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Mediaberichten 
 
 
Bij dit nummer 
 
Jeugd fictie   
• Evert-Jan is een vlieg die steeds zijn pootjes wast 
en zijn haren in een perfecte scheiding wil hebben. 
Aan ‘vies, wild, slordig en opvliegend’ heeft hij een 
hekel. Het verhaal in het oblong prentenboek Evert-
Jan, een poepvlieg met smetvrees van Pepe Smit is 
goed opgebouwd, met een mooi volgehouden 
spanningsboog. De illustraties in een gemengde 
techniek zijn heel expressief. 
• Niet voor softies! van Tonja Elbers gaat over 
Sanne in groep 8. Ze houdt van lachen, lol maken 
met vriendinnen en paardrijden, zoals zo veel 
meisjes. Alleen krijgt Sanne op een dag te horen dat 
ze een hersentumor heeft en daar aan geopereerd 
moet worden. Sanne neemt de lezer mee in de 
aanloop naar deze zware hersenoperatie en de 
periode erna. Het verhaal is gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van de auteur, maar 'Het is 
niet mijn eigen verhaal. Dat zou veel te saai zijn. 
Dit is de feelgood-versie van mijn verhaal.' 
 
Jeugd non-fictie   
• De nieuwe lesmethode voor Islamitisch 
godsdienstonderwijs Al Almana omvat lesmateriaal 
voor groep 3 t/m 8 van de basisschool. De methode 
is opgezet op initiatief van de Al Amana basisschool 
in Ede. De lesstof bestaat per leerjaar uit twee werk-
boekjes met een lerarenhandleiding. Per groep 
worden de handleiding en één werkboek aange-
boden, zowel bij de non-fictie jeugd als bij non-fictie 
volwassenen. Naast de Islamitische geloofsleer 
maakt het boek ook een vertaalslag naar het dage-
lijks leven van de leerlingen. Het zijn kleurrijke uit-
gaven die te gebruiken zijn in het kader van het 
godsdienstonderwijs op een Islamitische basisschool, 
maar ook in moskeeën en voor thuisonderwijs.   

 
Luisterboek 
• Het luisterboek This is where it ends van Marieke 
Nijkamp is in a.i.-week 20, 2016 aangeboden als 
J-titel (bestelnummer: 2016121102). 
In a.i.-week 22, 2016 wordt dit luisterboek alsnog ook 
voor volwassenen aangeboden.  



 
 



 
Bibliografische berichten 
 
Onderstaande titelbeschrijvingen komen opnieuw in 
de elektronische bestanden. Wijzigingen hebben 
betrekking op de laatste tien jaar voor wat betreft 
boeken en de laatste vijf jaar voor wat betreft  
audiovisuele en interactieve media. Betreft een 
wijziging in PIM-categorie, -trefwoord, SISO-nummer 
of trefwoord meer dan tien titels, dan wordt deze 
alleen opgenomen in het abonnement Catalogus-
onderhoud. 
 
 
Boeken 
 
Leeftijdsindeling 
 
2013-06-3227 Huijstee, Maurits van. Diego  
ppn 341269077  Zonnesteek & De magische 

bril, met leeftijdsindeling: C. 
Leeftijdsindeling wordt: B.  

2013-20-0571 Huijstee, Maurits van. Diego  
2015-20-0770 Zonnesteek & De terugkeer  
ppn 357390970   van de adelaar, met leeftijds-

indeling: C. Leeftijdsindeling 
wordt: B.  

2015-12-2520 Huijstee, Maurits van. Diego  
ppn 392154927  Zonnesteek & De meester 

van de dromen, met leeftijds-
indeling: C. Leeftijdsindeling 
wordt: B.  

2015-20-0769 Huijstee, Maurits van. Diego  
ppn 393204731  Zonnesteek & De magische 

bril met leeftijdsindeling: C. 
Leeftijdsindeling wordt: B.  
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