KlokHUIS is 8 juni 2012 feestelijk
geopend door prinses Maxima.
SISO : J 694
PIM : 06 Huis en Tuin
Bibliotheekprijs : € 16.96
Volgnummer : 28 / 385

2012-08-3149

Alle • Alle genomineerde liedjes voor de Willem Wilminkprijs
2010
Alle genomineerde liedjes voor de Willem Wilminkprijs 2010. - [Enschede] : Stichting
Willem Wilminkfestival, cop. 2010. - 1 compact disc (ca. 32 min.). - Omslag vermeldt:
Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied. - Bevat o.a.: 1. Wat handig dat ik
handen heb ; 2. Binnenstebuitenspelen ; 3. Achteraf ; 4. Zoeken, zoeken, zoeken ; 5.
Opa.
In 2010 werd voor het eerst de tweejaarlijkse ‘Willem Wilminkprijs voor het
beste kinderlied’ uitgereikt. Uit de 225 inzendingen werden dertien liedjes
genomineerd, waaruit tenslotte 'het beste kinderlied' gekozen moest worden.
Op deze cd zijn de dertien inzendingen verzameld. Het zijn recente liedjes van
bekende tekstschrijvers als Erik van Os & Elle van Lieshout, Koos Meinderts,
Hans Kuiper, Ted van Lieshout. De muziek is over het algemeen gemaakt door
componisten die hun sporen reeds verdiend hebben. Ook de uitvoerenden
hebben veelal bekende namen. Dat staat garant voor interessante, originele
teksten over allerlei verschillende onderwerpen (logeren, de koningin, een
dementerende opa) en mooie, originele liedjes die uitstekend vertolkt worden.
Veel liedjes kunnen kinderen zelf ook zingen, maar sommige vergen toch
speciaal zangtechnisch vakmanschap, zoals bijv. ‘Lied van de Koningin’.
Uiteindelijk kreeg ‘Onberispelijk’ van Ted van Lieshout de prijs, maar de
kwaliteit van alle inzendingen is beslist heel hoog. Meer informatie op
www.wilminkfestival.nl. Een heerlijke cd voor kinderen vanaf ca. 8 jaar.
Virgi Smits-Beuken

Uitgave uit 2010, niet eerder op a.i.
aangeboden.
SISO : J 788.2
PIM : 24 Muziek
Bibliotheekprijs : € 11.70
Volgnummer : 16 / 325
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2012-19-5459

Kinderen • Kinderen voor Kinderen
Kinderen voor Kinderen : songfestival 2012-2013. - Hilversum : VARA, cop. 2012. - 2
compact discs (ca. 45, 44 min.) + 1 tekst ([16] p.). - Omslag vermeldt: 30 originele
meezingliedjes, compleet met teksten. - Teksten van de liedjes zijn opgenomen in
het omslagboekje. - Bevat o.a.: 1. Boekenwurm ; 2. Chillen op mijn billen ; 3. Dat was
papa ; 4. De aarde wordt te warm ; 5. Door mijn zonnebril.
De VARA organiseert sinds 1988 een landelijk Kinderen voor Kinderen
Songfestival voor kindersolisten. Kinderen (7 tot en met 11 jaar) uit het hele
land krijgen via verschillende voorrondes en finales de kans hun talent aan
het publiek te laten zien. Met deze dubbel-cd kunnen zij hun favoriete liedje
thuis beluisteren en oefenen voor de KvK Songfestival editie 2012-2013. Er is
keuze uit dertig instrumentale meezingversies uit het Kinderen voor kinderen-
repertoire, zoals Wakker met een wijsje, Chillen op mijn billen, Zomer in mijn
kop, De aarde wordt te warm, Fanatieke pa en Rock het schoolplein. In het
bijbehorende boekje staan de teksten van de liedjes. Redactie

Naar gegevens van de uitgever. Wordt
niet opnieuw aangeboden.
SISO : AJ 788.2
PIM : 24 Muziek
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 15.86
Volgnummer : 23 / 385

2012-14-2584

Vet Kindercabaret • Nu nog vetter!
Nu nog vetter! / Vet Kindercabaret ; muziek, arr.: Rutger de Bekker. - [S.l.] :
www.vetkindercabaret.nl, [2012]. - 1 compact disc (ca. 25 min.) + 1 tekst ([8] p.).
- Teksten van de liedjes zijn opgenomen in het omslagboekje. - Bevat o.a.: 1. Vet
kindercabaret ; 2. Dame met twee hoofden ; 3. Fileleed act ; 4. Fileleed ; 5. De
geheime club.
Twaalf liedjes uit de tweede voorstelling 'Nu nog vetter!'* van Vet
Kindercabaret waarmee het Vetkindercabaret momenteel op de planken
staat in theaters en bij basisscholen. Met eigen teksten of evergreens zoals
het onvergetelijke 'Dame met twee hoofden' van Hetty Heyting uit de
jaren zeventig van de 20e eeuw. De liedjes wisselen sterk van speelduur
en originaliteit. Confronterend en hilarisch is het eigen nummer 'Zielige
kinderen' op de bestaande melodie van 'Salam Alaika'. De afgeronde
verhaallijnen sluiten aan op de belevingswereld van kinderen vanaf groep
drie basisschool: de dood van een cavia, een geheime club, dat wil ik
hebben. De benadering van het thema is soms erg clichématig, zoals bij
'Stinkbroer'. De volwassen acteurs zijn bijna allen weer aanwezig in deze
tweede voorstelling/liedjesserie. Ze articuleren voortreffelijk en zingen
aanstekelijk en pittig. De begeleidende muziek is ook nu weer erg verzorgd,
treffend en sfeerverhogend. Het omslagboekje bevat de liedteksten. Ook
zonder de voorstelling te hebben gezien, een fijne cd. Vanaf ca. 6 jaar.
Gonny Smeulders-Veltman

*zie deze rubriek voor de eerste cd van
Vet Kindercabaret.
SISO : J 788.2
PIM : 24 Muziek
Bibliotheekprijs : € 14.82
Volgnummer : 26 / 437
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2012-14-2585

Vet Kindercabaret • Vet Kindercabaret
Vet Kindercabaret / muziek, arr.: Rutger de Bekker. - [S.l.] : www.vetkindercabaret.nl,
[2012]. - 1 compact disc (ca. 21 min.) + 1 tekst ([8] p.). - Teksten van de liedjes
zijn opgenomen in het omslagboekje. - Bevat o.a.: 1. Vet kindercabaret ; 2.
Klapkauwgomcowboy ; 3. Handje klapspel ; 4. Enge Erna ; 5. Irritantes.
Tien liedjes uit de (eerste) voorstelling 'Vet'*, waarmee het Vetkindercabaret
op de planken stond in de theaters en bij basisscholen. Met eigen teksten
of evergreens zoals 'De klapkauwgomcowboy' van J.S. Minkema uit de jaren
zeventig van de 20e eeuw. Het 'Handjes klapspel' is een bewerking van het
nóg oudere 'Er is er een vermoord al aan het gordijnenkoord'. De liedjes
wisselen sterk van originaliteit en speelduur. Maar alle thema's sluiten aan
op de directe belevingswereld van kinderen vanaf groep drie basisschool:
het houden van een spreekbeurt, tantes die op bezoek komen, de werkster
van school. De typering is soms nogal clichématig, zoals bij de 'Irri-tantes'.
De volwassen acteurs articuleren voortreffelijk en zingen aanstekelijk en
pittig. De begeleidende muziek is verzorgd, treffend en sfeerverhogend. Het
omslagboekje bevat de liedteksten. Ook zonder de voorstelling te hebben
gezien, een fijne cd. Vanaf ca. 6 jaar. Gonny Smeulders-Veltman

*zie deze rubriek voor 'Nu nog vetter',
de tweede cd van Vet Kindercabaret.
SISO : J 788.2
PIM : 24 Muziek
Bibliotheekprijs : € 10.45
Volgnummer : 26 / 438

2012-24-2506

Dekker, Dave • Dit ben ik!
Dit ben ik! / Dave Dekker ; arr.: Hans Aalbers. - [Baarn] : NRGY Music, cop. 2012. - 1
compact disc (ca. 43 min.) + 1 tekst ([12] p.). - Teksten van de liedjes zijn opgenomen
in het omslagboekje. - Bevat o.a.: 1. Echt 'n rotdag gehad ; 2. Toen ik je zag ; 3. Koud
in mij ; 4. Wat 'n droom! ; 5. Ik kan niet slapen.
Debuutalbum van de Nederlandstalige zanger Dave Dekker (1997), die
als finalist van 'The Voice kids' nationale bekendheid verwierf. Met zijn
interpretatie van de liedjes 'Geef mij je angst', 'Laat me' en 'Toen ik je zag'
pakte hij het publiek in en werd hij tweede in de succesvolle talentenjacht.
Naast deze nummers zijn op de cd ook nieuwe liedjes te horen, zoals 'Echt 'n
rot dag gehad'. Verder popachtige Hazes-liedjes zoals 'Koud in mij' en 'Altijd
van je houden'. Voor de (jonge) liefhebbers van het levenslied. Redactie

Naar uitgeversinformatie. Wordt niet
opnieuw aangeboden.
SISO : J 788.42
PIM : 24 Muziek
Bibliotheekprijs : € 14.20
Bijzonderheden : Release: 29-6-'12
Volgnummer : 27 / 452
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2012-18-5175

Ontdek • Ontdek alles over piramides
Ontdek alles over piramides / prod.: Steve Gooder, Heather Holve, Craig W. Rogers ;
dir. by Steve Gooder, John McCally. - [Etten-Leur] : TDM, 2012. - 1 dvd-video (ca.
50 min.) : kleur, geluid. - (Leer alles over). - Labeltitel: Leer alles over het oude
Egypte. - Nederlands gesproken. - Omslag vermeldt: Kids only!. - Videoversie van de
documentaire voor Discovery Kids: Verenigde Staten : Stone House Productions, cop.
2001.
Informatieve jeugdfilm uit de serie 'Explore your world' van Discovery kids
(oorspr. serietitel 'Ultimate guide to the awesome') waarin vele vragen over
het oude Egypte met de piramides worden beantwoord. Hoe werden ze
gebouwd? Waarvoor waren ze bedoeld? Wat waren nu precies die geheimen?
Spannende vragen zoals deze worden op een moderne wijze aan de orde
gesteld en duidelijk in gewone spreektaal uitgelegd, steeds onderbouwd
met nagespeelde situaties, authentieke beelden en aangevuld met de
laatste ontdekkingen. Naast Egypte komt ook de piramidebouw in o.a. Peru
(Azteken) en Mexico (Maja’s) en de daarbij behorende rituelen en offers aan
de orde. Vanwege de aanspreektaal, de boeiende uitleg en de vele informatie
een sterke basis voor een werkstuk of spreekbeurt voor de bovenbouw
basisonderwijs en brugklassen V.O. Gericht op kinderen vanaf ca. 12 jaar.
J.A. Venema

Kijkwijzer: alle leeftijden.
SISO : J 922.1
PIM : 20 Geschiedenis
Bibliotheekprijs : € 13.85
Volgnummer : 26 / 473

2012-17-4244

Liedjes • Liedjes bij de geschiedeniscanon
Liedjes bij de geschiedeniscanon. - Hilversum : Teleac/NOT, [2011]. - 1 compact
disc + 1 tekst ([24] p.). - Deel 2: / teksten Gaby Kaihati .. [et al.] ; muz.: Majel
Lustenhouwer ; zang Elise .. [et al.] ; Koor Non Stop ; muz. leiding, composities,
arr. Majel Lustenhouwer. - Teksten van de liedjes, handleiding met didactische
en achtergrondinformatie voor docenten en colofon zijn opgenomen in het
tekstboekje. - Bevat o.a.: 1. Hugo de Groot ; 2. De televisie ; 3. De Romeinse Limes ; 4.
Buitenhuizen ; 5. De Grondwet.
De geschiedeniscanon van Nederland bestaat uit vijftig belangrijke feiten
en personen die van invloed zijn geweest op de vaderlandse geschiedenis
door de eeuwen heen. Van hunebedden en Karel de Grote tot Annie M.G.
Schmidt en Srebrenica. Vanaf augustus 2010 is de canon opgenomen in
de kerndoelen van het primair onderwijs. Voor kinderen van groep 6 t/m 8
heeft Majel Lustenhouwer liedjes gecomponeerd in de swingende 'Kinderen
voor kinderen'-stijl. Tot 2005 was hij daar als dirigent aan verbonden. De
duidelijke teksten, van o.a. Marianne Busser, Ron Schröder en Hannie Buenen,
gaan over onderwerpen uit de canon. Ze geven in het kort het onderwerp
weer met compacte, goed uitgewerkte teksten, waardoor de geschiedenis
meer gaat leven. Kinderen leren zo op een speelse manier meer over Karel
V, Aletta Jacobs of Europa. De goed verstaanbare en gemakkelijk in het
gehoor liggende liedjes kunnen worden ingezet bij de vakken geschiedenis
of muziek, maar ook gebruikt worden bij kunst- of poëzieprojecten. De
tien liedjes zijn naast de gezongen versie ook opgenomen in een karaoke
versie. Lessuggesties, achtergrondinformatie en de liedteksten staan in het
bijgeleverde tekstboekje. Vanaf ca. 9 jaar. Marjon Meijers

Eerder aangeboden: Deel 1:
2010-08-5137 (V)/2010-03-2193 (J)
(2010/11).
SISO : J 931
PIM : 19 Nederland
Bibliotheekprijs : € 24.65
Volgnummer : 20 / 298
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2012-18-4881

Leven • Leven in de zestiende eeuw
Leven in de zestiende eeuw / samenst.: Willem van der Spek, Wim Stokhof ;
commentaarstemmen: Petra van Seventer ... [et al.] ; regie en prod. Willem van der
Spek. - Hilversum : Teleac/NOT, [2007]. - 1 dvd-video (2 × 20 min.) : kleur, geluid. -
(Schooltv). - Nederlands gesproken. - Bestemd voor groep 7 en 8. - Gebaseerd op het
boek 'De tresoor van Jacob Janszoon Poortvliet' van Rien Poortvliet. - Videoversie van
de schooltelevisieserie: Hilversum : Teleac/NOT, 1997. - Bevat: Afl. 1: De tresoor van
Jacob Jansz Poortvliet ; Afl. 2: Het woelige jaar 1566.
Teleac/NOT Schooltv-serie uit 1997 bestaande uit twee afleveringen over
het dagelijks leven in de zestiende eeuw. De twee afleveringen vormen
samen een geheel. De inspiratiebron is gevonden in een boek van Rien
Poortvliet 'De tresoor' en dan met name de prachtige tekeningen. Een andere
belangrijke bron zijn de documenten uit het stadsarchief van Goes. Zo wordt
er informatie gegeven over het dagelijks leven in het jaar 1566. Aan de orde
komen onderwerpen zoals kleding, huisvesting, brandgevaar, rechtspraak en
hygiëne. Ook de godsdienst (Luther en Calvijn) komt aan bod. De combinatie
van de sfeervolle illustraties en de begrijpelijke verhaallijn maken dat deze
afleveringen heel goed als aanvulling op de geschiedenislessen gebruikt
kunnen worden. Gericht op groep 7-8 van het basisonderwijs. Voor kinderen
vanaf ca. 10 jaar. R. Balvers

Kijkwijzer: niet vermeld.
SISO : J 934.3
PIM : 19 Nederland
Bibliotheekprijs : € 32.30
Volgnummer : 29 / 492

2012-18-4882

Willem • Willem Barentsz achterna
Willem Barentsz achterna / samenst.: Willem van der Spek (tevens red./projectleiding),
Jannerieke Hommenga (tevens regie) ; commentaarstem: Chazia Mourali. -
Hilversum : Teleac/NOT, [2006]. - 1 dvd-video (2× 20 min.) : kleur, geluid. - (Schooltv).
- Nederlands gesproken. - Bestemd voor groep 7 en 8. - Videoversie van de
schooltelevisieserie: Hilversum : NOT, 1996. - Bevat: Afl. 1: Een barre reis ; Afl. 2: Terug
naar Nova Zembla.
Teleac/NOT Schooltv-serie uit 1996 die bestaat uit twee afleveringen
waarin verslag wordt gedaan van de reis van Willem Barentsz en Jacob
van Heemskerk naar Nova Zembla in 1596-1597. Aan de hand van de
schoolplaat van Isings en het reisverslag van de opvarende Gerrit de Veer
krijgen kinderen informatie over het schip, de plek, voorwerpen en het barre
verblijf. Dit gebeurt door nagespeelde scenes en interviews. Zo horen we
dat door het eten van poolvossen de bemanning zich in leven kon houden.
Doordat er in 1996 een nieuwe expeditie de plaats van 'Het behouden huijs'
heeft onderzocht zijn er veel nieuwe gegevens bekend geworden. Door de
aanschouwelijke manier van filmen wordt een realistisch beeld gecreëerd
van deze bijzondere reis. Dit programma is geschikt als ondersteuning bij
de geschiedenislessen van groep 7-8 van het basisonderwijs. Voor kinderen
vanaf ca. 10 jaar. R. Balvers

Kijkwijzer: niet vermeld.
SISO : J 975.1
PIM : 18 Landen en Volken
Bibliotheekprijs : € 32.30
Volgnummer : 29 / 496
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2012-28-0865

Sesamstraat • Sesamstraat
Sesamstraat. - [Hilversum] : Just Bridge, cop. 2012. - 10 dvd-video (600 min.) : kleur,
geluid. - (Sesamstraat. Classics). - Titel afkomstig van omslag. - Nederlands gesproken.
- Bevat o.a.: Muziek en rijmen ; Verrassing en vriendjes ; Verjaardag en speelgoed.
Box met tien dvd's met in totaal ca. tien uur afleveringen van de televisieserie
Sesamstraat. De bekende Sesamstraatbewoners beleven allerlei vrolijke
avonturen: Grover, Bert en Ernie, Tommie, Ieniemienie, Pino, Frank, Meneer
Aart, Pien, Gerda, Sien, Lex en de anderen. De afleveringen zijn thematisch
geordende verhaaltjes, liedjes en sketches, die allen in een andere combinatie
of onder een andere titel eerder zijn verschenen. Thema's zijn o.a. Muziek,
Rijmen, Verrassing, Vriendjes, Verjaardag, Speelgoed, Seizoenen, Sport en
Lichaam. Wanneer de filmpjes zijn gemaakt is niet duidelijk; de verhaaltjes
zijn op de Nederlandse televisie uitgezonden. Tijdloos, educatief en leuk. Voor
kinderen vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Wordt niet
opnieuw aangeboden.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 15.86
Bijzonderheden : Release: 21-8-'12.
Volgnummer : 32 / 410

2011-40-4513

Ibbeltje • Ibbeltje
Ibbeltje / met Denise van Es ... [et al.] ; regie Ben Sombogaart ; prod. Burny Bos,
Michiel de Rooij, Sabine Veenendaal. - [Houten] : Video/Film Express, cop. 2011. - 1
dvd-video (ca. 150 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - (Annie M.G. Schmidt collectie). -
Nederlands gesproken. - Gebaseerd op het boek van Annie M.G. Schmidt. - Videoversie
van de televisieserie: Nederland : Bos Bros, 2004. - Bevat ook: Achter de schermen ;
Liedjes ; Bloopers.
Verfilming uit 2004 van het kinderboek van Annie M.G. Schmidt dat zij
oorspronkelijk schreef in 1962-1963 als muzikaal verhaal voor kinderen, dat
werd uitgezonden op de commerciële radio. Ben Sombogaart is de regisseur
van deze zesdelige televisieserie, met in de hoofdrollen Denise van Es,
Annet Malherbe en Kees Hulst. Het verhaal gaat over Ibbeltje, een grappig,
nieuwsgierig en ondernemend meisje van een jaar of tien dat nergens
bang voor is. Ze heeft een gewone vader, maar haar moeder was vroeger
de kat van een heks. Daarom kan ze ook kattentaal verstaan. Als Ibbeltje
een mysterieuze paraplu uit de vijver vist, blijkt deze van de heks te zijn
geweest wat een heleboel problemen geeft. De absurdistische verwikkelingen
zijn opgenomen in een studiodecor met cartooneske huisjes en vreemde
voertuigen. Creatieve verhalen vol avontuur en humor en in elke aflevering
twee liedjes. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden.
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 9.09
Volgnummer : 25 / 472
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2012-28-0866

Pippi • Pippi Langkous
Pippi Langkous / Inger Nilsson ... [et al.] ; dir. Olle Hellbom. - [Hilversum] : Just Bridge,
cop. 2012. - 10 dvd-video's (869 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - Nederlands
gesproken. - Gebaseerd op boeken van Astrid Lindgren. - Videoversie van de films en
tv-series: Zweden [etc.] : KB Nort Art AB [etc.], 1969-1971. - Bevat: De originele tv-
film ; Pippi gaat van boord ; Groot piratenavontuur ; Pippi in Taka-Tuka land ; Pippi gaat
op reis ; Pippi zet de boel op stelten ; Tv-series.
Deze box met tien dvd's bevat zes films en vier televisieseries over Pippi
Langkous. De avonturen zijn afgeleid van de boeken van Astrid Lindgren
uit de jaren veertig van de vorige eeuw. Het vrijgevochten meisje Pippi
woont samen met het aapje Meneer Nillson en haar paard Kleinwitje in Villa
Kakelbont. Haar moeder is overleden en haar vader is piratenhoofdman en
koning van het eiland Taka Tukaland. Ze is sterk en stout en doet allemaal
dingen die normaal niet mogen. Samen met haar vriendjes Tommy en Annika
beleeft ze vele avonturen. Zo bevrijdt het drietal o.a. Pippi's vader die door
woeste zeerovers gevangen wordt gehouden, en lopen ze van huis weg
omdat ze het niet eerlijk vinden dat ze zoveel klusjes moeten doen. Pippi
wordt gespeeld door Inger Nillson. Deze box bevat de speelfilms: Pippi
Langkous (1969), Gaat van boord (1969), Groot piratenavontuur, In Taka Tuka
land (1970), Gaat op reis, Zet de boel op stelten (1970). Ca. veertien uur
kijkplezier voor kinderen vanaf ca. 6 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Wordt niet
opnieuw aangeboden.
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 15.86
Bijzonderheden : Release: 21-8-'12.
Volgnummer : 32 / 409

2012-17-4582

Achtste-groepers • Achtste-groepers huilen niet
Achtste-groepers huilen niet / [acteurs] Hanna Obbeek ... [et al.] ; prod. Reinier Selen,
Harro van Staverden, David-Jan Bijker ; regie Dennis Bots. - [Schelluinen] : Dutch
Filmworks, cop. 2012. - 1 dvd-video (96 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - Nederlands
gesproken. - Gebaseerd op het boek van Jacques Vriens. - Videoversie van de film:
Nederland : Bijker Film & TV [etc.], 2012. - Bevat ook o.a.: Achter de schermen ;
Videoclip Kim-Lian van der Meij ; Achtse-groepers huilen niet: de strip.
Nederlandse jeugdfilm van Dennis Bots naar het populaire boek* van Jacques
Vriens. Hoofdpersoon is de 11-jarige Akkie, gespeeld door Hanna Obbeek.
Hanna speelde eerder in 'Briefgeheim' en is de dochter van Johanna ter
Steege die in deze film ook haar moeder speelt. De stoere Akkie krijgt te
horen dat ze leukemie heeft. Ze legt zich er niet bij neer want ze wil graag de
voetbalwedstrijd spelen, op schoolkamp en heeft ook verwarrende gevoelens
bij 'pestkop' Joep. Ab Zagt (Algemeen Dagblad 16-2-'12): '(...) een aangename
bioscoopverrassing. (...) De jonge hoofdrolspelers, met Hanna Obbeek als
uitblinker, overtuigen stuk voor stuk in hun vertolking. (...) Ook de boodschap
- hoe tieners met de dood kunnen omgaan - wordt niet drammerig verteld.
Regisseur Dennis Bots weet telkens de juiste toon aan te slaan, wat gezien
de materie een prestatie van formaat is.' Marco Weijers (Telegraaf 16-2-'12):
'Vooral het jonge talent Hanna Obbeek (...) maakt grote indruk in deze film.
(...) Dit jeugddrama windt geen doekjes om de harde werkelijkheid en dat
is soms pijnlijk confronterend. Tegelijkertijd is 'Achtste groepers huilen niet'
een film die het leven viert, zelfs als het veel te kort duurt.' Vanaf ca. 10 jaar.
Redactie

Kijkwijzer: 9 jaar, angst, grof taalgebruik.
*filmeditie: 2011-43-1914 (2012/8). Zie
ook rubriek Blu-ray. Wordt niet opnieuw
aangeboden.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 16.80
Bijzonderheden : Release: 3-7-'12.
Volgnummer : 22 / 313
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2012-17-4583

Achtste-groepers • Achtste-groepers huilen niet
Achtste-groepers huilen niet / [acteurs] Hanna Obbeek ... [et al.] ; prod. Reinier Selen,
Harro van Staverden, David-Jan Bijker ; regie Dennis Bots. - [Schelluinen] : Dutch
Filmworks, cop. 2012. - 1 blu-ray (100 min.) : kleur, geluid, dts-hd, breedbeeld. -
Nederlands gesproken. - Gebaseerd op het boek van Jacques Vriens. - Videoversie
van de film: Nederland : Bijker Film & TV [etc.], 2012. - Bevat ook o.a.: Achter de
schermen ; Videoclip Kim-Lian van der Meij ; Achtse-groepers huilen niet: de strip.
Nederlandse jeugdfilm van Dennis Bots naar het populaire boek* van Jacques
Vriens. Hoofdpersoon is de 11-jarige Akkie, gespeeld door Hanna Obbeek.
Hanna speelde eerder in 'Briefgeheim' en is de dochter van Johanna ter
Steege die in deze film ook haar moeder speelt. De stoere Akkie krijgt te
horen dat ze leukemie heeft. Ze legt zich er niet bij neer want ze wil graag de
voetbalwedstrijd spelen, op schoolkamp en heeft ook verwarrende gevoelens
bij 'pestkop' Joep. Ab Zagt (Algemeen Dagblad 16-2-'12): '(...) een aangename
bioscoopverrassing. (...) De jonge hoofdrolspelers, met Hanna Obbeek als
uitblinker, overtuigen stuk voor stuk in hun vertolking. (...) Ook de boodschap
- hoe tieners met de dood kunnen omgaan - wordt niet drammerig verteld.
Regisseur Dennis Bots weet telkens de juiste toon aan te slaan, wat gezien
de materie een prestatie van formaat is.' Marco Weijers (Telegraaf 16-2-'12):
'Vooral het jonge talent Hanna Obbeek (...) maakt grote indruk in deze film.
(...) Dit jeugddrama windt geen doekjes om de harde werkelijkheid en dat
is soms pijnlijk confronterend. Tegelijkertijd is 'Achtste groepers huilen niet'
een film die het leven viert, zelfs als het veel te kort duurt.' Vanaf ca. 10 jaar.
Redactie

Kijkwijzer: 9 jaar, angst, grof taalgebruik.
*filmeditie: 2011-43-1914 (2012/8). Zie
ook rubriek Dvd. Wordt niet opnieuw
aangeboden.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 18.10
Bijzonderheden : Release: 3-7-'12.
Volgnummer : 22 / 319

2012-18-4850

Hugo • Hugo
Hugo / dir. by Martin Scorsese ; prod. by Graham King, Martin Scorsese, Johnny Depp ;
[starring] Ben Kingsley ... [et al.]. - [Hilversum] : Paramount Pictures, cop. 2012. -
1 blu-ray (ca. 126 min.) : kleur, geluid, dts-hd, breedbeeld + 1 dvd-video (ca. 121
min.). - Engels, Duits en Spaans gesproken, 9 talen ondertiteld waaronder Nederlands.
- Gebaseerd op een boek van Brian Selznick. - Videoversie van de film: Verenigde
Staten : GK Films [etc.], 2011. - Bevat ook o.a.: The mechanical man at the heart of
Hugo ; The cinemagician, Georges Méliès ; Sacha Baron Cohen: role of a lifetime.
Familiefilm en eerste 3D-film van regisseur Martin Scorsese (Taxi driver; Good
fellas) met in de hoofdrollen Asa Butterfield (The boy in the striped pyjamas),
Chloë Grace Moretz en Ben Kingsley. De film is gebaseerd op het jeugdboek
'The invention of Hugo Cabret'* van Brian Selznick. In Parijs in 1930 leeft de
twaalfjarige Hugo in de verborgen nissen van een treinstation waar hij zorgt
voor de stationsklokken. Ook probeert hij een soort robot te repareren, het
laatste wat hem rest van zijn overleden vader. Hij komt in aanraking met
de boekenwurm Isabelle en haar opa, de verbitterde speelgoedverkoper
Papa George. Langzamerhand ontdekt hij het geheim van Papa George. Bor
Beekman (Volkskrant 16-2-'12): 'Visueel overdonderend'. André Waardenburg
(NRC 15-2-'12): 'Hugo werkt op meerdere niveaus. Als dickensiaanse
avonturenfilm voor de jeugd, als gepassioneerde filmgeschiedenisles en als
pleitbezorger van 3D.' David van Marlen (movie2movie, i): '(...) een oprechte
en aanstekelijke ode aan de cinema en haar innovatieve kracht en katalysator
van de fantasie, die zowel cinefielen als hun kroost uitermate zal plezieren.'
De film won vele prijzen waaronder vijf van de twaalf Oscarnominaties voor
o.a. Beste camerawerk, Art direction en Speciale effecten. Voor jong en oud
vanaf ca. 10 jaar. Redactie

V/J-aanbieding. Kijkw.: 9 jaar, angst. *'De
uitvinding van Hugo Cabret', filmed. 3e
dr.: 2012-06-2255 (v)/2011-45-4398 (j)
(2012/09). Zie ook rubriek Dvd. Wordt
niet opnieuw aangeboden.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 21.48
Bijzonderheden : Release: 20-6-'12.
Volgnummer : 21 / 450
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2012-18-4851 Vooraanbieding

Hugo • Hugo
Hugo / dir. by Martin Scorsese ; prod. by Graham King, Martin Scorsese, Johnny Depp ;
[starring] Ben Kingsley ... [et al.]. - [Hilversum] : Paramount Pictures, cop. 2012. -
1 dvd-video (ca. 121 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - Engels gesproken, 7 talen
ondertiteld waaronder Nederlands. - Gebaseerd op een boek van Brian Selznick. -
Videoversie van de film: Verenigde Staten : GK Films [etc.], 2011. - Bevat tevens:
Shoot the moon (the making of Hugo).
Familiefilm en eerste 3D-film van regisseur Martin Scorsese (Taxi driver; Good
fellas) met in de hoofdrollen Asa Butterfield (The boy in the striped pyjamas),
Chloë Grace Moretz en Ben Kingsley. De film is gebaseerd op het jeugdboek
'The invention of Hugo Cabret'* van Brian Selznick. In Parijs in 1930 leeft de
twaalfjarige Hugo in de verborgen nissen van een treinstation waar hij zorgt
voor de stationsklokken. Ook probeert hij een soort robot te repareren, het
laatste wat hem rest van zijn overleden vader. Hij komt in aanraking met
de boekenwurm Isabelle en haar opa, de verbitterde speelgoedverkoper
Papa George. Langzamerhand ontdekt hij het geheim van Papa George. Bor
Beekman (Volkskrant 16-2-'12): 'Visueel overdonderend'. André Waardenburg
(NRC 15-2-'12): 'Hugo werkt op meerdere niveaus. Als dickensiaanse
avonturenfilm voor de jeugd, als gepassioneerde filmgeschiedenisles en als
pleitbezorger van 3D.' David van Marlen (movie2movie, i): '(...) een oprechte
en aanstekelijke ode aan de cinema en haar innovatieve kracht en katalysator
van de fantasie, die zowel cinefielen als hun kroost uitermate zal plezieren.'
De film won vele prijzen waaronder vijf van de twaalf Oscarnominaties voor
o.a. Beste camerawerk, Art direction en Speciale effecten. Voor jong en oud
vanaf ca. 10 jaar. Redactie

V/J-aanbieding. Kijkw.: 9 jaar, angst. *'De
uitvinding van Hugo Cabret', filmed. 3e
dr.: 2012-06-2255 (v)/2011-45-4398 (j)
(2012/09). Zie ook rubriek Blu-ray. Wordt
niet opnieuw aangeboden.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 19.19
Bijzonderheden : Release: 20-6-'12.
Volgnummer : 21 / 442

2012-19-5345

Kidsweek • Kidsweek zomerfilms
Kidsweek zomerfilms. - [Amsterdam] : Just4Kids, cop. 2012. - 3 dvd-video's (300 min.) :
kleur, geluid, breedbeeld. - Nederlands gesproken. - Bevat: Hier komt Lola / [acteurs]
Julia Jentsch ... [et al.] ; regie Franziska Buch. - Duitsland : Bavaria Media, 2010.
Rudy het racevarken / [acteurs] Martin Lindow ... [et al.] ; regie Rolf Wellingerhof,
Wolfgang Groos. - Duitsland : Bavaria Media, 2010. Carlitos droomt van voetbal /
[acteurs] Guillermo Campra ... [et al.] ; regie Jesus del Cerro. - Spanje : Versátil
Cinema, 2008EPN: 582080274 A 24-05-12.
Verzameling van drie jeugdfilms. In de Spaanse film 'Carlitos droomt van
voetbal'* is de twaalfjarige Carlitos heel goed in voetballen. Hij woont echter
in een weeshuis en de directeur houdt niet zo van sport. Met hulp van zijn
vrienden en de aardige conciërge kan hij toch meespelen in het Junior
Europees Voetbalteam. De film draaide op verschillende internationale
filmfestivals. In de Duitse televisieserie 'Rudy het racevarken'** verhuist
Frits na de dood van zijn moeder, samen met zijn vader naar het platteland
om bij oma en opa te gaan wonen. Hij vindt een lief klein varkentje dat een
nakomeling blijkt te zijn van het beroemde racevarken Rudy Rüssel. Samen
met de twee dochters van de Turkse huisarts beleven ze vele avonturen. De
Duitse film 'Hier komt Lola' naar de boeken van Isabel Abedi***, gaat over de
9-jarige Lola. Ze is pas verhuisd naar Hamburg en droomt van een carrière
als zangeres. Maar het allerliefste wil ze een beste vriendin. Een sympathieke
film die in première ging op Cinekid. De films zijn Nederlands gesproken en
uitgezonden in Zappbios. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. *2011-28-2695
(2011/32); **2010-43-1243 (2011/1);
***2009-38-3083 (2009/46). Wordt niet
opnieuw aangeboden.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 14.87
Bijzonderheden : Release: 19-6-'12
Volgnummer : 23 / 430
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2012-13-2197

Koen • Koen Kampioen
Koen Kampioen / [acteurs] Sjors van den Hoogen ... [et al.] ; regie: Annemarie Mooren ;
prod. Diane Driessen, Annemarie Mooren. - [Hilversum] : Entertainment One, cop.
2012. - 2 dvd-video's (ca. 8× 26 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - Nederlands
gesproken. - Gebaseerd op de boekenreeks van Fred Diks. - Videoversie van de
televisieserie: Nederland : AVRO/Annemarie Mooren Productions, 2011.
Nederlandse jeugdserie onder regie van Annemarie Mooren (Puppy Patrol)
en gebaseerd op de kinderboekenreeks* van Fred Diks, die zijn verhalen
baseerde op de avonturen van zijn eigen zoon. In de televisieserie is de
hoofdpersoon wel wat ouder dan in de boeken. Koen van Loon (acteerdebuut
van Sjors van den Hoogen die in het normale leven voetbalt bij FC Twente)
is twaalf jaar en speelt samen met zijn beste vriend Niels in D1 van de
voetbalclub FC Top. Onder leiding van de fanatieke trainer Sebas hopen ze
als team te promoveren en willen ze graag indruk maken op een scout om
zo profvoetballer te worden. Ze beleven allerlei avonturen op en rond het
voetbalveld. Verder spelen o.a. mee Leontine Borsato, Hugo Borst en Tim
Murck (Spangas). Janna Laeven (NRC, 31-3-'12) vindt het jammer dat de
kinderen geen natuurlijke acteurs zijn. 'Met de voetbalscènes zit het wel goed
(...).' De Telegraaf (31-3-'12): 'De volwassenen geven de reeks een komische
lading.' De achtdelige serie is vanaf eind maart2012 te zien bij de AVRO/Zapp.
Voor kinderen vanaf ca. 9 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. *Laatst
aangeboden deel: 'Koen speelt in Italië':
2011-43-2524 (2012/16). Wordt niet
opnieuw aangeboden.
Genre : sr
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 18.04
Bijzonderheden : Release: 23-5-'12
Volgnummer : 17 / 481

2012-13-1433

Oldenhave, Mirjam • Mirjam Oldenhave leest Mees Kees de
rekenrap
Mirjam Oldenhave leest Mees Kees de rekenrap. - Amsterdam : Rubinstein, cop. 2012.
- 2 compact discs (ca. 110 min). - Titel van label. - Integrale weergave van het boek
voorgelezen door de auteur.
ISBN 978-90-476-1303-9
Luisterversie van het boek 'De rekenrap'*, voorgelezen door Mirjam
Oldenhave zelf. De klas waar mees Kees, een stagiair die het allemaal
nog moet leren, invalt, zal aan het slot van het jaar de musical verzorgen.
Mees Kees bedenkt een leuk alternatief voor de musical, maar dat mag de
directrice niet weten. Daarnaast gaat het gewone schoolleven natuurlijk ook
door en bedenkt hij allerlei (rap)spelletjes om moeilijke woorden te leren en
om de hoofdbrekens voor hoofdrekenen te lijf te gaan. Derde luisterboek*
over de belevenissen van stagiair mees Kees en zijn vrolijke klas. Het verhaal
wordt verteld vanuit Tobias (ik-figuur), die helemaal weg is van mees Kees.
Het verhaal borduurt voort op de eerdere luisterversies, maar zal voor menig
luisteraar toch weer erg aantrekkelijk zijn. Humoristisch verhaal waarbij het
taalgebruik goed is aangepast aan de beoogde doelgroep en de opbouw
duidelijk is gestructureerd. Met muziek uit 'De grote mees Kees show', een
wervelende muziektheatervoorstelling waarmee Mirjam Odenhave begin
dit jaar op tournee ging. Vanaf oktober 2012 zal de Nederlandse familiefilm
'Mees Kees' in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Vanaf ca. 7 jaar.
Drs. A.W.M. Duijx

*2008-27-0-310. *Eerder aangeb.: 'Mees
Kees : Een pittig klasje', 2008-34-8-367;
'Mees kees : op de kast', 2009-45-3359
(2009/50). Wordt niet opnieuw
aangeboden.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 17.37
Bijzonderheden : Release: juni '12.
Volgnummer : 20 / 306
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2012-21-0192 Vooraanbieding

Oorstrelend • Oorstrelend!
Oorstrelend! : fantastische verhalen van geweldige schrijvers. - Amsterdam :
Rubinstein, 2012. - 5 cd's (ruim 4 uur) + De complete luisterlijst voor kinderen. - In
samenwerking met De Volkskrant. - Bevat: Rupsje Nooitgenoeg en andere verhalen /
Eric Carle ; voorgelezen door Doris Baaten. De giraffe, de peli en ik / Roald Dahl ;
voorgelezen door Jan Meng. Annie M.G. Schmidt leest Merkwaardige sprookjes. Pipi
gaat naar het circus / Astrid Lindgren ; voorgelezen door Dieuwertje Blok ; Paul Biegel
leest De zeven veren van de papegaai.
ISBN 978-90-476-0392-4
Luisterbox met een verzameling verhalen uit bekende kinderboeken van
gerenommeerde kinderboekenschrijvers. Vijf cd's met verhalen van 'Rupsje
Nooitgenoeg' van Eric Carle, voorgelezen door Doris Baaten (31 minuten),
'De Giraffe, de Peli en ik' van Roald Dahl, voorgelezen door Jan Meng (55
minuten), merkwaardige sprookjes van Annie M.G. Schmidt, voorgelezen
door Annie zelf (66 minuten), 'Pippi gaat naar het circus' van Astrid Lindgren,
voorgelezen door Dieuwertje Blok (45 minuten) en 'De zeven veren van de
papegaai' van Paul Biegel, voorgelezen door de schrijver zelf (48 minuten).
Redactie

Naar uitgeversinformatie. Wordt niet
opnieuw aangeboden.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 18.35
Bijzonderheden : Release: 27-6-'12.
Volgnummer : 24 / 378

2012-17-4479

Frank, Anne • Het Achterhuis
Het Achterhuis : dagboekbrieven 12 juni 1942-1 augustus 1944 / Anne Frank ;
voorgelezen door Carice van Houten. - Amsterdam : Prometheus, cop. 2012. - 8
compact discs (ca. 10 uur). - Ondertitel van omslag. - 1e versie van deze uitg.:
Tilburg : De Kunst, 2007. - Integrale weergave van het boek: Amsterdam : Contact,
1947.
ISBN 978-90-446-1710-8
Luisterboek van de meest complete uitgave* van de dagboekbrieven van
Anne Frank, voorgelezen door actrice Carice van Houten. Een 13-jarig joods
meisje schrijft in haar dagboek, dat ze Kitty noemt, zo'n 165 dagboekbrieven.
Het dagboek begint iets eerder dan haar onderduiken met haar familie, dat
op 9 juli 1942 begint. In de brieven worden alle kanten van het onderduiken
belicht en zonder enkele schroom weergegeven. Alledaagse dingen zoals
het eten, het slapen, de dagindeling, familierelaties worden besproken. Ook
de gebeurtenissen in Amsterdam, in Nederland en de wereld worden van
commentaar voorzien. Maar voor een groot deel is de schrijfster met zichzelf
bezig, midden in de puberteit en dan in deze unieke omstandigheden. In een
slotwoord wordt verteld hoe het met de familie Frank is afgelopen. Op het
omslag een foto van Anne Frank. Vanaf ca. 12 jaar. Redactie

V/J-aanbieding. *2009-52-5313
(V)/2010-11-3660 (J) (2010/15). Eerder
aangeboden als cd-uitgave van De
Kunst: 2007-13-8-413 (V)/2007-13-8-412
(J).
Genre : oo
Niveau/leeftijd : C
Bibliotheekprijs : € 29.85
Volgnummer : 20 / 303
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