Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Prentenboeken
2013-25-4417

Achterbergh, Marlise • Prinses Nina
Prinses Nina / [tekst:] Marlise Achterbergh ; & [ill.:] Iris Compiet. - Hasselt ; Amsterdam
[etc.] : Clavis, cop. 2013. - [26] p : ill ; 30 cm
ISBN 978-90-448-2055-3

Prinses Feminina is een stoere meid. De koning en koningin geven te kennen
dat het tijd wordt dat hun dochter Nina, zoals het meisje wordt genoemd,
trouwt. Uit alle delen van de wereld dingen prinsen naar de hand van
de prinses. Zij wijst ze allemaal resoluut af. Maar als prinses Melowo uit
Ghana met haar ouders op bezoek komt, klikt het meteen tussen de twee
prinsessen. Zij worden verliefd en trouwen met elkaar. Zo krijgt het land
twee geweldige koninginnen. Ruim opgezet, zeer kleurig prentenboek dat
ondanks de stoere prinses als een boek vol meisjestekeningen oogt. Met het
verhaal willen de maaksters begrip kweken voor relaties van mensen van
hetzelfde geslacht en tussen rassen onderling. Het boek kan dan dienen als
tegenwicht tegen de stereotiepe beeldvorming die vaak op jonge leeftijd al
wordt vastgelegd. Het toont dat mensen ook op andere manieren gelukkig
kunnen zijn. Vanaf ca. 5 jaar. Conny Meijer

Prentenboek waarin de sprookjesprinses
prinsen uit allerlei landen afwijst om
te trouwen met een donkergekleurde
prinses uit Ghana.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: AK
: € 14.95
: 51 / 240

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: AK
: € 14.95
: 48 / 278

2013-25-4405

Bind, Julie • De lieve boze wolf
De lieve boze wolf / Julie Bind [tekst] ; & Michae͏̈l Derullieux [ill ; vert. uit het Frans].
- Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2013. - [28] p : ill ; 27 cm. - Vert. van: Le
gentil méchant loup. - Namen : Mjade, cop. 2013. - 1e dr.: 2008PPN:31167318X.
ISBN 978-90-448-2119-2

Op een koude nacht wordt de grote, boze wolf wakker gemaakt door zijn
kinderen, ze hebben honger. Tegen zijn zin gaat vader wolf eten zoeken. Al
gauw komt hij een mals konijntje tegen maar als de wolf hem wil meenemen
schreeuwt het konijn dat hij niet meer voor zijn kindjes kan zorgen als de wolf
hem verslindt. De wolf zwicht en laat het konijn gaan. Ook het geitje en het
rendier smeken wolf hen te laten leven en wolf eet ze niet op. Als het licht
wordt, bereikt een smakelijke geur zijn neus. In de bakkerij vult wolf zijn zak
met taart, brood en koek en laat keurig geld achter. Op de terugweg deelt
wolf zijn buit en vertelt thuis natuurlijk dat hij de bakker verslonden heeft:
hij is immers de grote boze wolf. Grappig prentenboek dat speelt met het
cliché van de boze wolf. De prenten, pentekeningen ingekleurd met waterverf
en krijt, zijn rijk aan kleur en expressie. Ze passen goed bij de tekst, die is
gedrukt in verschillende lettertypes. Het geheel is vol humor: de valse wolf
heeft een groot hart, wat tot frustratie leidt: ‘Ik bén helemaal niet vriendelijk!
Ik ben de boze wolf!’ Vrolijk prentenboek voor thuis en in de klas. Vanaf ca. 5
jaar Eva Kramer
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Prentenboeken
2013-28-1343

Becker, Bonny • Beer is jarig
Beer is jarig / Bonny Becker ; illustraties Kady MacDonald Denton ; vertaling [uit het
Engels]: Berd Ruttenberg. - [Hoorn] : Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, [2013]. - 48
ongenummerde pagina's : illustraties ; 25 × 28 cm. - Vertaling van: A birtday for bear.
- London : Walker Boos Limited, 2012.
ISBN 978-90-896714-3-1

Beer houdt niet van verjaardagen. Hij is liever alleen en poetst zijn huis.
Zijn vriend Muis houdt wél van een feestje en doet er alles aan om toch
met Beer feest te kunnen vieren. Muis gaat in op de uitnodiging (die hij
zelf heeft geschreven). Hij bezorgt ballonnen voor het feest, maar Beer
herkent hem als bezorger. Hij brengt een verjaardagskaart, maar Beer
herkent hem als postbode. Zelfs als Beer erg boos wordt en een harde
stem opzet, weet Muis niet van ophouden. Als Beer ten slotte een roze
doos met een verjaardagstaart voor zijn deur vindt, besluit hij er toch van
te proeven. Maar waar is Muis nu gebleven? In dit stevige prentenboek
in oblong formaat steelt Beer opnieuw het hart van de lezer met zijn
onbeholpenheid en vasthoudendheid (maar niet echt…). Het verhaal heeft
door de steeds terugkerende muis een duidelijke opbouw en laat zich fijn
voorlezen. De aquareltekeningen zijn zachtgekleurd; met een enkele lijn
weet de illustratrice detail en gevoel rechtstreeks over te brengen. De
tekst is compact, beeldend en kent een aantal ‘geluidswoorden’ die de
voorleespret zeker zullen vergroten. Net als in de eerdere vier delen over Beer
en Muis* is met een eenvoudig gegeven uit het dagelijks leven een prachtig
prentenboek gemaakt. Ook in het Engels aangeboden**. Vanaf ca. 4 jaar.
Hannelore Rubie

*'Beer is ziek', 2012-23-1878
(2013/06).**'A birthday for Bear',
2012-51-5354 (2013/45).
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 14.50
: J1/
: 50 / 244

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
: AK
: € 14.50
: 2 / 226

2013-37-1261

Bosschaert, Greet • Een heel bijzondere kat
Een heel bijzondere kat / Greet Bosschaert ; tekstbewerking Siska Goeminne. Wielsbeke : De Eenhoorn, [2013]. - 26 ongenummerde pagina's : illustraties ; 31 cm
ISBN 978-90-5838-895-7

De kat Billy woont vijf hoog en kan alleen maar in de dakgoot op en neer
lopen. Op een dag springt hij uit de goot en belandt tijdens een storm in
een vreemde tuin. De kat Snip woont in een huis waar hij naar buiten en
naar binnen kan wanneer hij wil. Na het onweer ontmoeten de twee katten
elkaar in de tuin. Een vechtpartij wordt een stoeipartij en ze worden vriendjes.
Door de zoektocht van het baasje van Billy komen beide baasjes ook in
contact met elkaar, waardoor de twee katten voortaan soms binnenkatten
en soms buitenkatten zijn. Bijzonder knap gecomponeerd prentenboek met
indrukwekkende illustraties in collagetechniek, vanuit wisselend perspectief.
Na enkele pagina’s stopt het verhaal over Billy opeens om een nieuw verhaal,
over Snip, te starten om daarna de twee verhaallijnen samen te laten komen,
waarbij ook de twee baasjes elkaar leren kennen. Het verhaal laat zich
uitstekend voorlezen. Zowel in het verhaal als de illustraties zijn de katten
levensecht weergegeven. De laatste pagina, waarbij katten in een boot varen
doet hier afbreuk aan en had beter achterwege gelaten kunnen worden. Vanaf
ca. 4 jaar. Toin Duijx
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4-6 jaar Prentenboeken
2013-27-0182

Busser, Marianne • Het dierenwinkeltje
Het dierenwinkeltje / Marianne Busser en Ron Schröder ; met ill. van Ingrid ter Koele. Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2013. - [28] p : ill ; 26×26 cm
ISBN 978-90-443-4229-1

Bastiaan is de baas van de dierenwinkel. Hij verkoopt en verzorgt dieren
en geeft adviezen over wat ze allemaal fijn vinden. Er komen veel klanten
in de winkel: Femke komt speeltjes kopen voor haar poes die zich verveelt,
een papegaai die vieze woorden zegt kan worden ingeruild voor een kanarie
die prachtig fluit, een goochelaar komt een konijn kopen om uit zijn hoed
te kunnen toveren. Aan een mevrouw die kleren wil kopen voor haar kleine
hondje verkoopt hij niets. Soms is het kindermiddag en als Bastiaan jarig is,
zorgen alle andere winkeltjeseigenaren uit de straat (uit de voorgaande drie
boeken over letters, cijfers en kleuren) voor een verjaardagsfeest. Van opa
krijgt hij alle letters van het woord ‘dierenvriend’, oma Blom geeft hem een
‘10’ en van Marjolein krijgt hij een ingekleurde dierenkleurplaat én een dikke
kus (die niet de laatste zal zijn…). Vierde deel uit de ‘winkeltjes’-reeks* van
het bekende, zeer productieve schrijversduo. Het verhaal is geheel op rijm
geschreven (abcb), waardoor het vooral hardop (voor)lezend goed tot zijn
recht komt. Op de kleurrijke prenten is veel te zien en te zoeken, zoals steeds
een aantal muisjes. In de dierenavonturen zitten ook diverse verzorgingstips
verstopt. Een losse poster toont de kleurrijke winkelstraat**. Vanaf ca. 4 jaar.
Hannelore Rubie

*'Het kleurenwinkeltje', 2012-28-1464
(2012/45). ** wordt niet meegeleverd.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: di
: AK
: € 14.95
: J1/J2/EX/
: 45 / 182

2013-27-0172

Busser, Marianne • Hoera, ik ben 4!
Hoera, ik ben 4! / Marianne Busser en Ron Schröder ; met illustraties van Dagmar
Stam. - Vianen : The House of Books, [2013]. - 33 pagina's : illustraties ; 23 × 23 cm. (Hoera-boeken)
ISBN 978-90-443-3818-8

Bundel met versjes voor kinderen die net vier jaar geworden zijn;
verschenen in de reeks ‘Hoera’*, die boeken bevat over andere leeftijden,
gezinsuitbreiding, zindelijk worden en naar school gaan. Deze versjes
gaan onder andere over een feestje, een verkleedpartijtje, leren fietsen
en verstoppertje spelen, onderwerpen uit het dagelijks leven van een
jonge kleuter. In het eerste versje wordt de desbetreffende leeftijd wel
genoemd, maar er gebeurt niets mee. Jammer dat die leeftijd niet in elk
versje terugkomt, dat had voor meer samenhang gezorgd. Pas aan het eind
staat ‘Als je 4 bent…’ waarin wordt verteld welke dingen een vierjarige al
kan doen. De versjes liggen wel allemaal goed in het gehoor. Ze volgen
steeds hetzelfde ritme en rijmschema (abcb). Onderwerp en woordkeus (veel
verkleinwoorden) zijn heel herkenbaar, maar daardoor ook weinig verrassend.
De illustraties zijn van Dagmar Stam, een illustrator met wie het schrijversduo
Marianne Busser en Ron Schröder veel samenwerkt. De meestal vrolijke
situaties, met cartooneske figuren (met steeds dezelfde wipneusjes) in een
gezellige omgeving, sluiten naadloos op de tekst aan. Aardige bundel met
toegankelijke, niet erg uitdagende versjes en dito tekeningen. Vanaf ca. 4 jaar.
Inger Bos

©2014 NBD|Biblion

*zie a.i.'s deze week voor 'Hoera, ik ben
3'.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 12.95
: J1/J2/EX/
: 52 / 239
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4-6 jaar Prentenboeken
2013-27-0180

Busser, Marianne • Het prinsessenboek voor lieve meisjes
Het prinsessenboek voor lieve meisjes / Marianne Busser & Ron Schröder ; met ill. van
Hanneke de Jager. - Vianen [etc.] : The House of Books, cop. 2013. - [28] p : ill ; 26×26
cm
ISBN 978-90-443-4077-8

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 12.95
: J1/J2/EX/
: 46 / 233

Prinses Roos, een lief meisje, wordt zes jaar en dat wordt gevierd met een
heerlijk partijtje met haar ouders en tien vriendinnen. Het is een dag met
lekkers, cadeautjes, feestjurken en spelletjes. De arme Karlijn, als enige in
een lange broek en een te kleine trui, is extra blij als ook zij een feestjurk
krijgt. Vierkant prentenboek met een fijn en vrolijk wensvervullend verhaal.
De zeer gedetailleerde collages, ook op het omslag, zijn gemaakt in een
gemengde techniek. De kleur roze overheerst sterk. Het gebruikte materiaal
is divers: textiel, (kranten)papier, draad, kant, borduurwerk, uitgeknipte
tekeningen, breisel, glitterband, metaalfolie en meer. Ook de achtergrond
wisselt: ruitstof, kant, behang of getekend. De mooie schutbladen zijn voor
en achter hetzelfde. De prettig leesbare tekst op goed lopend rijm (aabb)
is afgedrukt in kaders, binnen een lijstvorm of in een rustig deel van de
afbeelding. Op het internet is een knutselplaat te vinden waarmee je je eigen
aankleedpopjes kunt maken. Een bijgevoegde vierbladige leporello toont
de omslagen van de winkelboeken van deze auteurs maar met een andere
illustratrice. Fijn voorleesboek om samen te bekijken en op elke bladzijde een
'verstopt' kroontje te zoeken. Vanaf ca. 4 jaar. Yolanda Roosen

2013-31-3945

Rayner, Catherine • Krrrr... okodil!
Krrrr... okodil! / Catherine Rayner ; vertaald uit het Engels door Ineke Ris. - Derde
druk. - Antwerpen ; Rotterdam : C. de Vries-Brouwers, 2014. - ongenummerde
pagina's : illustraties ; 23 × 28 cm. - Vertaling van: Solomon crocodile. - London
[etc.] : Macmillan Children's Books, ©2011. - Herdruk naar aanleiding van de
verkiezing van het boek tot Prentenboek van het jaar 2014 voor de Nationale
Voorleesdagen van de Stichting CPNB. - 1e druk Nederlandse uitgave: 2012. - Met
vingerpopjePPN:291151353.
ISBN 978-90-5341-977-9

Heruitgave met vingerpopje ter
gelegenheid van de Nationale
Voorleesdagen 2014 (22 januari-1
februari 2014). Prentenboek van het Jaar
2014.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
: AK
: € 15.50
: 50 / 247

Meestal is het erg rustig op de oevers van de rivier. Tot krokodil verschijnt
en hij de kikkers, libellen en ooievaars aan het schrikken maakt en verjaagt.
Als hij ook het nijlpaard wil plagen, krijgt hij van hem een heel grote mond
en schrikt de krokodil enorm. Niemand wil met krokodil spelen, maar dan
hoort hij een geluid van iemand die de bewoners van de oevers plaagt.
Dit blijkt een andere krokodil te zijn. Oblong prentenboek met sfeervolle,
kleurrijke illustraties die steeds twee pagina’s beslaan. In de illustraties zit
veel vaart en de gezichtsuitdrukking van krokodil laat zien dat hij het plagen
erg leuk vindt, tot hij zelf door nijlpaard wordt afgestraft. Je verwacht dan
dat hij zijn lesje geleerd heeft. Maar is dat wel zo? Een slot dat je in een
prentenboek niet zou verwachten, maar dat wel realistisch is en in de laatste
grote illustratie ook goed tot uiting komt. Het omslag is erg aantrekkelijk en
uitnodigend, met de titel en een aantal van de spikkels op krokodils huid
in goud gedrukt. Verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2014. Heruitgave
vanwege de Nationale Voorleesdagen 2014 met vingerpopje. Vanaf ca. 4 jaar.
Toin Duijx

©2014 NBD|Biblion

4

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
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2013-13-2790

Freeman, Mylo • Draakje druk
Draakje druk / Mylo Freeman. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2013. - [25] p :
ill ; 30 cm
ISBN 978-90-448-2024-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
: AK
: € 14.95
: J1/EX/
: 44 / 216

Net uit het ei gekropen, fladdert Draakje Druk al de grot uit, terwijl zijn
broertje en zusje rustig bij mama blijven. Ongeduldig en zonder echt te
luisteren naar instructies probeert hij vol enthousiasme alles uit. Wordt hij
dan nooit eens rustig? Jawel, en hij kan ook dapper, lief en behulpzaam
zijn. Vrolijk, warm fantasieverhaaltje, geschikt om voor te lezen voor het
slapengaan. Hoewel de tekst wat springerig en niet altijd aanneembaar
is (een pasgeborene die zijn mama bijna omver knuffelt), maken de
kleurrijke illustraties alles goed. Deze sfeervolle prenten, over volle
dubbele pagina's, zijn van een kleurintensiteit die kinderen aanspreekt.
Met haar gemengde techniek op basis van ecoline en potlood creëert de
maakster een geheimzinnige en wonderlijke wereld met een knipoog naar
de mensenwereld. Aantrekkelijk prentenboek met stevige pagina’s en
geheimzinnig donkergekleurd omslag waar tegen het kleurrijke draakje en
de felgekleurde titel goed contrasteren. Kijk- en voorleesverhaaltje, vooral
herkenbaar voor drukke kinderen of kinderen met ADHD, hoewel daar nergens
expliciet naar wordt verwezen. Vanaf ca. 4 jaar. J.H.J.B. Boelens

2013-25-4396

Gemert, Gerard van • Het dierenelftal van Milan
Het dierenelftal van Milan / tekst: Gerard van Gemert ; illustraties: Mark Janssen. Hasselt ; Amsterdam : Clavis, [2014]. - 26 ongenummerde pagina's : illustraties ; 27
cm. - (De Voetbalbengels ; [4])
ISBN 978-90-448-2110-9

Jarige Milan neemt zijn voetbalteam mee naar de dierentuin. Daar
fantaseren zij met elkaar over een dierenvoetbalteam met dieren die ze
daar tegenkomen. Zo is scoren met de olifant in de goal onmogelijk. Met een
giraf in de spits gaat elke hoge bal erin en een zebra kan alles dichtlopen.
Natuurlijk is dat allemaal fantasie en de vrienden concluderen dat ze toch
liever met elkaar voetballen. Aan het eind worden ze verrast door een
aapje dat er met de bal vandoor gaat. Iets dat de oplettende kijker al vanaf
het begin van het verhaal zag aankomen. Eens te meer blijkt dat je een
tegenstander dus nooit mag onderschatten. Fantasieverhaal dat zich prima
laat voorlezen. De illustraties beslaan een dubbele pagina en vullen het
verhaal aan. Het boek is geschikt voor jonge voetballiefhebbers en is het
vierde deel uit de serie ‘De Voetbalbengels’*, waarin in elk deel een andere
speler centraal staat. Op het kleurrijke omslag een afbeelding van het
voetbalteam in actie met een aantal dieren uit de dierentuin in sportkleding.
Vanaf ca. 4 jaar. Stefan Rovers

©2014 NBD|Biblion

*'Het suikerfeest van Sami',
2012-15-3486 (2012/40).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sr
: AK
: € 14.95
: J1/
: 3 / 186
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2013-48-3848

Heruitgave

Haan, Linda de • Koning & koning

Op een vanzelfsprekende manier komt
homoseksualiteit aan de orde.

Koning & koning / Linda de Haan & Stern Nijland. - 4e druk. - [Burgum] : Heerlijk,
[2013]. - 30 ongenummerde pagina's : illustraties ; 20 × 20 cm. - 1e druk: Haarlem :
Gottmer, 2000.
ISBN 978-90-9027572-7

De oude koningin is naarstig op zoek naar een huwbare prinses. Ze wil
met pensioen, maar dan moet eerst haar zoon en kroonprins getrouwd
zijn. Uit alle delen van de wereld stromen de prinsessen toe, maar geen
van hen valt in de smaak. Totdat prinses Madelief ten tonele verschijnt,
in gezelschap van haar broer. Op hem raakt de prins smoorverliefd. Ze
trouwen en zo eindigt ook dit sprookje gelukkig. Geestig prentenboek,
voorzien van bonte illustraties in gemengde techniek, die veel humoristische
details laten zien. Opvallend is de vanzelfsprekende manier waarop over
homoseksualiteit wordt gesproken voor deze leeftijdsgroep. Ook bruikbaar
voor homo's die hun geaardheid kenbaar willen maken. Vanaf ca. 5 jaar.
W. van der Pennen-Schleicher

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: AK
: € 9.95
: 5 / 208

2012-27-0316

Hest, Pimm van • Een buik vol geheimen
Een buik vol geheimen / [tekst:] Pimm van Hest ; & [ill.:] Nynke Talsma. - Hasselt ;
Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2013. - [26] p : ill ; 30 cm
ISBN 978-90-448-1843-7

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 51 / 264

Moira (ik-figuur) heeft een geheimpje dat ze met niemand kan delen: ze heeft
een gaatje in haar maillot gemaakt. Als ze later stiekem haar peer weggooit,
besluit ze daar óók een geheim van te maken. Zo ontstaan er steeds meer
geheimpjes en dat voelt helemaal niet fijn. Zou ze haar geheimen niet beter
kunnen delen? Dit mooi uitgevoerde prentenboek probeert kleine lezertjes op
grappige en ontroerende wijze te laten inzien dat (ondeugende) vergissingen
menselijk zijn en dat hier geen geheimen van gemaakt hoeven te worden.
Eerlijkheid duurt het langst en voelt voor iedereen het allerfijnst! De vrolijke,
aandoenlijke illustraties zijn neergezet in zachte tinten en tonen voornamelijk
Moira met haar familie of vriendje Benjamin; hun gezichtsuitdrukkingen
en emoties zijn veelzeggend en treffend. De tekst, soms over een enkele,
soms over een dubbele pagina uitgespreid, is gecentreerd gedrukt in een
duidelijke zwarte schreefletter en hier en daar klein, vet of schuin gezet om
de woorden kracht bij te zetten. Verzorgde uitgave voor kinderen vanaf ca. 4
jaar. S. Mulders

©2014 NBD|Biblion
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2013-25-4949

Hoera • Hoera, sneeuw!
Hoera, sneeuw! : vijf betoverende winterverhalen / [vert. uit het Duits]. - Rijswijk : De
Vier Windstreken, cop. 2013. - 138 p : ill ; 29 cm. - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da!
- Zürich : NordSüd, cop. 2013.
ISBN 978-90-5116-329-2

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 18.95
Volgnummer
: 45 / 196

Deze grote, stevige uitgave bevat vijf verhalen, die eerder afzonderlijk
als prentenboek zijn verschenen. Het centrale thema in alle verhalen is
de winter. In ‘Kleine IJsbeer en de bange haas’ redt het bekende ijsbeertje
Lars een haas uit een diepe kuil, waarna de twee een spannend avontuur
beleven. ‘Onderweg naar…’ gaat over het arme weesmeisje Lucie, dat
eenzaam door de winternacht dwaalt en overal wordt weggestuurd. In ‘Felix
in de sneeuw’ speelt een jong hondje zo uitgelaten in de sneeuw dat hij
verdwaalt in het bos. ‘Alina, Aluna en de Hoeders van de Twaalf Maanden’
is een bewerking van een Oost-Europees sprookje dat lijkt op Vrouw Holle,
maar in dit verhaal komt het boze zusje tot inkeer. En in ‘Het allerkleinste
sneeuwvlokje’ vertellen sneeuwvlokken elkaar over hun lievelingsplekjes
op aarde. De verhalen zijn verschillend, maar goed van stijl en allemaal
warm en sfeervol geschreven. De dierenverhalen zijn al voor oudere peuters
en jonge kleuters geschikt, terwijl de sprookjesachtige verhalen pas voor
oudere kleuters aantrekkelijk zijn. Alle verhalen zijn voorzien van sfeervolle
illustraties van verschillende illustratoren; veelal pentekeningen ingekleurd
met waterverf. Een aantrekkelijk en ook kwalitatief goed voorleesboek voor
koude winteravonden. Vanaf ca. 4 jaar. Edda Rekers-Hazelhoff

2013-25-4657

Hollander, Vivian den • Slimme rijmpjes en gekke geheimpjes
Slimme rijmpjes en gekke geheimpjes / Vivian den Hollander ; met ill. van Dagmar
Stam. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2013. - [104] p : ill ; 23×23 cm. Bevat: Ssst, niet verklappen! ; Wie rijmt er mee? ; Slagroom op je snoet! - Oorspr.
uitg.: 2007, 2008, 2009.
ISBN 978-90-00-33020-1

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 15.00
Volgnummer
: 48 / 302

Bundeling van drie eerder los verschenen boeken over Lisa en Jimmy. In
'Ssst, niet verklappen!’ (2007) moet Lisa van papa een geheim bewaren. Hij
heeft namelijk een verrassing voor mama, omdat ze vijf jaar getrouwd zijn.
Lisa besluit samen met Jimmy ook een verrassing te zorgen. Maar of papa
en mama daar zo blijk mee zullen zijn… In ‘Wie rijmt er mee?’(2008) leren
Lisa en Jimmy op school van alles over woorden: met welke letter ze kunnen
beginnen, dat ze kunnen rijmen en hoe ze klinken. Ineens ontdekken Lisa en
Jimmy overal letters en woorden. In ‘Slagroom op je snoet’ (2009) mogen
Lisa en Jimmy in hun pyjama naar school, waar ze met hun klasgenoten gaan
ontbijten. Dat ziet er grappig uit! Elk verhaal wordt in enkele hoofdstukken
verteld. Net als in de andere boeken over Lisa en Jimmy nemen de kleurige
illustraties een prominente plaats in. De afgeronde hoofdstukjes/verhaaltjes
houden verband met elkaar, maar zijn los van elkaar goed te volgen, hebben
een prettige voorleeslengte en een goedlopende tekst. Ze stralen een warme,
veilige sfeer uit. In vierkant formaat, met tekst in tweekolommendruk en op
het roze/rode omslag een vrolijke afbeelding van Lisa en Jimmy. Vanaf ca. 4
jaar. Redactie
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2013-21-1359

Joyce, James • De katten van Kopenhagen
De katten van Kopenhagen / James Joyce ; met ill. van Wolf Erlbruch ; vert. [uit het
Engels] door Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes. - [Hoorn] : Hoogland & Van
Klaveren, [2013]. - [36] p : ill ; 25×29 cm. - Vert. van: The cats of Copenhagen. Dublin : Ithys Press, 2012.
ISBN 978-90-896713-9-4

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 13.50
Volgnummer
: 5 / 213

Opa James Joyce – de schrijver in eigen persoon – schrijft zijn 4-jarige
kleinzoon Stephen vanuit Kopenhagen een brief. Hij beklaagt zich over het
feit dat er geen katten zijn in Kopenhagen, maar wel veel vis, fietsende
jongetjes in rode tenues en bovenal luie agenten. Agenten die de hele
dag in bed liggen, dikke Deense sigaren roken en karnemelk drinken. Bij
een volgend bezoek aan Kopenhagen neemt opa wel een kat mee die
dienst doet als verkeersregelaar, maar ja, die steelt dan wel weer vis. Het
oblong prentenboek heeft weinig tekst en eindigt met een vraag aan de
kleinzoon ‘Nou wat denk je d’r van?’. Uitgangspunt zijn twee brieven van
de auteur die in 1936 werden geschreven. Dit boek is gebaseerd op de
tweede brief en volgt op de brief/het boek ‘The cat en the devil’, waarin
de auteur zijn kleinkind een snoepjeskat had gestuurd. De krijttekeningen
ogen heel kinderlijk, maar hebben verrassend veel uitdrukkingskracht. Soms
zijn de tekeningen ingekleurd met krijt, dan weer kalig, alleen een krijtlijn.
Een grappig, fantasievol en ongewoon prentenboek met absurdistische
observaties waarbij de tekeningen van Wolf Erlbruch weer een ongekende
originaliteit uitstralen. Vanaf ca. 4 jaar. Ton Jansen

2013-26-5944

Klassen, Jon • Deze hoed is niet van mij
Deze hoed is niet van mij / Jon Klassen ; [vert. uit het Engels: J.H. Gever]. - 1e dr. Haarlem : Gottmer, 2013. - [34] p : ill ; 21×29 cm. - Vert. van: This is not my hat. London : Walker Books, cop. 2012.
ISBN 978-90-257-5491-4

*2011-44-3135 (2012/13).
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 13.95
: J1/
: 45 / 204

Een kleine vis heeft een hoed gestolen van een grote vis. Terwijl hij wegzwemt
naar een plekje om zich te verstoppen, vertelt hij de lezer hoe dat in zijn
werk ging. Vol vertrouwen dat niemand hem ooit zal vinden, verdwijnt hij
tussen de waterplanten... Bijzonder, origineel prentenboek dat indruk maakt
door de geraffineerde eenvoud en knappe opbouw. In de eerste helft van
het verhaal zijn woord en beeld op elkaar afgestemd en vullen elkaar aan.
De fraaie illustraties in gedekte grijs-, bruin- en roodtinten komen goed uit
tegen het zwart van de diepzee. Er is oog voor belangrijke details: kleine
veranderingen in de stand van een vissenoog onthullen de gemoedstoestand
en witte luchtbelletjes zorgen voor dynamiek. In de tweede helft volgen beeld
en woord ieder een eigen verhaallijn, waardoor het verhaal humoristisch
wordt en nog aan kracht wint. De onuitgesproken slotscène is de kroon op het
werk. Ook de tekst getuigt van krachtige eenvoud. De Amerikaanse auteur
won meerdere prijzen voor zijn illustraties. Deze fraai uitgevoerde oblong
uitgave nodigt uit om telkens opnieuw voor te lezen en te bekijken. Eerder
verscheen van de auteur het al even humoristische prentenboek 'Ik wil mijn
hoed terug'*, waarin een beer op zoek is naar zijn hoed. Vanaf ca. 4 jaar.
S.E. van Zonneveld
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2013-25-4416

Lathouder, Janna de • Alles wat overblijft
Alles wat overblijft / [tekst:] Janna de Lathouder ; & [ill.:] Anne Schneider. - Hasselt ;
Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2013. - [26] p : ill ; 30 cm
ISBN 978-90-448-2033-1

Uil is een vreemde vogel, vinden de andere dieren. Jammer voor Uil, want
die zou nu juist graag eens bezoek krijgen. Maar er past niemand in zijn
huis, omdat hij alles (Alles Wat Overblijft) verzamelt. Eekhoorn laat het
daar niet bij zitten. Samen ontdekken Uil en Eekhoorn waarom Uil zoveel
verzamelt. Achter elk voorwerp schuilt een verhaal, en zonder die spullen is
Uil bang dat hij zijn herinneringen zal vergeten. Eekhoorn vindt een oplossing,
waardoor alle dieren graag bij Uil op bezoek komen. Dit prentenboek bevat
vrij veel tekst tegen de achtergrond van paginagrote, geschilderde illustraties.
Die zijn rijk aan details, waardoor het verhaal wordt aangevuld. Eekhoorn
gebruikt bijvoorbeeld een paraplu om rommel in te verzamelen en laat die
aan een touwtje uit Uils boom zakken. Een sfeervol geïllustreerd prentenboek
over de behoefte aan het onthouden van leuke herinneringen, de behoefte
aan vrienden en de kortzichtigheid van vooroordelen. Uil lijkt vreemd,
maar blijkt heel leuk gezelschap te zijn. Winnaar van de internationale
illustratorenwedstrijd Key Colours 2012. Vanaf ca. 4 jaar. Elizabeth Kooman

Winnaar illustratorenwedstrijd Key
Colours 2012.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 51 / 275

2013-26-5947

O'Byrne, Nicola • Pas op! Dit boek bijt!
Pas op! Dit boek bijt! / Nicola O'Byrne ; met tekst van Nick Bromley ; [vert. uit het
Engels: J.H. Gever]. - 1e dr. - Haarlem : Gottmer, 2013. - [30] p : ill ; 30 cm. - Vert. van:
Open very carefully : a book with bite. - London : Nosy Crow, cop. 2013. - Omslagtitel.
ISBN 978-90-257-5500-3

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 9.95
: J1/
: 45 / 223

‘Er was eens, lang geleden’ en afgaande op de illustratie ernaast (en gezien
het titelblad) verwacht je een navertelling van het sprookje van het lelijke
eendje. Maar dan verschijnt er onder aan de pagina opeens de groene staart
van een krokodil. Al snel neemt de krokodil op de pagina steeds meer ruimte
in. Hij begint zelfs letters op te eten, hele woorden, zinnen. Het lelijke eendje
probeert de krokodil in slaap te krijgen en als dat gelukt is, tekent hij een roze
tutu bij het dier. Als de krokodil wakker wordt, wil hij het boek uit en eet zich
letterlijk door het achterkaft heen. Uitermate humoristisch prentenboek waar
voorlezer en kind enorm veel plezier aan zullen beleven. Zo’n prentenboek
waar een kind steeds weer naar zal vragen, omdat het actief bij het verhaal
wordt betrokken (als het lelijke eendje wil dat de krokodil gaat slapen, wordt
gevraagd het boek zachtjes heen en weer te wiegen). Het slot is spannend,
want de krokodil probeert echt uit het boek te komen. En als de kleuter het
boek goed schudt, weet krokodil een gat in de laatste bladzijde en het omslag
te maken. Een aanrader. Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx
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2013-27-0382

Ormerod, Jan • Broertje ruilen
Broertje ruilen / geschreven door Jan Ormerod ; & getekend door Andrew Joyner ; [vert.
uit het Engels Studio Bos]. - 1e dr. - Amsterdam : Leopold, 2013. - [32] p : ill ; 26 cm. Vert. van: The swap. - Surry Hills, N.S.W. : Little Hare, 2013.
ISBN 978-90-258-6467-5

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 13.95
: J1/J2/EX/
: 47 / 269

Kaatje Krokodil heeft een babybroertje gekregen. Haar moeder is gek op hem,
maar Kaatje vindt haar broertje stom. Hij kwijlt en stinkt en Kaatje kan nu
niet meer bij haar moeder op schoot. Wanneer haar moeder een hoed gaat
ruilen, besluit Kaatje bij de babywinkel haar broertje te ruilen. De Australische
illustratrice/schrijfster Jan Omerod (1946-2013) heeft het verhaal goed
opgebouwd. De kenmerken van het babybroertje komen heel vanzelfsprekend
een voor een aan bod en worden daarna mooi herhaald bij de andere
babydieren. Kaatjes jaloezie wordt steeds een graadje erger, waardoor haar
besluit heel logisch lijkt. De tekeningen van Andrew Yoyner laten steeds meer
zien dan de tekst vertelt, zoals de vieze luier vol visgraatjes en kikkerpootjes,
en Kaatje die met veel moeite de buggy met een babyolifant duwt. De
pastelkleuren van de tekeningen zorgen voor een enigszins fletse uitstraling;
gelukkig zijn de cartooneske figuren wel expressief. En het groen van de
krokodillenfamilie valt lekker op. Humoristisch verhaal over hoe oudste
kinderen gezinsuitbreiding kunnen ervaren. Vanaf ca. 4 jaar. Inger Bos

2013-25-4954

Pfister, Marcus • Bonte beesten A.B.C.
Bonte beesten A.B.C. / Marcus Pfister ; vertaling [uit het Duits] van Maria van
Donkelaar. - Rijswijk : De Vier Windstreken, [2013]. - 28 ongenummerde pagina's :
illustraties ; 26 cm + Met poster. - Vertaling van: Mein kunterbuntes Tier-ABC. - Zürich :
NordSüd Verlag, 2013.
ISBN 978-90-5116-336-0

*poster wordt meegeleverd.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: di
: AP
: € 14.95
: J1/
: 51 / 282

Dieren-ABC-boek van de auteur van het bekende prentenboek 'De mooiste
vis van de zee'. Op elke pagina wordt telkens een van de letters van het
ABC behandeld. Bovenaan staat daarbij de betreffende letter zowel in
hoofd- als kleine letter afgebeeld. Het dier in kwestie is met een speciale
verfdruktechniek aangebracht, waarbij meestal ook de achtergrond gekleurd
is of soms juist wit is gelaten. Onder elke afbeelding is ruimte voor een
eenvoudig, tweeregelig rijmend vers, dat een kenmerk van het dier in kwestie
benoemt, bv. 'Langoor, die naam past bij mij /ik ren en spring graag in de
wei'. Daaronder staat in kleine letters het terugkerende zinnetje 'Ik ben een
haas', etc. Soms wordt een onbekend dier gebruikt om de eenvoudige reden
dat er geen bekende dieren zijn te bedenken met bijvoorbeeld een beginletter
q. Het probleem bij de x is op humoristische wijze opgelost met de vondst
van het xylofoondier. Alle dieren zijn enerzijds vrij levenloos geïllustreerd
en hebben anderzijds een erg hoog knuffelgehalte. Deze uitgave zal zeker
bruikbaar kunnen zijn bij het aanleren van het alfabet. Achterin is een poster
gevoegd met daarop alle genoemde dieren en hun letters*. Vrij eenvoudig
ABC-boek, maar zeker het aanschaffen waard. Niet briljant, wel aardig. Vanaf
ca. 3 jaar. Silvester van der Pol
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2012-45-0476

Heruitgave

Remmerts de Vries, Daan • Blote beer

Verscheen oorspronkelijk als tekstloos
prentenboek.

Blote beer / Daan Remmerts de Vries. - [Hoorn] : Hoogland & Van Klaveren, [2013].
- 28 ongenummerde pagina's : illustraties ; 32 cm. - Oorspronkelijke uitgave als
woordloos prentenboek: Amsterdam : Querido, 1998.
ISBN 978-90-896713-2-5

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 13.50
Volgnummer
: 1 / 248

Als Lotje en Beer samen gaan zwemmen, is Beer hogelijk verbaasd dat
Lotje haar kleren uittrekt. Maar dan blijkt Beer ook een ritsje te hebben in
zijn vacht. Lotje helpt hem uit zijn berenjas. Na de zwempartij is vacht van
Beer opeens verdwenen. Samen gaan ze ernaar op zoek. Beer schaamt zich
voor zijn blootheid en de andere dieren lachen hem ook nog uit. Gelukkig
vinden ze de vacht weer terug. De illustraties zijn expressief en kleurrijk,
uitgevoerd in een gemengde collage-achtige techniek van verf, inkt en stoffen
met patroontjes. De emoties van de dieren worden door houding en mimiek
sterk neergezet en zijn voor jonge kinderen herkenbaar en benoembaar. De
tekst op rijm is niet zo sterk en voegt weinig extra’s toe aan het verhaal. Dit
boek verscheen eerder (1998) als tekstloos prentenboek. Vanaf ca. 4 jaar.
Marije van der Schaaf

2013-25-4397

Rieu, Jean-Philippe • Elfje Marie in de sneeuw
Elfje Marie in de sneeuw / [tekst] Jean-Philippe Rieu ; & [ill.] Mark Janssen. - Hasselt ;
Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2013. - [25] p : ill ; 27 cm + dvd
ISBN 978-90-448-2111-6

Lekker slapen in de zachte pluimstaart van Mini de eekhoorn of
voortgetrokken worden op die grote staart als de wereld helemaal wit is
geworden: Elfje Marie vindt de winter heerlijk. Ze heeft met haar vriendjes
veel plezier totdat Mini uit de bocht vliegt en Elfje Marie in een grote hoop
sneeuw verdwijnt. Marie is in het donker, onder de grond terechtgekomen en
dat is heel eng. Gelukkig vindt ze ook daar weer een vriendje dat haar helpt
de weg terug te vinden. Prentenboek waarvan de pagina's geheel gevuld
zijn met sfeervolle, gelaagd geschilderde illustraties waarin op fantasievolle
manier het licht en ook het donker, kleurrijk worden verbeeld. Marie ontdekt
onder de grond een verrassende wereld waarin veel meer kleur en leven
is dan je zou verwachten. Vanuit het perspectief van Elfje Marie en de mol
kunnen kinderen meemaken wat zich in de winter onder de grond afspeelt ter
voorbereiding op de lente. Het is een mooie ontdekking dat je niet bang hoeft
te zijn voor het donker. Ook in het donker is van alles te vinden wat je kan
verrassen en blij maken. Vierde prentenboek over elfje Marie. Ook verschenen
in Maastrichts dialect*. Met dvd, waarop het verhaal wordt voorgelezen
(Nederlands en Maastrichts) bij de illustraties, met muziek van de auteur en
een interview. Vanaf ca. 4 jaar. G.J. Jolink

©2014 NBD|Biblion

*wordt niet op a.i. aangeboden. Met dvd.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: AK
: € 18.95
: 50 / 289
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2013-43-5514

Schamp, Tom • Otto met vakantie naar de zon
Otto met vakantie naar de zon / Tom Schamp. - Tielt : Lannoo, [2013]. - 32
ongenummerde pagina's : illustraties ; 35 cm. - Keerdruk met: Otto met vakantie
naar de sneeuw. - Oorspronkelijke titel: Otto in de sneeuw. - Copyright 2010. Omslag vermeldt: Lannoo's lusboek en Dubbelboek. - Oorspronkelijke titel: Otto in de
luchthaven. - Copyright 2012.
ISBN 978-94-01-41218-6

*2010-26-0878 (2010/51).
**2012-26-3978 (2013/02).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 19.00
Volgnummer
: 51 / 290

De gelauwerde Vlaamse illustrator Tom Schamp bundelde de eerder
uitgebrachte ‘Otto in de sneeuw’* en ‘Otto in de luchthaven’** op dusdanig
knappe wijze dat ze een prachtig geheel vormen. De verhalen over Otto
de kat zijn zogenaamde lusboeken, die je in twee richtingen kunt lezen.
Bovendien kun je deze uitgave omkeren, om het tweede verhaal te lezen.
We volgen Otto en zijn vader in het ene verhaal op hun autoreis naar de
wintersport en in het andere verhaal reizen Otto en zijn vader met het
vliegtuig naar de zon. De illustraties zijn een lust voor het oog en staan
garant voor uren kijkplezier. Zelfs als je het boek meerdere malen hebt
gelezen, zul je nieuwe verrassende elementen ontdekken. De jonge lezer
zal genieten van de kleurrijke, humoristische tekeningen waarin zoveel te
ontdekken valt en de vele grapjes van de illustrator zullen volwassenen
absoluut bekoren. Zo staan er op de luchthavenborden Rio de Fevreiro,
Caipirinha, Sydney (Pollack) en de vlucht naar Dallas Da1963 is deceased,
een verwijzing naar de moord op J.F. Kennedy. Kortom, een heerlijk boek
waar iedereen van zal genieten. Uitgave in groot formaat, waarvan alleen de
hardkartonnen pagina's afgeronde hoeken hebben. Zeer geslaagde uitgave.
Vanaf ca. 5 jaar. F.P. Blauwhoff

2013-37-1258

Simoen, Jan • De bevroren zee
De bevroren zee / tekst Jan Simoen ; illustraties Riske Lemmens. - Wielsbeke : De
Eenhoorn, [2013]. - 26 ongenummerde pagina's : illustraties ; 31 cm
ISBN 978-90-5838-892-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: ze
: AK
: € 14.50
: 5 / 240

Sam beleeft op het strand met zijn emmertje en zijn schepje allerlei
denkbeeldige avonturen. De zee is daarbij een belangrijke medespeler: die
spoelt schatten aan, speelt een rol in zijn verhalen en spreekt zelfs tot Sam.
Maar in de winter bevriest de zee en blijft hij stil. De branding is veranderd
in een landschap vol ijsschotsen. Sam voelt zich buitengesloten. De zee
houdt letterlijk zijn strandkarretje gevangen in het ijs. Maar als het ijs begint
te smelten, maakt de zee het gelukkig weer goed met hem: hij heeft voor
Sam een duikboot meegebracht waarmee Sam de wereld onder water kan
verkennen. In dit bijzondere prentenboek speelt eigenlijk de zee de hoofdrol.
De in fraaie kleuren geschilderde illustraties, die telkens een hele spread
beslaan, tonen de weidsheid van het kustlandschap, waarin Sam helemaal
op kan gaan. Een prentenboek dat verwondering oproept, gebaseerd op een
jeugdherinnering van schrijver Jan Simoen. Na het overlijden van Simoen in
2013 werd de tekst door Edward van de Vendel afgerond. Vanaf ca. 4 jaar.
Ingeborg Hendriks
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2013-27-0364

Sneeuwman • De sneeuwman en de sneeuwhond
De sneeuwman en de sneeuwhond / gebaseerd op de karakters gecree͏̈rd door
Raymond Briggs en het verhaal van Hilary Audus en Joanna Harrison ; vertaling
[uit het Engels] Mascha de Vries. - 1e druk. - Amsterdam : Rubinstein, 2013. - 32
ongenummerde pagina's : tekeningen ; 30 cm. - Vertaling van het e-boek: The
snowman and the snowdog. - London : Penquin Books Ltd., 2013. - Vervolg op: De
sneeuwman.
ISBN 978-90-476-1516-3

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 12.95
: J1/EX/
: 51 / 293

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 11.95
: J1/
: 44 / 255

Billy’s hond is al oud en enkele maanden na de verhuizing sterft de hond.
Samen met zijn moeder begraaft Billy hem in de tuin. Op een winterse
dag maakt Billy een mooie sneeuwman, en ook een sneeuwhond. Rond
middernacht komen de sneeuwman en sneeuwhond tot leven en nemen ze
Billy mee op reis naar de Noordpool. De volgende dag blijkt er een vrolijk
hondje in huis te zijn, maar de sneeuwman is gesmolten in de ochtendzon.
Het verhaal is een vervolg op het zeer succesvolle tekstloze prentenboek
‘De Sneeuwman’ (uit 1978) dat ook verfilmd is, maar kan ook los daarvan
(voor)gelezen worden. Mooi is de wijze waarop een link met het boek uit
1978 wordt gelegd (de doos met attributen voor een sneeuwman die Billy in
het huis vindt). Ook dit prentenboek kent een filmische opbouw en tekst en
beeld sluiten naadloos op elkaar aan. Het slot is enerzijds wensvervullend
(onduidelijk is of zijn moeder ook wil dat er weer een hondje is), maar ook wat
melancholiek, omdat de vriendelijke sneeuwman is gesmolten. De sfeervolle
pastelachtige potloodtekeningen beslaan soms een hele pagina of zijn tussen
de tekst geplaatst. Een heerlijk prentenboek voor oudere peuters en kleuters.
Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx

2013-39-2671

Teckentrup, Britta • Een boom vol herinneringen
Een boom vol herinneringen / Britta Teckentrup ; [vert. uit het Engels: J.H. Gever]. - 1e
dr. - Haarlem : Gottmer, 2013. - [26] p : ill ; 26×26 cm. - Vert. van: The memory tree. Sydney : Orchard Books, cop. 2013.
ISBN 978-90-257-5438-9

Vos heeft een lang en gelukkig leven in het bos gehad en is nu heel erg moe.
Hij gaat liggen op zijn favoriete plekje en valt daar voorgoed in slaap. Zijn
vrienden Uil, Eekhoorn, Wezel, Beer, Hert, Vogel, Konijn en Muis gaan eerst
wat droevig bij hem zitten, maar al gauw vertellen ze elkaar verhalen over de
speciale momenten die ieder met Vos heeft gedeeld. Door deze vele verhalen
ontstaat er een boom aan herinneringen, die steeds groter en sterker groeit.
Op die manier blijft Vos toch altijd bij zijn vrienden. Vierkant prentenboek
met een lief en troostrijk verhaal over herinneringen die achterblijven als
een geliefde sterft. De eenvoudige tekst, in duidelijke schreefloze letters,
is gedrukt op de witte gedeelten in de mooie expressieve illustraties die
steeds een dubbele pagina beslaan. De illustraties, gemaakt in verf en
stempeltechniek, zijn sober van kleur, maar worden vrolijker als er mooie
herinneringen worden verteld. Sfeervol positief verhaal dat aansluit bij de
belevingswereld van jonge kinderen. Het biedt prima mogelijkheden voor
gesprekjes over doodgaan. Vanaf ca. 4 jaar. Ria Scholten-Boswerger
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Thomas, Valerie • Hennie de Heks en de piraten
Hennie de Heks en de piraten / tekst Valerie Thomas ; en illustraties Korky Paul ;
vertaling [uit het Engels]: Loes Randazzo. - Amsterdam : Memphis Belle, [2013].
- 26 ongenummerde pagina's : illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Winnies pirate
adventure. - Oxford : Oxford University Press, 2013.
ISBN 978-90-894100-0-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
: AK
: € 12.95
: J1/J2/EX/
: 45 / 239

Hennie de Heks wordt uitgenodigd voor een verkleedfeestje en tovert zichzelf
om tot piraat en haar zwarte kat Helmer tot papegaai. Op het feest blijken
veel meer piraten te zijn, die graag samen een schat willen zoeken. Hennie
tovert een piratenschip waarmee ze naar Schateiland vertrekken en na tal
van humoristische avonturen ten slotte met een grote knal én met schat en
al op het feest terugkeren. De vrolijk gekleurde, gedetailleerde illustraties
in gemengde techniek spreken zeer tot de verbeelding en nodigen uit om
steeds weer nieuw grapjes te ontdekken. Verrassend is dat voor de laatste
illustratie het boek een kwartslag gedraaid moet worden, want dat verhoogt
de aandacht voor de terugkomst op het feest. De tekst, gedrukt in een
duidelijke, zwarte drukletter, staat in de platen en bedient zich soms van
handgeschreven uitroepen of een extra groot lettertype. Zelfs na vele titels
blijft Hennie de Heks boeien. Vanaf ca. 4 jaar. Nelleke Hulscher-Meihuizen

2013-27-0344

Timmers, Leo • Wij samen op stap
Wij samen op stap / beeldverhaal van Leo Timmers ; met tekst van Jean Reidy ; en
bew. [van uit het Engels] van Bart Moeyaert. - Amsterdam [ect.] : Querido, 2013. - [32]
p : ill ; 26×26 cm. - Vert. van: All through my town. - New York : Querido, cop. 2013.
ISBN 978-90-451-1589-4

*2011-27-0438 (2011/46).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 50 / 297

Elke dag om klokslag zeven komt de hele stad tot leven. Zo begint het
verhaal waarin we kennismaken met moeder konijn en haar kind. Zij gaan
samen met de kinderwagen op stap en komen zo langs allerlei winkels,
bedrijven en plekken die onderdeel zijn van de drukte en bedrijvigheid
in een stad: de markt, een schoolplein en in het ziekenhuis. Met de bus
gaan ze weer terug naar huis. Eenmaal thuis valt moeder vermoeid in haar
stoel in slaap, terwijl haar kind alle gebeurtenissen van die dag nog eens
naspeelt. Vrolijk, vierkant prentenboek vol gepersonifieerde dieren waarin
een dierenkind kennismaakt met de drukte van de stad. De fraaie tekst op
rijm beslaat twee tot zes regels per dubbele pagina (gedrukt in een duidelijke,
schreefloze letter zonder hoofdletters of interpunctie) en is ondergeschikt aan
de vrolijke, kleurrijke en kenmerkende tekeningen. De illustraties nodigen uit
om vaak te bekijken en steeds weer nieuwe dingen te ontdekken. Ze zullen
zeker herkenning oproepen en voor gespreksstof zorgen. Op het omslag
wandelt moeder konijn met haar kind in de wandelwagen langs een winkel.
De illustrator is meerdere malen bekroond door de Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen en kreeg in 2012 een Boekenpauw voor 'Boem'*. Vanaf ca. 4 jaar.
Stefan Rovers
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4-6 jaar Prentenboeken
2013-25-4909

Vanden Heede, Sylvia • Het grote voorleesboek van Vos en
Haas
Het grote voorleesboek van Vos en Haas / Sylvia Vanden Heede ; met tek. van Thé
Tjong-Khing. - Tielt : Lannoo, cop. 2013. - [72] p : ill ; 33 cm. - Bevat: Een buur voor
Vos en Haas ; Vos en Haas op zoek naar koek ; Vos en Haas en het feest van Uil ; Vos
en Haas blauw is saai. - Oorspr. uitg.: 2006, 2006, 2008, 2008.
ISBN 978-94-01-41219-3

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 19.99
Volgnummer
: 45 / 244

Grootformaat, gebonden prentenboek over Vos en Haas, over wie al vele
geslaagde uitgaven verschenen. In deze uitgave zijn vier prentenboeken
gebundeld, die eerder afzonderlijk in hardkartonnen edities zijn uitgebracht.
In ‘Een buur voor Vos en Haas’ helpen Vos en Haas hun kersverse buurman
Uil met het uitpakken van zijn vele verhuisdozen. In ‘Op zoek naar koek’
heeft Vos enorme trek in koek. Als hij na een hele dag zoeken met lege
handen thuiskomt, wordt hij verwelkomd door heerlijke bakluchten en een
verrassing van Haas en Uil. In ‘Het feest van Uil’ krijgt Uil van Vos en Haas
kaarsjes op zijn verjaardagstaart, maar weet hij niet wat hij daarmee moet
doen. En in ‘Blauw is saai’ bedenken Vos en Haas allerlei dingen met hun
lievelingskleuren die ze leuk of lekker vinden. De vriendelijke, met humor
vertelde verhalen zijn uitstekend te volgen op de grote, gedetailleerde
pentekeningen, die in zeer sprekende tinten zijn ingekleurd met aquarel.
De platen hebben zo veel te bieden dat ze ook los van de tekst bekeken
kunnen worden of als uitgangspunt kunnen dienen voor een gesprek, ook in
de klas of kinderopvang. Beginnende lezers kunnen zich aan de tekst wagen.
Hierin worden veelvuldig woorden of zinnen benadrukt door ze extra groot te
drukken. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

2013-27-0400

Velthuijs, Max • Het rode kippetje en andere dierenverhalen
Het rode kippetje en andere dierenverhalen / Max Velthuijs. - Eerste druk in deze
samenstelling. - Amsterdam : Leopold, 2013. - 121 pagina's : illustraties ; 26 cm.
- Bevat: Het rode kippetje. - Oorspronkelijke uitgave: 1995 ; De eend en de vos. Oorspronkelijke uitgave: 1985 ; De beer en het varkentje. - Oorspronkelijke uitgave:
1986 ; De gevaarlijke reis. - Oorspronkelijke titel: Een belangrijk bericht. - Den Haag :
Stichting het Nederlandse PTT Museum, 1996.
ISBN 978-90-258-6425-5

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 3 / 214

Bundel met vier eerder uitgegeven dierenverhalen (1987-1996). In ‘Het rode
kippetje’ werkt een kippetje heel hard, terwijl de andere dieren lanterfanten
en haar niet willen helpen. Maar als ze na al haar werk heerlijk brood heeft
gebakken, staan ze ineens allemaal klaar. In ‘De eend en de vos’ wil een
hongerige vos graag de eend opeten, maar de eend is hem steeds te slim af.
Als eend de vos redt uit een kuil, blijkt dat ze best vrienden kunnen worden.
In ‘De beer en het varkentje’ krijgt een luie beer in de winter honger. Gelukkig
wil het varkentje, dat wel eten heeft verzameld, hem toch onderdak geven.
En in het laatste verhaal, ‘De gevaarlijke reis’, zet de trouwste dienaar
van de koning, een krokodil, werkelijk alles op alles om een brief van de
koning in Amerika te bezorgen. De verhalen zijn verbeeld in de voor Velthuijs
karakteristieke, omkaderde illustraties als kleine schilderijen, in warme
kleuren en met zwart dun omlijnde figuren. De eenvoudige, veelzeggende
tekst is steeds onder de illustraties afgedrukt. De bundel is fraai uitgevoerd
op glanzend papier, met achter in beknopte informatie over het werk van
de auteur. Velthuijs overleed in 2005; in 2004 ontving hij de Hans Christian
Andersenprijs. Klassiek te noemen, fijne uitgave om voor te lezen. Vanaf ca. 4
jaar. Redactie
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4-6 jaar Voorleesboeken
2013-26-5984

Borghuis, Sunna • Scheetjesles en andere voorleesverhalen
over de bende van vier
Scheetjesles en andere voorleesverhalen over de bende van vier / Sunna Borghuis ;
met ill. van Harmen van Straaten. - 1e dr. - Haarlem : Gottmer, 2013. - 188 p :
ill ; 24×26 cm. - Gedeeltelijk eerder verschenen in: Het poepkasteel. - 2010 en:
Pistolenopa. - 2011.
ISBN 978-90-257-5324-5

*2010-08-5579 (2010/35) en
2011-26-5541 (2011/45).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: vh
:A
: € 17.95
: J1/
: 45 / 179

Eigenlijk is papa kind gebleven, want keer op keer weet hij samen met de
kinderen het huis weer op stelten te zetten met zijn wilde ideeën. Mama,
een carrièrevrouw, is bij thuiskomst niet altijd even blij met de chaos, maar
evenmin boos. Ze houdt de boel in het gareel. Kloeke bundel met tien
nieuwe voorleesverhalen over de bende van vier (pa een prettig gestoorde
kunstenaar en een meisjestweeling met broertje), aangevuld met de verhalen
die eerder verschenen in 'Het poepkasteel' en 'Pistolenopa'*. Dertig grappige,
warme en soms vertederende taferelen, geschreven met vaart en humor.
De korte zinnetjes met vlotte, komische dialogen, geplaatst in dubbele
kolommen, lezen prettig voor. Lettertype met schreefjes, gedrukt in een
ruime interlinie. De fraai gekleurde geestige illustraties, in losse tekenstijl
en in grootte verschillend, passen uitstekend bij de verhalen. Zwaar, stevig
gebonden vierkant boek met aantrekkelijk vrolijk omslag en gedrukt op zwaar
papier. Heerlijk hilarisch en luchtig voorleesvoer voor kinderen vanaf ca. 5
jaar. J.H.J.B. Boelens

2013-23-3072

De Kockere, Geert • Bo en het bos
Bo en het bos / Geert De Kockere ; met prenten van Tineke Van Hemeldonck. Antwerpen : Oogappel, cop. 2013. - 44 p : ill ; 24 cm
ISBN 978-90-223-2927-6

Dit boek bundelt tien verhalen over varkentje Bo dat op verkenning gaat in
het bos. Hij heeft aandacht voor kleine dingen, zoals mieren, slakken of kleine
diertjes onder een omgevallen boomstam. Hij probeert zich in te leven in
hoe het moet voelen om een boom of een beek te zijn. Bo stelt zich allerlei
vragen, zoals kinderen dat vaak doen. Hij fantaseert en vraagt zich af hoe
en waarom de dingen in het bos zijn zoals ze zijn. De korte verhalen hebben
een verrassende pointe en zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Ze zijn
herkenbaar, leren kinderen iets bij over de natuur en prikkelen de fantasie.
Het zijn fijnzinnige verhaaltjes met een filosofische inslag. Bij elk verhaal
horen drie illustratie in zachte kleuren, gemaakt in een gemengde techniek.
Ze geven de nieuwsgierigheid en de belevenissen van Bo sfeervol weer.
De tekst is eenvoudig, met korte zinnen, waardoor lezers vanaf ca. 7 jaar
de tekst vlug zelfstandig kunnen lezen. Ook boeiend als voorleesboek voor
kleuters vanaf ca. 5 jaar. Over Bo verschenen eerder drie prentenboeken*.
Ria de Schepper
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*'Bo is niet verliefd', 2012-47-2646
(2013/17).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: vh
:A
: € 14.95
: 51 / 254
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2013-26-5233

Feller, Pieter • Kolletje leert zwemmen
Kolletje leert zwemmen / [tekst] Pieter Feller ; & [tek.] Natascha Stenvert. Amsterdam : Moon, cop. 2013. - 76 p : ill ; 21 cm
ISBN 978-90-488-1831-0

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sr
:A
: € 12.95
: J1/EX/
: 44 / 212

Kolletje en Dirk mogen op zwemles. Ze zijn zo blij dat ze het iedereen
vertellen. Ze krijgen les van de lieve juf José, maar de eerste les gaan
ze helemaal niet zwemmen. De toversokken van Kolletje zorgen weer
voor bijzondere gebeurtenissen. Leuk, humoristisch voorleesboek uit
de reeks boeken over Kolletje. Prettig leesbaar, mede door de ruime
bladspiegel en korte hoofdstukken. Geïllustreerd met sfeervolle illustraties
in kleur. Herkenbare verhalen, waardoor het veel lezers uit de doelgroep zal
aanspreken. Met inhoudsopgave. Aantrekkelijk omslag met Kolletje en haar
vriendjes in het zwembad. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

2013-33-5104

Heruitgave

Frémery, Magali de • Oh nee, niet weer een boek!

Speciale heruitgave i.s.m. Stichting
Lezen en Schrijven.

Oh nee, niet weer een boek! / Magali de Frémery ; ill. Marcelle Schoenmaker. - [Laren] :
XC Werner, 2013. - [26] p : ill., portr ; 23×28 cm + cd / [muz. en liedteksten: Magali de Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 14.50
Frémery ... et al.]. - Uitg. in samenw. met Stichting Lezen & Schrijven. - Oorspr. uitg.:
Volgnummer
: 46 / 245
2010.
ISBN 978-90-815028-3-2

Olifant is jarig. Hij verheugt zich op het krijgen van veel speelgoed. Maar
al zijn vrienden brengen boeken mee. Van Muis krijgt hij een grappig boek,
van Egel een zielig boek, Schildpad komt met een spannend boek aanzetten
en Schaap geeft heel verlegen een romantisch boek. Zo gaat het de hele
middag door. Als het feestje is afgelopen zit Olifant teleurgesteld boven op
zijn stapel nieuwe cadeaus. Als de stapel omvalt, begint Olifant in een van
de opengevallen boeken te lezen… In dit prentenboek ontdekt Olifant (én
de lezer!) op eenvoudige, aandoenlijke en treffende manier de meerwaarde
van lezen, en de veelzijdigheid van emoties die lezen met zich meebrengt.
De vrij uitgebreide tekst laat zich goed voorlezen en wordt ondersteund door
zowel kleinere als paginavullende illustraties; deze zijn dynamisch, vrolijk van
sfeer en vlot van schilderstreek. Speciale heruitgave i.s.m. Stichting Lezen
en Schrijven in het kader van de Week van de Alfabetisering in september
2013. Er is ook een muzikale theatervoorstelling met dezelfde titel; het
boek bevat een cd met negen liedjes uit de voorstelling, die qua sfeer mooi
aansluiten op de verschillende soorten boeken uit het verhaal. Zie ook
www.nietweereenboek.nl. Vanaf ca. 4 jaar. Gonny Smeulders-Veltman
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2013-20-0500

Heruitgave

Hagen, Hans • Heel veel Jubelientje

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: vh
:A
: € 7.50
: 49 / 268

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Grieks 862
: 25 Sprookjes en Volksverhalen
:A
: € 13.95
: 51 / 333

Heel veel Jubelientje / Hans Hagen ; met tek. van Philip Hopman. - 3e dr. - Amsterdam
[etc.] : Querido, 2013. - 292 p : ill ; 22 cm. - 1e dr. deze uitg.: 2010. - Bevat: Jubelientje
legt een ei ; Jubelientje vangt een vriendje ; Jubelientje ontploft ; Jubelientje wil
winnen. - Oorspr. uitg.: Amsterdam : Van Goor, 1995, 1997, 1998, 2000.
ISBN 978-90-451-1617-4

Bundeling van vier boeken uit de Jubelientje-serie, verhaaltjes over een
grappig, ondernemend ongeveer 7-jarig meisje, haar vriendje Dirk-Jan en
haar laconieke oma. In 'Jubelientje legt een ei' legt Jubelientje om oma te
foppen een ei in het hok van haar schildpad. Maar dan ligt er ineens nog een
ei bij. Jubelientje vangt een klein hondje in 'Jubelientje vangt een vriendje'
en drinkt druppeldrank op een terras. Oma rijdt mee in het zijspan van een
motor. In 'Jubelientje ontploft' hoort Jubelientje dat haar vriendje Dirk-Jan
gaat verhuizen. Gelukkig gaat Dirk-Jan niet verder weg, maar dichterbij
wonen. Ieder deel bestaat uit een aantal levendige, vrolijke, afgeronde
verhaaltjes met veel dialoog, herkenbare situaties, humor en speels en
modern taalgebruik. Tussendoor minihoofdstukjes met (taal)grapjes en
brieven en grappige recepten in groot kinderhandschrift. De vele leuke zwartwittekeningen van Philip Hopman passen goed bij de inhoud en sfeer van de
verhaaltjes. Heerlijk voorleesboek voor oudere kleuters, zelf te lezen door
kinderen vanaf ca. 7 jaar. Redactie

2013-26-5825

Imai, Ayano • De fabels van Aesopus
De fabels van Aesopus / met ill. van Ayano Imai ; [Nederlandse tekst ; vert. uit het
Engels van Maria van Donkelaar]. - Rijswijk : De Vier Windstreken, cop. 2012. - [26] p :
ill ; 22×30 cm. - Vert. van: Aesops fables. - Hong Kong : Neugebauer Publishing, cop.
2012.
ISBN 978-90-5116-261-5

Prentenboek met veertien bekende fabels als 'De leeuw en de muis' en 'De
stadsmuis en de veldmuis', maar ook minder bekende fabels van de Griekse
dichter Aesopus als 'Het kauwtje en de duiven' en 'Het hert bij de vijver'.
De fabels worden kort weergegeven met aan het slot steeds de moraal. De
fabels zijn, op twee na, afgedrukt op twee tegenoverliggende bladzijden.
De tekst laat zich uitstekend voorlezen en met weinig woorden wordt veel
gezegd. Het boek moet een kwartslag worden gedraaid om zowel tekst als
paginagrote illustraties te lezen/zien. Deze illustraties zijn kunstzinnige,
enigszins surrealistische schilderingen die meer bieden dan alleen een
weergave van de tekst. Soms doen ze denken aan bekende schilderijen.
Bijzonder mooi is het perspectief dat door de illustrator steeds gekozen wordt.
Op de tekstpagina staat ook telkens een kleine illustratie. Het prentenboek
zal een bijdrage leveren aan de visuele en kunstzinnige ontwikkeling van de
kleuter. Het boek is mooi vormgegeven en heeft een aantrekkelijk omslag.
Een van de mooiere prentenboeken met fabels van Aesopus, die ook goed
bruikbaar is in het onderwijs. Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. Toin Duijx
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2013-38-1928

Haayema, Mark • De vriendelijke draak
De vriendelijke draak / Mark Haayema, Azul Kids ; met illustraties van Marius van
Dokkum. - Maastricht : Azul Press, 2013. - 63 pagina's : illustraties ; 27 cm + audio-cd.
- Bewerking van het script: De vriendelijk draak.
ISBN 978-94-906876-6-3

Uitgave met cd.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:A
: € 14.90
: 5 / 209

Het dorpje Zozaai staat op zijn kop. De ene inwoner heeft poten gezien. De
ander zag vleugels. Weer een ander rook vuur. Dat moet wel van een monster
komen! Iedereen is bang, behalve Teun. Want hij weet zeker dat het een
draak is, en hij weet alles van draken. Terwijl alle anderen zich verstoppen,
gaat Teun op zoek naar de draak. En die blijkt heel anders te zijn dan alle
bange mensen denken! Dit voorleesverhaal is geïnspireerd op een verhaal
van Kenneth Graham en een bewerking van het script 'De vriendelijke draak'
dat de auteur eerder schreef voor een theatervoorstelling. Verteld in korte,
heldere zinnen die soms bijna lezen als een gedicht. Jammer dat de tekst
hier en daar door de illustraties loopt. De illustraties in kleur vormen een
humoristische aanvulling op het verhaal. Achter in het boek zit een cd,
waarop het verhaal op een prettig tempo wordt voorgelezen door Herman van
Veen en de auteur. Hierdoor kunnen jonge kinderen het boek ook zelf lezen
met de cd erbij. Vanaf ca. 4 jaar. Eefje Buenen

2013-27-0442

Jaspers, Yvon • Ties en Trijntje in december
Ties en Trijntje in december / Yvon Jaspers ; met tekeningen van Philip Hopman. Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2013]. - 118 pagina's : illustraties, portretten ; 26
cm + 1 adventskalender. - Bijlage ontbreektPPN:180772597.
ISBN 978-90-216-7223-6

Deze stevige en sfeervolle decemberverhalenbundel is een waar cadeautje.
Trijntje en haar jongere broertje Ties nemen ons mee de donkere feestmaand
in. Aan elke dag van de maand, van 1 tot en met 24 december, is een verhaal
gewijd waarin zij de hoofdrol spelen. We lezen hoe Ties en Trijntje de luikjes
van hun nieuwe adventskalender mogen openen en hoe zich voorbereiden
op het sinterklaasfeest. We zien hoe ze zich vermaken in de winterkou, hoe
ze de kerstboom optuigen en nog veel meer. Elk verhaaltje is vier tot zes
pagina’s lang en wordt ondersteund door zacht gekleurde aquareltekeningen
van wisselend formaat. Het prachtig verzorgde boek heeft een inhoudsopgave
en bevat een uitneembare, kartonnen adventskalender* waarmee de lezer
samen met Ties en Trijntje de decembermaand in kan gaan. Eerder verscheen
‘Ties en Trijntje’**. Vanaf ca. 4 jaar. S. Mulders
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*wordt niet meegeleverd.
**2012-12-0773 (2012/32).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: vh
:A
: € 15.95
: J1/J2/EX/
: 49 / 274
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2013-42-4808

Heruitgave

Kraan, Hanna • Krik

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

Krik / Hanna Kraan ; met tek. van Mies van Hout. - 4e dr. - Rotterdam : Lemniscaat,
2013. - 108 p : ill ; 23 cm. - 1e dr.: 2005PPN:079320384.
ISBN 978-90-5637-637-6

: vh
:A
: € 13.95
: 51 / 272

Een bundel verhalen over de belevenissen van Krik de eekhoorn, Melle de
merel en Domper de pad, die samen in de tuin van een gezin wonen. Omdat
Krik net in de tuin komt wonen, kunnen de ijdele merel en de mopperige pad
hem wegwijs maken en tot de orde roepen. De dertien hoofdstukken die los
van elkaar kunnen worden gelezen, worden vanuit het perspectief van de
dieren verteld: zij hebben mensen in hun tuin gezien. In de verhalen wordt
een chronologische ordening aangehouden: de seizoenen en jaarlijkse feesten
vormen het tijdpad. Hoewel het verhaal op fantasie gebaseerd is, is het wel
onlogisch dat de pad ook in de winter actief is. De tekst, gericht op jonge
kinderen, bevat veel dialogen zonder moeilijke woorden. Er zijn vele kleine
zwart-witte pentekeningen, ingekleurd met grijstinten, die goed aansluiten
bij het verhaal. Het vrolijk gekleurde omslag toont Krik, balancerend op de
waslijn, en Melle. Een mooi verzorgd en humoristisch voorleesboek voor jonge
kinderen vanaf ca. 4 jaar. Redactie

2013-27-0355

Laurentien ((prinses der Nederlanden) • Mr Finney en het
raadsel in de bomen
Mr Finney en het raadsel in de bomen / tekst, verhaallijn en karakters Laurentien van
Oranje ; & illustraties, verhaallijn en karakters Sieb Posthuma. - Amsterdam : Em.
Querido's Uitgeverij BV, 2013. - 38 pagina's : illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-451-1612-9

Derde voorleesboek van prinses Laurentien met in de hoofdrol de
fantasiefiguur Mr Finney*. Een eenzame eekhoorn is bezig om uit verveling
alle beukennootjes die hij in het herfstbos kan vinden toe te voegen aan
zijn eigen grote verzameling. Elders in het bos is een groep eekhoorns niet
alleen bezig met beukennootjes zoeken, maar ook met samen plezier maken.
Daardoor zijn er voor hen niet genoeg nootjes te vinden om te kunnen
overleven. Dankzij onbevooroordeelde bemiddeling door Mr Finney wordt
de eenzame eekhoorn in contact gebracht met de groep, en worden de
beukennootjes en het plezier gedeeld. De paginagrote kleurrijke illustraties
(van de meervoudig bekroonde illustrator) zijn heel treffend, en voegen een
extra dimensie toe aan het verhaal. Bevat een flyer met aan de ene kant
voorleestips en aan de andere kant suggesties van Natuurmonumenten om
met kinderen over bomen te praten. Het moraliserende verhaaltje in drie
hoofdstukken zal jonge kinderen zeker aanspreken. Vlot taalgebruik met veel
dialoog. Fijn positief herfstvoorleesboek in hoge rechthoekige uitgave. Vanaf
ca. 5 jaar. Ria Scholten-Boswerger
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*'Mr Finney en de wereld op zijn kop',
2009-27-4463 (2009/49) en 'Mr Finney
en de andere kant van het water',
2010-27-2077 (2011/10).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
:A
: € 13.99
: J1/J2/
: 49 / 281

20

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Voorleesboeken
2013-26-5952

Miler, Zdeněk • Het molletje en de sneeuwman
Het molletje en de sneeuwman / ill. & concept: Zdeněk Miler ; tekst: Hana
Doskočilová ; [vert. uit het Tsjechisch: J.H. Gever]. - 1e dr. - Haarlem : Gottmer, 2013. [36] p : ill ; 27 cm. - Vert. van: Krteka snĕhulák. - Praag : Albatros Media, cop 1998.
ISBN 978-90-257-5533-1

*'Hoe het molletje de muis weer beter
maakte', 2013-10-5798 (2013/38).
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 50 / 281

Molletje die altijd winterslaap houdt, is nieuwsgierig naar de winter. Hij maakt
een sneeuwpop om mee te spelen. Ze hebben veel plezier, totdat de lente
begint. De sneeuwman smelt tot er alleen nog een hoofd over is. Molletje
belt een ziekenwagen en een sneeuwscooter brengt de sneeuwman en de
mol naar een skilift, waarmee ze naar de top van de berg gaan, waar altijd
sneeuw ligt. Molletje maakt de sneeuwman weer compleet en reist weer
terug. Beneden beleeft Molletje de lente, zomer en herfst en als het weer
winter is, komt de sneeuwman naar beneden om met Molletje te spelen.
Prentvertelling op basis van een Tsjechische tekenfilm uit 1998. De illustraties
ogen ouderwets (telefoon met draaischijf), in naïeve stijl, maar stralen ook
warme nostalgie uit. Er is veel tekst, deze komt niet altijd overeen met wat er
op de illustraties te zien is. Ook zijn er paginagrote tekeningen zonder tekst
waar veel op te zien is. Het verhaal is pedagogisch zeer verantwoord, aan het
eind van het verhaal gaat mol naar bed, omdat hij toch wel heel erg moe is
zonder zijn winterslaap. Het boek is extra leuk om voor te lezen voor ouders
die vroeger het molletje als tekenfilm gezien hebben. Ook geschikt om de
seizoenen te behandelen. Dit is het vijfde prentenboek over Molletje*. Vanaf
ca. 4 jaar. Anita Waajen

2013-10-5739

Schaapman, Karina • Sam & Julia en het circus
Sam & Julia en het circus / bedacht, gemaakt en geschreven door Karina Schaapman ;
gefotografeerd door Jaap Vliegenthart. - 1e dr. - Amsterdam : Rubinstein, 2013. - 67 p :
ill ; 31 cm. - (Het Muizenhuis). - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd,
cop. 2013.
ISBN 978-90-476-1455-5

Derde deel uit de populaire serie 'Het Muizenhuis'*, waar Julia en haar
vriendje Sam wonen. In dit deel gaat Julia met haar moeder mee om te
werken in het circus en schrijven zij en Sam elkaar brieven. Net als de
vorige delen is dit prentenboek gevuld met grote kleurenfoto's van Het
Muizenpoppenhuis met het nostalgische interieur, vol minutieus nagemaakte
voorwerpen als een oude typmachine en een Volkswagenbusje. Daarnaast
worden de circuswagens en -tent getoond, alles voorzien van zo veel details
dat je er niet op uitgekeken raakt. In het midden van het boek bevinden
zich twee uitklapbare bladzijden, waarop de piste en de buitenkant van de
tent te zien zijn. De muizen dragen kleren en gedragen zich als mensen. De
belevenissen van Julia en Sam worden in vijftien korte, getitelde en nogal
brave verhaaltjes beschreven waardoor het boek het vooral moet hebben van
de enorm tot de verbeelding sprekende foto's van de muizenwereld, die de
auteur zelf vervaardigde. Vanaf ca. 4 jaar. Nelleke Hulscher-Meihuizen
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*'Sam en Julia in het theater',
2012-09-3756 (2012/41)
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: vh
:A
: € 16.95
: J1/J2/MN/
: 45 / 228
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2013-14-3354

Straaten, Harmen van • Nog ééntje voor het slapen gaan...
Nog ééntje voor het slapen gaan... : de mooiste voorleesverhalen / getek. en
geschreven door Harmen van Straaten. - [1e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, cop. 2013. 159 p : ill ; 28 cm
ISBN 978-90-206-8290-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: vh
:A
: € 19.95
: MN/
: 44 / 253

Verzamelbundel met divers werk van deze illustrator/schrijver. Het betreft
een verzameling verhalen, gedichten, prentenboeken, aangevuld met
zoekplaten, bewerkte sprookjes (o.a. De nieuwe kleren van de keizer) en
bekende kinderversjes (o.a. Op een klein stationnetje). Het merendeel in
deze stevige en verzorgde uitgave is eerder verschenen. Er is onder meer
werk opgenomen uit de Spuit Elf-verhalen, Kleine Beer en de grote wereld
en Het grote sinterklaas versjes- en verhalenboek. Vijf van de in totaal 34
tekstuele bijdragen zijn nieuw, waaronder vier gedichten en een zoekplaat.
De onderwerpen zijn divers, waarbij het thema vriendschap een prominente
rol speelt. De verhalen zijn humoristisch en hebben dikwijls een onverwachte,
originele invalshoek. De meeste gedichten hebben volrijm in een gepaard
schema en zijn qua inhoud toegankelijk. De tekeningen zijn talrijk en als Van
Straatens werk herkenbaar: vrolijk gekleurde en met inkt omlijnde aquarellen
die vaak grappige details bevatten. De diversiteit is een pre in dit fijne leesen kijkboek. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar. Ton Jansen
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2013-45-0756

Heruitgave

Eeden, Maria van • Het boek van de HUT

*zie a.i.'s deze week voor nog vier
herdrukken uit de serie 'Kleuters
samenleesboeken'.

Het boek van de HUT / Maria van Eeden ; met tekeningen van Danie͏̈lle Schothorst.
- 5e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 27 pagina's : illustraties ; 17 cm. - (Kleuters
samenleesboek). - 1e druk: 2009.
ISBN 978-90-487-0320-3

Moon woont in het bos. Zij woont daar heel fijn. Op een dag vaart Hans
over de beek en hij ziet Moon. Samen hebben ze veel plezier. Hans vindt
Moon lief. Hij vraagt haar om in zijn huis te gaan wonen. Hans heeft een
groot huis en hij is rijk. Zal Moon dat doen? Dit boekje is een deel uit de
reeks 'Kleuters samenleesboek'*. De uitgaven zijn bedoeld voor kleuters die
zelf willen lezen. Ze kunnen gebruikt worden samen met een gevorderde
lezer. De rechterpagina bestaat uit een plaatje van het basiswoord, in
dit geval 'hut' met daaronder steeds een wisselend woord dat gebruikt
wordt op de volgende pagina. Elk woord wordt in afzonderlijke letters
c.q. lettercombinaties gespeld voor de kleuter. De linkerpagina is voor de
gevorderde lezer. Hier zijn in de korte zinnen alleen eenlettergrepige woorden
zonder hoofdletters gebruikt, AVI-Start. Het geheel is gezet in een schreefloos
lettertype en geïllustreerd met kleurige tekeningen. Op het omslag en de
schutbladen staan afbeeldingen uit het boek. Verzorgde uitgave. Vanaf ca. 5
jaar. B.M. Middelaar

Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs
: € 5.50
Volgnummer
: 3 / 182

2013-45-0753

Heruitgave

Eeden, Maria van • Het boek van KIP

*zie a.i.'s deze week voor nog vier
herdrukken uit de serie 'Kleuters
samenleesboek'.

Het boek van KIP / Maria van Eeden ; met tekeningen van Gitte Spee. - 7e druk. Tilburg : Zwijsen, 2013. - 27 pagina's : illustraties ; 17 cm. - (Kleuters samenleesboek).
- 1e druk van deze uitgave: 2007. - Oorspronkelijke uitgave: Tilburg : Zwijsen, 1997. (Schatkist. Schatgravertjes ; 2).
ISBN 978-90-276-7397-8

Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs
: € 5.50
Volgnummer
: 3 / 183

Boekje uit de serie 'Kleuter samenleesboek'* met als doelgroep kleuters
die een beginnetje willen maken met lezen. De voorleestekst, die steeds
op de linkerbladzij staat, is een klein verhaal over kip die zes jaar wordt.
Als vos, die op visite komt, háár als hapje wil, is dat schrikken. Gelukkig
arriveert haan op tijd. Vos druipt af. Van haan krijgt kip een pet cadeau.
Rechts naast het verhaal twee losse woorden met een plaatje, waarvan
het woord 'kip' steeds de ondersteunende constante is. De mkm en mkkmwoorden worden tweemaal aangegeven: in schreefloze letter als geheel
en in de vorm van leesplankblokjes. Het nieuwe woord is te vinden in de
voorleestekst op de volgende bladzijde. Er worden tien woorden aangeboden.
Het samenleesboekje op AVI-Start biedt mogelijkheden tot oefenen van
basisvaardigheden. Het vierkante aantrekkelijke boekje is voorzien van vrolijk
getekende en ingekleurde illustraties op stevig papier. Samen lezen en leren
vanaf ca. 5 jaar. Redactie
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2013-45-0755

Heruitgave

Eeden, Maria van • Het boek van MUIS

*zie a.i.'s deze week voor nog vier
herdrukken uit de serie 'Kleuters
samenleesboek'.

Het boek van MUIS / Maria van Eeden ; met tekeningen van Kris Nauwelaerts. - 6e dr. Tilburg : Zwijsen, 2013. - 27 pagina's : illustraties ; 17 cm. - (Kleuters samenleesboek).
- 1e druk van deze uitgave: 2007. - Oorspronkelijke uitgave: Tilburg : Zwijsen, 1997. (Schatkist. Schatgravertjes ; 6).
ISBN 978-90-276-7357-2

Reus heeft het hol van muis stuk getrapt. Ze probeert hem aan het schrikken
te maken, maar dat lukt niet. Ook poes en geit krijgen de reus niet weg, maar
de bij slaagt er wel in. Dit vierkante boekje is deel van de reeks 'Kleuters
samenleesboek'* voor een meer ervaren lezer en een kleuter die zelf wil
lezen, AVI-Start. De prenten op de linkerbladzijde geven het verhaal in
eenvoudige, zachtgetinte schilderijtjes weer. De voorleestekst eronder
bestaat vooral uit eenlettergrepige woorden en heeft geen hoofdletters. De
rechterpagina bevat telkens een plaatje van muis én het woordbeeld, als
geheel en opgesplitst in de samenstellende delen. Leuk is dat de mimiek
van muis telkens bij het verhaal past. Ook andere woorden zoals teen, voet
en buik worden op dezelfde wijze gepresenteerd. Muis is een charmant
personage en de overige gepersonifieerde dieren zijn eveneens aantrekkelijk
voorgesteld. Dit boekje is bedoeld voor kleuters die al gefascineerd zijn door
woorden en letters. Vanaf ca. 5 jaar Ria de Schepper

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: E-S
: € 5.50
: 3 / 184

2013-45-0754

Heruitgave

Hurk, Nicolle van den • Het boek van SINT

*zie a.i.'s deze week voor nog vier
herdrukken uit de serie 'Kleuters
samenleesboek'.

Het boek van SINT / tekst en illustraties: Nicolle van den Hurk. - 2e druk. - Tilburg :
Zwijsen, 2012. - 29 pagina's : illustraties ; 17 cm. - (Kleuters samenleesboek). - 1e
druk: 2012.
ISBN 978-90-487-1188-8

Het grote boek van Sint, waarin staat wie wat krijgt, is weg. Komen de pakjes
nu wel goed terecht? Grappig boekje uit de reeks 'Kleuters samenleesboek'*
met links onder de gekaderde vrolijke illustraties van Sint en/of Piet
de voorleestekst, bestaande uit vijf korte, eenvoudige, enkelvoudige
zinnetjes met voornamelijk eenlettergrepige woordjes in royaal schreefloos
lettertype, AVI-Start. Op de woordpagina’s rechts komt het woord 'sint'
steeds weer terug, als woord – met steeds verschillende tekeningen
ernaast – en opgesplitst in gekaderde losse letters. Daaronder een los
woord (medeklinker-klinker(s)-medeklinker) met bijpassende tekening
dat voorkomt in de tekst op de volgende pagina. Stevig gebonden, klein
vierkant formaat met binnenplatten vol kleurrijke pakjes. Een vriendelijke
Sint, zijn boek omklemdend en omringd door pakjes, lacht de lezer vanaf
het gekleurde omslag toe. Een uitdaging voor kleuters die al een beetje
in letters zijn geïnteresseerd om samen met iemand die al kan lezen in de
sinterklaasstemming te komen. Vanaf ca. 5 jaar J.H.J.B. Boelens
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Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: si
: E-S
: € 5.50
: 3 / 195
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2013-45-0757

Heruitgave

Eeden, Maria van • Het boek van TEUN

*zie a.i.'s deze week voor nog vier
herdrukken uit de serie 'Kleuters
samenleesboeken'.

Het boek van TEUN / Maria van Eeden ; met tekeningen van Jan Jutte. - 4e druk. Tilburg : Zwijsen, 2013. - 27 pagina's : illustraties ; 17 cm. - (Kleuters samenleesboek).
- 1e druk: 2009.
ISBN 978-90-487-0323-4

Teun is een eenzame draak. Hij wil graag een vriend, maar iedereen is bang
voor hem. Dan ontmoet hij de dappere Koen. Deel uit de reeks 'Kleuters
samenleesboek'*. De uitgaven zijn bedoeld voor kleuters die zelf willen
lezen. De boeken kunnen gebruikt worden samen met een gevorderde
lezer. De rechterpagina bestaat uit een plaatje van het basiswoord, in
dit geval 'teun' met daaronder steeds een wisselend woord dat gebruikt
wordt op de volgende pagina. Elk woord wordt in afzonderlijke letters
c.q. lettercombinaties gespeld voor de kleuter. De linkerpagina is voor
de gevorderde lezer (AVI-Start). Hier zijn in de korte zinnen meestal
eenlettergrepige woorden zonder hoofdletters gebruikt, met af en toe
interpunctie. Het geheel is gezet in een schreefloos lettertype en geïllustreerd
met kleurige tekeningen. Op het omslag en de schutbladen staan onderdelen
van afbeeldingen uit het boek. Verzorgde uitgave. Vanaf ca. 5 jaar. Redactie
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Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: E-S
: € 5.50
: 3 / 185
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2012-51-5354

Becker, Bonny • A birthday for Bear
A birthday for Bear / Bonny Becker ; ill. by Kady MacDonald Denton. - 1st ed. Somerville, MA : Candlewick Press, 2012. - [48] p : ill ; 25×28 cm
ISBN 978-0-7636-5823-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
: AK
: € 18.50
: 45 / 301

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
: AP
: € 11.20
: 45 / 305

Beer houdt niet van verjaardagen. Hij houdt niet van feestjes, ballonnen,
verjaardagskaarten of cadeautjes. Op zijn eigen verjaardag poetst hij liever
zijn huis grondig van onder tot boven, en daarbij wil hij niet gestoord worden.
Zijn goede vriend Muis houdt wél van een feestje en probeert Beer op allerlei
manieren te feliciteren: hij verkleedt zich als ballonnenbezorger, als postbode
en zelfs als de Kerstman. Maar Beer heeft hem iedere keer door en stuurt
hem iedere keer weg. Totdat er een prachtige, verlaten chocoladetaart voor
de deur staat, Beers lievelingstaart… Humoristisch en lief prentenboek in
oblong formaat over een echte brombeer en zijn opgewekte, enthousiaste
vriend. Het verhaal heeft door de herhaling van de steeds terugkerende
muis een duidelijke opbouw en laat zich fijn voorlezen. De vaak paginagrote
illustraties, in zachte, warme kleuren, tonen veel expressie en maken het
verhaal helemaal af. Dit is het vierde boek over Beer en Muis, de eerste drie
delen zijn ook in een Nederlandse vertaling verschenen. Een aanrader voor
kinderen vanaf ca. 4 jaar. Marlous van Mourik

2013-23-2933

Carle, Eric • The very hungry caterpillar
The very hungry caterpillar / by Eric Carle. - [Repr.]. - London [etc.] : Puffin Books,
[2012?]. - [28] p : ill ; 21×30 cm. - Oorspr. uitg.: Cleveland [etc.] : The World Publishing
Company, 1969. - 1e dr. van deze uitg.: 2002PPN:068911424.
ISBN 978-0-14-056932-2

Uit een eitje kruipt een rupsje dat op zoek naar eten gaat. Elke dag van de
week eet hij zich door iets lekkers heen. Wat hij op de werkdagen eet is op
de volgende pagina's te zien; die vijf pagina's zijn zodanig afgesneden dat
ze samen een volledige pagina lijken te vormen. Op de achterkant staat
steeds dezelfde illustratie inclusief het rupsje dat naar buiten kruipt uit het
uitgestanste ‘eetgat’. Na deze pagina’s met gezonde dingen, volgt een
dubbele pagina vol onweerstaanbare lekkernijen waar het rupsje zich op
zaterdag aan vergrijpt en die hem een flinke buikpijn opleveren. Maar na een
rustige zondag met een enkel groen blaadje gaat het weer wat beter. Na twee
weken komt het rupsje in prachtige vlindergedaante uit zijn cocon gekropen.
Door herhaling van tekst, vormgeving en rustige opbouw, worden grappige
climaxen bereikt. Weinig, doch voldoende eenvoudige tekst bij de duidelijke,
kleurrijke collages zorgen voor een rustige bladspiegel. Een leuk fantasieboek
voor peuters en kleuters met reële elementen: dagen van de week, eten,
tellen, en dag en nacht. Editie in oblong formaat. Vanaf ca. 3 jaar. Redactie
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2013-24-3331

Gliori, Debi • What's the time, Mr Wolf?
What's the time, Mr Wolf? / Debi Gliori. - London [etc.] : Bloomsbury, 2013. - [32] p :
ill ; 25×28 cm. - Oorspr. geb. uitg.: 2012.
ISBN 978-1408819418

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engesk
: AK
: € 10.95
: 45 / 309

Om zeven uur wordt Wolf wakker van het geluid van 24 merels en om acht
uur hoort hij overal om hem heen deuren hard dichtslaan van iedereen die
naar z’n werk gaat. Een uur later ligt Wolf in bad als de postbode bij iedereen,
behalve bij hem, post bezorgt. Zo volgen we Wolf de hele dag tot hij ’s avonds
om zes uur thuiskomt, waar een verrassingsfeest voor hem georganiseerd
is. Bijzonder humoristisch prentenboek, waarbij elk uur van de dag de
belevenissen van Wolf beschreven worden. Het verhaal is goed opgebouwd
en werkt naar een duidelijke climax toe. Steeds duiken sprookjesfiguren
op in de illustraties, zoals de drie biggetjes en Roodkapje als postbode. Als
Wolf een snack uit de kast wil halen, ziet hij een bord een lepel ontvoeren.
Sommige verwijzingen zijn typisch Engels (het speculaasmannetje), andere
verwijzingen zoals het sprookje van de kleine zeemeermin en het huisje van
de heks van Hans en Grietje zijn algemeen bekend. Op de illustraties met veel
details is steeds iets nieuws te ontdekken. En kinderen leren ook nog eens het
verloop van een dag, aan de hand van de verschillende klokken. Vanaf ca. 4
jaar. Toin Duijx

2013-35-0532

Corderoy, Tracey • No!
No! / [text] Tracey Corderoy ; [ill.] Tim Warnes. - London : Little Tiger Press, 2013. - [26]
p : ill ; 28 cm. - 1e dr. (geb.): 2007PPN:15741499X.
ISBN 978-1-84895-652-0

Klein neushoorntje Archie leert het woordje ‘nee’. Het tot dan toe lieve,
gemakkelijke jongetje gebruikt het woordje steeds vaker. Hij doet niet langer
zomaar wat zijn ouders en de juf zeggen en hij wil niet meer meedoen met
zijn vriendjes op de peuterspeelzaal. Maar na verloop van tijd komt hij er
achter dat dit gedrag ook minder leuke gevolgen heeft en dat het hem
soms heel ongelukkig maakt. Gelukkig ontdekt hij dat het ook anders kan.
Vriendelijk, vertederend prentenboek over de bekende nee-fase die veel
peuters in hun ontwikkeling doormaken. Het grote boek bevat een prettige
afwisseling en mooie verdeling van grote en kleine illustraties en een kleine
hoeveelheid tekst. Bijna alle dialoog is in spreekballonnen geplaatst, waarbij
het woordje ‘nee’ vet en vaak groot is gedrukt. Het warme neushoorngezin
en de andere dieren zijn goed gekozen en leuk uitgewerkt in rustige kleuren.
Emoties zijn treffend weergegeven in gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal.
Door de eenvoudige, alledaagse situaties een erg leuk en herkenbaar verhaal
voor dwarse peuters en hun ouders. Ook in het Nederlands verschenen:
'Nee!'*. Vanaf ca. 3 jaar. M.C. Wijnbergen-van Mill
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*2013-11-1246 (2013/34).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
: AP
: € 8.95
: 45 / 307
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Murray, Tamsyn • Snug as a bug
Snug as a bug / [text] Tamsyn Murray ; & [ill.] Judi Abbot. - London [etc.] : Simon and
Schuster, 2013. - [30] p : ill ; 26×26 cm
ISBN 978-0-85707-109-5

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
: AP
: € 11.50
: 45 / 315

George wil niet naar het park, want het is veel te koud. Maar z'n moeder
belooft hem heel warm in te pakken. Hij krijgt het zelfs te warm en wil z'n
jas uitdoen, maar dat vindt z’n moeder weer te koud. Prachtig verhaal op
rijm, waarin mam hem tien voorbeelden geeft van hoe goed ze hem in zal
pakken (van 1 naar 10) (als een insect opgerold in een tapijt, als zeven
apen met fluwelen capes) en als George z'n jas uit wil doen, geeft ze tien
voorbeelden van hoe koud hij het dan wel niet zal hebben (van 10 naar 1) (als
tien niesende jonge poesjes zonder handschoenen, als acht bijen op skietjes).
Naast de humor wordt ook geleerd hoe je van 1 t/m 10 telt en weer terug.
Prachtige, kleurrijke, humoristische illustraties over een enkele of dubbele
bladzijde die het verhaal exact volgen. Het rijmelement maakt het grappig,
en vlot voor te lezen. Vrij groot lettertype waarin de (geschreven) nummers
vet en groter gedrukt zijn. Fantastisch verhaal om honderd keer te lezen en
te bekijken en waar je een heel warm gevoel aan overhoudt. Voor peuters en
kleuters vanaf ca. 3 jaar. Didi Klijnsma-de Boer

2013-11-1379

O'Neill, Gemma • Oh dear, Geoffrey!
Oh dear, Geoffrey! / Gemma O'Neill. - 1st ed. - Dorking : Templar, 2013. - [32] p : ill ;
25×29 cm. - A Templar book.
ISBN 978-1-84877-347-9

Giraf Geoffrey is jong en onhandig. Hij wil graag vrienden maken, maar met
zijn lange nek, wiebelige poten en knikkende knieën maakt hij de andere
dieren regelmatig aan het schrikken. De stokstaartjes rennen weg, de
olifanten raken met Geoffrey in de knoop en van de drinkplaats maakt giraf
een groot waterballet. Als Geoffrey valt – verbeeld als een kleurrijke explosie
van aarde of water – vallen de woorden op de bladzijde met hem mee. Als
een refrein klinkt het steeds: ‘Oh dear, Geoffrey!’ Maar op een dag ontdekt
Geoffrey dat lang zijn ook zo zijn voordelen heeft. Voor hemzelf, en voor
andere dieren. Hij krijgt vrienden hoog in de lucht. Gemma O’Neill maakt voor
de illustraties in dit prentenboek in oblong formaat gebruik van gemengde
technieken. Ze gebruikt onder andere collages, vaak in meerdere lagen,
en werkt met verf, ecoline en spattechniek. Haar illustraties zijn hierdoor
zeer levendig, doordacht en gedetailleerd. Ze gebruikt felle kleuren voor
bv. de exotische vogels, maar de vele aardekleuren domineren en geven
de illustraties bij de drukte van girafs bewegingen rust. De boodschap van
dit verhaal is niet nieuw, maar blijvend, en zeer fraai uitgevoerd. Ook in het
Nederlands verschenen: 'O, giraf, wat ben je onhandig!'*. Vanaf ca. 4 jaar.
Elizabeth Kooman
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*2013-11-1214 (2013/36).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engedi
: AK
: € 10.95
: 45 / 316
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Engelse prentenboeken
2013-09-5296

Willis, Jeanne • Fly, chick, fly!
Fly, chick, fly! / [text] Jeanne Willis ; [ill.] Tony Ross. - London : Andersen Press, 2013. [26] p : ill ; 27 cm. - Oorspr. geb. uitg.: 2012.
ISBN 978-1-84939-438-3

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engedi
: AP
: € 10.95
: 45 / 323

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
: AK
: € 9.95
: 45 / 325

Terwijl haar broertje en zusje wel het nest uitvliegen, weigert de kleine uil te
vliegen. Haar ouders doen er alles aan om haar daar toch toe te bewegen
maar ze wil niet, ze durft niet. En als de seizoenen verstrijken zit zij nog altijd
op het nest. Zal ze ooit durven uitvliegen? Hartverwarmend prentenboek met
prachtige, pastelzachte en vaak paginagrote prenten van Tony Ross, waarin
de kleine uil centraal staat. En hoewel de prenten het verhaal vertellen,
worden ze ondersteund door de beperkte, eenvoudige teksten, gedrukt in een
groot lettertype. De doelgroep is jong, vanaf ca. 3 jaar. Mac Steenaart

2013-03-1575

Wormell, Christopher • Eric!
Eric! / Christopher Wormell. - London : Red Fox, 2013. - [32] p : ill ; 26×26 cm. - Oorspr.
geb. uitg.: London : Cape, 2012.
ISBN 978-1-84941-284-1

Eric kan volgens niemand iets goed doen en wordt uitgescholden als
'dummy', 'Dunce', 'nitwit' en nog veel meer. Verdrietig besluit hij om weg te
lopen. Als hij bij het bos komt, ziet hij allemaal mensen die angstig weglopen
en schreeuwen dat er een monster van de bergen komt. Eric loopt echter
door en als het monster verschijnt, zegt Eric wat hij volgens iedereen is en
hoe verlaten hij zich voelt. Het monster voelt zich net zo en krijgt ook van
alles naar zijn hoofd geslingerd. Ze worden beste vrienden en Eric is voor
de bevolking een held. Groot formaat prentenboek met illustraties steeds
over twee pagina’s. Het verhaal is goed opgebouwd en werkt naar een mooie
climax toe. De tekst laat zich goed voorlezen en nodigt uit tot interactief
bezig zijn met het verhaal. Het thema angst wordt invoelbaar uitgewerkt en
de jonge luisteraar zal zich goed kunnen identificeren met de hoofdpersoon.
De illustraties, die zich beperken tot de belangrijkste aspecten van het
verhaal en weinig details laten zien, hebben veel vaart in zich en vaak wordt
gewerkt met tekstballonnen (zoals in een strip). Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Meertalige prentenboeken
2012-51-5181

Heruitgave

Baykurt, Fakir • Het verhaal van Güler

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken in
vier verschillende talen. Editie uit 2008,
niet eerder op a.i. aangeboden.

Het verhaal van Güler / Fakir Baykurt ; ill. van A. Ali Aksan ; [vert. uit het Turks: Agnes
van Montfoort]. - 3e dr. - Utrecht : NJi, 2008. - 25 p : ill ; 23×23 cm. - Vert. van: Güler'in
kitabı. - 1994. - 1e dr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Averroès, 1994.
ISBN 978-90-883005-7-8

De Turks-Nederlandse kleuter Güler gaat met haar ouders naar haar opa
en oma in Turkije. Daar ontmoet ze ook andere familieleden. Vooral met
haar oma trekt ze veel op. Güler vertelt in toegankelijke bewoordingen
en korte zinnen wat ze meemaakt. De wat stijve, naïeve illustraties zijn
uitgevoerd in pasteltinten; ze geven goed de sfeer weer van het Turkse
platteland en de warmte die Güler ervaart te midden van haar (traditionele)
familie. Een herkenning voor migrantenkinderen, een kennismaking voor
andere kinderen. Het verhaal verscheen oorspronkelijk in 1994, tegelijk
met versies in het Turks, Arabisch en Papiaments - deze versie is in het
Nederlands*. De verschillende edities kunnen naast elkaar gebruikt worden
met tweetalige kinderen. Daarnaast kan het boek dienen als uitgangspunt
voor een eerste kennismaking met andere culturen. Vanaf ca. 4 jaar.
W. van der Pennen-Schleicher

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 10.95
Volgnummer
: 48 / 274

2013-02-0164

Baykurt, Fakir • →Qiṣṣat kūlīr⇋
→Qiṣṣat kūlīr⇋ / Fakir Baykurt ; →rusūm⇋: Ali Aksan ; [→turǧima min al-turkiyya⇋:
Omar Bouadi]. - 2e dr. - Utrecht : NJi, 2007. - 25 p : ill ; 23×23 cm. - Vert. van: Güler'in
kitabı. - 1994. - 1e dr. Arabischtalige uitg.: Amsterdam : Averroès, cop. 1994.
ISBN 978-90-883002-4-0

De Turks-Nederlandse kleuter Güler gaat met haar ouders naar haar opa
en oma in Turkije. Daar ontmoet ze ook andere familieleden. Vooral met
haar oma trekt ze veel op. Güler vertelt in toegankelijke bewoordingen
en korte zinnen wat ze meemaakt. De wat stijve, naïeve illustraties zijn
uitgevoerd in pasteltinten; ze geven goed de sfeer weer van het Turkse
platteland en de warmte die Güler ervaart te midden van haar (traditionele)
familie. Een herkenning voor migrantenkinderen, een kennismaking voor
andere kinderen. Het verhaal verscheen oorspronkelijk in 1994, tegelijk
met versies in het Nederlands, Turks en Papiaments - deze versie is in het
Arabisch*. De verschillende edities kunnen naast elkaar gebruikt worden
met tweetalige kinderen. Daarnaast kan het boek dienen als uitgangspunt
voor een eerste kennismaking met andere culturen. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van W. van der Pennen-Schleicher

©2014 NBD|Biblion

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken in
vier verschillende talen. Editie uit 2007,
niet eerder op a.i. aangeboden.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: arab
: AK
: € 10.95
: 48 / 275
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Meertalige prentenboeken
2013-02-0163

Baykurt, Fakir • E kuenta di Güler

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken
E kuenta di Güler / Fakir Baykurt ; il.: Ali Aksan ; [vert. uit het Nederlands naar de
in vier verschillende talen. Uitgave uit
oorspr. Turkse uitg.: Hetty Kook]. - Amsterdam : Averroès, cop. 1994. - 25 p : ill ; 23×23 1994.
cm. - Vert. van: Het verhaal van Güler. - 1994. - Oorspr. Turkse uitg.: 1994.

De Turks-Nederlandse kleuter Güler gaat met haar ouders naar haar opa
en oma in Turkije. Daar ontmoet ze ook andere familieleden. Vooral met
haar oma trekt ze veel op. Güler vertelt in toegankelijke bewoordingen
en korte zinnen wat ze meemaakt. De wat stijve, naïeve illustraties zijn
uitgevoerd in pasteltinten; ze geven goed de sfeer weer van het Turkse
platteland en de warmte die Güler ervaart te midden van haar (traditionele)
familie. Een herkenning voor migrantenkinderen, een kennismaking voor
andere kinderen. Het verhaal verscheen oorspronkelijk in 1994, tegelijk
met versies in het Nederlands, Turks en Arabisch - deze versie is in het
Papiaments*. De verschillende edities kunnen naast elkaar gebruikt worden
met tweetalige kinderen. Daarnaast kan het boek dienen als uitgangspunt
voor een eerste kennismaking met andere culturen. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van W. van der Pennen-Schleicher

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: papi
: AK
: € 10.95
: 48 / 272

2013-03-0943

Heruitgave

Baykurt, Fakir • Güler'in kitabı

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken
in vier verschillende talen. Uitgave uit
1994.

Güler'in kitabı / Fakir Baykurt ; resimleyen: Ali Aksan. - Amsterdam : Averroès, 1994. 25 p : ill ; 23×23 cm
ISBN 978-90-9500416-2

De Turks-Nederlandse kleuter Güler gaat met haar ouders naar haar opa
en oma in Turkije. Daar ontmoet ze ook andere familieleden. Vooral met
haar oma trekt ze veel op. Güler vertelt in toegankelijke bewoordingen
en korte zinnen wat ze meemaakt. De wat stijve, naïeve illustraties zijn
uitgevoerd in pasteltinten; ze geven goed de sfeer weer van het Turkse
platteland en de warmte die Güler ervaart te midden van haar (traditionele)
familie. Een herkenning voor migrantenkinderen, een kennismaking voor
andere kinderen. Het verhaal verscheen oorspronkelijk in 1994, tegelijk
met versies in het Nederlands, Arabisch en Papiaments - deze versie is in
het Turks*. De verschillende edities kunnen naast elkaar gebruikt worden
met tweetalige kinderen. Daarnaast kan het boek dienen als uitgangspunt
voor een eerste kennismaking met andere culturen. Vanaf ca. 4 jaar.
W. van der Pennen-Schleicher

©2014 NBD|Biblion

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: turk
: AK
: € 10.95
: 48 / 273
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Meertalige prentenboeken
2012-51-5173

Heruitgave

Dijkzeul, Lieneke • Een tijger onder mijn bed!

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken in
vier verschillende talen. Editie uit 2009,
niet eerder op a.i. aangeboden.

Een tijger onder mijn bed! / Lieneke Dijkzeul ; illustraties van Dinie Akkerman. - Derde
druk. - Utrecht : Nederlands Jeugdinstituut, 2009. - 25 pagina's : illustraties ; 23 × 23
cm. - 1e druk.: Amsterdam : Averroès, 1995.
ISBN 978-90-883005-9-2

Selma en haar grote broer Tolgay blijven alleen thuis wanneer hun ouders
naar een feestje gaan. Ze kijken samen naar een spannende film met
tijgers en leeuwen. Als Selma naar bed moet, doet Tolgay net alsof hij een
tijger is. Selma doet mee met het spel, maar eenmaal in bed is Selma toch
bang. Lieneke Dijkzeul, bekend van o.a. ‘Aan de bal’ (Glazen Globe, Vlag
en Wimpel, Tip van de Jonge Jury), schreef dit verhaal in 1995 in opdracht
van Stichting Averroès. Alleen aan de naam en aan het uiterlijk van vader
is te zien dat Tolgay en Selma uit een buitenlands gezin komen. Het verhaal
laat de spanning van het tijger-spelletje goed zien. Verder is het vrij rechttoe
rechtaan. De bijna paginagrote illustraties ondersteunen keurig het verhaal,
al is de mimiek van de hoofdpersonages niet overal even sterk. Het is
bijvoorbeeld onduidelijk dat Selma het spel van Tolgay eerst leuk vindt. Er
zijn veel verschillende kamers van het huis te zien, alles in zachte tinten
geel, groen en roze. Sommige onderdelen zijn gedateerd, zoals de tv, de
bank, de lamp. Aardig verhaal over oppassen, spelen, fantasie en angst. Deze
editie is in het Nederlands; het is ook uitgegeven in het Arabisch, Turks en
Papiaments*. Vanaf ca. 4 jaar. Inger Bos

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 10.95
Volgnummer
: 48 / 288

2013-02-0117

Dijkzeul, Lieneke • →Namirun taḥt firāšī⇋!
→Namirun taḥt firāšī⇋! / Lieneke Dijkzeul ; →rusūm⇋: Dinie Akkerman ; [→turǧima min
al-hūlandiyya⇋: Omar Bouadi]. - Amsterdam : Averroès, cop. 1995. - 25 p : ill ; 23×23
cm. - Vert. van: Een tijger onder mijn bed!. - 1995.
ISBN 978-90-71686-36-8

Selma en haar grote broer Tolgay blijven alleen thuis wanneer hun ouders
naar een feestje gaan. Ze kijken samen naar een spannende film met
tijgers en leeuwen. Als Selma naar bed moet, doet Tolgay net alsof hij een
tijger is. Selma doet mee met het spel, maar eenmaal in bed is Selma toch
bang. Lieneke Dijkzeul, bekend van o.a. ‘Aan de bal’ (Glazen Globe, Vlag
en Wimpel, Tip van de Jonge Jury), schreef dit verhaal in 1995 in opdracht
van Stichting Averroès. Alleen aan de naam en aan het uiterlijk van vader
is te zien dat Tolgay en Selma uit een buitenlands gezin komen. Het verhaal
laat de spanning van het tijger-spelletje goed zien. Verder is het vrij rechttoe
rechtaan. De bijna paginagrote illustraties ondersteunen keurig het verhaal,
al is de mimiek van de hoofdpersonages niet overal even sterk. Het is
bijvoorbeeld onduidelijk dat Selma het spel van Tolgay eerst leuk vindt. Er
zijn veel verschillende kamers van het huis te zien, alles in zachte tinten
geel, groen en roze. Sommige onderdelen zijn gedateerd, zoals de tv, de
bank, de lamp. Aardig verhaal over oppassen, spelen, fantasie en angst. Deze
editie is in het Arabisch; het is ook uitgegeven in het Nederlands, Turks en
Papiaments*. Vanaf ca. 4 jaar. Inger Bos

©2014 NBD|Biblion

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken
in vier verschillende talen. Uitgave uit
1995.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: arab
: AK
: € 10.95
: 48 / 289
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Meertalige prentenboeken
2012-51-5516

Heruitgave

Dijkzeul, Lieneke • Un tiger bou di mi kama!

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken in
vier verschillende talen. Editie uit 2009,
niet eerder op a.i. aangeboden.

Un tiger bou di mi kama! / Lieneke Dijkzeul ; ilustrashon: Dinie Akkerman ; vertaling
[uit het Nederlands]: Hetty Kook. - Tweede druk. - Utrecht : Nederlands Jeugdinstituut,
2009. - 25 pagina's : illustraties ; 23 × 23 cm. - Vertaling van: Een tijger onder mijn
bed! - 1995. - 1e druk: Amsterdam : Averroès, cop. 1995.
ISBN 978-90-883006-1-5

Selma en haar grote broer Tolgay blijven alleen thuis wanneer hun ouders
naar een feestje gaan. Ze kijken samen naar een spannende film met
tijgers en leeuwen. Als Selma naar bed moet, doet Tolgay net alsof hij een
tijger is. Selma doet mee met het spel, maar eenmaal in bed is Selma toch
bang. Lieneke Dijkzeul, bekend van o.a. ‘Aan de bal’ (Glazen Globe, Vlag
en Wimpel, Tip van de Jonge Jury), schreef dit verhaal in 1995 in opdracht
van Stichting Averroès. Alleen aan de naam en aan het uiterlijk van vader
is te zien dat Tolgay en Selma uit een buitenlands gezin komen. Het verhaal
laat de spanning van het tijger-spelletje goed zien. Verder is het vrij rechttoe
rechtaan. De bijna paginagrote illustraties ondersteunen keurig het verhaal,
al is de mimiek van de hoofdpersonages niet overal even sterk. Het is
bijvoorbeeld onduidelijk dat Selma het spel van Tolgay eerst leuk vindt. Er zijn
veel verschillende kamers van het huis te zien, alles in zachte tinten geel,
groen en roze. Sommige onderdelen zijn gedateerd, zoals de tv, de bank, de
lamp. Aardig verhaal over oppassen, spelen, fantasie en angst. Deze editie
is in het Papiaments; het is ook uitgegeven in het Nederlands, Arabisch en
Turks*. Vanaf ca. 4 jaar. Mede naar gegevens van Inger Bos

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: papi
: AK
: € 10.95
: 48 / 290

2013-02-0120

Heruitgave

Dijkzeul, Lieneke • Yatağımın altında bir kaplan var!

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken
in vier verschillende talen. Uitgave uit
1995.

Yatağımın altında bir kaplan var! / [yazar] Lieneke Dijkzeul ; resimleyen: Dinie
Akkerman ; [Hollandaca'dan çeviren: Allı Sönmez]. - 2e dr. - Amsterdam : Averroès,
1997. - 28 p : ill ; 23×23 cm. - Vert. van: Een tijger onder mijn bed!. - 1995. - 1e dr.:
1995PPN:075155257.
ISBN 978-90-71686-35-1

Selma en haar grote broer Tolgay blijven alleen thuis wanneer hun ouders
naar een feestje gaan. Ze kijken samen naar een spannende film met
tijgers en leeuwen. Als Selma naar bed moet, doet Tolgay net alsof hij een
tijger is. Selma doet mee met het spel, maar eenmaal in bed is Selma toch
bang. Lieneke Dijkzeul, bekend van o.a. ‘Aan de bal’ (Glazen Globe, Vlag
en Wimpel, Tip van de Jonge Jury), schreef dit verhaal in 1995 in opdracht
van Stichting Averroès. Alleen aan de naam en aan het uiterlijk van vader
is te zien dat Tolgay en Selma uit een buitenlands gezin komen. Het verhaal
laat de spanning van het tijger-spelletje goed zien. Verder is het vrij rechttoe
rechtaan. De bijna paginagrote illustraties ondersteunen keurig het verhaal,
al is de mimiek van de hoofdpersonages niet overal even sterk. Het is
bijvoorbeeld onduidelijk dat Selma het spel van Tolgay eerst leuk vindt. Er
zijn veel verschillende kamers van het huis te zien, alles in zachte tinten
geel, groen en roze. Sommige onderdelen zijn gedateerd, zoals de tv, de
bank, de lamp. Aardig verhaal over oppassen, spelen, fantasie en angst. Deze
editie is in het Turks; het is ook uitgegeven in het Nederlands, Arabisch en
Papiaments*. Vanaf ca. 4 jaar. Mede naar gegevens van Inger Bos

©2014 NBD|Biblion

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: turk
: AK
: € 10.95
: 48 / 291
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Meertalige prentenboeken
2012-50-4845

Heruitgave

Hagen, Monique • De opruimspin

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken in
vier verschillende talen. Editie uit 2007,
niet eerder op a.i. aangeboden.

De opruimspin / Monique Hagen & Hans Hagen ; ill. van Sandra Klaassen. - 4e
dr. - Utrecht : NJi, 2007. - 25 p : ill ; 23×23 cm. - Oorspr. titel: De opruim-spin. Amsterdam : Averroès, 1994.
ISBN 978-90-883001-1-0

Ruben speelt op zolder met een grote, harige spin, maar zijn vader vindt
het maar een vies beest. Als de spin wegvlucht, ruimen ze samen de
zolder op om hem weer te vinden. Of zou hij in de mand met wasgoed
zijn verdwenen? Al zoekend naar de spin doen Ruben en zijn vader samen
allerlei huishoudelijke klusjes, zoals was ophangen, stofzuigen en ramen
lappen. Eenvoudig, wat voortkabbelend voorleesverhaal over helpen met
huishoudelijke klusjes dat aansluit bij de belevingswereld van kleuters. Het
feit dat vader al die huishoudelijke klusjes doet samen met zijn zoon is zelfs
in deze tijd geen alledaags gegeven. Over moeder wordt niet gesproken,
maar haar hemdje hangt aan de lijn. Geschreven in korte zinnen en met
veel dialoog. De paginavullende, realistische pentekeningen zijn ingekleurd
in zachte tinten waterverf. De spin is grappig-griezelig verbeeld. Vierkant
prentenboek uit een uitgebreide serie die is ontwikkeld voor kinderen
in een meertalige omgeving. Dit is de Nederlandse versie; elke titel is
ook in het Turks, Papiamentu en Arabisch* beschikbaar. Vanaf ca. 4 jaar.
Marije van der Schaaf

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 10.95
Volgnummer
: 48 / 297

2013-02-0161

Hagen, Monique • al-→ʿAnkabūt al-munaẓẓima⇋
al-→ʿAnkabūt al-munaẓẓima⇋ / Monique Hagen & Hans Hagen ; rusūm: Sandra
Klaassen ; [→turǧima min al-hūlandiyya⇋: Omar Bouadi]. - Amsterdam : Averroès, cop.
1994. - 25 p : ill ; 23×23 cm. - Vert. van: De opruim-spin. - 1994.
ISBN 978-90-71686-28-3

Ruben speelt op zolder met een grote, harige spin, maar zijn vader vindt
het maar een vies beest. Als de spin wegvlucht, ruimen ze samen de
zolder op om hem weer te vinden. Of zou hij in de mand met wasgoed
zijn verdwenen? Al zoekend naar de spin doen Ruben en zijn vader
samen allerlei huishoudelijke klusjes, zoals was ophangen, stofzuigen
en ramen lappen. Eenvoudig, wat voortkabbelend voorleesverhaal over
helpen met huishoudelijke klusjes dat aansluit bij de belevingswereld
van kleuters. Het feit dat vader al die huishoudelijke klusjes doet samen
met zijn zoon is zelfs in deze tijd geen alledaags gegeven. Over moeder
wordt niet gesproken, maar haar hemdje hangt aan de lijn. De personen
hebben een bruine huidskleur, zodat kinderen van allochtone afkomst
zich goed kunnen identificeren. Geschreven in korte zinnen en met veel
dialoog. De paginavullende, realistische pentekeningen zijn ingekleurd in
zachte tinten waterverf. De spin is grappig-griezelig verbeeld. Vierkant
prentenboek uit een uitgebreide serie die is ontwikkeld voor kinderen
in een meertalige omgeving. Dit is de Arabische versie; elke titel is ook
in het Nederlands, Turks en Papiaments* beschikbaar. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van Marije van der Schaaf

©2014 NBD|Biblion

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken
in vier verschillende talen. Uitgave uit
1994.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: arab
: AK
: € 10.95
: 48 / 295
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Meertalige prentenboeken
2013-01-5828

Heruitgave

Hagen, Monique • Çekidüzen-örümcek

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken in
vier verschillende talen. Editie uit 1997.

Çekidüzen-örümcek / Monique Hagen & Hans Hagen ; resimleyen: Sandra Klaassen ;
[Hollandaca'dan çeviren: Allı Sönmez]. - 2e herz. dr. - Amsterdam : Averroès, 1997. 25 p : tek ; 23×23 cm. - Vert. van: De opruim-spin. - 1994. - 1e dr.: 1994.
ISBN 978-90-71686-26-9

Ruben speelt op zolder met een grote, harige spin, maar zijn vader vindt
het maar een vies beest. Als de spin wegvlucht, ruimen ze samen de
zolder op om hem weer te vinden. Of zou hij in de mand met wasgoed
zijn verdwenen? Al zoekend naar de spin doen Ruben en zijn vader
samen allerlei huishoudelijke klusjes, zoals was ophangen, stofzuigen
en ramen lappen. Eenvoudig, wat voortkabbelend voorleesverhaal over
helpen met huishoudelijke klusjes dat aansluit bij de belevingswereld
van kleuters. Het feit dat vader al die huishoudelijke klusjes doet samen
met zijn zoon is zelfs in deze tijd geen alledaags gegeven. Over moeder
wordt niet gesproken, maar haar hemdje hangt aan de lijn. De personen
hebben een bruine huidskleur, zodat kinderen van allochtone afkomst
zich goed kunnen identificeren. Geschreven in korte zinnen en met veel
dialoog. De paginavullende, realistische pentekeningen zijn ingekleurd in
zachte tinten waterverf. De spin is grappig-griezelig verbeeld. Vierkant
prentenboek uit een uitgebreide serie die is ontwikkeld voor kinderen
in een meertalige omgeving. Dit is de Turkse versie; elke titel is ook in
het Nederlands, Papiaments en Arabisch* beschikbaar. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van Marije van der Schaaf

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: turk
: AK
: € 10.95
: 48 / 296

2012-51-5512

Heruitgave

Hagen, Monique • E araña limpiadó

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken in
vier verschillende talen. Editie uit 2007,
niet eerder op a.i. aangeboden.

E araña limpiadó / Monique Hagen & Hans Hagen ; il.: Sandra Klaassen ; [vert. uit het
Nederlands: Hetty Kook]. - Utrecht : NJi, cop. 2007. - 25 p : ill ; 23×23 cm. - Vert. van:
De opruim-spin. - 1994. - 1e dr.: Amsterdam : Averroès, cop. 1994.
ISBN 978-90-883001-2-7

Ruben speelt op zolder met een grote, harige spin, maar zijn vader vindt
het maar een vies beest. Als de spin wegvlucht, ruimen ze samen de
zolder op om hem weer te vinden. Of zou hij in de mand met wasgoed
zijn verdwenen? Al zoekend naar de spin doen Ruben en zijn vader
samen allerlei huishoudelijke klusjes, zoals was ophangen, stofzuigen
en ramen lappen. Eenvoudig, wat voortkabbelend voorleesverhaal over
helpen met huishoudelijke klusjes dat aansluit bij de belevingswereld
van kleuters. Het feit dat vader al die huishoudelijke klusjes doet samen
met zijn zoon is zelfs in deze tijd geen alledaags gegeven. Over moeder
wordt niet gesproken, maar haar hemdje hangt aan de lijn. De personen
hebben een bruine huidskleur, zodat kinderen van allochtone afkomst
zich goed kunnen identificeren. Geschreven in korte zinnen en met veel
dialoog. De paginavullende, realistische pentekeningen zijn ingekleurd in
zachte tinten waterverf. De spin is grappig-griezelig verbeeld. Vierkant
prentenboek uit een uitgebreide serie die is ontwikkeld voor kinderen in
een meertalige omgeving. Deze uitgave is in het Papiaments; elke titel is
ook in het Nederlands, Turks en Arabisch* beschikbaar. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van Marije van der Schaaf

©2014 NBD|Biblion

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: papi
: AK
: € 10.95
: 48 / 298
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Meertalige prentenboeken
2012-50-4820

Heruitgave

Kat, Lian de • Krokodillentranen

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken in
vier verschillende talen. Editie uit 2007,
niet eerder op a.i. aangeboden.

Krokodillentranen / Lian de Kat ; ill. van Maarten Wolterink. - 4e dr. - Utrecht : NJi,
2007. - 25 p : ill ; 23×23 cm. - Oorspr. titel: Krokodilletranen. - Amsterdam : Averroès,
1994.
ISBN 978-90-883001-7-2

De jonge krokodil Gator is net verhuisd. Hij mist zijn vrienden erg en wil
eigenlijk niet naar de nieuwe school. Als hij uiteindelijk op het schoolplein
is, wordt hij direct door alle dieren gepest omdat hij ‘anders’ is. Ook kan hij
de school niet binnen omdat hij te groot is (en de deur te klein). Hij wordt
ziek van verdriet. De meester komt met alle dieren op ziekenbezoek. De
dieren hebben op hun kop gehad van meester Uil en hebben spijt van hun
pesten. De school wordt samen verbouwd, zodat Gator toch in de klas kan.
Vierkant prentenboek met een erg duidelijke moraal. Alles draait om het
thema ‘pesten’, terwijl ook de nieuwe omgeving voor Gator problematisch is.
Doordat het thema zoveel aandacht krijgt, wordt het verhaal zelf niet echt
boeiend. Het is wel bruikbaar om met jonge kinderen te praten over pesten.
De ingekleurde pentekeningen laten de emoties van de personages goed
zien. Het verhaal verscheen oorspronkelijk in 1994, tegelijk met edities in het
Turks, Arabisch en Papiaments - deze versie is in het Nederlands*. Vanaf ca. 4
jaar. Toin Duijx

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
: AK
: € 10.95
: 48 / 309

2013-02-0150

Kat, Lian de • →Dumūʿ al-timsāḥ⇋
→Dumūʿ al-timsāḥ⇋ / Lian de Kat ; rusūm: Maarten Wolterink ; [→turǧima min alhūlandiyya⇋: Omar Bouadi]. - Amsterdam : Averroès, cop. 1994. - 25 p : ill ; 23×23
cm. - Vert. van: Krokodilletranen. - 1994.
ISBN 978-90-71686-44-3

De jonge krokodil Gator is net verhuisd. Hij mist zijn vrienden erg en wil
eigenlijk niet naar de nieuwe school. Als hij uiteindelijk op het schoolplein
is, wordt hij direct door alle dieren gepest omdat hij ‘anders’ is. Ook kan hij
de school niet binnen omdat hij te groot is (en de deur te klein). Hij wordt
ziek van verdriet. De meester komt met alle dieren op ziekenbezoek. De
dieren hebben op hun kop gehad van meester Uil en hebben spijt van hun
pesten. De school wordt samen verbouwd, zodat Gator toch in de klas kan.
Vierkant prentenboek met een erg duidelijke moraal. Alles draait om het
thema ‘pesten’, terwijl ook de nieuwe omgeving voor Gator problematisch is.
Doordat het thema zoveel aandacht krijgt, wordt het verhaal zelf niet echt
boeiend. Het is wel bruikbaar om met jonge kinderen te praten over pesten.
De ingekleurde pentekeningen laten de emoties van de personages goed
zien. Het verhaal verscheen oorspronkelijk in 1994, tegelijk met edities in het
Nederlands, Turks en Papiaments - deze versie is in het Arabisch*. Vanaf ca. 4
jaar. Mede naar gegevens van Toin Duijx

©2014 NBD|Biblion

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken
in vier verschillende talen. Uitgave uit
1994.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: arabsc
: AK
: € 10.95
: 48 / 308
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Meertalige prentenboeken
2013-01-5827

Heruitgave

Kat, Lian de • Timsahın gözyaşları

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken
in vier verschillende talen. Uitgave uit
1994.

Timsahın gözyaşları / Lian de Kat ; resimleyen: Maarten Wolterink ; [Hollandaca'dan
çeviren: Allı Sönmez]. - 2e dr. - Amsterdam : Averroès, 1997. - 28 p : ill ; 23×23 cm. Vert. van: Krokodilletranen. - 1994. - 1e dr.: 1994PPN:073665428.
ISBN 978-90-71686-43-6

De jonge krokodil Gator is net verhuisd. Hij mist zijn vrienden erg en wil
eigenlijk niet naar de nieuwe school. Als hij uiteindelijk op het schoolplein
is, wordt hij direct door alle dieren gepest omdat hij ‘anders’ is. Ook kan hij
de school niet binnen omdat hij te groot is (en de deur te klein). Hij wordt
ziek van verdriet. De meester komt met alle dieren op ziekenbezoek. De
dieren hebben op hun kop gehad van meester Uil en hebben spijt van hun
pesten. De school wordt samen verbouwd, zodat Gator toch in de klas kan.
Vierkant prentenboek met een erg duidelijke moraal. Alles draait om het
thema ‘pesten’, terwijl ook de nieuwe omgeving voor Gator problematisch is.
Doordat het thema zoveel aandacht krijgt, wordt het verhaal zelf niet echt
boeiend. Het is wel bruikbaar om met jonge kinderen te praten over pesten.
De ingekleurde pentekeningen laten de emoties van de personages goed
zien. Het verhaal verscheen oorspronkelijk in 1994, tegelijk met edities in het
Nederlands, Arabisch en Papiaments - deze versie is in het Turks*. Vanaf ca. 4
jaar. Mede naar gegevens van Toin Duijx

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: turksc
: AK
: € 10.95
: 48 / 311

2012-51-5519

Heruitgave

Kat, Lian de • Lágrima di krokodilo

*zie a.i.’s deze week de andere drie
talen en voor nog drie prentenboeken in
vier verschillende talen. Editie uit 2007,
niet eerder op a.i. aangeboden.

Lágrima di krokodilo / Lian de Kat ; il. Maarten Wolterink ; [vert uit het Nederlands:
Hetty Kook]. - 2e dr. - Utrecht : NJi, 2007. - 25 p : ill ; 23×23 cm. - Vert. van:
Krokodillentranen. - Utrecht : NJi, 2007. - Oorspr. titel: Krokodilletranen. - Amsterdam :
Averroès, cop. 1994. - 1e dr.: Amsterdam : Averroès, cop. 1994.
ISBN 978-90-883001-8-9

De jonge krokodil Gator is net verhuisd. Hij mist zijn vrienden erg en wil
eigenlijk niet naar de nieuwe school. Als hij uiteindelijk op het schoolplein
is, wordt hij direct door alle dieren gepest omdat hij ‘anders’ is. Ook kan hij
de school niet binnen omdat hij te groot is (en de deur te klein). Hij wordt
ziek van verdriet. De meester komt met alle dieren op ziekenbezoek. De
dieren hebben op hun kop gehad van meester Uil en hebben spijt van hun
pesten. De school wordt samen verbouwd, zodat Gator toch in de klas kan.
Vierkant prentenboek met een erg duidelijke moraal. Alles draait om het
thema ‘pesten’, terwijl ook de nieuwe omgeving voor Gator problematisch is.
Doordat het thema zoveel aandacht krijgt, wordt het verhaal zelf niet echt
boeiend. Het is wel bruikbaar om met jonge kinderen te praten over pesten.
De ingekleurde pentekeningen laten de emoties van de personages goed
zien. Het verhaal verscheen oorspronkelijk in 1994, tegelijk met edities in het
Nederlands, Turks en Arabisch - deze versie is in het Papiaments*. Vanaf ca. 4
jaar. Mede naar gegevens van Toin Duijx

©2014 NBD|Biblion

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: papisc
: AK
: € 10.95
: 48 / 310
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Gedichten
2013-37-1367

Circusdieren • Circusdieren in gedichten
Circusdieren in gedichten / idee, illustraties: Wouter Gresnigt ; & idee en
samenstelling: Kasper Peters ; eindredactie: Maurice van Dijk ; gedichten: Ellen
Deckwitz, Daniël Dee, Remco Ekkers, Aly Freije, Fieke Gosselaar, Paul Janssen, Kasper
Peters, Ton Peters, Jean Pierre Rawie, Rense Sinkgraven en Driek van Wissen. - 1e druk.
- [Groningen] : Palmslag, 2013. - 41 pagina's : illustraties ; 26 cm
ISBN 978-94-917730-6-8

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Nederlands 875
: 26 Gedichten en Versjes
:A
: € 16.50
: 2 / 298

De circustrein, met daarin een elftal dieren, is op weg naar het circus. Over
elk dier wordt gedicht: de olifant als spreekstalmeester, een leeuw die
zichzelf moet dwingen door een hoepel te springen en een onverslaanbare
beer. Uitermate verzorgd prenten- en dichtboek waarbij de illustraties het
uitgangspunt zijn. Er zijn dichters, waaronder bekendere namen als Remco
Ekkers en de inmiddels overleden Dries van Wissen (Dichter des Vaderlands
in 2005), bij de tekeningen gezocht. De meeste gedichten liggen goed in
het gehoor, rijm is bijna nergens opdringerig aanwezig. De hoofdzakelijk
vier- t/m zesregelige gedichten staan op de linkerpagina en de paginagrote
illustraties rechts. Daarnaast zijn er nog zes tekeningen die een dubbele
pagina beslaan. De linosneden in o.a. helderrood en okergeel zijn verrassend,
verfrissend en origineel. De tekst staat in een grijze letter en de titels en
auteursnamen in een gele. Leuk detail op alle prenten: de circusdieren dragen
kleding of schoeisel waardoor ze menselijke trekjes krijgen. Achterin staan
twaalf korte biografieën van de dichters en samenstellers. Ook bruikbaar bij
schoolprojecten over het circus, een populair onderwerp. Vanaf ca. 4 t/m 6
jaar. Ton Jansen

2013-37-1260

Dieltiens, Kristien • De wereld in mijn handen
De wereld in mijn handen : beeldige hand- en vingerversjes / tekst Kristien Dieltiens ;
illustraties Milja Praagman. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2013]. - 103 pagina's :
illustraties ; 26 cm + dvd-video
ISBN 978-90-5838-894-0

Verzameling ritmische versjes, handspelletjes en een paar liedjes,
zowel bekende als nieuwe, om met jonge kinderen uit te voeren. In een
inhoudsopgave is een indeling aangebracht in bijvoorbeeld aantal kinderen,
spelletjes op schoot of met kleine attributen. Bij de versjes zelf staan echter
geen spelaanwijzingen, maar een groot aantal worden verbeeld op de
bijgeleverde dvd. Per dubbele pagina staan een tot vier versjes, voorzien van
goed passende, zorgvuldig gemaakte kleurenillustraties, bij bijna elk versje
een. Met een inleiding van de auteur. Fraai vormgegeven, waardevolle uitgave
op glanzend papier die een peuter- en kleuterleven meegaat. De versjes
stimuleren de taalontwikkeling en die van de motoriek en bieden interactief
leesplezier. Aanrader voor thuis, in de kinderopvang en de kleutergroepen.
Vanaf ca. 2 t/m 6 jaar. Julienne van den Heuvel

©2014 NBD|Biblion

Uitgave met dvd.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Nederlands 871
: 26 Gedichten en Versjes
:A
: € 19.95
: 4 / 250
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Informatieve boeken
2013-37-1282

Amant, Kathleen • Het verhaal van het verloren schaap
Het verhaal van het verloren schaap / Kathleen Amant. - Wielsbeke : De Eenhoorn,
[2013]. - 26 ongenummerde pagina's : illustraties ; 27 cm. - (Bijbelverhalen aan
kleuters verteld)
ISBN 978-90-5838-873-5

Herder Elias heeft honderd schapen. Op een dag is er een kwijt. Elias zoekt
bij de varkens, bij het paard, bij de eenden en bij de kippen, maar nergens is
zijn schaap. Eindelijk, als het avond is… vindt Elias het schaap bij de koeien.
Hij neemt het op zijn schouders mee terug naar de kudde en viert feest met
zijn buren. Dit staande, rechthoekige prentenboek vertelt een vrije versie
van de gelijkenis van het verloren schaap uit het Bijbelboek Lucas. De herder
krijgt een naam en het zoeken tussen allerlei dieren zal kleine kinderen
aanspreken. De eenvoudige illustraties, waarin alle figuren en voorwerpen
zwart omlijnd zijn, lopen door over twee pagina’s. De tekst staat nu eens
links, dan weer rechts. Van mensen en dieren worden de gezichten meestal
en face afgebeeld, met een simpele expressie. Binnen de zwarte lijnen zijn
de kleurvlakken vrijwel egaal ingekleurd in heldere kleuren, een klein beetje
schaduwwerking daargelaten. In dezelfde serie 'Bijbelverhalen aan kleuters
verteld' verschenen eerder ‘Het kerstverhaal’ (2012) en ‘Het verhaal van
Noach’(2013)*. Kathleen Amant is verder bekend van de prentenboekseries
over Anna en over heksje Mimi. Vanaf ca. 3 t/m 5 jaar. Elizabeth Kooman

*2012-27-5741(2013/02), 2013-13-3034
(2013/23).
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 227.4
: 27 Religie
:A
: € 12.95
: 1 / 277

2013-39-2600

Ridder, Isabelle de • Tweedehands
Tweedehands / Isabelle de Ridder ; tek.: Wilbert van der Steen ; [red. Minke van
Dam ... et al ; foto's VVB/Lineair ... et al.]. - Groningen [etc.] : Noordhoff, cop. 2013. 24 p : ill ; 25 cm. - (De kijkdoos ; N153)
ISBN 978-90-01-81751-0

Deel over tweedehands spullen 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:
waarom doe je soms dingen weg, wanneer koop je gebruikte spullen en
waar zijn ze te koop. Het onderwerp wordt ingeleid met een kleurentekening
van een (rommel)markt over een dubbele pagina, geschikt als kijk- en
praatplaat. Op de linkerpagina staat steeds een paginagrote kleurenfoto,
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's zijn actietekeningen opgenomen 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

©2014 NBD|Biblion

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze omvangrijke serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 372.6
: 06 Huis en Tuin
:A
: € 18.75
: J3/J4/
: 46 / 310
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Informatieve boeken
2013-40-2802

Heruitgave

Slegers, Liesbet • De postbode

Ongewijzigde herdruk. *zie a.i. deze
week voor het nieuwe deel 'De
bouwvakker' en een heruitgave van 'De
brandweerman'.

De postbode / Liesbet Slegers. - 2e dr. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, 2013.
- [25] p : ill ; 27 cm. - Op omslag: Clavis informatief. - 1e dr.: Hasselt ; Amsterdam :
Clavis, 2008.
ISBN 978-90-448-1004-2

Vrij groot informatief prentenboek over het beroep c.q. de werkzaamheden
van een (mannelijke) postbode. Er wordt ook aandacht besteed aan de weg
die een brief aflegt, vanaf het moment dat je hem in de brievenbus doet
tot de sortering in onder meer het postkantoor en het bezorgen door de
postbode. De tekst - beschreven vanuit het perspectief van de kleuter is summier (ca. vijf regels per bladzijde) en op de linkerpagina afgedrukt.
Daarboven is een kleinere vierkante illustratie afgedrukt in dezelfde techniek
(dikomlijnde figuren, ingekleurd met gouache) als de paginagrote illustratie
op de rechterbladzijde. De gestileerde tekeningen, bolle gezichten waarbij
de expressie wordt weergegeven met enkele streepjes en puntjes, vormen
in combinatie met het vrolijke kleurenpalet een aantrekkelijk visueel geheel.
Ter afsluiting wordt op een dubbele bladzijde het maken en versturen van
een prentbriefkaart uitgelegd in acht stappen. Hoewel er steeds minder
brieven worden verstuurd en er niet veel echte postkantoren meer zijn, zullen
kinderen de postbode toch nog kennen. In dezelfde opzet verschenen ruim 15
uitgaven*. Gezien het grote formaat ook goed te gebruiken in groepsverband,
op bv. school. Stevige en inhoudelijk sympathieke, ongewijzigde heruitgave
voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. Redactie

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 376.2
: 11 Bedrijf en Beroep
:A
: € 14.95
: 45 / 249

2013-25-4088

Geisler, Dagmar • Ik ben woedend!
Ik ben woedend! / Dagmar Geisler ; illustraties van Dagmar Geisler ; vertaling [uit
het Duits]: Andrea Kluitmann. - Leidschendam : NBD Biblion, [2013]. - 29 pagina's :
illustraties ; 28 cm. - Vertaling van: Wohin mit meiner Wut? - Bindlach : Loewe Verlag,
copyright 2012.
ISBN 978-94-620-2047-4

*2013-25-4089 (2013/50).
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 416.5
: 05 Opvoeding en Onderwijs
:A
: € 12.95
: 1 / 280

Soms kun je met of zonder reden heel boos worden. Zo boos dat je het liefst
zou willen slaan, trappen, gillen. Maar dat is niet fijn voor de omgeving.
En als iemand anders nu eens heel boos wordt op jou? Dit uit het Duits
vertaalde prentenboek is vanuit een jongetje in de ik-persoon geschreven.
Hoewel boosheid een normale emotie is, laat dit verhaal manieren en trucjes
zien om beter met je eigen en andermans boosheid om te gaan. Daarnaast
kan het boek een hulpmiddel zijn om met kinderen over hun gevoelens te
praten en samen naar oplossingen te zoeken in stressvolle situaties. De
krachtige, geestige en frisgekleurde illustraties sluiten naadloos aan op de
korte stukjes begrijpelijke tekst. De afgebeelde emoties e.d. zijn herkenbaar
voor elk kind. Voor de tekst is een duidelijk schreefloos lettertype gebruikt.
Met vrolijke rode binnenplatten. Op het omslag staat een kleurenillustratie
van een boos jongetje. In dezelfde opzet verscheen ook o.a. 'Ik raak echt niet
kwijt!'*. Verzorgde educatieve uitgave die ouders, verzorgers en leerkrachten
handvatten biedt om boosheid beter te hanteren. Met inleiding voor de
opvoeders en lijst van relevante websites voor advies en bijstand. Onder
begeleiding vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. J.H.J.B. Boelens

©2014 NBD|Biblion

40

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
4-6 jaar Informatieve boeken
2013-36-1134

Idema, Erik • Mies en Max zoeken een schat
Mies en Max zoeken een schat / [auteur] Erik Idema ; & [ill.] Anky Spoelstra ; [red.
Karine van der Zon]. - [Amersfoort] : Kwintessens, cop. 2013. - [18] p : ill ; 28 cm
ISBN 978-90-5788-417-7

Mies en Max zoeken een schat. Ze hebben een kaart, die voor- en achterin
op het omslag van het prentenboek is afgedrukt. Eerst komen ze bij een
ophaalbrug en voelen zich ridder en koningin. Dan moeten ze een meer
oversteken, nu zijn ze zeerovers! Ze verslaan de zeerovers en dat maakt hen
tot kampioenen. Maar Mies wil liever filmster zijn. In hun hoofd kan alles,
en de met waterverf ingekleurde penillustraties met leuke details helpen
de verbeelding van de lezers een handje. Dan, eindelijk, komen de twee
in de buurt van waar de schat moet liggen… Op het eerste gezicht is dit
een verhaal over de kracht van verbeelding. Mies en Max maken echter
deel uit van 'Kind op Maandag', een onderwijsmethode rond Bijbelverhalen.
Samen met de toelichtende teksten op www.kindopmaandag.nl wordt dit
een prentenboek over allerlei aspecten van levensbeschouwing. Onderweg
geven Mies en Max elkaar bijvoorbeeld een hand. De website meldt:
‘Levensbeschouwing heeft te maken met elkaar vinden, ontdekken hoe mooi
het is dat er anderen zijn om het leven mee te delen’. Bij elke pagina in het
boek hoort ook een praktische opdracht voor in de klas. Geschikt voor zowel
persoonlijk als klassikaal gebruik. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. Elizabeth Kooman

Dit prentenboek is goed bruikbaar
bij levensbeschouwing op bv. de
basisschool, zie www.kindopmaandag.nl.
voor begeleidend materiaal.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 416.5
: 05 Opvoeding en Onderwijs
:A
: € 13.95
: 46 / 315

2013-25-4089

Geisler, Dagmar • Ik raak echt niet kwijt!
Ik raak echt niet kwijt! / tekst en illustraties: Dagmar Geisler ; vertaling [uit het
Duits]: Andrea Kluitmann. - Leidschendam : NBD Biblion, [2013]. - 26 ongenummerde
pagina's : illustraties ; 30 cm. - Vertaling van: Ich geh doch nicht verloren! - Bindlach :
Loewe Verlag, copyright 2013.
ISBN 978-94-620-2048-1

Kim gaat met mama naar de drukke markt. 'Ik raak echt niet kwijt', zegt ze.
Maar het gebeurt toch. Samen met een kwijtgeraakt jongetje, over wie ze zich
ontfermt, past de kleine wijsneus de ingeprente regels bij zoekraken toe. Uit
het Duits vertaald prentenboek dat als leidraad kan dienen en laat zien hoe
te handelen als zoiets gebeurt. Begrijpelijke, korte enkelvoudige zinnetjes
met veel verstandige dialoog. Goed leesbaar schreefloos lettertype. Achter
in het boek een duidelijk op het kind afgestemd stappenplan, aangevuld
met nuttige tips voor ouders. De zwierig getekende illustraties over een
dubbele pagina sluiten aan op de tekst (niet verwonderlijk, want gemaakt
door dezelfde persoon) en vormen een fris kleurrijk geheel zonder bladwit.
Vrij grote uitgave die goed blijft openliggen, met kleurenillustratie op het
omslag van een meisje verloren tussen vreemde mensen. Fris, herkenbaar
en nuttig voorleesprentenboek over zoekraken. Eerder verscheen over Kim
'Met jou ga ik echt niet mee!'*. Onder begeleiding vanaf ca. 5 t/m 8 jaar.
J.H.J.B. Boelens
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*2013-09-4960 (2013/30).
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2013-39-2601

Ridder, Isabelle de • Op school
Op school / Isabelle de Ridder ; tek.: ivan & ilia illustraties ; [red. Minke van Dam ... et
al ; foto's Ron Giling/Lineair]. - Groningen [etc.] : Noordhoff, cop. 2013. - 24 p : ill ; 25
cm. - (De kijkdoos ; N154)
ISBN 978-90-01-81758-9

Deel over, ook voor het eerst, naar school gaan 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: wanneer ga je naar school, hoe ziet het gebouw eruit en het
schoolplein, wat leer je er en wat doen juffen en meesters. Het onderwerp
wordt ingeleid met een dwarsdoorsnede van een schoolgebouw over een
dubbele pagina, geschikt als kijk- en praatplaat. Op de linkerpagina staat
steeds een paginagrote kleurenfoto, 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's zijn actietekeningen opgenomen
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. Elke zin begint
op een nieuwe regel. 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
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 472
: 05 Opvoeding en Onderwijs
:A
: € 18.75
: J3/J4/
: 46 / 318

2013-44-5695

Heruitgave

Winters, Pierre • Sterren en planeten

Ongewijzigde herdruk. Met twee
uitvouwbare bladzijden in het midden.

Sterren en planeten / [tekst:] Pierre Winters ; & [ill.:] Margot Senden. - 2e herz. dr. Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, 2013. - [26] p : ill ; 27 cm. - (Willewete. De wereld).
- 1e dr.: 2010.
ISBN 978-90-448-1172-8

In de informatieve prentenboekenreeks 'Willewete' (categorie de wereld)
gaat dit deel over sterrenkunde. De lezer maakt spelenderwijs kennis met
de zon, de maan, de aarde, het melkwegstelsel, de planeten, vallende
sterren, satellieten, raketten en een aantal sterrenbeelden. In ongeveer
tien eenvoudige zinnen (vrij groot lettertype) wordt steeds een onderwerp
besproken. Vrolijk getekende kleurenprenten, veelal paginavullend, en gele
kaders met weetjes begeleiden de tekst. Met halve of uitklapbare pagina's,
een stripverhaal, versjes, een knutselpagina en een miniquiz is het boek
een beetje spannend gemaakt. De op zich lastige materie is op een zeer
eenvoudige (en dus minder gedetailleerde) manier uitgelegd. De kenner zal
dan ook wat kleine slordigheden opmerken, zoals de wat grote nadruk op ijs
op de maan, verkeerde binnenplaneten of een minder correcte voorstelling
van een sterrenbeeld. Toch wordt op een leuke manier kennisgemaakt
met sterrenkunde. Geen inhoudsopgave, inleiding, woordenlijst of register.
Ongewijzigde herdruk. Als voorleesboek geschikt vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 7 jaar. Jacolien Zwart
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2013-27-1104

Backker, Vera de • Zeg kleine ooievaar wat vlieg jij ver
Zeg kleine ooievaar wat vlieg jij ver / Vera de Backker [ill.] ; en Sabine Wisman [tekst ;
red. Jeanette van Leeuwen ; naar een idee van Rob Buiter]. - 1e dr. - Zeist : KNNV
Uitgeverij, cop. 2013. - [27] p : ill ; 25×25 cm + cd. - ('Zeg kleine...' ; 9). - Omslagtitel.
ISBN 978-90-5011-460-8

Aan het eind van de zomer verlaten ooievaars Puck en Pim hun veilige nest
bij de molen en trekken richting West-Afrika. Het is een lange en vermoeiende
tocht. Komen ze er wel en keren ze ooit nog terug naar Nederland? Na dit
verhaal volgen vier pagina’s met algemene informatie over ooievaars. Op
de bijgevoegde cd is het verhaal te beluisteren. Behalve een (meezing)lied
over een kleine ooievaar staan er ook liedjes op over acht andere dieren,
waaraan al aandacht is besteed in de serie 'Zeg kleine...'*. De liedteksten
zijn van Ivo de Wijs. De ingekleurde getekende illustraties van de vogels
zijn vrij natuurgetrouw. Hun leefgebied is eenvoudig weergegeven, ook
vanuit het vogelperspectief. Het taalgebruik is goed afgestemd op de
doelgroep. Het aardige, eenvoudige verhaal is al voor te lezen aan kleuters.
De informatiepagina’s zijn voor wat oudere kinderen. De cd met verhaal en
liedjes zijn geschikt voor kleuters. De informatie over o.a. leefgewoontes van
de ooievaar is een meerwaarde bij gebruik op school. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar.
Redactie

*laatst verschenen delen zijn 'Zeg kleine
bij...' 2012-28-1446 en 'Zeg kleine
roodborst...' 2012-28-0943 (beide in
2012/45). Met cd.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
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:A
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2013-20-0781

Turnbull, Stephanie • Walvis
Walvis / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten de Pré ; eindredactie:
Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 21 × 21 cm. - (Grote beesten). - Vertaling van:
Whale. - Copyright 2013. - (Big Beasts). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5071-6

Dit deel uit de educatieve serie ‘Grote beesten’* geeft een kijkje in het
leven van de walvis. In korte teksten komt aan de orde: welke soorten zijn
er, het ademen via de blaasgaten, wat eten ze, de jacht, hoe gedragen
de jongen zich en de communicatie tussen walvissen. De onderwerpen
worden per dubbele pagina besproken. De informatie staat steeds in
gemiddeld vijf eenvoudige, korte zinnen te midden van grote, veelal
paginavullende kleurenfoto’s. Er is een vrij groot lettertype gebruikt. Een
beknopte woordenlijst bevat vier woorden als pronken en prooi. Het vierkante
boekje ziet er, door de schitterende foto’s die de walvis op zijn mooist laten
zien, aantrekkelijk uit. Met verwijzing naar een website voor meer informatie.
Er is ook een register aanwezig. Geschikt als eerste kennismaking voor lezers
vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie.
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PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
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2013-20-0778

Turnbull, Stephanie • Olifant
Olifant / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten de Pré ; eindredactie:
Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 21 × 21 cm. - (Grote beesten). - Vertaling van:
Elephant. - Copyright 2013. - (Big Beasts). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5068-6

Dit deel uit de educatieve serie ‘Grote beesten’* geeft een kijkje in het
leven van de olifant. In korte teksten komt aan de orde: zijn leefgebied de
Afrikaanse savanne, het leven in een kudde, de zoektocht naar voedsel,
zijn slagtanden en het opgroeien van de jongen. De onderwerpen worden
per dubbele pagina besproken. De informatie staat steeds in gemiddeld
vijf eenvoudige, korte zinnen te midden van grote, veelal paginavullende
kleurenfoto’s. Er is een vrij groot lettertype gebruikt. In de beknopte
woordenlijst staan drie woorden, zoals slurf en stier. Het vierkante boekje
ziet er, door de schitterende foto’s die de olifant op zijn mooist laten zien,
aantrekkelijk uit. Met verwijzing naar een website voor meer informatie. Er
is ook een register aanwezig. Geschikt als eerste kennismaking voor lezers
vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 598.92
: 17 Dieren
:A
: € 11.00
: MN/
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2013-20-0779

Turnbull, Stephanie • Gorilla
Gorilla / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten de Pré ; eindredactie:
Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 21 × 21 cm. - (Grote beesten). - Vertaling van:
Gorilla. - Copyright 2013. - (Big Beasts). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5069-3

In dit deel van de serie 'Grote beesten'* staat de gorilla centraal. De gorilla
wordt voorgesteld in diverse kleurenfoto's als een grote, aardige aap, die veel
menselijk gedrag vertoont. In korte teksten wordt informatie gegeven over
onder meer (groeps)gedrag, eten, het leefgebied in Centraal-Afrika, zorgen
voor de jongen en de communicatie tussen apen. De onderwerpen worden
per dubbele pagina besproken. De informatie staat steeds in gemiddeld
vijf eenvoudige, korte zinnen te midden van grote, veelal paginavullende
kleurenfoto’s. Er is een vrij groot lettertype gebruikt. Afgesloten wordt met
een woordenlijst (met o.a. zilverrug en troep), een register en een verwijzing
naar een website. De gorilla komt vooral naar voren als kalm, groot, sterk, lui
en slim. De foto's zijn erg realistisch, scherp en de lay-out in fullcolour is goed
verzorgd. Een goed zelfstandig te lezen informatief dierenboek vanaf ca. 7
jaar; onder begeleiding vanaf ca. 5 jaar. G. Koops
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*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie.
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2013-20-0782

Turnbull, Stephanie • IJsbeer
IJsbeer / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten de Pré ; eindredactie:
Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 21 × 21 cm. - (Grote beesten). - Vertaling van: Polar
Bear. - Copyright 2013. -(Big Beasts). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5072-3

Dit deel uit de educatieve serie ‘Grote beesten’* geeft een kijkje in het
leven van de ijsbeer. In korte teksten komt aan de orde: zijn leefgebied, de
jacht op een zeehond, bijzondere kenmerken, het opgroeien van jongen
en enige feiten. De onderwerpen worden per dubbele pagina besproken.
De informatie staat steeds in gemiddeld vijf eenvoudige, korte zinnen te
midden van grote, veelal paginavullende kleurenfoto’s. Er is een vrij groot
lettertype gebruikt. In de beknopte woordenlijst staan vier woorden, zoals
Arctis en pels. Het vierkante boekje ziet er, door de schitterende foto’s die
de ijsbeer op zijn mooist laten zien, aantrekkelijk uit. Met verwijzing naar een
website voor meer informatie. Er is ook een register aanwezig. Geschikt als
eerste kennismaking voor lezers vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie.
SISO
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2013-20-0780

Turnbull, Stephanie • Tijger
Tijger / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten de Pré ; eindredactie:
Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 21 × 21 cm. - (Grote beesten). - Vertaling van:
Tiger. - Copyright 2013. - (Big Beasts). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5070-9

Dit deel uit de educatieve serie ‘Grote beesten’* geeft een kijkje in het leven
van de tijger. In korte teksten komt aan de orde: welke soorten zijn er, hoe
leven tijgers, hoe jagen ze, hoe gebruiken ze hun klauwen, hoe zien de
tanden eruit, hoe gedragen de welpen zich en hebben ze een eigen taal.
Ook kan de lezer zijn eigen hand of voet vergelijken met een tijgerpoot
op ware grootte. De onderwerpen worden per dubbele pagina besproken.
De informatie staat steeds in gemiddeld vijf eenvoudige, korte zinnen te
midden van grote, veelal paginavullende kleurenfoto’s. Er is een vrij groot
lettertype gebruikt. Een heel korte woordenlijst (drie woorden) bespreekt
de in de tekst vetgedrukte woorden. Het vierkante boekje ziet er, door de
schitterende foto’s die de tijger op zijn mooist laten zien, zeer aantrekkelijk
uit. Met verwijzing naar een boek en website voor meer informatie. Er is ook
een register aanwezig. Geschikt als eerste kennismaking voor lezers vanaf ca.
5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. Jacolien Zwart
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*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie.
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2013-40-2796

Heruitgave

Slegers, Liesbet • De brandweerman

Ongewijzigde herdruk. *zie a.i. deze
week voor het nieuwe deel 'De
bouwvakker' en een heruitgave van 'De
postbode'.

De brandweerman / Liesbet Slegers. - 5e dr. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis,
2013. - [25] p : ill ; 27 cm. - Op omslag: Clavis informatief. - 1e dr.: Hasselt ;
Amsterdam : Clavis, 2007.
ISBN 978-90-448-0814-8

Wat doet de brandweer en wat is er allemaal nodig voor het blussen van
een brand? Er wordt iets verteld over de kleding van de brandweerman, de
brandweerauto, waar hij het water vandaan haalt. Verder wordt ingegaan
op taken als brand blussen en het verwijderen van bomen. Groot informatief
prentenboek over het werk van de brandweer. 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. Achterin is een 'brandslangenraadsel' opgenomen. In dezelfde
opzet verschenen al ruim 15 titels over beroepen. Gezien het grote formaat
ook goed te gebruiken in groepsverband, op school of in de kinderopvang.
Ongewijzigde heruitgave. Stevige en inhoudelijk sympathieke uitgave voor
kinderen vanaf ca. 4 jaar. Redactie

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 614.83
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:A
: € 14.95
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2013-13-2819

Gemert, Gerard van • Voetbal
Voetbal / [tekst:] Gerard van Gemert ; & [ill.:] Hiky Helmantel. - Hasselt ; Amsterdam
[etc.] : Clavis, cop. 2013. - [30] p : ill ; 27 cm. - (Willewete. Veel te doen)
ISBN 978-90-448-1984-7

Informatief prentenboek - in de serie 'Willewete'* - over voetbal, met
hoofdstukjes over o.a. vroeger en nu, spelregels, profvoetballers en
wedstrijden. Het zijn korte, vlot geschreven tekstjes in een duidelijke
letter, waarin de kernwoorden vetgedrukt zijn. Bij de tekstblokjes staan
getekende kleurenillustraties. Leuk is de tekening over twee pagina’s van
het voetbalveld, met strafschopgebieden, middencirkel en hoekvlaggen.
Op twee uitklappagina’s in het midden van het boek wordt een stadion
met alles eromheen in beeld gebracht. Verder in het boek een getekend
beeldverhaal van een beroemde strafschop van Johan Cruijff en citaten van
onder meer Lionel Messi en Wesley Sneijder. Tot slot een gedichtje, een doeding (voetbalkijkdoos) en een miniquiz. Het inleidende hoofdstukje over het
jongetje Marcel dat een wedstrijd moet spelen voegt weinig toe omdat hij in
de rest van het boek niet terugkomt. Maar verder is het een goed geslaagd
jongensboek (meidenvoetbal komt niet aan bod) dat zowel amuseert als
informeert en waarin zelfs de lastige buitenspelregel helder wordt uitgelegd.
Vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Annet Huizing
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*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit deze nu bijna dertigdelige serie.
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2013-25-4387

Amant, Kathleen • Grote Anna leert hockey spelen
Grote Anna leert hockey spelen / Kathleen Amant. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis,
cop. 2013. - [26] p : ill ; 27 cm
ISBN 978-90-448-2097-3

Grote Anna gaat op hockey. Maar eerst mag ze met mama een heuse
uitrusting uitzoeken: een hockeystick, beenbeschermers en een bitje voor
haar tanden. Na hard trainen is het tijd voor haar eerste wedstrijd. Spannend!
Aardig, leerzaam en begrijpelijk verteld verhaal bedoeld om kleuters
inzicht te geven in het hockeyspel. Deel in de serie 'Grote Anna'*, waarin
het eigengereide meisje - bekend van de vele peuterboeken over Anna allerlei hobby’s uitprobeert, zoals dansen, paardrijden, skiën en zwemmen.
Grote duidelijke zwartomlijnde illustraties in sprekende kleuren tegen een
effen achtergrond. De vrij uitgebreide tekst staat in blokken, in een sierlijk
schreefloos lettertype, en vult de taferelen op de dubbele pagina’s aan.
Vrijwel vierkant, stevig uitgevoerd prentenboek met een hockeyspelend
meisje op het omslag. Aantrekkelijke toegankelijke uitgave, vooral geschikt
voor aspirant-hockeyspelertjes. Vanaf ca. 4 jaar. J.H.J.B. Boelens

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 619.71
: 09 Sport en Spel
:A
: € 14.95
: J1/EX/
: 44 / 192

2013-27-1226

Jugla, Cécile • Mijn eerste quiz boek
Mijn eerste quiz boek / Cécile Jugla ; illustraties Dieren: Prisca Letandé, Planten:
Émilie Harel, Het lichaam: Zelda Zonk, De wereld: Charles Dutertre, Wetenschap
& uitvindingen: Aurélien Débat, Geschiedenis: Caroline Hue, Sport & ontspanning:
Vincent Bergier, Mascottes: Pronto ; vertaling [uit het Frans]: Davidfonds Uitgeverij. Leuven : Davidsfonds Infodok, [2013]. - 127 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vertaling
van: Maxi quiz junior. - Parijs : Editions Nathan, ©2012.
ISBN 978-90-5908-493-3

Enigszins kwetsbaar door de draaischijf,
scoretabel en het onmisbare leeslint.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 621.7
: 09 Sport en Spel
:A
: € 19.95
: 5 / 275

Quizboek dat in totaal 620 vragen bevat. Het boek heeft een hardkartonnen
omslag met uitsparingen voor de scoretabel en een draaischijf. Deze twee
onderdelen kun je gemakkelijk omklappen, omdat ze met een smalle stoffen
band aan het omslag zijn bevestigd. Zo zijn ze bij de quiz ook goed te
gebruiken. De draaischijf verwijst naar een kleur die bij een quizvraag hoort.
Na een uitleg van de spelregels en de speelwijze volgen de vragen. Ze zijn
verdeeld over zeven categorieën: dieren, planten, het lichaam, de wereld,
wetenschap & uitvindingen, geschiedenis en sport & ontspanning. Twee
getekende figuurtjes (Wiebel en Wobbel) geven de moeilijkheidsgraad aan.
Op de linkerpagina staan vragen en opdrachten voor 4- tot 6-jarigen en op de
rechterpagina voor 7- en 8-jarigen. Je kunt alleen, maar ook in groepsverband
spelen. Het boek bevat een leeslint met een plastic rode spiekschijf die
onmisbaar is om de verborgen antwoorden te controleren. Het geheel is bont
en kleurrijk en bevat veel kleine grappige kleurentekeningen. Voor o.a. thuis,
school of naschoolse opvang een leuk en leerzaam boek om spelenderwijs
meer te weten te komen van de wereld om je heen. Vanaf ca. 4 t/m 8 jaar.
Ton Jansen
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2013-13-2815

Lammertink, Ilona • Pientje krijgt een eetmachientje
Pientje krijgt een eetmachientje / [tekst] Ilona Lammertink ; & [ill.] Lucie Georger.
- Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2013. - [26] p : ill ; 27 cm. - (Bobbels &
bubbels)
ISBN 978-90-448-1980-9

Het meisje Pientje is een moeilijke eetster en lust eigenlijk alleen spaghetti
met appelmoes. Ze heeft bedacht dat zij geen groente lust en weigert iets
onbekends te proeven. Teckel Moosje helpt Pientje door alle hapjes die
zij onder tafel laat vallen op te eten. Moosje wordt dikker en dikker, maar
Pientje blijft een dunne spriet. Op een dag komt oom Pim, uitvinder, op
bezoek. Hij heeft meteen door hoe de vork in de steel zit. Hij knutselt een
apparaat dat op speelse wijze Pientje ertoe aanzet om te proeven. En dat
werkt: ze laat haar reserves varen en gaat nieuwe gerechten en groentes
proberen. De sfeervolle tekeningen over twee bladzijden zijn helder van
kleur. De vrij uitgebreide tekst met dialogen is telkens opgenomen in een
rustig deel van de illustratie. De auteur is van oorsprong verpleegkundige,
maar heeft zich later verder geschoold tot kindertherapeute. Achterin staat
een 'bijsluiter' voor ouders met adviezen en tips voor moeilijke eters. Deel
uit de serie 'Bobbels en Bubbels', een reeks die kleine kinderen wil leren
om, samen met hun opvoeders, van negatieve emoties (bobbels) positieve
emoties (bubbels) te maken. Een mooi, vrijwel vierkant prentenboek met
aansprekende kleurenillustraties voor moeilijke etertjes vanaf ca. 4 jaar.
Ieneke Fonck

De tips voor opvoeders lopen door op de
binnenzijde van het omslag achterin.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 628.44
: 03 Eten en Drinken
:A
: € 14.95
: 44 / 285

2013-39-2605

Dam, Minke van • De dierenwinkel
De dierenwinkel / Minke van Dam ; tek.: Hester van de Grift ; [red. Minke van Dam ...
et al ; foto's VVB/Linear ... et al.]. - Groningen [etc.] : Noordhoff, cop. 2013. - 24 p : ill ;
25 cm. - (De kijkdoos ; N156)
ISBN 978-90-01-81753-4

Deel over de dierenwinkel 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 kun je in een
dierenwinkel kopen, wat voor dieren zijn er te koop, hoe maak je een keuze,
het advies van de verkoper bij bv. verzorging en kleine ongemakken. Het
onderwerp wordt ingeleid met een kleurentekening van een dierenwinkel
over een dubbele pagina, geschikt als kijk- en praatplaat. Op de linkerpagina
staat steeds een paginagrote kleurenfoto, 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's zijn actietekeningen
opgenomen 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
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MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze omvangrijke serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 634
: 17 Dieren
:A
: € 18.75
: J3/J4/
: 46 / 328
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2013-25-4388

Slegers, Liesbet • De bouwvakker
De bouwvakker / Liesbet Slegers. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2013. [26] p : ill ; 27 cm. - Omslag vermeldt: Clavis informatief.
ISBN 978-90-448-2098-0

Groot informatief prentenboek over het werk van een bouwvakker. Wat
gebeurt er allemaal als er een huis wordt gebouwd? Eerst wordt iets verteld
over de kleding van de bouwvakker, de werktuigen die hij gebruikt zoals een
betonmolen en kruiwagen en het bouwplan van de architect. Vervolgens
wordt ingegaan op de bouw zelf en de voorbereidingen daarvoor. Als de
buitenkant van het huis klaar is, is er binnen nog van alles te doen. De
beschrijvende tekst - op het niveau van jonge kinderen - is op de linkerpagina
afgedrukt. Er is een vrij grote vette letter zonder schreef gebruikt. Daarboven
staat een kleinere vierkante illustratie, soms met een benaming, in dezelfde
techniek (dikomlijnde figuren, ingekleurd met gouache) als de paginagrote
illustratie van vooral bouwvakkers aan het werk aan de rechterzijde. 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 ruim vijftien titels*. Gezien het grote formaat ook goed te
gebruiken in groepsverband, op school of in de kinderopvang. Stevige en
inhoudelijk sympathieke uitgave voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor twee
herdrukken van 'De postbode' en 'De
brandweerman'.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 694
: 11 Bedrijf en Beroep
:A
: € 14.95
: J3/J4/
: 45 / 268

2013-39-2602

Gog, Marian van • Kunst
Kunst / Marian van Gog ; tek.: Hélène Jorna ; [red. Minke van Dam ... et al ; foto's
Sabine Joosten]. - Groningen [etc.] : Noordhoff, cop. 2013. - 24 p : ill ; 25 cm. - (De
kijkdoos ; N155)
ISBN 978-90-01-81757-2

Deel over kunst 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 is kunst, is
altijd te zien wat een kunstwerk voorstelt, het maken van een tekening
of beeld en het kijken naar kunst. Het onderwerp wordt ingeleid met een
dwarsdoorsnede in kleur van een museum over een dubbele pagina, geschikt
als kijk- en praatplaat. Op de linkerpagina staat steeds een paginagrote
kleurenfoto, 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's zijn actietekeningen opgenomen 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
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MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze omvangrijke serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 700
: 21 Beeldende kunst
:A
: € 18.75
: J3/J4/
: 46 / 331
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2013-26-5428

Hout, Mies van • Alles in de wind
Alles in de wind : liedjes over varen en de zee / Mies van Hout. - Rotterdam :
Lemniscaat, [2013]. - 26 ongenummerde pagina's : illustraties ; 27 cm + audio-cd
ISBN 978-90-477-0529-1

Twaalf traditionele kinderliedjes, behorend tot het Nederlands cultuurgoed,
worden in dit prentenboek gepresenteerd met ‘varen en de zee’ als
verbindend thema. Het betreft o.a. 'Zeg, ken jij de mosselman?', 'Daar
was laatst een meisje loos' en 'Schuitje varen, theetje drinken'. De tekst
is gedrukt in zorgvuldig gemaakte platen over steeds twee pagina´s. Die
vertellen door de vele details een heel verhaal rond het betreffende liedje! De
illustraties zijn uitgevoerd in aquarel en hebben door het zachte kleurgebruik
een vriendelijke uitstraling. De uitgave kent vele mogelijkheden: natuurlijk
het zingen van de liedjes (die ook te beluisteren zijn op de bijbehorende
cd), maar ook aanwijzen, vertellen of samen praten bij de platen. Op de
cd worden de liedjes rustig ten gehore gebracht door een vrouwenstem
met eenvoudige instrumentale begeleiding. Op het omslag prijkt een van
de illustraties uit het binnenwerk. Eerder verschenen het vergelijkbare
‘Daar buiten loopt een schaap’ en ‘Op een grote paddenstoel’* (2010).
Een welkom liedjesprentenboek dat lang meegaat: eerst de liedjes zingen
voor de hele kleintjes; vanaf ca. 2 t/m 5 jaar samen zingen en bekijken.
Julienne van den Heuvel

*2010-47-0492, 2010-47-0496
(2011/15). Uitgave met cd.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 788.2
: 24 Muziek
:A
: € 14.95
: J3/J4/EX/
: 4 / 242

2013-27-0338

Meinderts, Koos • De liedjesalmanak
De liedjesalmanak : herfst & winter / [tekst] Koos Meinderts ; & [ill.] Annette Fienieg ;
naar een idee van Thijs Borsten. - 1e dr. - Amsterdam : Rubinstein, 2013. - 68 p : ill ;
27 cm + audio-cd. - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013.
ISBN 978-90-476-1527-9

De 24 liedjes over herfst en winter in dit boek zijn ingedeeld naar de
maanden september tot en met februari. Elk deel begint met een gedichtje
over die maand. Koos Meinderts heeft het daarin over afscheid nemen
van de zomer in september, het vertrek van de ganzen in oktober tot de
sneeuwklokjes en ijsbloemen in februari. Na die gedichtjes volgen liedjes
passend bij de maand, die allemaal op de bijgevoegde cd (ca. 40 min.) te
horen zijn, gezongen door volwassenen en speels begeleid door onder andere
piano, gitaar en klarinet. Onder de liedjes zijn oude bekende zoals ‘Herfst,
herfst, wat heb je te koop?’ en ‘Alles in de wind’. Soms heeft Meinderts
er zelf een couplet aan toegevoegd. Daarnaast zijn er nieuwe liedjes op
melodieën van Thijs Borsten. Annette Fienieg ziet het allemaal voor zich en
illustreert haar heldere figuren tegen een rustige achtergrond. Er is geen
muzieknotatie opgenomen. Een prachtig boek om kinderen en hun ouders
bewust de seizoenen te laten beleven. De gebeurtenissen in de natuur krijgen
aandacht, en ook de bekende en onbekendere culturele dagen en feesten,
zoals Prinsjesdag, Lucia en Driekoningen. Ook goed bruikbaar op school. In
dezelfde opzet verschenen 'Verdriet is drie sokken' (2008) en 'Het regent
zonlicht'* (2010). Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar. Elizabeth Kooman
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*2008-43-0-253, 2010-29-4472
(2010/44). Uitgave met cd.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 788.2
: 24 Muziek
:A
: € 14.95
: 49 / 334
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2013-11-0780

Seizoenen • De seizoenen
De seizoenen / met Illustraties van Stefanie Scharnberg ; vertaald uit het Duits. Eerste druk. - Houten : Prisma, Uitgeverij Unieboek/Het Spectrum bv., 2013. - 26
ongenummerde pagina's : illustraties ; 32 cm. - (Ontdekwoordenboek). - Vertaling
van: Durch das Jahr. - Mannheim : Dudenverlag, copyright 2012. - (Das WimmelWörterbuch).
ISBN 978-90-00-32046-2

Ga samen met Lotte, haar familie en vrienden mee op reis door de seizoenen.
Beleef samen met hen de sneeuw in januari, het carnavalsfeest, het
paaseieren zoeken, de zomer aan het meer, de herfst in het bos en de
kerstmarkt. Deze stevige en prachtig verzorgde uitgave is gericht op de
taalontwikkeling van jonge kinderen. In dit kijk- en leerboek met grote
prenten rond telkens een ander thema is enorm veel te zien. Aan elk
thema zijn steeds twee, bijna dubbele pagina’s gewijd. Op de eerste, ruim
anderhalve bladzijde staat telkens een mooie, gedetailleerde, bladvullende
kijkplaat die ons via een aantal kijkgaten een doorkijkje geeft naar de
volgende pagina. Het zijn pentekeningen, met aquarel ingekleurd. Ook
aan de uiterste rechterzijde van de pagina zie je de volgende pagina al,
met een zoekopdracht. Op elke volgende ruim anderhalve pagina staat
steeds een groot aantal losse illustraties, voorzien van woorden, vragen en
(zoek)opdrachten. De bladzijden van stevig karton kunnen tegen een stootje.
Eerder verscheen 'Het ontdekwoordenboek Nederlands' (2012)*. Prachtige,
leerzame uitgave die goed te gebruiken is om spelenderwijs de woordenschat
van kinderen uit te breiden. Voor o.a. thuis of op de (voor)school. Vanaf ca. 3
t/m 5 jaar. S. Mulders

*2012-10-4752 (2012/44). Illustraties
beginnen/eindigen aan de binnenzijden
van het omslag.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ Nederlands 831
: 12 Communicatie
:A
: € 16.99
: J3/J4/
: 1 / 289

2013-43-5049

Heruitgave

Niessen, Susan • Kikkeralarm in het blauwe huis

Ongewijzigde herdruk. Met cd en veel
stevig uitgevoerde, uitvouwbare flapjes.
Op binnenzijde van het omslag worden
de hoofdpersonen voorgesteld; achterin
staat deels de woordenlijst.

Kikkeralarm in het blauwe huis / verteld door Susan Niessen ; met tek. van van Elke
Broska ; [vert. uit het Duits: Marjo Frings-Latour]. - Houten [etc.] : Prisma, cop. 2011.
- [20] p : ill ; 27 cm + audio-cd. - Vert. van : Froschalarm im blauen Haus. - Berlin
[etc.] : Langenscheidt, cop. 2011. - Ondertitel op omslag: Engels ontdekken met de
Kleuterbende. - Bovenaan omslag: Taaltraining.
ISBN 978-90-491-0815-1

In deze prentvertelling met geplastificeerde kartonnen bladzijden en
uitvouwbare flapjes wordt verteld over Sarah Baker, kind van NederlandsEngelse ouders. Sarah en haar ouders zijn met hond Joe verhuisd en maken
kennis met Tobias, Leonie en Noah. Als Leonie een kikker in een potje laat
zien, ontsnapt het dier. Een intensieve zoektocht volgt. Bijzonder is dat het
verhaal is doorspekt met een groot aantal eenvoudige Engelstalige dialogen.
Het kan worden voorgelezen of beluisterd met de bijgeleverde cd waarop
in parafrase de tekst staat, en die van een tweetal liedjes. Het verhaal op
de dubbelpagina’s is verlucht met vele grote grappige kleurenillustraties,
soms voorzien van uitvouwbare flapjes. Prisma is een gevestigde naam in
de wereld van taal en woordenboeken. Binnen het onderdeel ‘taaltrainingen’
van de uitgever hoort dit uit het Duits vertaalde boek, gedrukt in een
schreefloze letter, tot het aanvangsniveau. Achterin staat een woordenlijst
van ruim honderd woorden in een Engelse, Nederlandse en fonetische versie.
Ongewijzigde herdruk. Dit is een uiterst aangename wijze om, in combinatie
met je moedertaal, op elementair niveau kennis te maken met een vreemde
taal. Om samen met kinderen van 5 t/m 7 jaar mee aan de slag te gaan.
Jos Weinberg

©2014 NBD|Biblion
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2013-27-0521

Cronie, Jeanine • Eén, twee, drie, vier: hoofddoek van plezier!
Eén, twee, drie, vier: hoofddoek van plezier! / Jeanine Cronie ; met ill. Totie Cronie ;
[fotogr.: Marc Kruse]. - [Naarden] : Maopé Books (Liza Milton), cop. 2013. - [25] p : ill ;
31 cm. - Uitg. in het kader van 150 jaar afschaffing slavernij.
ISBN 978-90-893400-0-9

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 907.3
: 04 Uiterlijk
:A
: € 13.50
: 47 / 328

Prentenboek over een Surinaamse traditie. Kate’s oma wil haar verjaardag
niet vieren, omdat haar feestelijke hoofddoek weg is. Kate snapt eerst
niet, waarom dat zo erg is. Todat ze ontdekt dat je met een hoofddoek een
boodschap kunt overbrengen, als je de geheimtaal van de verschillende
knoopwijzen kent. Ze gaat op zoek naar de verdwenen hoofddoek. Kleurrijke
illustraties, gemaakt in verschillende schilder- en collagetechnieken,
bestrijken steeds dubbele pagina’s. De voorleestekst in een vrij grote
letter is kort en duidelijk. Dit boek is speciaal uitgegeven voor de viering
van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Het gaat niet over slavernij,
maar kan prima een brug slaan om er met jonge kinderen over te praten.
Toen grote groepen mensen als slaaf uit Afrika werden gehaald, mochten
ze niets meenemen, maar de verhalen in hun hoofd kon niemand hen
ontnemen. De Surinaamse traditie van het vouwen van hoofddoeken dateert
uit die tijd, en is afkomstig uit West-Afrika. De brief 'voor de voorlezer'
achterin geeft achtergrondinformatie en suggesties om het prentenboek
te gebruiken in groep 1 t/m 4 van de basisschool. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

2013-34-5829

Anholt, Catherine • Samen op de wereld
Samen op de wereld / [ill.] Catherine ; en [tekst] Laurence Anholt ; [vert. uit het Engels
door Levendig Uitgever]. - [De Meern] : Levendig Uitgever, cop. 2013. - [24] p : ill ;
29 cm. - Vert. van: One world thogether. - London : Frances Lincoln Children's Books,
2013. - Omslagtitel.
ISBN 978-94-917400-2-2

In dit grote, bijna vierkante prentenboek, maakt de jonge kijker/lezer kennis
met ‘de hele wereld’. De hoofdfiguur (ik-persoon) gaat op reis om een
vriend te zoeken en hij komt op zijn reis een heleboel ‘kandidaten’ tegen:
Paulo uit Brazilië, Lukas uit Kenia, de tweeling Sofie en Sem uit Nederland,
Galina uit Rusland e.a.. Wie zal hij kiezen? Hij kiest iedereen, want we zijn
allemaal goede vrienden, we zijn samen op de wereld! Elke vriend in een
land heeft een eigen, dubbele pagina met een vast format. Enige zinnen
beginnen in elk item hetzelfde. Links staat een grote tekening, gesitueerd in
het gekozen land. Aan de rechterzijde staan een aantal kleine tekeningetjes
met daaronder enige informatie over land, gewoonten en gebruiken, voedsel
en weetjes. Alleen de laatste dubbele pagina is beduidend anders dan de
voorgaande: een grote uitklappagina van een grote wereldbol met een kring
van kinderen uit alle landen, die elkaar letterlijk de hand reiken. Om samen
te lezen, voor te lezen, om kinderen te laten vertellen en als startpunt te
gebruiken voor een gesprek. Mooie, oorspronkelijk Engelse, uitgave met een
diepere, spirituele boodschap die uitgewerkt is in een concreet verhaal dat
past bij de belevingswereld van jonge(re) kinderen. Voor thuis, school enz.
Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar. Hannelore Rubie

©2014 NBD|Biblion

Vrij grote uitgave met een uitvouwbare
wereldkaart/bol, deels op de achterzijde
van het omslag achterin.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 954
: 18 Landen en Volken
:A
: € 12.95
: 47 / 331
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2013-31-3816

Bikker, Linda • Tes wil geen bril
Tes wil geen bril / Linda Bikker. - [Apeldoorn] : De Banier, cop. 2013. - 31 p : ill ; 21 cm.
- (Tes & Tim ; dl. 4)
ISBN 978-90-336-0856-8

Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs
: € 8.95
Volgnummer
: 46 / 230

Tes wil geen bril en vraagt aan iedereen wat zij ervan vinden. Allemaal geven
ze advies over het dragen van hun bril. Zo passeren er nogal wat soorten
brillen: een zonnebril, een lasbril enz. Op een speelse manier ziet Tes het nut
in van het dragen van een bril: ze kan de brief van Tim niet lezen. Samen
met papa gaat ze naar de opticien en kiest een rode bril. Als cadeau krijgt
ze van papa een duikbril en gaan ze samen duiken. Vierde deel uit de serie
over Tes en Tim. Prima leesoefenstof met een- en tweelettergrepige woorden,
AVI-E3. De kleurrijke illustraties zijn duidelijk omlijnd en passen goed bij
de tekst. Ze staan op de linkerbladzijden, paginagroot. Grappig detail is de
poes die op elke bladzijde te zien is. Op het schutblad worden alle figuren
voorgesteld. Goed verzorgde uitgave met royale bladspiegel. Vanaf ca. 6,5
jaar. Margriet Obers

2013-39-2620

Bos, Tamara • Help, ik ben een mug!
Help, ik ben een mug! / Tamara Bos ; met tekeningen van Juliette de Wit. - 1e druk. Tilburg : Zwijsen, 2013. - 27 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 × 26 cm. - (Strip voor
beginnende lezers)
ISBN 978-90-487-1538-1

Wanneer Plien gaat slapen, probeert een mug haar te steken. Als ze eindelijk
in slaap valt droomt ze dat ze een mug wordt door de muggensteek. Ze
vliegt naar het land van de muggen, gaat naar de muggenschool, waar
meer kind-muggen zitten, en krijgt daar zoem- en vliegles. Een stripboek in
oblong formaat uit de serie 'Strip voor beginnende lezers'*. Iedere pagina
bestaat uit drie tot zes gekleurde illustraties in een kader. De bijbehorende
tekst op AVI-M3 bestaat uit korte zinnen en eenlettergrepige woorden in
tekstballonnen, als er gesproken wordt, en in rechthoekige kaders, wanneer
er informatie wordt gegeven. Er worden geen hoofdletters gebruikt, maar
wel uitroep- en vraagtekens. De tekst is in een duidelijke schreefloze letter
gezet. Het humoristische verhaal en de combinatie van de vele tekeningen
met tekstballonnen maken het boek aantrekkelijk om het lezen te oefenen.
Een mooi verzorgde uitgave voor kinderen vanaf ca. 6 jaar. Felix Meijer
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
strips voor beginnende lezers.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: st
: E-M3
: € 9.50
: J1/J2/
: 50 / 296
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2013-37-1265

De Pelseneer, Reine • Lam en Loebas in de sneeuw
Lam en Loebas in de sneeuw / [tekst] Reine De Pelseneer ; & [illustraties] Claudia
Verhelst. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2013]. - 32 pagina's : illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-5838-899-5

Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs
: € 8.95
Volgnummer
: 5 / 195

Loebas de hond wil dollen in de sneeuw. Zijn vriendin Lam speelt liever rustig.
In zijn enthousiasme breekt Loebas zijn been. Hij baalt, want nu mag hij niet
meer buiten spelen. Op zijn verjaardag komt Lam met een cadeau én een
slim plan waar Loebas helemaal blij van wordt. Eenvoudig verhaaltje over
de gevolgen van een wilde actie en de vriendschap tussen Loebas en Lam.
De eenvoudige tekst bevat een enkel tweelettergrepig woord, hoofdletters
en interpunctie, AVI-M4. Gedrukt in een schreefloos lettertype. Elke korte zin
begint op een nieuwe regel. Bevat twee vreemde zinsconstructies ('Maak
je mee een sneeuwpop?', ''Niets van', zegt ma'). Speelse opmaak met
tekstblokken naast of in de tekeningen. De paginagrote of over twee pagina's
doorlopende kleurrijke illustraties bevatten grappige details. Vanaf ca. 7 jaar.
Monique Luijben

2013-25-4651

Hollander, Vivian den • Pip is een ster
Pip is een ster / Vivian den Hollander ; met ill. van Saskia Halfmouw. - Houten : Van
Holkema & Warendorf, cop. 2013. - 31 p : ill ; 21 cm. - (Swing)
ISBN 978-90-00-32981-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sr
: E-M4
: € 7.99
: J1/J2/EX/
: 48 / 301

Omdat de school van Pip tien jaar bestaat, komt er een voorstelling in de
schouwburg. Dit keer mag Pip niet meedoen aan het optreden. Pip baalt,
maar ze is toch ook wel blij dat ze niet dat grote podium op hoeft. Eenmaal in
de schouwburg blijkt dat Tess, een van de danseressen, ziek is. Zou Pip willen
invallen? Deeltje uit de reeks ‘Swing’, over een meisje uit de onderbouw dat
gek is op dansen. De schrijfster zet mooi met een paar korte scènes een
volledig verhaal neer. Pip is ook een leuk personage en heel herkenbaar,
met alle verschillende emoties die voorbijkomen: teleurstelling, een vleugje
jaloezie, een vleugje verliefdheid, opluchting, zenuwen voor het optreden en
trots. De kleurenillustraties, die vaak een halve pagina vullen, laten prima
zien hoe Pip zich voelt en wat er verder gebeurt. Ze passen goed bij de
optimistische toon van het verhaal. Vooral de tekeningen van een dansende
Pip met haar zussen en die van het optreden zijn erg vrolijk. De korte zinnen
en de vele dialogen maken de tekst vlot leesbaar, AVI-M4. Leuk eerste
leesboekje, heel geschikt om weer een paar leesmeters te maken. Vanaf ca. 7
jaar. Inger Bos

©2014 NBD|Biblion
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2013-26-5423

Janssen, Mark • Blijf van Big af!
Blijf van Big af! / tekst en illustraties: Mark Janssen. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2013.
- 27 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 × 25 cm. - (Strip voor beginnende lezers)
ISBN 978-90-487-1539-8

Na een storm verging een piratenschip midden in zee. Piraat Piet, kok Kees,
de kinderen Jan en Pip en Pips levende big zijn op een onbewoond eilandje
aangespoeld. Ze hebben honger, maar er is weinig te eten. Piet dreigt Big
te slachten. Samen maken ze een vlot, zodat Piet hulp kan gaan zoeken.
Maar dat mislukt. Ook andere plannen lopen niet goed af. Zouden ze nog
gered worden? Oblong stripboek in de reeks 'Strips voor beginnende lezers'*
waarbij de verhalende tekst in rechthoekige witte blokken is gedrukt, en de
gesproken tekst in tekstballonnen. De vaak humoristische tekst (de kapitein
heeft een heel creatief taalgebruik; de kok kan alleen aan lekkere dingen
denken) en de kleurrijke illustraties (getekend en met een computer bewerkt)
in verschillende afmetingen, sluiten goed aan bij de fantasie van beginnende
lezers. Een heel leuk boek op AVI-E3, voor kinderen van groep 3 en 4. Zeker
ook voor jongens! Vanaf ca. 6,5 jaar. Virgi Smits-Beuken

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
strips voor beginnende lezers.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: st
: E-E3
: € 9.50
: J1/J2/
: 50 / 267

2013-31-4255

Ken • Ken je die mop al?
Ken je die mop al? / met tek. van Eefje Kuijl, Emilie Timmermans & Madeleine van der
Raad ; [tekst, idee & inhoudelijk concept: ZNU]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas,
cop. 2013. - 24 p : tek ; 22 cm. - (Ssst... ik lees!)
ISBN 978-90-447-3473-7

Dit leesboekje uit de reeks 'Ssst… ik lees!'* draait om moppen. Het bevat
korte en langere moppen waarbij de tekst zo gesteld is dat beginnende
lezers het kunnen gebruiken als oefenmateriaal om het leesniveau te
verbeteren. Het zijn vaak varianten op oude, bekende moppen. De grappen
zijn soms te flauw voor volwassenen, maar sluiten in het algemeen aan bij de
belevingswereld, c.q. moppenhumor van jonge kinderen. De tekst bestaat uit
wat langere zinnen met een redelijk aantal tweelettergrepige woorden, AVIE3. Er is gebruikgemaakt van hoofdletters en leestekens. De tekst is gezet in
een lettertype met schreef. De Vlaamse oorsprong van het boekje is hier en
daar terug te zien in zinnen als 'Het is geen school' ipv. 'Er is geen school',
'Papa zet zich neer' ipv. 'Papa gaat zitten', wat voor Nederlandse beginnende
lezers wat lastig kan zijn. De kleurige tekeningen, soms zwart omlijnd, zijn
gevarieerd omdat een drietal illustratoren heeft meegewerkt aan de uitgave.
Een goed verzorgd boekje dat voor sommige kinderen door de inhoud een
welkome afwisseling op de meer gangbare uitgaven is. Vanaf ca. 6,5 jaar.
B.M. Middelaar
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*zie a.i.'s deze week voor nog een
moppenboekje uit de reeks 'Ssst... ik
lees!'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: hu
: E-E3
: € 6.99
: 52 / 263
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2013-13-2797

Lootens, Ann • Leren lezen met Nana van het Roversbos
Leren lezen met Nana van het Roversbos : waar is het nest? / [tekst] Ann Lootens ; &
[ill.] Linde Faas. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2013. - [90] p : ill ; 27 cm. (Nana van het Roversbos)
ISBN 978-90-448-1743-0

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: vh
: E-S
: € 19.95
: 52 / 269

Het valt niet mee om voor kinderen die nog moeten leren lezen een origineel
en aansprekend boek te maken, maar Ann Lootens is daar bijzonder goed
in geslaagd. Het nodigt uit tot onderzoeken en maakt leren lezen (weer)
leuk. Het is echt een boek om samen met je kind te lezen en te bekijken
en de verhalen en de extraatjes zijn daar ook op afgestemd. Er staan
samenleesverhalen in (eenvoudige zinnetjes afgewisseld met moeilijkere
stukken die je om en om met je kind kunt lezen), recepten (chocolademelkpannenkoeken), woordzoekers, raadsels, spelletjes, rebussen en nog veel
meer. Het boek heeft eenvoudige en moeilijkere delen en per hoofdstukje
wordt aangegeven wat de moeilijkheidsgraad is, van AVI-Start t/m AVI-E4.
Door de speelse opzet en de vele mogelijkheden is het wel wat druk en
onoverzichtelijk. De kleurrijke, grappige en gedetailleerde illustraties van
Linde Faas maken elke bladzijde een plezier om te bekijken. Ze komen goed
tot hun recht in deze stevige, grote uitgave. Vanaf ca. 6 jaar. I. Poels

2013-26-5392

Schutten, Jan Paul • Robot Rikko knapt het op!
Robot Rikko knapt het op! / Jan Paul Schutten ; met tekeningen van Heleen Brulot. 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 27 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 × 25 cm. (Strip voor beginnende lezers)
ISBN 978-90-487-1540-4

Oom Diederik is uitvinder en heeft een geweldig idee. Hij maakt een robot
die alles kan: luisteren, praten, werken en zelfs spelen. Fenna en Josse zijn
enthousiast en noemen de robot Rikko. Om beurten geven zij hem een
opdracht en Rikko doet alles wat zij willen, maar misschien een beetje te
precies? Dit oblong deel uit de serie ‘Strips voor beginnende lezers’* is
ontstaan in samenwerking met de stichting ‘Kinderen Lezen Techniek’. Woord
en beeld vormen samen een bijzonder geheel. Het verhaal is levendig en
goed uitgewerkt. Robot Rikko is sympathiek en beleefd en de twee kinderen
volgen de uitvindingen van hun oom met belangstelling. Grappige situaties
komen regelmatig voor. De korte ballonteksten in grote letter zijn begrijpelijk
en direct, AVI-M4. De kleurrijke striptekeningen beelden het verhaal op
eigen karakteristieke wijze uit, met actieve en sfeervolle situaties, vrolijke
momentopnamen, levendige gezichtsuitdrukkingen en houdingen. Jonge
lezers zullen genieten van dit dynamische samenspel en verfrissende verhaal.
Vanaf ca. 7 jaar. S.E. van Zonneveld
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
strips voor beginnende lezers.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: st
: E-M4
: € 9.50
: J1/J2/
: 50 / 293
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2013-27-1045

Straaten, Harmen van • Het grote piratenboek
Het grote piratenboek / tekst en tek. Harmen van Straaten. - [1e dr.]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2013]. - 29, 29, 29 p : ill ; 23 cm. - ([Klavertje twee]). - Op omslag: glow
in the dark. - Bevat: Piraten!. - Oorspr. uitg.: Heerhugowaard : Kluitman, 1996. (Klavertje twee) ; De piraten zijn terug!. - Oorspr. uitg.: 2007. - (Klavertje twee) ; Het
spookschip. - Oorspr. uitg.: 2008. - (De toverlamp) (Klavertje twee-serie).
ISBN 978-90-206-8180-2

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
: E-M4
: € 12.50
: MN/
: 44 / 252

Bundeling van drie eerder los verschenen piratenverhalen van deze auteur.
In 'Piraten!' vinden Bas en Karin een schatkaart en een spiegel. Als ze in de
spiegel kijken, staan er ineens piraten voor hun neus die op zoek zijn naar
een verborgen schat. In 'De piraten zijn terug!' vinden Jesse en Fleur in hun
nieuwe huis een koffer met piratenkleren en een schatkaart. Door middel
van een spiegel en een spreuk komen ze op een echt piratenschip terecht.
In 'het spookschip' ziet Jim in het museum het spookschip De Vliegende
Hollander. 's Nachts komt hij op De Vliegende Hollander terecht, waar hij
Melle ontmoet die al eeuwen als geest op het schip vertoeft. Vlot leesbare
en duidelijk gestructureerde verhalen, waarin de auteur de spanning tot aan
het slot goed weet vol te houden. De teksten zijn op AVI-M4 geschreven met
korte zinnen en veel dialogen, maar nooit levert dit gekunsteld taalgebruik
op. Ruime marges, een ruime interlinie en een schreefloos lettertype zorgen
voor een overzichtelijke bladspiegel. De kleurrijke illustraties sluiten nauw aan
bij de tekst en leveren voor de jonge lezer de nodige rustpunten op. Ze zijn
met zwarte pen getekend en met aquarelverf ingekleurd. De tekst loopt soms
door de illustraties, maar dit belemmert de leesbaarheid niet. Vanaf ca. 7 jaar.
Redactie

2013-31-4252

Tijd • Tijd voor een mop
Tijd voor een mop / met tek. van Stijn Claes, Danie͏̈lle Roothooft & Hester van de Grift ;
[tekst, idee & inhoudelijk concept: ZNU]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop.
2013. - 24 p : tek ; 22 cm. - (Ssst... ik lees!)
ISBN 978-90-447-3296-2

Eerste leesboekje uit de reeks 'Ssst... ik lees!'* met moppen en grapjes
voor kinderen die net beginnen met leren lezen. De verhaaltjes zijn nooit
langer dan een pagina, vaak staan er zelfs twee of drie mopjes op een
bladzijde. Veel kinderen houden van moppen en grapjes en dit boekje zal
het lezen daarvan zeker stimuleren, plus het daarna kunnen navertellen. De
teksten bevatten geen hoofdletters en de woorden bestaan allemaal uit een
lettergreep, AVI-M3. De Vlaamse oorsprong van het boekje is hier en daar
terug te zien in zinnen als 'hoe ging mijn droom nu weer?' en 'ik wil ook eens
aan het raam'. De drie illustratoren die aan dit boekje hebben meegewerkt
verschillen niet heel erg veel van stijl. De vele vrolijke, duidelijke, zwartomlijnde illustraties zijn helder ingekleurd en passen goed bij de tekst en
verduidelijken deze hier en daar. Sommige mopjes zijn in de vorm van een
kort stripje met tekstballonnetjes. Ze zijn goed leesbaar. Al met al een aardig
eerste leesboekje. Vanaf ca. 6 jaar. Edda Rekers-Hazelhoff
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*zie a.i.'s deze week voor nog een
moppenboekje uit de reeks 'Ssst... ik
lees!'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: hu
: E-M3
: € 6.99
: 52 / 292
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2013-37-1270

Wille, Riet • Die hoed zit goed
Die hoed zit goed / tekst Riet Wille, illustraties Annemie Berebrouckx. - Wielsbeke : De
Eenhoorn, [2013]. - 91 pagina's : illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-5838-904-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: vh
: E-M3
: € 17.50
: 3 / 216

Raadsels en stripjes, woordgrappen en spel met vorm en klank; Riet Wille
varieert enorm in haar gedichten voor beginnende lezers, AVI-M3. In deze
bundel zijn veel van die gedichten verzameld. Elk van de acht hoofdstukken
begint met een aantal raadsels; een goede vondst, want daarmee wordt
de lezer het boek in getrokken. Daarna volgen het stripje over Tim en Tom
en de andere gedichten, steeds passend bij een thema, zoals dieren, eten,
school en natuur. De auteur speelt in haar gedichten voortdurend met
de klank, vorm en betekenis van woorden en zinnen. Dat levert over het
algemeen vrolijke gedichten op die de lezer blijven prikkelen. Annemie
Berebrouckx, bekend van de prentenboeken over Jules, heeft de bundel
geïllustreerd. En hoe! In verschillende stijlen geeft ze elk gedicht iets extra’s
mee: met de compositie, een onverwacht en/of grappig element of met een
gezichtsuitdrukking. De gedichten staan steeds in hetzelfde lettertype, maar
wel in een wisselende vormgeving. Aantrekkelijke, met zorg vormgegeven
dichtbundel; zo is leren lezen heel erg leuk. Vanaf ca. 6 jaar. Inger Bos

©2014 NBD|Biblion
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2013-25-4845

Blexbolex • Een sprookje
Een sprookje / Blexbolex ; [vert. uit het Frans]. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis,
cop. 2013. - [174] p : ill ; 19 cm. - Vert. van: Romance. - Paris : Albin Michel Jeunesse,
cop. 2013.
ISBN 978-90-448-2036-2

*2011-51-4056 (2012/05).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:A
: € 18.95
: 49 / 255

Bijzonder prentenboek waarin de lezer zeven keer hetzelfde verhaal krijgt
voorgeschoteld, maar steeds met allerlei uitbreidingen. Het eerste verhaal
omvat slechts drie pagina’s: de school, de weg, het huis. Op elke pagina een
illustratie die driekwart van de pagina beslaat, met het desbetreffende woord
eronder. De lezer geeft binnen dit stramien zelf invulling aan het verhaal. In
de zes volgende verhalen, die steeds langer worden, worden steeds meer
gebeurtenissen aan deze tocht van school naar huis toegevoegd. Er wordt
hierbij het nodige gevraagd van het geheugen van de lezer/kijker. Als de heks
bepaalde dingen heeft weggetoverd, zijn deze ook niet te zien, en als de
wereld op zijn kop staat, dan is dat ook zo in de illustratie (en de tekst). Het
prentenboek vergt veel van de voorlezer, maar nodigt ook uit tot interactie.
Het kind moet verbanden leggen en wordt daarin ook gestimuleerd. Sommige
woorden, zoals ‘de moedeloosheid’ of ‘de afdrift’, vragen om extra uitleg.
De grafische illustraties doen door het grove raster denken aan ouderwets
drukwerk. Een heel dik prentenboek in klein formaat dat veel vraagt van
voorlezer en kind, maar daarin ook haar waarde vindt. De auteur maakte
eerder o.a. het met een Gouden Penseel bekroonde ‘Seizoenen’*. Vanaf ca. 6
jaar. Toin Duijx

2013-25-4233

Eykman, Karel • De rode lantaarnpaal
De rode lantaarnpaal / Karel Eykman ; ill. Cris Garcia. - 1e dr. - Amsterdam : De
Harmonie, 2013. - [40] p : ill ; 21×26 cm
ISBN 978-90-76168-78-4

Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 14.90
Volgnummer
: 47 / 247

Kees is het zat. De hele wereld is grijs, twee plus twee moet altijd vier zijn,
en nooit mag hij eens iets nieuws bedenken. Iedereen lacht hem uit als hij
dat wel doet. Kees schopt kwaad tegen een lantaarnpaal. Die wordt rood,
net als de tegels waarop hij stampt. Wat een ontdekking! Als hij ook nog
Troelabel ontmoet, die alles blauw kan schoppen en zelf woorden verzint
omdat die beter kunnen zeggen wat ze bedoelt, kan Kees met haar de wereld
aan. Samen nemen ze wraak op alle mensen die Kees uitlachten, en op
Robbie Trick en Mollie Malou. Die vinden dat de twee voor hun reclamebureau
een trend kunnen zetten met ‘colourstepping’. De fantasie spat van de
bladzijden van dit boek, zowel van de tekst als van de paginavullende
illustraties. Eykman zet de regelcultuur voor gek en maakt verkooppraatjes
belachelijk. Cris Garcia vult het verhaal aan in een mix van technieken tegen
een achtergrond van gekreukt papier. De lantaarnpaal vertrekt bijvoorbeeld
zijn gezicht (de lamp) als Kees hem een rotschop geeft. Rijk boek dat alle
kinderen die origineel of anders zijn een hart onder de riem steekt. Vanaf ca.
6 jaar. Elizabeth Kooman
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59

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Zelf lezen
2013-27-0359

Heruitgave

Hofman, Wim • Van Aap tot Zip

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

Van Aap tot Zip : voorleesverhalen, zelfleesverhalen, beeldverhalen, versjes en
gedichten, en veel tekeningen / Wim Hofman ; [samenst.: Bregje Boonstra ... et al.]. 2e dr. - Amsterdam [etc.] : Querido, 2013. - 254 p : tek., portr ; 24 cm. - 1e dr. (geb.):
2006PPN:069193029.
ISBN 978-90-451-1628-0

: vh
:A
: € 16.95
: 50 / 310

In zijn eigen handschrift schrijft Stef een brief aan zijn vader; Aap en Beer
gaan in hun zelfgemaakte auto op reis en beleven avonturen; hand in hand
naar Luilekkerland. Dit en nog veel meer staat allemaal te lezen in deze
bloemlezing van het werk van Wim Hofman in de vorm van o.a. gedichten,
ministrips, landkaarten, centsprenten en voorleesverhalen en verhaaltjes
voor beginnende lezers. Het taalgebruik is steeds eenvoudig, maar veelal
verrassend net als de door de auteur zelfgemaakte illustraties (niet voor niets
kreeg hij zowel Gouden Griffels als Gouden Penselen). Zowel het oudere als
het recentere materiaal zal de doelgroep nog altijd boeien. Daarnaast is het
ook fraai vormgegeven. Enkele beeldverhalen zijn in kleur afgedrukt. Op het
omslag staan zowel Aap als Zip die beide een rol spelen in dit overzicht van
een zeer veelzijdig auteur. Vanaf ca. 6 t/m 9 jaar. Mac Steenaart

2013-26-5396

Horsten, Jolanda • Inkie steelt de show
Inkie steelt de show / Jolanda Horsten ; met tek. van Marjorie Velthuyse. - 1e dr. Tilburg : Zwijsen, 2013. - 109 p : tek ; 23 cm. - (Toneellezen)
ISBN 978-90-487-1661-6

Inkie en haar twee vriendinnen Juul en Suus treden gezamenlijk op op
het jubileumfeest van hun school. Om indruk te maken op Nicolaj, op wie
Inkie heimelijk verliefd is, bedenken de meisjes om een echt paard het
toneel op te smokkelen voor hun act. Deel uit de inmiddels twaalfdelige
serie 'Toneellezen'*: samenleesboeken voor minimaal twee personen. De
hoofdstukken zijn opgebouwd uit dialogen, steeds voorafgegaan door een
korte introductie inclusief aanwijzingen voor het vertolken van de rollen (met
voor in het boek een uitgebreidere, algemene uitleg). Voor en achter in het
boek worden de personages geïntroduceerd (ook op binnenzijde omslag).
Zo wordt de lezer steun geboden en het lezen tot een interactieve bezigheid
gemaakt, wat stimulerend werkt, AVI-M5. Inhoudelijk is het voortkabbelende
verhaal niet sterk. Met gekleurde, clichématige illustraties in animatiestijl en
omslag met serie-uiterlijk. Vanaf ca. 8 jaar. Julienne van den Heuvel
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*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit de reeks 'Toneellezen'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:A
: € 12.95
: J2/J1/
: 46 / 254
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6-9 jaar Zelf lezen
2013-35-0124

Jolibois, Christian • Eén kip voor allen
Eén kip voor allen / de auteur: Christian Jolibois ; de illustrator: Christian Heinrich ;
Nederlandstalige bewerking [uit het Frans]: Thea Dubelaar ; coördinatie: Elly Simoens.
- 1e druk. - Sint-Niklaas : Abimo Uitgeverij, 2013. - 48 pagina's : illustraties ; 22 cm. (De kippetjes). - Vertaling van: Un poule tous, tous poule un! - Paris : Editions Pocket
Jeunesse, copyright 2009.
ISBN 978-94-623-4006-0

*zie a.i.'s deze week voor nog een nieuw
deeltje en een herdruk in de reeks 'De
kippetjes'.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 8.95
Volgnummer
: 4 / 189

Blater is een kleine ram en hij woont op een boerderij met veel andere dieren.
Als de herders hem willen scheren om van zijn zachte wol een jas voor de
koning te maken, gaat hij ervandoor. De kippetjes helpen hem om zich te
verstoppen. Als de herders hen op het spoor komen, brengen ze Blater naar
de Hoge Stenen: een plaats die zo eng is, dat geen kip er durft te komen.
Er staat een heilige tafel die eens in de duizend jaar alles in goud verandert
dat door manestralen wordt verlicht. En laat dat nu net die nacht zijn! Blater
wordt ontvoerd door trollen die een gouden vacht willen en zijn vrienden
staan voor de moeilijke taak hem te bevrijden. Het is lastig om technisch
leesboekjes origineel te maken, maar de auteur is daar prima in geslaagd
in dit spannende boekje op AVI-E4 niveau. Het verhaal is speels, met leuke
(woord)grapjes en komische verhaallijnen en details. De talrijke sfeervolle
illustraties vullen het verhaal goed aan. Deel uit de serie 'De Kippetjes'*.
Vanaf ca. 7,5 jaar. I. Poels

2013-35-0123

Jolibois, Christian • Weg wezels!
Weg wezels! / de auteur: Christian Jolibois ; de illustrator: Christian Heinrich ;
Nederlandstalige bewerking [uit het Frans]: Thea Dubelaar ; coördinatie: Elly Simoens.
- 1e druk. - Sint-Niklaas : Abimo Uitgeverij, 2013. - 48 pagina's : illustraties ; 22 cm. (De kippetjes). - Vertaling van: Pas de poules mouillées au poulailler! - Paris : Editions
Pocket Jeunesse, copyright 2011.
ISBN 978-94-623-4005-3

*zie a.i.'s deze week voor nog een nieuw
deeltje en een herdruk in de reeks 'De
kippetjes'.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 8.95
Volgnummer
: 4 / 191

Terwijl de haantjes achter hun lokaas aanrennen, krijgt een bende woeste
wezels alle kans het kippenhok aan te vallen. Maar de hennen zijn creatief
in het gebruik van verdedigingsstrategieën en krijgen bovendien hulp uit
onverwachte hoek. Wie niet sterk is moet slim zijn. Leesboekje in de serie
'De Kippetjes'*, populair onder beginnende lezers. Goede Nederlandse
bewerking van de oorspronkelijk Franse uitgave, met geestige dialogen die
de opgebouwde spanning relativeren. Kleine stukjes goed leesbare tekst in
schreefloos lettertype staan tussen of op bladvullende illustraties, AVI-M5. De
kleurrijke, karikaturale tekeningen zijn gedetailleerd uitgewerkt en vormen
een eenheid met de tekst. Elk zinnetje begint op een nieuwe regel. Boekje
met stevig wit papier met vriendelijke kippetjes op het omslag. Plezierig en
met een knipoog uitgewerkt spannend en avontuurlijk leesboekje. Vanaf ca. 8
jaar. J.H.J.B. Boelens
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2013-27-0350

Leeuwen, Joke van • Maar ik ben Frederik, zei Frederik
Maar ik ben Frederik, zei Frederik / Joke van Leeuwen. - Amsterdam [etc.] : Querido,
2013. - 102 p : ill ; 21 cm
ISBN 978-90-451-1604-4

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:A
: € 13.95
: J1/J2/EX/
: 45 / 212

Frederik werkt sinds jaar en dag op het Knipkantoor waar hij allerlei
nieuwsberichten rubriceert. Als hij stiekem een overlijdensbericht van een
oude man uitknipt, transformeert hij in een klein jongetje. Niemand gelooft
dat hij de volwassen Frederik is. De nadruk ligt op de praktische gevolgen
van het klein zijn. In de laatste hoofdstukken krijgt het verhaal diepgang,
doordat het overlijdensbericht een belangrijke rol speelt in het naar zijn
jeugd teruggaan van de protagonist. Het verhaal bevat weer wonderlijke
schepsels zoals het meisje Frommel, een typische Van Leeuwen-creatie. Het
is knap hoe ze het kleiner worden geloofwaardig neerzet. De kleurrijke en
vaak grappige illustraties zijn soepel in het verhaal geïntegreerd en vormen
een mooie symbiose met het geschreven woord. De auteur, bewierookt,
geprezen en overladen met prijzen, behoeft geen nadere introductie met
klassiekers als 'Iep', 'Kukel' en 'Deesje' op haar naam. Ook dit verhaal draagt
duidelijk de eigen stem van Joke van Leeuwen. Door het beeldend taalgebruik
ook geschikt om voor te lezen. Mooi verzorgde uitgave op glanzend papier.
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Ton Jansen

2013-28-1660

Heruitgave

Meinderts, Koos • Meneer Hoedjes vangt een vis

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

Meneer Hoedjes vangt een vis / Koos Meinderts ; met ill. van Annette Fienieg. - 1e dr.
- Rotterdam : Lemniscaat, 2013. - 69 p : ill ; 23 cm. - Oorspr. uitg.: 1999. - Gebaseerd
op het sprookje van Grimm 'De oude visser en zijn vrouw'. Bewerking van de musical
'Piggelmee', geschreven door Harrie Jekkers en Koos Meinderts.
ISBN 978-90-477-0593-2

: sk
:A
: € 9.95
: 1 / 238

Meneer en mevrouw Hoedjes zijn gelukkig. Ze wonen samen in een
zelfgemaakt huis. Hun gelukkige leven verandert wanneer meneer Hoedjes
een grote vis vangt, die hij weer terug in zee gooit. Van deze vis mag hij een
wens doen. Na enig aandringen wenst meneer Hoedjes een mooie jurk voor
zijn vrouw. Na deze wens volgen er steeds grotere wensen. Het loopt fout als
meneer en mevrouw Hoedjes zich het eeuwige leven wensen. De tijd blijft
stilstaan, zodat ze nooit hun kind zullen zien dat mevrouw Hoedjes verwacht.
Het verhaal is gebaseerd op het sprookje van Grimm 'De oude visser en zijn
vrouw' en is een bewerking van de musical Piggelmee, geschreven door de
auteur en Harrie Jekkers. Het laat zich door de vele dialogen gemakkelijk
lezen en voorlezen. De vele zwart-witillustraties passen qua sfeer goed bij
het verhaal. Op de aantrekkelijke omslag is meneer Hoedjes te zien die over
het water kijkt. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar.
Stefan Rovers
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2013-27-0413

Mollema, Elisabeth • Het geheim van de bevroren tante
Het geheim van de bevroren tante / Elisabeth Mollema ; tekeningen ivan en ilia. - 1e
druk. - Amsterdam : Leopold, 2013. - 88 pagina's : tekeningen ; 23 cm. - (Geheim)
ISBN 978-90-258-6413-2

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:A
: € 12.95
: J1/J2/EX/
: 50 / 255

Wanneer hun vader voor zaken op reis moet en hun moeder in het ziekenhuis
ligt, moeten Pepijn, Gijs en Maartje noodgedwongen bij hun strenge en ietwat
excentrieke tante Augusta wonen. De eerste dag krijgt tante een hartaanval
boven de diepvrieskist en valt erin. De kinderen besluiten niets te zeggen,
want anders moeten ze naar een kindertehuis. Ze kunnen best zes weken
op elkaar passen, toch? Deel uit de serie 'Geheim', waarin de drie kinderen
ondervinden dat wonen op jezelf in het begin hartstikke leuk is, maar dat
het na een paar weken heel erg tegenvalt. Vlot geschreven verhaal over een
onderwerp dat elk kind aan zal spreken: 'lekker doen en laten wat je zelf wilt',
met goed passende zwart-witillustraties van verschillende groottes. Het einde
zal sommige wat tegenvallen, want ja, wat gebeurt er nu met de bevroren
tante, en de kinderen? Achterin informatie over de Geheim schrijfwedstrijd
en over hoe de auteur op het idee is gekomen. Leuk boek voor jongens en
meiden vanaf ca. 8 jaar. Didi Klijnsma-de Boer

2013-37-1272

Nielandt, Dirk • Ridder Redder
Ridder Redder / tekst Dirk Nielandt ; illustraties Marjolein Pottie. - Wielsbeke : De
Eenhoorn, [2013]. - 41 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Muis & Draak : een ongewone
vriendschap)
ISBN 978-90-5838-906-0

Draak heeft een allerliefst vriendinnetje, Ridder Muis. Muis is heel dapper,
nooit bang, nooit ziek en ze houdt heel veel van Draak. Samen beleven ze
allerlei avonturen. Ze gaan samen op vakantie naar de zee, waar Prins bijna
verdrinkt in het water. Ze gaan zwemmen in een meer, logeren bij elkaar,
houden een sneeuwballengevecht en sturen elkaar verrassingsbrieven. Door
dik en dun blijven ze beste vriendjes! Derde boekje over Muis en Draak, na
‘Ridder Muis’ (2010) die de Prijs van Kinder-en Jeugdjury Vlaanderen 2012
heeft gewonnen en 'Help, help' (2012)*. Op een aantrekkelijke manier laat
de auteur in zes korte verhaaltjes de positieve eigenschappen van beste
vriendjes zien: ze steunen elkaar door dik en dun, vallen elkaar niet af, helpen
elkaar en houden van elkaar. Juist omdat Draak en Muis zo tegengesteld zijn,
levert het humoristische situaties op. De tekst is eenvoudig, elke zin begint op
een nieuwe regel, AVI-M5. De illustraties zijn strak en eenvoudig, zowel met
verf als met collagetechniek. Door de vriendelijke uitstraling ondersteunen ze
de speelse sfeer van de verhalen. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 8 jaar. J.W. Hakvoort
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*2010-28-3763 (2011/13) en
2011-48-2209 (2012/27).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:A
: € 14.95
: 3 / 204
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2013-27-0436

Heruitgave

Oldenhave, Mirjam • Op kamp

*de film draait vanaf 11 december in de
bioscopen.

Op kamp : de filmeditie / Mirjam Oldenhave ; met illustraties van Rick de Haas ;
filmfoto's: Victor Arnolds. - Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2013]. - 93 pagina's :
illustraties, foto's ; 23 cm. - (Mees Kees). - Oorspronkelijke uitgave: 2009.
ISBN 978-90-216-6926-7

Mees Kees (die nog steeds voor meester aan het leren is) gaat samen met zijn
groep op werkweek. Meester Hank, de gymmeester, gaat ook mee. Maar die
krijgt bij het opzetten van de tent al een flinke scheut in zijn rug en kan niets
meer. Dus blijven de kinderen alleen achter met mees Kees. En dat vinden ze
heerlijk! Ze voeren het werkplan op hún manier uit: ze eten tompouces bij het
ontbijt, ze gaan met de gids van het WonderWaterWereld-museum zwemmen,
ze krijgen Chinees eten van een jogger wiens iPhone ze gevonden hebben
en houden een bonte morgen in plaats van een bonte avond. De werkweek
vliegt om, was het maar een werkjaar! Ook in dit vierde deel over mees Kees
spat het plezier van de bladzijdes af. De tekst is helder, duidelijk, bij de tijd en
humoristisch. De auteur schuwt gevoelige onderwerpen (nog in bed plassen)
niet. Kleine en grote prenten verbeelden de avonturen op een kleurige en
humoristische wijze. Mooie, stevig uitgevoerde uitgave, gedrukt op glad
papier, met inhoudsopgave, introductie van de personen, informatie over de
auteur, de andere delen over mees Kees en de nieuwe film. Filmeditie* met
foto uit de film op het omslag. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca.
8 jaar. Hannelore Rubie

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:A
: € 13.95
: EX/
: 1 / 244

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:A
: € 12.50
: 47 / 275

2013-24-4003

Reeve, Philip • Olivier en de Dwaaleilanden
Olivier en de Dwaaleilanden / Philip Reeve ; ill. door Sarah McIntyre ; [vert. uit het
Engels: Sandra C. Hessels ; red.: Vitataal]. - Utrecht : Veltman Uitgevers, cop. 2013. 197 p : ill., krt ; 20 cm. - Vert. van: Oliver and the Seawigs. - Oxford : Oxford University
Press, 2013.
ISBN 978-90-483-0932-0

Oliviers ouders zijn ontdekkingsreizigers en verdwijnen tijdens hun onderzoek
naar Dwaaleilanden: eilanden die zich verplaatsen naar de Diepzinnige
Ondiepte. De 10-jarige Olivier onderneemt een avontuurlijke reis op zoek naar
zijn ouders. De vraag of dat lukt, roept spanning op. De spanningsboog is
echter te groot en de belevenissen missen actie en verrassende wendingen.
Het verhaal komt zo nauwelijks tot leven en mist vaart. De keuze voor een
vertelwijze in de verleden tijd waarbij de lezer niet constant door Oliviers
ogen naar de gebeurtenissen kijkt, zorgt ervoor dat de lezer jammer genoeg
maar beperkt kan meeleven met Olivier. De blauw-grijze potloodtekeningen
hebben een prominente plaats in het boek. Onduidelijk is de functie van de
illustraties echter: ze nemen – op een enkele pagina na – geen vertellende
functie van de tekst over, maar geven wel de indruk van een graphic novel.
Daardoor is het geheel wat chaotisch. Fladderzetsel in vrij groot lettertype.
Oliviers avontuur had meer potentie gehad als het idee achter dit boek beter
doordacht was. Vanaf ca. 8 jaar. Linda Ackermans
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2013-27-0450

Naus, Reggie • 1, 2, 3... Enteren!
1, 2, 3... Enteren! / Reggie Naus ; met tekeningen van Mark Janssen. - Amsterdam :
Uitgeverij Ploegsma, [2013]. - 101 pagina's : tekeningen ; 23 cm + sleutelhanger. - (De
piraten van hiernaast). - Sleutelhanger ontbreektPPN:290792495.
ISBN 978-90-216-7234-2

Piratengezin Donderbus woont in hun zelfgebouwde piratenhuis in een
gewone straat. Ze hebben nogal moeite om zich aan te passen aan de
levenswijze van ‘landrotten’. Piratenjongen Billie is bevriend met buurjongen
Michiel. Het piratengezin leeft van de schat die vader en opa Donderbus
verstopt hebben, totdat deze opeens gestolen is. Om toch te kunnen leven
zullen ze moeten werken voor hun geld (‘landrottenwerk’), en dat is erg
moeilijk voor een piraat. Maar dan ontdekken Michiel en Billy wie de schat
gestolen heeft. En schat veroveren, dat is piratenwerk. Vierde zelfstandig
te lezen deel uit de serie 'De piraten van hiernaast'*. Humoristisch, vlot
leesbaar verhaal in elf getitelde hoofdstukken. De onderliggende boodschap
van het verhaal is de acceptatie van mensen die anders zijn / anders
leven. Het verhaal komt het best tot zijn recht, als het wordt voorgelezen.
Grappige tekeningen – negen paginagrote en meerdere kleine in grijstinten
afgedrukte illustraties, gemaakt met een gewassen inkttechniek – vullen
het verhaal prima aan. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

*'De ninja's van de overkant' (deel 3),
2012-12-0777 (2012/38).
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:A
: € 13.50
: J1/EX/
: 50 / 287

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:A
: € 12.95
: J1/J2/
: 47 / 276

2013-27-0401

Reijnders, Joke • Het geheim van het spookdorp
Het geheim van het spookdorp / Joke Reijnders ; tek. ivan & ilia. - 1e dr. - Amsterdam :
Leopold, 2013. - 90 p : ill ; 23 cm. - (Geheim)
ISBN 978-90-258-6072-1

Tijdens een korte wandelvakantie in Frankrijk breekt Floris’ broer Pim zijn
enkel. Hun vader laat hen achter in een verlaten huis om hulp te gaan halen.
Daar worden ze ’s avonds ontdekt door leeftijdgenootje Marjolein, dat uit
een andere tijd lijkt te komen. Ook is het uiterst vreemd dat het leegstaande
‘spookdorp’ opeens weer bewoond is! Die nacht gebeurt er voor Floris en met hem de lezer - een aantal onverklaarbare zaken; de verwevenheid
van heden en verleden is echter geloofwaardig gebracht. Met daarbij de
spanning of de hulp voor Pim op tijd komt, weet het verhaal de aandacht vast
te houden en stimuleert het tot doorlezen. De tekst is natuurlijk van toon
en leest prettig. De clichématige illustraties in donkere grijstinten bieden
rustpunten, maar voegen verder niets toe. Deel uit een al langer lopende,
uitgebreide serie spannende en vlot lezende (speurders)verhalen; omslag
met serie-uiterlijk. Met een nawoord van de auteur en een overzicht van de
overige delen. Vanaf ca. 8 jaar. Julienne van den Heuvel
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2013-36-0897

Straaten, Harmen van • Jan & het geheim van meneer
Stromboli
Jan & het geheim van meneer Stromboli / Harmen van Straaten. - [1e druk]. Alkmaar : Kluitman, [2013]. - 124 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Super Jan)
ISBN 978-90-206-6315-0

In dit vierde deel in de serie over (Super) Jan besluit Jan dat hij zijn
superkracht niet langer nodig heeft. Als ‘gewone jongen’ probeert hij een
onzichtbare juwelendief te ontmaskeren. Jan vermoedt dat de gast van zijn
buren Stromboli, dr. Duisterberg, er meer van weet. Het boek beslaat 24
hoofdstukken met ruime bladspiegel en kluchtige zwart-wittekeningen. Het
verhaal wordt verteld in korte zinnen, maar komt moeizaam op gang doordat
er veel wordt terugverwezen naar gebeurtenissen in eerdere boeken. De
stijl is wisselend met soms uitschieters in moeilijkheidsgraad (bv. ‘Als door
een wonder zijn ze toen teruggekeerd’). De plot heeft losse eindjes. Breed
uitwaaierende lokale krantenberichten vertellen een deel van het verhaal, wat
ten koste gaat van vaart en spanning. Het motto waar het boek mee eindigt
lijkt er op ’t laatst bij gehaald: voor vrienden sta je altijd klaar. De ontknoping
zelf is origineel. Maar om daarvan getuige te kunnen zijn, moeten lezers wel
wat hobbels willen nemen. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar. Jannie van der Leer

De auteur schreef in 2013 het
Kinderboekenweekgeschenk, over Super
Jan.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:A
: € 9.95
: J1/J2/EX/
: 52 / 290

2013-25-4910

Vanden Heede, Sylvia • Vos en Haas en de bosbaas
Vos en Haas en de bosbaas / Sylvia Vanden Heede ; met tekeningen van Thé TjongKhing. - Tielt : Lannoo, [2013]. - 150 pagina's : tekeningen ; 25 cm
ISBN 978-94-01-41220-9

Er is paniek in het bos van Vos en Haas: een overstroming dreigt! Vos, Haas,
Uil en Ever besluiten op zoek te gaan naar de oorzaak van alle problemen,
maar blijven wel erg lang weg… Zou het wel goed aflopen? Moet er misschien
alvast een nieuwe baas voor het bos gezocht worden? Stevig vormgegeven
leesboek bestemd voor kinderen die al vlot kunnen lezen. Het is ingedeeld
in twaalf ongenummerde hoofdstukken. Het taalgebruik is eenvoudig. Op
diverse plekken wordt op humoristische wijze gespeeld met taal; begrippen
kunnen op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Binnen de tekst
worden soms woorden groter gedrukt om ze meer kracht en gevoel te geven.
De schitterende kleurenillustraties – die nooit meer dan een halve pagina in
beslag nemen – zijn op aquarelachtige wijze neergezet en omlijnd met een
dunne inktlijn. Ze ondersteunen het verhaal en geven het een extra dimensie.
Eerder verschenen eerder o.a. ‘Vos en Haas – Waar is het ijs?’ en ‘Vos en Haas
– Het spel van jak’*. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen voor vlotte lezers
vanaf ca. 7 jaar. S. Mulders
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*2013-13-3058 (2013/42).
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:A
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 51 / 298
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2013-26-5395

Zanden, Monique van der • De heks van de Toffeestraat
De heks van de Toffeestraat / Monique van der Zanden ; met tek. van Marie͏̈lla van de
Beek. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 109 p : tek ; 23 cm. - (Toneellezen)
ISBN 978-90-487-1660-9

Lara is verhuisd naar de Toffeestraat. Wanneer ze met haar hond Rover de
buurt gaat verkennen, schrikt ze bij een leegstaande bakkerij van een vreemd
gezicht. Het lijkt wel een heks. Daarna ontmoet ze meneer Bok. Hij vertelt
dat de bakkerij een museum wordt. Lara mag helpen klussen. Deel uit de
serie 'Toneellezen'*, AVI-E4. Voor in het boek worden alle personages kort
voorgesteld en is er een leesinstructie. Elk hoofdstukje begint met een korte
vooruitblik in de ik-vorm, gevolgd door een situatieschets. Daarna kunnen
twee kinderen de dialoog lezen. Achter in het boek staat informatie over
honden zoals Rover: hulphonden. Lara heeft een spierziekte en heeft daarom
een hulphond nodig. De auteur verweeft de ziekte van Lara mooi met het
verhaal: Lara’s handicap is duidelijk aanwezig, maar voert niet de boventoon.
De spanning wordt opgebouwd door alle ongelukjes die rond de bakkerij
gebeuren. Doet de heks dat? En waarom doet Ben zo gemeen tegen Lara?
De cartooneske vrijstaande illustraties laten steeds per hoofdstuk zien welke
personages aan het woord komen. De overige illustraties beelden vaak een
scène uit en ondersteunen zo prima het verhaal. Leuke kennismaking met
toneelteksten. Vanaf ca. 7,5 jaar. Inger Bos
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*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit de reeks 'Toneellezen'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: gr
:A
: € 12.95
: J2/J1/
: 46 / 308
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Voorlezen
2013-23-2411

Andreus, Hans • Meester Pompelmoes
Meester Pompelmoes / Hans Andreus ; illustraties van Charlotte Dematons. - Haarlem :
Uitgeverij Holland, [2013]. - 185 pagina's : illustraties ; 26 cm
ISBN 978-90-251-1243-1

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:A
: € 19.90
: MN/
: 5 / 185

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Arabisch 862
: 25 Sprookjes en Volksverhalen
:A
: € 14.95
: 49 / 337

Bundel met 28 verhalen over Meester Pompelmoes, volgens de toelichting
een klassieke schoolmeester met een zeer brede algemene kennis en een
goed hart voor zijn leerlingen. De meester beleeft het ene na het andere
avontuur, met de kinderen in de klas of zijn sprekende huisdieren. Zo betovert
de meester de planten en bloemen in zijn schooltuintje. Hij koopt een auto
die zomaar stopt en pas weer gaat rijden als er een liedje gezongen wordt.
En tijdens de vakantie ontdekt de meester een geheim pleintje. De verhalen
verschenen voor het eerst tussen 1964 en 1974; ‘Meester Pompelmoes en de
mompelmoes’ werd in 1969 bekroond als Kinderboek van het Jaar. Voor deze
uitgave zijn de verhalen niet bewerkt of gemoderniseerd; alleen de spelling
is aangepast. Jacques Vriens schrijft in zijn voorwoord dat die ouderwetse en
deftige woorden soms lastig zijn voor kinderen, maar dat die woorden ook erg
mooi zijn. Charlotte Dematons heeft de bundel fraai geïllustreerd. Elk verhaal
heeft een of meer kleine of grote kleurenprenten. De gezichtsuitdrukkingen
van de meester en de mimiek van de dieren zijn zeer treffend. Chique,
uitnodigende uitgave; een klassieker om te koesteren. Voorlezen vanaf ca. 6
jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Inger Bos

2013-25-4946

Gréban, Quentin • Sindbad de Zeeman
Sindbad de Zeeman / met ill. van Quentin Greban ; [vert. uit het Frans van M.E. Ander].
- Rijswijk : De Vier Windstreken, cop. 2013. - [36] p : ill ; 28 cm. - Vert. van: Sindbad le
Marin. - Namen : Éditions Mijade, cop. 2013.
ISBN 978-90-5116-326-1

Dit prentenboek vertelt het verhaal van de zeven zeereizen van Sindbad de
Zeeman, het beroemde personage uit de 'Vertellingen van Duizend-en-éénnacht'. Net als in de oorspronkelijke versie treedt Sindbad zelf op als verteller
(ik-persoon). Een klein jongetje luistert bij het open vensterraam stiekem
mee naar de verhalen over zijn avonturen over schipbreuk, ontmoetingen
met fabelachtige wezens en vreemde volken en herhaalde ontsnappingen
aan de dood. Helaas ontbeert de Sindbad uit dit prentenboek de vertelkunst
van het oorspronkelijke personage. Er is weinig spanningsopbouw en emotie.
De avonturen volgen elkaar in snel tempo op als een opsomming van droge
feitjes, die hoe spectaculair ze ook zijn, de lezer niet echt kunnen boeien. Het
boek is wel mooi vormgegeven. Paginavullende aquarellen in pasteltinten
worden afgewisseld met pagina's met een fors tekstblok en een kleinere
illustratie. De schutbladen tonen een kaart van de Indische Oceaan die
Sindbad heeft bevaren. Kleine druk. Om voor te lezen vanaf ca. 7 jaar.
Ingeborg Hendriks
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Voorlezen
2013-25-4631

Schotveld, Janneke • Ouders zijn gek!
Ouders zijn gek! / Janneke Schotveld ; met ill. van Annet Schaap. - Houten : Van
Holkema & Warendorf, cop. 2013. - 286 p : ill ; 24 cm. - Bevat: Villa Fien ; Hotel
Kindervreugd. - Oorspr. uitg.: 2007, 2009.
ISBN 978-90-00-33182-6

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:A
: € 15.00
: MN/
: 47 / 278

Bundeling van twee boeken van deze populaire schrijfster. In beide boeken
wordt een kind door de ouders gedumpt in een opvanghuis voor kinderen.
In 'Villa Fien' komt Kaatje bij Fien in het gezellige en rommelige Villa Fien
terecht. Hun rustige leventje wordt verstoord als een inspecteur van het
Ministerie van Gewezen-wezen komt controleren en van alles afkeurt. Als
in 'Hotel Kindervreugd' de ouders van Dup tijdens de zomervakantie naar
de Pureeproefbeurs in Italië moeten, kan hij niet mee. Dup moet naar
Hotel Kindervreugd, dat meer een strenge kostschool blijkt te zijn dan een
hotel. De verhalen worden met veel dialogen en humor verteld. Met veel
fantasiewoorden en -namen neemt de auteur de lezer/luisteraar mee op een
fantastische reis. De verhalen bestaan uit getitelde hoofdstukken van enkele
pagina's lang en zijn gelardeerd met vrolijke, humoristische illustraties in
zwarte lijnen met een enkele ‘toevallige’ veeg inkt. Boek om bij te griezelen
en om mee te lachen en om (heel vaak) voor te lezen of om zelf te lezen;
thuis en op school. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Makkelijk lezen
2013-36-0786

Diks, Fred • Koen Kampioen is jarig
Koen Kampioen is jarig / Fred Diks ; tekeningen ivan & ilia. - 1D#[1e dr., D]. [Alkmaar] : Kluitman, [2013]. - 62 p : ill ; 22 cm. - (Klavertje vier-serie. Koen
Kampioen). - Oorspronkelijke uitgave: 2013. - Tekst opgemaakt in het lettertype
Dyslexie.
ISBN 978-90-206-9444-4

In het dertiende deel uit de serie 'Koen Kampioen' is Koen jarig. Dat viert
hij eerst met zijn vrienden tijdens een training die geleid wordt door de
beroemde voetballer Kevin Kettering. Daarna gaat hij naar Engeland met
zijn ouders, die hun trouwdag vieren, om de eerste wedstrijd van Kevin
bij zijn nieuwe club te bekijken. Een eenvoudig verhaal, zowel qua inhoud
als taalgebruik, dat los van de andere delen is te lezen. Veel dialogen, het
gebruik van de tegenwoordige tijd en de korte zinnen maken dat de tekst
vlot te lezen is, AVI-M5. Je leert de hoofdpersonen niet echt kennen, waardoor
het een oppervlakkig voetbalverhaal blijft. De tekst is gezet in een duidelijke
schreefloze letter met een ruime bladspiegel. De zwart-witte illustraties,
ingekleurd met grijstinten, geven een beeld van het verhaal, maar voegen
niet veel toe. Voor voetballiefhebbers vanaf ca. 7 jaar. Gedrukt in lettertype
Dyslexie. Felix Meijer

MLP. Gedrukt in lettertype Dyslexie. Zie
a.i.'s deze week voor nog acht boeken
van deze uitgever in lettertype Dyslexie.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sr
:A
: € 12.50
: 2 / 236

2013-24-4004

Dougherty, John • Stinkbom en Ketchupkop en de doortrapte
dassen
Stinkbom en Ketchupkop en de doortrapte dassen / John Dougherty ; ill. door David
Tazzyman ; [vert. uit het Engels: Sandra C. Hessels ; red.: Vitataal]. - Utrecht : Veltman
Uitgevers, [2013]. - 189 p : ill ; 20 cm. - Vert. van: Stinkbomb and Ketchup Face and
the badness of badgers. - Oxford University Press, cop. 2013.
ISBN 978-90-483-0933-7

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: de
:A
: € 9.99
: 52 / 248

Stinkbom en Ketchupkop, broer en zus, wonen op het kleine eiland Groot
Poeha. Op een ochtend ontdekt Stinkbom dat er geld uit zijn spaarvarken is
verdwenen. Ze denken dat de dassen hier schuldig aan zijn en ze besluiten
de koning om hulp te vragen. Deze geeft hen vervolgens de opdracht het
koninkrijk te bevrijden van alle dassen. Dit blijkt nog niet zo eenvoudig te
zijn en ze worden zelfs gevangengenomen door de dassen. Het humoristisch
verhaal is een aaneenschakeling van gebeurtenissen en woordgrapjes.
Het kan zijn dat een aantal grappen (soms gemaakt leuk) de beoogde
doelgroep ontgaat. Een boek dat opvalt door de grote hoeveelheid zwartwitillustraties die de tekst aanvullen. Het levert een levendige bladspiegel
op, maar onderbreekt enigszins het soepel volgen van het verhaal. De
gebruikte lettertypes zijn zeer divers en in allerlei afmetingen. Vanaf ca. 8
jaar. Tj. v/d Velde
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Makkelijk lezen
2013-36-0708

Gog, Marian van • Naar het zwembad
Naar het zwembad / Marian van Gog ; tekeningen Saskia Halfmouw. - 4D#[4e druk,
DYSL 1e druk]. - Alkmaar : Kluitman, [2013]. - 45 pagina's : illustraites ; 22 cm. (Klavertje 1. Bas en Brit). - Oorspronkelijke uitgave: 2007. - Tekst opgemaakt in het
lettertype Dyslexie.
ISBN 978-90-206-9421-5

Bas en Brit gaan naar het zwembad. Daar ontmoeten ze Jef en Els. In het
zwembad vindt Bas een mapje met geld en pasjes. Het mapje moet naar
de kassa gebracht worden, maar Bas gaat liever eerst zwemmen. Als ze
het mapje weg willen brengen, beweert een man dat het zijn mapje is. Is
het mapje echt van de man of toch niet? En krijgen de eerlijke vinders een
beloning? Eerste leesboekje in de reeks 'Bas en Brit' waarvan het leesniveau
meegroeit met het kind. De zinnen beslaan een regel waarbij de gemiddelde
zinslengte vijf á zes woorden is. Er worden weinig tweelettergrepige
woorden gebruikt, geen hoofdletters, meer wel uitroep- en vraagtekens en
aanhalingstekens. Duidelijk, schreefloos lettertype. Het geheel is voorzien van
kleurige tekeningen die aansluiten bij de betreffende tekst. In de illustraties
zijn soms tekstballonnen verwerkt die onderdeel zijn van de tekst op de
pagina. Aantrekkelijk vrolijk vormgegeven uitgave die zeker aanslaat bij het
kind. Te gebruiken na ca. 4-6 maanden leesonderwijs, AVI-M3. Vanaf ca. 6 jaar.
Gedrukt in lettertype Dyslexie. B.M. Middelaar

MLP. Gedrukt in lettertype Dyslexie. Zie
a.i.'s deze week voor nog acht boeken
van deze uitgever in lettertype Dyslexie.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

2013-40-3021

Heruitgave

Loon, Paul van • Volle maan

MLP.

Volle maan / Paul van Loon ; tek. van Hugo van Look. - 27e dr. - Amsterdam : Leopold,
2013. - 183 p : ill ; 22 cm. - (Dolfje weerwolfje ; 2). - Oorspr. dr.: Amsterdam : Elzenga,
1999.
ISBN 978-90-258-4585-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sr
: E-M3
: € 9.95
: 2 / 240

: gr
:A
: € 15.95
: 49 / 283

Als Dolfje met school op kamp is, ontdekt hij ineens dat het volle maan wordt
en hij weer in een weerwolf zal veranderen. Maar niemand mag dat weten.
Daarom vlucht hij van de groep weg en probeert zich te verbergen. Noura
heeft echter gemerkt dat er iets met hem aan de hand is en is hem gevolgd.
In het bos ontmoeten ze een enge persoon, Leo, die hen wil verjagen. Op het
laatste nippertje worden ze gered door opa weerwolf en Dolfs pleegfamilie.
Maar hoe moeten ze dit nu allemaal aan de meester en de klas uitleggen?
Tweede deel in de Dolfje Weerwolfje-serie, dat onafhankelijk van het eerste
deel gelezen kan worden. Opnieuw een humoristisch en spannend boek,
geschreven in een vlotte stijl, in korte zinnen, die steeds op een nieuwe regel
beginnen en zonder moeilijke woorden of zinsconstructies. Bevat vele zwartwitillustraties, die met grijstinten ingekleurd zijn. Het omslag toont Dolfje als
weerwolf, wandelend met Noura door het bos. Bekroond door de Nederlandse
Kinderjury in 2000. Een aantrekkelijk boek voor kinderen vanaf ca. 7,5 jaar.
Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Makkelijk lezen
2013-24-3821

Lowe, Dave • Mijn hamster is een spion
Mijn hamster is een spion / Dave Lowe ; [ill.: Mark Chambers ; vert. uit het Engels:
Inge Pieters ; red.: Vitataal tekst & redactie]. - Utrecht : Veltman Uitgevers, cop. 2013.
- 106 p : ill ; 20 cm. - (Stinkie en Brinks). - Vert. van: My hamster is a spy. - Templar
Publishing, cop. 2013. - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop.
2013.
ISBN 978-90-483-0816-3

MLP. *2013-11-1249 en 2013-13-2586
(2013/14).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: de
:A
: € 8.99
: 48 / 315

Benjamin (ik-figuur) heeft een unieke hamster: hij kan praten en is erg
intelligent. Wanneer er bij Benjamin thuis wordt ingebroken, is Stinkie de
hamster de enige getuige. Maar wie gelooft nu een hamster die praat? Samen
bedenken Benjamin en Stinkie een plan om de inbrekers op heterdaad te
betrappen. Wanneer blijkt dat de nare meester Van der Baard het brein
achter de inbraken is, wordt het spannend. En wie zijn zijn handlangers? Zal
het Benjamin lukken om een val op te zetten, zodat de dieven ingerekend
kunnen worden? Na ‘Mijn hamster is een meesterbrein’ en ‘Mijn hamster is
een astronaut’* is dit het derde deel in de serie 'Stinkie en Brinks'. Op een
humoristische manier wordt de vriendschap tussen Benjamin en Stinkie
beschreven. Grappige conversaties worden afgewisseld met spannende
acties. De opmaak van de tekst is speels en aantrekkelijk. Enkele getekende
zwart-witillustraties lopen over de hele pagina door, zoals voetstapjes of
keuteltjes van Stinkie andere zijn kleiner. De vele illustraties verhogen de
leesbaarheid. Vanaf ca. 8 jaar. J.W. Hakvoort

2013-36-0709

Schutten, Jan Paul • Dat gaat mis, Mees!
Dat gaat mis, Mees! / Jan Paul Schutten ; tekeningen Wilbert van der Steen. - 2D#[2e
druk, DYSL 1e druk]. - Alkmaar : Kluitman, [2013]. - 45 pagina's : illustraties ; 22
cm. - (Klavertje een-serie). - Oorspronkelijke uitgave: 2007. - Tekst opgemaakt in het
lettertype Dyslexie.
ISBN 978-90-206-9422-2

MLP. Gedrukt in lettertype Dyslexie. Zie
a.i.'s deze week voor nog acht boeken
van deze uitgever in lettertype Dyslexie.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs
: € 9.95
Volgnummer
: 2 / 263

Als de ouders van Mees even weggaan, komt Roos, de oppas. Ze hebben
samen veel pret bij verstopspelletjes. Hierbij raakt Roos vast in een kast.
Mees luistert een cd en hoort haar dus niet roepen. Hij besluit dan maar
behulpzaam activiteiten te gaan ontplooien van vooral huishoudelijke aard:
met schuimend sop poetst hij alles wat los en vast zit. Intussen stroomt
het bad over. Met de stofzuiger verwijdert hij het schuim provisorisch.
Daarna mislukt het bakken van een cake en doet hij zijn vuile kleren,
maar ook de vaat, in een gewone wasmachine. Als de ouders thuiskomen,
kunnen ze ondanks alles gelukkig de humor van de situatie inzien. De
tekst en de kleurige illustraties met een aantal tekstballonnen passen
als een handschoen om een hand bij elkaar. De tekst in die ballonnen is
vervlochten met de dialoogjes in de rest van het verhaal. De auteur schreef
dit kolderieke, eerste leesboekje met korte zinnen, een zin per regel en
zonder hoofdletters, AVI-M3. Voor lezers vanaf ca. 6 jaar. Gedrukt in lettertype
Dyslexie. Jos Weinberg
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Makkelijk lezen
2013-28-1840

Stilton, Geronimo • De verloren vampier
De verloren vampier / Geronimo Stilton ; [ill.: Ivan Bigarella (ontwerp), Daria Cerchi
(kleur) ; krt.: Archief Piemme ; vert. uit het Italiaans: Loes Randazzo]. - Amsterdam :
De Wakkere Muis, cop. 2013. - 118 p : ill., krt., plgr ; 20 cm. - ([Stilton] ; 63). - Vert.
van: Un vampiro da salvare! - Milano : Edizioni Piemme, cop. 2011. - Gebaseerd op een
idee van Elisabetta Dami.
ISBN 978-90-859223-8-4

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: gr
:B
: € 9.95
: J1/J2/EX/
: 47 / 284

De muis Geronimo Stilton is de uitgever van de krant 'De Wakkere Muis'.
Duifje Duistermuis heeft een nieuw verhaal geschreven. Midden in de nacht
belt vampier Camiel Zoetbloed aan. Zijn landhuis wordt bewoond door allerlei
spoken en monsters die hem overdag uit zijn slaap houden. Duifje zet een
reddingsactie op touw en al snel ontdekken ze waar Camiel zo bang voor is.
Deel 63 van de serie over muizen, waarin humor centraal staat en waarbij alle
menselijke zwakheden worden opgeblazen en ook muizenzwakheden blijken
te zijn. Hierdoor is het ook een informatief boek. Het geheel is geschreven in
de ik-vorm vanuit het perspectief van Geronimo. De vlot lezende tekst bevat
soms ook moeilijke woorden. De vele grappige, cartooneske kleurenillustraties
ondersteunen de tekst. Daarvan is het merendeel gedrukt in duidelijke
letters met schreef, maar er worden ook veel visuele effecten meegegeven
in de vorm van gekleurde letters, verschillende lettertypen en variërende
tekstrichting en lettergrootte. Deze speelse aanpak maakt het boek extra
aantrekkelijk voor spaarzame lezers. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 9 jaar. Redactie

2013-28-1842

Stilton, Geronimo • Wie wordt de nieuwe meesterchef?
Wie wordt de nieuwe meesterchef? / Geronimo Stilton ; illustraties binnenwerk: Danilo
Barozzi (ontwerp), Carolina Livio en Christian Aliprandi (kleur) ; kaarten: Archief
Piemme ; vertaling [uit het Italiaans]: Loes Randazzo. - Amsterdam : De Wakkere
Muis, [2013]. - 117 pagina's, 16 ongenummerde pagina's : illustraties, kaarten,
plattegronden ; 20 cm. - ([Stilton] ; 64). - Vertaling van: La gara dei supercuochi. Milano : Edizioni Piemme, copyright 2012. - Gebaseerd op een idee van Elisabetta
Dami.
ISBN 978-90-859224-1-4

MLP.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 12.95
: J1/J2/EX/
: 5 / 243

De muis Geronimo Stilton is de uitgever van de krant 'De Wakkere Muis'.
Klem, de neef van Geronimo, doet mee aan de jaarlijkse kookwedstrijd van
Muizeneiland. Maar het lijkt erop dat hij helemaal niet kan koken. Ook zeult
hij tijdens de wedstrijd steeds een geheimzinnige kist met zich mee. Wat
voert Klem in zijn schild? Deel 64 van de serie over muizen, waarin humor
centraal staat en waarbij alle menselijke zwakheden worden opgeblazen en
ook muizenzwakheden blijken te zijn. Hierdoor is het ook een heel informatief
boek. Het geheel is geschreven in de ik-vorm vanuit het perspectief van
Geronimo. De vlot lezende tekst bevat soms ook moeilijke woorden. De vele
grappige, cartooneske kleurenillustraties ondersteunen de tekst. Daarvan
is het merendeel gedrukt in duidelijke letters met schreef, maar er worden
ook veel visuele effecten meegegeven in de vorm van gekleurde letters,
verschillende lettertypen en variërende tekstrichting en lettergrootte. Deze
speelse aanpak maakt het boek extra aantrekkelijk voor spaarzame lezers.
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Redactie

©2014 NBD|Biblion

73

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Makkelijk lezen
2013-36-0710

Straaten, Harmen van • Bij de Dino's
Bij de Dino's / tekst en tekeningen: Harmen van Straaten. - 1D#[1e druk, DYSL 1e
druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2013]. - 45 pagina's : illustraties ; 22 cm. - (Klavertje
twee. De toverlamp). - Oorspronkelijke uitgave: 2009. - Tekst opgemaakt in het
lettertype Dyslexie.
ISBN 978-90-206-9423-9

De twee vrienden Ruben en Mart zijn gek op dino’s. Tijdens hun vakantie
bezoeken ze een museum en zien daar een rare man die hen een ketting met
een toverlamp geeft. Wanneer ze drie keer over deze ketting wrijven en een
wens doen, dan komt deze uit. ‘s Avonds proberen ze dit uit en wensen ze
dat ze in Dinoland terechtkomen. Hun wens komt uit en ze kijken hun ogen
uit. Wanneer ze daar belaagd worden door een tyrannosaurus rex wrijven ze
opnieuw over de ketting. Beiden weten ze eerst niet of ze gedroomd hebben
of het avontuur echt hebben beleefd. Aardig eerste leesboekje, AVI-M4, dat
zeker bij de echte dinofan in behoefte zal voorzien. Het vlot lopende verhaal
is voorzien van vaak meer kleurenillustraties per pagina; soms beslaan ze een
dubbele pagina. Ze sluiten goed op de tekst aan, maar voegen niet echt iets
aan het verhaal toe. Op het omslag zijn de twee vrienden in Dinoland te zien.
Achtste deel uit de serie 'De Toverlamp'. Vanaf ca. 7 jaar. Gedrukt in lettertype
Dyslexie. Stefan Rovers

MLP. Gedrukt in lettertype Dyslexie. Zie
a.i.'s deze week voor nog acht boeken
van deze uitgever in lettertype Dyslexie.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: E-M4
: € 9.95
: 2 / 267

2013-27-0447

Velde, René van der • Bommetje!
Bommetje! : Stijn uitvinder / René van der Velde ; met tek. van Georgien Overwater. Amsterdam : Ploegsma, cop. 2013. - 119 p : ill ; 22 cm. - Titel Franse titelpagina: Stijn,
uitvinder: Bommetje!.
ISBN 978-90-216-7228-1

Stijn van Veen (ik-figuur) is uitvinder. Die uitvindingen doet hij op de wc.
Als zijn immer grommende puberbroer Rom daar tenminste niet uithangt
om eindeloos met zijn vriendin te bellen. Dan fluistert Rom opeens in plaats
van te grommen. Hoewel de meeste uitvindingen Stijn direct voordeel
opleveren, lukken ze niet allemaal even goed. Soms helpt het geluk ook wel
een beetje. Of anders zijn lieve kleine zusje Roos wel, die altijd direct stil
wordt als Stijn tegen haar praat. In twaalf hoofdstukken wordt telkens een
probleem en de bijbehorende oplossing (lees uitvinding) beschreven. Stijn
is een heerlijk zelfingenomen joch die ook de lezer voor zich inneemt door
in alle openheid en eerlijkheid te vertellen over zijn avonturen. Ver weg van
het grote wereldgebeuren lost hij met een portie boerenslimheid gelardeerd
met een flinke dot geluk alle voor hem lastige zaken op. De vele eenvoudige
zwart-witillustraties sluiten goed aan bij de tekst. Vlot leesbaar vervolg op het
eerste boek over Stijn, 'Stijn, uitvinder'*, dat zonder voorkennis gelezen kan
worden. Ook geschikt als voorleesboek voor de middenbouw en voor moeilijk
lezende kinderen. Vanaf ca. 8 jaar. Silvester van der Pol
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MLP. *2011-46-0304 (2012/25).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: vh
:A
: € 12.95
: J1/J2/EX/
: 44 / 261
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Makkelijk lezen
2013-10-0344

Heruitgave

Veldkamp, Tjibbe • Bert en Bart redden de wereld

MLP. *2012-23-1612 (1012/47).

Bert en Bart redden de wereld / [tekst] Tjibbe Veldkamp ; & [ill.] Kees de Boer. Rotterdam : Lemniscaat, cop. 2013. - 102 p : ill ; 23 cm. - Oorspr. uitg.: Amsterdam :
Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, 2011.
ISBN 978-90-477-0533-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:A
: € 9.95
: 46 / 292

Bert en Bart houden van ruimtewezens en van schieten. Ze doen alsof de
Zurghs de aarde aanvallen en dat zij de Zurghs verslaan. Maar met hun
moeder Viola in de buurt is dat niet zo makkelijk. Zij pakt hun wapens af
en wil dat haar zoons lief zijn. Ze moeten elfjes schilderen, de vlinderdans
doen en boomknuffelen. Maar dan vallen de Zurghs echt de aarde aan!
En dan blijkt het best handig dat de jongens zo goed zijn in doen alsof.
Fantasierijk en humorvol verhaal dat in 2011 als Kinderboekenweekgeschenk
verscheen. In deze editie staan de illustraties van Kees de Boer in vrolijke
kleuren. Het boekje is uitgebreid met stripjes achterin en informatie over de
Zurghs. Dit maakt het extra aantrekkelijk voor kinderen om zelf te lezen. De
ruime bladspiegel en het grote lettertype helpen daar ook aan mee. In 2012
verscheen een tweede boek over Bert en Bart: ‘Bert en Bart en de zoen van
de zombie’*. Zie ook www.bertenbart.nl. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 8 jaar. Elizabeth Kooman
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Boeken met meeleescd's
2013-40-3351

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). - Met CDPPN:190258829.
ISBN 978-90-5529-588-3

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. Zou Jip zonder
kunnen zwemmen? De tekst bestaat uit korte zinnetjes met voornamelijk eenen 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 hoofdpersonen 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. Met meelees-cd (ca. 30 min.) waarop het verhaal op AVIniveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar. Jos Weinberg

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
heraanbiedingen van boekjes uit de
serie 'ik lees!', nu met meelees-cd. Zie
a.i.'s AVM deze week voor de losse cd's.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sr
: E-E3
: € 17.45
: 48 / 279

2013-40-3356

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). - Met CDPPN:190258829.
ISBN 978-90-5529-587-6

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, vooral 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. Met meelees-cd (ca. 35 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau
wordt voorgelezen. Vanaf ca. 7 jaar. B.M. Middelaar
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*zie a.i.'s deze week voor nog drie
heraanbiedingen van boekjes uit de
serie 'ik lees!', nu met meelees-cd. Zie
a.i.'s AVM deze week voor de losse cd's.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sr
: E-M4
: € 17.45
: 48 / 280
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Boeken met meeleescd's
2013-39-2225

Dijkzeul, Lieneke • Het zijn net mensen!
Het zijn net mensen! / Lieneke Dijkzeul ; tek. van Els van Egeraat. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2004. - 37 p : ill ; 22 cm. - (Vreemde zaken. [Groep 4]). - Vert. van: Hurra, der
Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Met CDPPN:075155257.
ISBN 978-90-5529-584-5

Dierentuin Bombarie zoekt nieuwe apen na de ontsnapping van drie
'bijzondere' apen. Op uitnodiging van een vriend en om geld te verdienen
gaan Jens en zijn artistieke ouders verkleed in een apenpak in de
apenkooi zitten. Het onwaarschijnlijke verhaal, waarin vindingrijkheid,
ondernemingslust en creativiteit centraal staan, is boeiend geschreven
in korte zinnen. Overzichtelijke, rustige lay-out in fladderzetsel, AVI-E4.
Mooie, vlotte, met zwarte pen omlijnde waterverfillustraties bieden goede
ondersteuning aan het verhaal. Om de twee tot drie bladzijden staat een
paginagrote, soms doorlopende tekening. Op het omslag is een koffie
drinkende aap in een kooi afgebeeld. Herkenbaar deel uit de serie 'Vreemde
zaken'* voor groep 4, bedoeld als leesoefenstof. Heraanbieding van het
boekje, nu met twee meelees-cd's (ca. 75 min.), waarop het verhaal op AVIniveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 7,5 jaar. Astrid Brockhoven

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
heraanbiedingen van boekjes in de serie
'Vreemde zaken' voor groep 4, nu met
meelees-cd's. Zie a.i.'s AVM deze week
voor de losse meelees-cd's.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 24.70
Volgnummer
: 45 / 187

2013-40-3350

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). - Met CDPPN:186396724.
ISBN 978-90-5529-589-0

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 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'. Met meelees-cd (ca. 40 min.) waarop het verhaal op AVIniveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar. Mac Steenaart
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*zie a.i.'s deze week voor nog drie
heraanbiedingen van boekjes uit de
serie 'ik lees!', nu met meelees-cd. Zie
a.i.'s AVM deze week voor de losse cd's.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
: E-E3
: € 17.45
: 48 / 305
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Boeken met meeleescd's
2013-39-2226

Ibis • Het griep-raadsel
Het griep-raadsel / Ibis ; tek. van Els van Egeraat. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2004. 36 p : ill ; 22 cm. - (Vreemde zaken. [Groep 4]). - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Met CDPPN:212391356.
ISBN 978-90-5529-582-1

Er gebeuren vreemde dingen in de dierentuin. Olifant Siep is al dagen aan
het niezen en moet tijdelijk bij de giraffen logeren. Daar worden nootjes met
brokjes ijs gevonden. Als Krok en andere dieren vreemd gebonk horen, gaan
ze op onderzoek uit. Ze betrappen pinguïn Sjors die ijs aan het hakken is om
die samen met nootjes aan Siep te voeren, omdat hij er lol in heeft als Siep
zo hard moet niezen. Voor straf wordt hij een tijdje butler bij de giraffen en
de olifanten om de op de grond gevallen nootjes aan deze dieren te voeren.
Deel uit de serie 'Vreemde zaken' voor groep 4*. Humoristisch verhaal dat
bedoeld is als leesoefenstof. Heldere bladspiegel, korte zinnen, eenvoudig
taalgebruik, AVI-E4. Veel paginagrote, kleurige waterverftekeningen vullen het
verhaal goed aan. Aantrekkelijke omslag. Heraanbieding van het boekje, nu
met twee meelees-cd's (ca. 75 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt
voorgelezen. Vanaf ca. 7,5 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
heraanbiedingen van boekjes in de serie
'Vreemde zaken' voor groep 4, nu met
meelees-cd's. Zie a.i.'s AVM deze week
voor de losse meelees-cd's.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 24.70
Volgnummer
: 45 / 200

2013-39-2224

Heruitgave

Letterie, Martine • Een tweeling?

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
heraanbiedingen van boekjes in de serie
'Vreemde zaken' voor groep 4, nu met
meelees-cd's. Zie a.i.'s AVM deze week
voor de losse meelees-cd's.

Een tweeling? / Martine Letterie ; tek. van Els van Egeraat. - 2e dr. - Tilburg : Zwijsen,
2009. - 37 p : ill ; 22 cm. - (Vreemde zaken. [Groep 4]). - Vert. van: Hurra, der Schnee
ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - 1e dr.: 2004. - Met CDPPN:074700200.
ISBN 978-90-5529-583-8

Tijdens het stoeien valt Roel van de trap. Joeri, zijn tweelingbroer, voelt zich
heel schuldig en als zijn ouders in alle haast met Roel naar het ziekenhuis zijn,
gaat Joeri naar de dierentuin. Daar pakt hij een rolstoel en rijdt zo door het
park en verbeeldt zich dat Roel voortaan zo zal moeten rondrijden. Deel uit
de serie 'Vreemde zaken' voor groep 4*. Beetje onwaarschijnlijk dat ouders
hun kind alleen laten, terwijl ze zelf naar het ziekenhuis zijn, maar verder een
aardig, vlot verteld verhaal met korte zinnen en een duidelijk bladspiegel,
AVI-M4. Geïllustreerd met aantrekkelijke, kleurige tekeningen in een losse
stijl die goed bij de tekst passen. Heraanbieding van het boekje, nu met
twee meelees-cd's (ca. 70 min.), waarop het verhaal op AVI-niveau wordt
voorgelezen. Vanaf ca. 7 jaar. Edda Rekers-Hazelhoff
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Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs
: € 24.70
Volgnummer
: 45 / 213

78

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Boeken met meeleescd's
2013-40-3359

Nielandt, Dirk • Wie doet mee?
Wie doet mee? / Dirk Nielandt ; met tek. van Andrea Kruis. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen,
2012. - 26 p : tek ; 22 cm. - (Ik lees!. AVI M3). - Met CDPPN:136598471.
ISBN 978-90-5529-586-9

Eerste leesboekje over verschillende vormen van vooral buitensporten. In
een paar hoofdstukken wordt steeds een ander kind met een nieuwe sport
opgevoerd. De tekst met leestekens bestaat uit korte zinnen in fladderzetsel,
met uitsluitend éénlettergrepige woorden zonder hoofdletters, AVI-M3.
Meedoen met elkaar willen de kinderen niet, en daarop volgt boosheid en
gebakkelei over wat het leukste is om te doen. Pas aan het eind wordt er
gezamenlijk gespeeld, als Rik en Tom de (verschrikte) poes erbij betrekken.
Deel uit de reeks 'Ik lees!'*. Moeilijke woorden zoals 'skateboard' zijn
vervangen door een plaatje. Een paar vragen aan het einde kunnen het
leesbegrip controleren. Met grappige tekeningen, stevig uitgevoerd en met
glanzende fullcolourpagina's van dik papier, ziet het boekje er gelikt uit.
Geschikt om zelf te lezen na een paar maanden leesonderwijs. De uitwerking
van dit thema is flauw en niet overtuigend uitgevallen, en soms onzorgvuldig
(balletpakje heet 'jurk'). Met meelees-cd (ca. 30 min.) waarop het verhaal op
AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6 jaar. Ellie de Ridder

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
heraanbiedingen van boekjes uit de
serie 'ik lees!', nu met meelees-cd. Zie
a.i.'s AVM deze week voor de losse cd's.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs
: € 17.45
Volgnummer
: 48 / 318

2013-39-2227

Heruitgave

Witte, Marianne • Mijn liefje

Zie a.i.'s deze week voor nog drie
heraanbiedingen van boekjes, nu met
meelees-cd's. Zie a.i.'s AVM deze week
voor de losse meelees-cd's.

Mijn liefje / Marianne Witte ; tek. Jeska Verstegen. - [2e dr.]. - Alkmaar : Kluitman,
[2013]. - 29 p : ill ; 23 cm. - (Klavertje een-serie. Fee Fleur). - Vert. van: Hurra, der
Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - 1e dr.: 2011. - Met CDPPN:170520609.
ISBN 978-90-5529-585-2

Fee Fleur is bekend van meerdere boekjes, die zich afspelen op en rondom
de school met klasgenoten, zelfs jongens, die allemaal fee zijn. Uit de vele
ingekleurde vrolijke tekeningetjes blijkt dat ze eruitzien als kinderen die
vleugels hebben en af en toe met een toverstaf zwaaien. In de klas wordt
een groot blauw ei gevonden. Na school gaan ze op zoek naar de eigenaar.
De kip, de koe en de gans en de paashaas worden bedacht, maar dan breekt
het ei en komt er een vlammenspuwend draakje uit. Rommelig verhaaltje dat
met de duidelijke, eenvoudige tekst in korte zinnen in fladderzetsel, vooral
meisjes wel zal aanspreken. Het bevat alle leestekens behalve hoofdletters,
AVI-E3. De indeling in hoofdstukken van twee, drie en vier bladzijden is nogal
willekeurig midden in de tekst, maar dat zal de pret niet drukken. Er is zelfs
sprake van enige karaktertekening, overigens vooral bij de wilde, emotionele
fee Wiep, die niet de hoofdpersoon is. Ook het roze stevige omslag van dit
leesboekje zal aantrekkelijk worden gevonden. Heraanbieding van het boekje,
nu met meelees-cd (ca. 45 min.), waarop het verhaal op AVI-niveau wordt
voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar. Ellie de Ridder
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Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: E-E3
: € 17.90
: 45 / 247
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Gedichten
2013-27-0351

Moeyaert, Bart • Jij en ik en alle andere kinderen
Jij en ik en alle andere kinderen : de verzamelde verhalen en kindergedichten / Bart
Moeyaert ; met tek. van Rotraut Susanne Berner ... [et al.]. - Amsterdam : Querido,
cop. 2013. - 487 p : ill ; 23 cm
ISBN 978-90-451-1605-1

Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 19.95
Volgnummer
: 50 / 282

Ter ere van het dertigjarig jubileum als schrijver – in 1983 debuteerde
hij met ‘Duet met noten’ – is er een bijna vijfhonderd pagina’s tellend
verzamelwerk verschenen als ode aan het superieure schrijverschap van
Bart Moeyaert. Het betreft (korte) verhalen voor jonge lezers, o.a.: ‘Afrika
achter het hek’, ‘Mansoor’, ‘Het beest heet Mona’ en ‘De brief die Rosie
vond’, enkele liedteksten en al zijn kindergedichten. Voor zijn vaak literaire
en poëtische teksten geldt: hij slaat je plat met woorden, harder dan klappen.
Onderwerpen hebben dikwijls een emotionele lading. De auteur is gelauwerd,
bejubeld en veelvuldig bekroond voor zijn werk. Zes illustratoren die een
prominente rol speelden in zijn schrijverscarrière werkten mee aan de
visualisering van de teksten. Ze behoeven nauwelijks introductie want het zijn
bekende namen. Ondanks de diversiteit aan stijlen straalt het boek eenheid
uit, niet in de laatste plaats door de kleurschakering: eigenzinnige zwartwittekeningen met rood als steunkleur. De gedichten zijn in het rode hart (op
rood papier) gedrukt. Voor lezers van ca. 4 t/m 11 jaar. Ton Jansen
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Strips
2013-27-0411

Meulen, Robby van der • Dolfje Weerwolfje stripboek
Dolfje Weerwolfje stripboek / Paul van Loon ; tekeningen van Robby van der Meulen en
Michiel van de Vijver ; scenario Michiel van de Vijver. - Amsterdam : Leopold, [2013]. 59 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-258-6411-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: st
:A
: € 8.95
: MN/EX/
: 49 / 287

Paul van Loon startte in 1997 zijn boekenserie over Dolfje Weerwolfje: een
jongetje dat tot zijn schrik op zijn zevende verjaardag 's nachts ineens in
een weerwolf verandert. Zijn vriendje Timmie Vriends en diens bijzondere
ouders bij wie hij in huis woont, vinden het geen bezwaar, dus kan hij er
de positieve kanten van gebruiken. Er verschenen al heel wat boeken over
Dolfje Weerwolfje, er werd een musical gemaakt en een succesvolle speelfilm.
Sinds 2009 verschijnt er ook een tweemaandelijks tijdschrift voor de fans.
Dit stripalbum bevat een ballonstrip, eerder verschenen in de nummers 20
en 22 van dit tijdschrift over het tijdstip dat Dolfje 's nachts wakker wordt en
ontdekt dat hij in een weerwolf is veranderd. Na een confrontatie met boze
buurvrouw Krijtjes ontdekken ook zijn pleegouders wat er met Dolf aan de
hand is (ze hebben er geen problemen mee) en komt zijn opa (ook weerwolf)
langs. Vriendelijke strip, met als extra een wervend interview met Paul van
Loon, reclame voor het tijdschrift en twee korte strips van elk twee pagina's.
Voor de fans vanaf ca. 7 jaar. Toos Verhoeven-van Raamsdonk
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Engelse boeken
2013-40-3102

Gardner, Sally • A palace full of princesses
A palace full of princesses / written and illustrated by Sally Gardner. - London :
Orion Children's Books, 2013. - 247 pagina's : illustraties ; 22 cm. - (Early reader). Oorspronkelijke uitgave: 2012.
ISBN 978-1444008548

Vier overbekende liefdessprookjes waarin een prinses trouwt met haar prins
en ze voor altijd gelukkig leven: Sneeuwwitje, Doornroosje, Assepoester en
De kikkerkoning. De uitgave zit tussen een prentenboek en een gewoon
leesboek in. Vlot leesbaar, met hier en daar humoristische opmerkingen.
Woorden die een wending geven aan het verhaal of de spanning moeten
verhogen, zijn vet en groter gedrukt. De verhalen zijn trouw aan het originele
script. Op elke bladzijde staan zeer gedetailleerde kleurrijke illustraties,
verschillend in grootte. De hoeveelheid tekst op een pagina varieert van een
woord tot tien regels, maar is altijd nauwgezet te volgen door de perfect
passende illustraties. Het boek is voor jonge lezers in Engelstalige landen.
In Nederland ook goed te gebruiken als voorleesboek in de middenbouw
van het basisonderwijs en het kan al snel door kinderen zelf gelezen
worden vanwege de eenvoudige woordkeus en de bekendheid van de
verhalen. Prachtige sprookjesboek voor met name meisjes vanaf ca. 8 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer

*zie a.i.'s deze week voor nog vijftien
Early readers.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engesk
:A
: € 15.95
: 5 / 279

2013-23-2462

Kessler, Liz • Poppy the pirate dog's new shipmate
Poppy the pirate dog's new shipmate / Liz Kessler ; illustrated by Mike Phillips. London : Orion Children's Books, 2013. - 78 pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Early
reader)
ISBN 978-1444003765

Als de baasjes van hond Poppy te druk zijn om met hem piraatje te spelen,
verveelt hij zich. Daarom komt er op een dag een nieuw speelkameraadje
voor hem. Poppy hoopt vurig op een hond die voor hem een nieuw
scheepsmaatje kan zijn. Maar zijn nieuwe speelkameraad is het kleine poesje
George. George krijgt erg veel aandacht en vindt ook nog alle verborgen
piratenspeeltjes. Poppy is niet blij. Hoe kan dat poesje nu ooit zijn nieuwe
scheepsmaatje worden? Het verhaal is met de nodige humor en met veel
inlevingsvermogen voor kinderen geschreven. De goed geslaagde kleurrijke
tekeningen versterken dit effect. Er wordt overwegend gebruikgemaakt
van korte zinnen met woorden van één en twee lettergrepen. Een erg leuk
boekje om te leren lezen, dat zowel jongens als meisjes zal aanspreken. De
boekjes maken deel uit van de reeks 'Early readers'*, gemaakt om een brug
te slaan tussen prentenboeken en verhalen om zelf te lezen. Voor Engelstalige
kinderen zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar, maar Nederlandse kinderen die Engels
krijgen op de basisschool zullen het ook al snel zelf kunnen lezen. Vanaf ca. 8
jaar. J.H. Stegehuis
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Koraytem, Salma • I am a woolly hat
I am a woolly hat / Salma Koraytem ; translation [from the Arabic] by Fatima
Sharafeddine ; retold by Vivian French ; illustrated by Betania Zacarias. - London :
Orion Children's Books, 2013. - 55 pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Early reader)
ISBN 978-1444008449

Het kleine meisje Basma vraagt zich af wat liefde is. Er wordt veel over
gesproken, maar wat is het precies? Heeft het een vorm? Lang als de slurf van
een olifant, of kort zoals opa’s haartjes? Is het rond en dik als een skippybal,
of rond en lang als spaghetti? Heeft het een kleur? Een smaak? Basma vraagt
het haar moeder, die bezig is de winterkleding tevoorschijn te halen. Volgens
mama is liefde als de kleding die je warm houdt in de winter. Dat idee houdt
Basma vast, en ze ziet dat haar zorgzame opa is als een warme jas, haar
aardige grote zus als een warme sjaal, haar vrolijke vader als een warme
trui. En als Basma haar moeder stevig omhelst en kust, voelt ze dat zijzelf
een lekker warm muts moet zijn. Poëtisch verhaal voor beginnende lezers,
met sfeervolle, prentenboekachtige illustraties in warme kleuren. Het speelt
in een Midden-Oosten setting (woninginrichting, volwassen vrouwen met
hoofddoek). Enigszins filosofische tekst met een opgewekte, lichte toon.
Deel uit de serie 'Early Reader'*, gemaakt om een brug te slaan tussen
prentenboeken en verhalen om zelf te lezen. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar; zelf
lezen vanaf ca. 8 jaar. Of na ruim 1 jaar Engelse les. Virgi Smits-Beuken

*zie a.i.'s deze week voor nog vijftien
Early readers. Extra aantrekkelijk voor
bibliotheken met veel leden met een
islamitische achtergrond.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:A
: € 7.95
: 5 / 281

2013-33-5354

Mayhew, James • Miranda the explorer
Miranda the explorer / James Mayhew. - London : Orion Children's Books, 2013. - 74
pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Early reader). - Oorspronkelijke uitgave: 2003.
ISBN 978-1444008500

Miranda wint een ballonvlucht, het begin van een groot avontuur waarbij
ze de hele wereld rondreist: Rusland, China, Australië, Amerika, Afrika
en uiteindelijk Europa. Aardig verhaaltje met als sterkste punt dat de
hoofdpersoon (een meisje) als dapper, nieuwsgierig en ondernemend
wordt neergezet. Middels de illustraties worden jonge lezertjes meteen
bekend gemaakt met culturele (en toeristische) hoogtepunten zoals de Taj
Mahal, de Grote Muur, de piramiden en de scheve toren van Pisa. Genoeg
aanknopingspunten voor samen fantaseren en praten over eigen reizen dus.
Deel uit de serie 'Early readers'*, bedoeld voor jonge kinderen in de fase
tussen prentenboek en leesboek. Voorzien van veel, en sympathieke fullcolour illustraties en korte hoofdstukjes. Bedoeld om voor te lezen, maar
voorzien van korte zinnetjes dus ook geschikt om op enig moment samen en
dan zelfs alleen te lezen. Alle boekjes staan op zichzelf en zijn los te lezen.
Hoewel simpel is dit verhaaltje niet kinderlijk; het is dan ook geschikt voor
wat oudere kinderen die met Engels beginnen. Vanaf ca. 8 jaar. T.M. Bauduin
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McAllister, Angela • Sophie's dance class
Sophie's dance class / Angela McAllister ; illustrated by Margaret Chamberlain. London : Orion Children's Books, 2013. - 74 pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Early
reader)
ISBN 978-1444006841

Sophie is een meisje uit een gemiddeld Brits gezin: vader, moeder,
jonger broertje. Net als veel kleine meisjes houdt ze van roze, van glitter
en... van dansen! Sophie krijgt voor haar verjaardag alles wat daarbij
hoort, met als klap op de vuurpijl een balletboek. Haar blijdschap neemt
uitzinnige vormen aan wanneer haar moeder aankondigt dat ze samen
balletkleding gaan passen voor Sophies eerste echte dansklasje. Lief en
vrolijk prentenverhaal voor kinderen die zich met de dartele hoofdpersoon
vast zullen kunnen identificeren, alle 'anti-roze-voor-meisjes' geluiden die
onlangs gehoord werden in de media ten spijt. Het plezier in de dansactiviteit
wordt meer benadrukt dan de prestatie. Zowel schrijfster als illustratrice
(Margaret Chamberlain) hebben een indrukwekkende staat van dienst. Dit
verhaal in de serie 'Easy Reader'*, gemaakt om een brug te slaan tussen
prentenboeken en verhalen om zelf te lezen, kan helpen de overgang
tussen voorgelezen worden (veilig, intiem) en zelf lezen (spannend!)
geleidelijker te maken. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Ans Mooijenkind-in 't Hol

*zie a.i.'s deze week voor nog vijftien
Early readers.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engesr
:A
: € 7.95
: 5 / 283

2013-20-0542

Ross, Tony • Tulsa and the frog
Tulsa and the frog / written and illustrated by Tony Ross. - London : Orion Children's
Books, 2013. - 58 pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Early reader)
ISBN 978-1444009279

Tulsa vindt haar naam vreselijk. Ze wil maar wat graag iemand anders zijn
en beeldt zich in dat ze een personage uit een van haar boeken is. Als ze
Sneeuwwitje en de zeven dwergen leest, beeldt ze zich in dat ze Snowy heet
en dat haar zeven poppen al haar klusjes doen. Iedereen moet haar dan ook
Snowy noemen. Tulsa is daarna achtereenvolgens Goldy (Goudlokje), Pipi
en Rapa (Rapzunzel). Dan beslist ze dat ze een prinses wil zijn. Iedereen
moet haar 'Hare Majesteit' noemen. Ze knipt een gouden kroon uit papier,
zet hem op en gaat naar buiten. Tot haar grote verbazing vindt Tulsa in een
vijvertje een betoverde kikker die aan haar vraagt om hem te kussen. Dit
grappige, fantasierijke boekje is geschreven en rijkelijk geïllustreerd door
de bekende Tony Ross. Het maakt deel uit van de serie 'Early Readers'*, een
reeks Engelstalige boekjes die een springplank wil zijn van prentenboeken
naar leesboeken voor eerste lezers. De eenvoudige boekjes kunnen door
ouders en kinderen samen gelezen worden, maar na een poosje Engelse les
op de basisschool kunnen kinderen het boekje al snel zelf lezen. Vanaf ca. 8
jaar. Veerle Willaert
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Sedgwick, Marcus • Cudweed in outer space
Cudweed in outer space / Marcus Sedgwick ; illustrated by Pete Williamson. - London :
Orion Children's Books, 2012. - 74 pagina's ; 20 cm. - (Early reader)
ISBN 978-1444004830

Cudweed heeft een ruimteschip gebouwd. Als hij met zijn aapje op avontuur
is in de ruimte, wordt zijn schip geraakt door een raket. Wat nu? Deel uit de
serie 'Early Reader'*, gemaakt om een brug te slaan tussen prentenboeken
en verhalen om zelf te lezen. De boekjes kenmerken zich door kleurrijke
illustraties en een afgemeten hoeveelheid tekst per pagina in een prettig
en groot lettertype. Met ongeveer tachtig pagina’s, waarvan een groot deel
gevuld is met illustraties, blijft het verhaal behapbaar voor beginnende
lezertjes. Het verhaal is heel komisch en spannend, waardoor uitgenodigd
wordt om door te lezen. De heldere illustraties van Pete Williamson versterken
de komische sfeer. In deze serie verschenen nog twee delen over Cudweed
van de auteur die bekend is van zijn boeken voor jongeren en van de
serie 'Raven mysteries'. Voor Engelse kinderen vanaf ca. 8 jaar, maar ook
Nederlandse kinderen die op wat jongere leeftijd met Engels zijn begonnen
kunnen dit al snel lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijftien
Early readers.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engeav
:A
: € 7.95
: 5 / 285

2013-49-4931

Sedgwick, Marcus • Cudweed's birthday
Cudweed's birthday / Marcus Sedgwick ; illustrated by Pete Williamson. - [Reprint].
- London : Orion Children's Books, 2011. - 87 pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Early
reader). - 1e druk: 2011.
ISBN 978-1444003192

Cudweed wil graag een huisdier voor zijn verjaardag. Hij gaat met zijn zus
Solstice naar de dierenwinkel. Maar de dieren daar zijn maar saai. Dan
komt er een circus langs... Deel uit de serie 'Early Reader'*, gemaakt om
een brug te slaan tussen prentenboeken en verhalen om zelf te lezen.
De boekjes kenmerken zich door kleurrijke illustraties en een afgemeten
hoeveelheid tekst per pagina in een prettig en groot lettertype. Met ongeveer
tachtig pagina’s, waarvan een groot deel gevuld is met illustraties, blijft het
verhaal behapbaar voor beginnende lezertjes. Het verhaal is heel komisch
en spannend, waardoor uitgenodigd wordt om door te lezen. De heldere
illustraties van Pete Williamson versterken de komische sfeer. In deze serie
verschenen nog twee delen over Cudweed van de auteur die bekend is van
zijn boeken voor jongeren en van de serie 'Raven mysteries'. Voor Engelse
kinderen vanaf ca. 8 jaar, maar ook Nederlandse kinderen die op wat jongere
leeftijd met Engels zijn begonnen kunnen dit al snel lezen. Redactie
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Sedgwick, Marcus • Cudweed's time machine
Cudweed's time machine / Marcus Sedgwick ; illustrated by Pete Williamson. - London :
Orion Children's Books, 2013. - 72 pagina's ; 20 cm. - (Early reader)
ISBN 978-1444004847

Cudweeds vader heeft een tijdmachine gebouwd. Het jongetje en zijn aapje
willen de machine gebruiken om sneller bij de theetijd te komen, maar in
plaats daarvan belanden ze bij Romeinen, dinosaurussen en Vikingen. Ze
beleven spannende avonturen; zeker wanneer de machine stuk gaat. Deel uit
de serie 'Early Reader'*, gemaakt om een brug te slaan tussen prentenboeken
en verhalen om zelf te lezen. De boekjes kenmerken zich door kleurrijke
illustraties en een afgemeten hoeveelheid tekst per pagina in een prettig
en groot lettertype. Met ongeveer tachtig pagina’s, waarvan een groot deel
gevuld is met illustraties, blijft het verhaal behapbaar voor beginnende
lezertjes. Het verhaal is heel komisch en spannend, waardoor uitgenodigd
wordt om door te lezen. De heldere illustraties van Pete Williamson versterken
de komische sfeer. In deze serie verschenen nog twee delen over Cudweed
van de auteur die bekend is van zijn boeken voor jongeren en van de
serie 'Raven mysteries'. Voor Engelse kinderen vanaf ca. 8 jaar, maar ook
Nederlandse kinderen die op wat jongere leeftijd met Engels zijn begonnen
kunnen dit al snel lezen. Gerben Pelgrom

*zie a.i.'s deze week voor nog vijftien
Early readers.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engeav
:A
: € 7.95
: 5 / 287

2013-40-3022

Simon, Francesca • Horrid Henry and the bogey babysitter
Horrid Henry and the bogey babysitter / Francesca Simon ; illustrated by Tony Ross.
- London : Orion Children's Books, 2013. - 58 pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Early
reader). - Oorspronkelijke uitgave: 2002.
ISBN 978-1444011371

Henry heeft een hekel aan babysitters. Meestal lukt het hem om ervoor
te zorgen dat ze nooit meer terugkomen. Maar dan komt Rabid Rebecca
oppassen. Komt Henry ooit nog van haar af? Henry is zo ‘over-the-top’
vervelend, dwars, pesterig en egoïstisch, dat elk kind vreselijk zal moeten
lachen om de overdreven capriolen van de hoofdpersoon die vaak ook
koekjes van eigen deeg gepresenteerd krijgt. Allitererende namen geven
de karakters leuk weer (Rude Ralph, Clever Claire). Rijkelijk voorzien van de
overbekende komische, perfect bij het verhaal passende, krasserige zwartwitillustraties van Tony Ross. Deel uit de serie 'Early Reader'*, gemaakt om
een brug te slaan tussen prentenboeken en verhalen om zelf te lezen. Voor
Engelse kinderen vanaf ca. 8 jaar, maar ook Nederlandse kinderen die op wat
jongere leeftijd met Engels zijn begonnen kunnen dit al snel lezen. Redactie
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Simon, Francesca • Horrid Henry tricks the tooth fairy
Horrid Henry tricks the tooth fairy / Francesca Simon ; illustrated by Tony Ross. London : Orion Children's Books, 2013. - 76 pagina's ; 20 cm. - (Early reader). Oorspronkelijke uitgave: 1997.
ISBN 978-1444001150

Iedereen in de klas van Horrid Henry is al een tand kwijt, behalve Henry.
Als zelfs zijn broertje Perfect Peter een tand verliest, zit er niets anders op.
Henry zal de tandenfee moeten foppen. Henry is zo ‘over-the-top’ vervelend,
dwars, pesterig en egoïstisch, dat elk kind vreselijk zal moeten lachen om de
overdreven capriolen van de hoofdpersoon die vaak ook koekjes van eigen
deeg gepresenteerd krijgt. Allitererende namen geven de karakters leuk weer
(Rude Ralph, Clever Claire). Rijkelijk voorzien van de overbekende komische,
perfect bij het verhaal passende, krasserige zwart-witillustraties van Tony
Ross. Deel uit de serie 'Early Reader'*, gemaakt om een brug te slaan tussen
prentenboeken en verhalen om zelf te lezen. Voor Engelse kinderen vanaf ca.
8 jaar, maar ook Nederlandse kinderen die op wat jongere leeftijd met Engels
zijn begonnen kunnen dit al snel lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijftien
Early readers, waarvan nog twee over
Horrid Henry.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:A
: € 7.95
: 5 / 289

2013-27-1077

Simon, Francesca • Horrid Henry's homework
Horrid Henry's homework / Francesca Simon ; illustrated by Tony Ross. - London :
Orion Children's Books, 2013. - 72 pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Early reader). Oorspronkelijke verschenen in: Horrid Henry and the mummy's curse. - 2000.
ISBN 978-1444001228

Henry heeft een hekel aan huiswerk. Maar als hij tien keer een nul voor
spelling heeft gehad, vindt zijn moeder dat de maat vol is. Zou Henry nog iets
kunnen bedenken om onder zijn huiswerk uit te komen? Henry is zo ‘overthe-top’ vervelend, dwars, pesterig en egoïstisch, dat elk kind vreselijk zal
moeten lachen om de overdreven capriolen van de hoofdpersoon die vaak
ook koekjes van eigen deeg gepresenteerd krijgt. Allitererende namen geven
de karakters leuk weer (Rude Ralph, Clever Claire). Rijkelijk voorzien van de
overbekende komische, perfect bij het verhaal passende, krasserige zwartwitillustraties van Tony Ross. Deel uit de serie 'Early Reader'*, gemaakt om
een brug te slaan tussen prentenboeken en verhalen om zelf te lezen. Voor
Engelse kinderen vanaf ca. 8 jaar, maar ook Nederlandse kinderen die op wat
jongere leeftijd met Engels zijn begonnen kunnen dit al snel lezen. Redactie
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Simon, Francesca • Horrid Henry's nightmare
Horrid Henry's nightmare / Francesca Simon ; ill. by Tony Ross. - London : Orion
Children's Books, 2013. - 97 p : ill ; 20 cm
ISBN 978-1444000160

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engevh
:A
: € 7.50
: 2 / 358

Horrid Henry's leven bestaat voornamelijk uit het zuur maken van andermans
leven, vooral dat van zijn broertje Perfect Peter. Vier nieuwe verhalen
waarin Horrid Henry alles doet om het leven van anderen zo onaangenaam
mogelijk te maken, maar uiteindelijk zelf de pineut is. Rijkelijk voorzien van
de overbekende komische, perfect bij het verhaal passende, krasserige
zwart-witillustraties van Tony Ross. De verhalen zijn ruim twintig bladzijdes
lang. Vlot geschreven, met veel grappige overdreven benamingen
en uitroepen (soms in extra grote letter gedrukt) en met de bekende
karaktereigenschappen in de naam, die dan met dezelfde letter beginnen:
Greasy Greta, Rude Ralf etc. Fantastisch voorleesboek voor kinderen vanaf
ca. 6 jaar. Om zelf te lezen vanaf ca. 8 jaar (mits Engelstalig). Ook goed te
gebruiken als voorleesboek tijdens de Engelse les in de middenbouw van het
basisonderwijs. Didi Klijnsma-de Boer

2013-27-1081

St John, Lauren • Shumba's big adventure
Shumba's big adventure / Lauren St John ; illustrated by Lorna Hussey. - London : Orion
Children's Books, 2013. - 75 pagina's ; 20 cm. - (Early reader)
ISBN 978-1444008029

Shumba is een ondeugend leeuwtje dat nooit naar zijn ouders luistert. Hij
loopt weg van huis en wordt gevangen genomen. Hij wordt naar een ander
land verscheept. Aan boord leert hij allerlei andere dieren kennen. Vlak bij
de kust weten de dieren te ontsnappen, maar voor hoe lang? Deel uit de
serie 'Early Reader'*, gemaakt om een brug te slaan tussen prentenboeken
en verhalen om zelf te lezen. Elke pagina van dit boekje bevat weinig tekst
maar wel steeds een uitstekende illustratie. Het zijn realistische, ingekleurde
potloodtekeningen. De lezer leert veel dierennamen in het Engels kennen.
Het verhaaltje is geschikt voor kinderen vanaf ca. 8 jaar, maar omdat o.a. de
verleden tijd wordt gebruikt met onregelmatige werkwoorden, moet de lezer
toch wel enkele jaren Engels achter de rug hebben. C.J. Meijer
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Symes, Ruth • Mondays at monster school
Mondays at monster school / Ruth Louise Symes ; illustrated by Rosie Reeve. London : Orion Children's Books, 2013. - 50 pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Early
reader). - Oorspronkelijke uitgave: 2005.
ISBN 978-1444008524

Kleine Fred wil graag naar Monster School, net zoals zijn broertje en zusjes.
Op een dag is het zover, maar nu slaat de onzekerheid toe. Wil hij eigenlijk
nog wel gaan? Handzaam boekje van klein formaat uit de reeks ‘Early
Readers’*, gemaakt om een brug te slaan tussen prentenboeken en verhalen
om zelf te lezen. Het originele verhaaltje over de positieve ervaringen
van twee kleine monstervriendjes op hun eerste schooldag is bedoeld om
onzekere kleuters op een grappige manier over de drempel te helpen.
Vriendje Ted verstopt zich - een beetje bang - maar als Fred hem vindt en
vertelt over de lessen, wagen zij het erop en worden verwelkomd door de
aardige meester. De hele dag zijn zij druk in de weer met slijmschilderen,
stampen, huilen, grommen, moddergooien en nog veel meer, onderbroken
door een lekkere lunch met stinkwormen, vliegpastei of spinnengelei. De
vrolijke illustraties in zachte kleuren verbeelden dit alles levendig en voegen
veel toe aan de sfeer van het verhaal. Het boek sluit af met een aantal
vragen, verduidelijkt door kleine illustraties. Geschikt om samen te lezen en
te bekijken vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen voor Nederlandse kinderen vanaf ca. 7
jaar. S.E. van Zonneveld

*zie a.i.'s deze week voor nog vijftien
Early readers.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engesc
:A
: € 7.95
: 5 / 292

2013-23-2490

Umansky, Kaye • Algy's amazing adventures in the artic
Algy's amazing adventures in the artic / Kaye Umansky ; illustrated by Richard Watson.
- London : Orion Children's Books, 2013. - 77 pagina's : illustraties ; 20 cm. - (Early
reader)
ISBN 978-1444006872

Algernon Pugh (Algy) en zijn bevriende buurmeisje Cherry, vinden in een
schuurtje een losse plank en willen onderzoeken wat erachter verborgen ligt.
Algy heeft een bloedhekel aan kleine kinderen. Ze huilen steeds en maken
dingen kapot. Als je op avontuur wilt heb je niks aan ze. Toch moet Cherry op
haar kleine broertje Brad letten. Achter de losse plank opent zich een winters
landschap. Ze gaan een sneeuwman maken. Plots blijkt Brad verdwenen en
het landschap wordt in hun beleving steeds angstaanjagender. Er zijn zelfs
grote voetstappen te zien. Kan dat de Yeti zijn? En waarom vinden ze de
pet van Brad en wat is dat akelige gehuil in het bos? Dit van vele spichtige
kleurenillustraties voorziene boekje maakt deel uit van de grote reeks 'Early
readers'*, gemaakt om een brug te slaan tussen prentenboeken en verhalen
om zelf te lezen. Er is een blauwe startversie op de grens van voorlezen
en zelf lezen en dit deel uit een moeilijkere, rode editie voor gevorderde
aanvankelijke lezers. In de serie is nog een boekje met een avontuur van Algy
verschenen. Vanaf ca. 8 jaar. Jos Weinberg
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Umansky, Kaye • Algy's amazing adventures in the jungle
Algy's amazing adventures in the jungle / Kaye Umansky ; illustrated by Richard
Watson. - London : Orion Children's Books, 2013. - 74 pagina's : illustraties ; 20 cm. (Early reader)
ISBN 978-1444006858

Algernon Pugh (Algy) is net verhuisd. Hij maakt kennis met zijn buurmeisje
Cherry. Samen vinden ze in een schuurtje een losse plank en willen
onderzoeken wat erachter verborgen ligt. Ze komen in een enorme jungle
terecht, waar overal gevaar dreigt. Durven ze de jungle te verkennen?
Dit van vele spichtige kleurenillustraties voorziene boekje maakt deel uit
van de grote reeks 'Early readers'*, gemaakt om een brug te slaan tussen
prentenboeken en verhalen om zelf te lezen. Er is een blauwe startversie
op de grens van voorlezen en zelf lezen en dit deel uit een moeilijkere, rode
editie voor gevorderde aanvankelijke lezers. In de serie is nog een boekje met
een avontuur van Algy verschenen. Vanaf ca. 8 jaar. Jos Weinberg
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*zie a.i.'s deze week voor nog vijftien
Early readers.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engeav
:A
: € 7.95
: 5 / 294
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2013-24-3675

Heruitgave

Tolle, Eckhart • Pepijns geheim

Ongewijzigde herdruk. *2013-23-3105
(2013/48). Prentvertelling van de auteur
van 'De kracht van het Nu' over leven in
het nu.

Pepijns geheim : een verhaal over omgaan met pesten en pestkoppen / Eckhart Tolle,
Robert S. Friedman ; ill. Frank Riccio ; [vert. uit het Engels Peter Roelofsen]. - 3e
dr. - Utrecht : AnkhHermes, 2013. - [40] p : ill ; 29 cm. - Vert. van: Milton's secret. Charlottesville, VA [etc.] : Hampton Roads [etc.]. cop. 2008. - 1e dr. Nederlandse uitg.:
Deventer : Ankh-Hermes, 2009.
ISBN 978-90-202-1042-2

Pepijn is een vrolijke levenslustige jongen, totdat hij op een dag op school een
confrontatie heeft met de pestkop Kevin. Na deze gebeurtenis begint Pepijn te
piekeren over wat er gebeurd is en wat er nog zou kunnen gebeuren bij een
volgende confrontatie. Zijn opa en zijn kat Knuffel leren hem om niet in het
Dan en Toen te leven, maar in het Nu. Een heldere droom helpt hem verder
om het grote geheim te doorgronden: de enige manier om gelukkig te zijn, is
door bewust aanwezig te zijn en te leven in het Nu. De auteur van 'De kracht
van het Nu: gids voor een bewust en gelukkig leven'* (26e herziene druk,
2013) voor volwassenen schreef samen met uitgever Robert S. Friedman
een prentvertelling voor kinderen over leven in het Nu. De illustrator droeg
zorg voor de sfeervolle prenten in warme kleuren. Hoewel wat wisselend van
kwaliteit zullen ze veel kinderen aanspreken. Het is de auteurs gelukt om de
essentie uit de bestseller 'De kracht van het Nu' weer te geven in een vorm
die kinderen begrijpen en die veel kinderen en hun ouders zal aanspreken.
Onder begeleiding vanaf ca. 6 jaar. M. Vliex

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 203.9
: 01 Geestelijk leven
:A
: € 12.95
: 52 / 307

2013-36-1128

Bloch, Serge • Max en Lili houden van merkkleding
Max en Lili houden van merkkleding / [tekst] Dominique de Saint Mars ; [ill.] Serge
Bloch ; [vert. uit het Frans]. - [Fribourg, CH] : PCG-Calligram, cop. 2013. - 45 p :
gekleurde ill ; 16 cm. - (Dit is het leven ; 7). - Vert. van: Max et Lili sont fans de
marques. - Fribourg, CH : Calligram, 2008. - (Ainsi va la vie).
ISBN 978-9995934071

Lili en haar broertje denken dat veel klasgenoten op hen neerkijken, omdat
zij altijd ‘gewone’ kleren dragen en geen merkkleding. Ze smeken thuis
om een dergelijke hippe outfit. Maar hun moeder gaat er niet in mee; ze
vindt het ook veel te duur. Hun vader vindt merkkleding wel cool. Van hem
mogen ze dergelijke kleding alleen kopen als ze het verschil in prijs zelf
bijpassen. Lili gaat tot actie over, maar dat levert onverwacht vreemde
complicaties op. Komisch stripverhaal met een serieuze boodschap. De stevig
neergezette pentekeningen zijn ingekleurd in warme kleuren. De levendige
conversaties staan in een schreefloos lettertype in tekstballonnen; ze geven
de verschillende emoties heel goed weer. Achter in het kleine boek staan
vragen die de lezer mag beantwoorden over het uiterlijk, merkkleding,
reclame, de eigen persoonlijkheid en de gevoelens daarover. Verschenen in
de serie 'Dit is het leven'*. Een grappige manier om kinderen zich bewust
te laten worden van de verschillende facetten van het aanhangen van een
bepaalde kledingstijl. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Virgi Smits-Beuken
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*zie a.i.'s deze week voor nog vier
nieuwe uitgaven en vier heruitgaven in
de serie 'Dit is het leven'. Klein formaat
boekje.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 415.9
: 01 Geestelijk leven
: € 5.95
: 46 / 314
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2011-50-3406

Ehrlich, Tirtsa • Zo snel als een...
Zo snel als een... : Ferry is zo snel als een Ferrari, want hij heeft ADHD! / Tirtsa Ehrlich
& Jacqueline Hilbers ; met tek. van Arnoud Wierstra. - Amsterdam : Niño, cop. 2013. 48 p : ill ; 27 cm. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-856061-5-4

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 464.3
: 02 Lichaam en Gezondheid
: € 16.90
: 45 / 253

Mensen met ADHD zijn net Ferrari’s: supersnel, maar soms iets te snel
waardoor je de rode stoplichten niet op tijd ziet. ADHD heeft voordelen en
nadelen. Met een goede ‘TomTom’ met tips kun je er beter mee omgaan. Dat
is de kern van dit voorlichtingsboek voor kinderen. Leesbegeleiding door een
volwassene (ouder, leerkracht) wordt aangeraden door de auteurs. Rode lijn
is het verhaal van de 10-jarige Ferry die naar de praatdokter gaat. Die legt uit
wat ADHD is en leert Ferry wat hij er zelf aan kan doen. Het verhaal is soms te
veel vanuit het perspectief van de volwassene geschreven (‘Ferry heeft veel
aansporing nodig’). De indirecte vertelstijl (‘Moeder vertelt dat …’) maakt het
verhaal wat afstandelijk. Praktisch zijn de lijstjes met voor- en nadelen, de tips
en de ontspanningsoefening. De humoristische stripachtige kleurenillustraties
waar de drukte vanaf spat, voegen een extra dimensie toe en bieden net
als de tekst aanknopingspunten voor een gesprek over ADHD. Achter in het
boek staan verwijzingen naar andere boeken en websites. Alleen als je het
boek in je bezit hebt, kun je de luisterversie via een website starten. Onder
begeleiding vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Annet Huizing

2013-13-2817

Winters, Pierre • De zon, aarde en maan
De zon, aarde en maan / [tekst:] Pierre Winters ; & [ill.:] Margot Senden. - Hasselt ;
Amsterdam [etc.] : Clavis, cop. 2013. - [30] p : ill ; 27 cm. - (Willewete & De wereld)
ISBN 978-90-448-1982-3

Dit informatieve prentenboek zoomt in op de zon, aarde en maan.
Middels tekstblokjes, ‘wist-je-datjes’, een beeldverhaal, een miniquiz, een
uitklappagina, versjes, raadseltjes en een knutselidee leren we bijna alles
over hun verschijnselen en alles wat ermee te maken heeft (dag, nacht,
seizoenen, enz.) De uitgave met vriendelijke kleurenillustraties ziet er
aantrekkelijk en prachtig verzorgd uit. De prenten aan de binnenzijde zijn
op dezelfde vriendelijke en kleurrijke manier neergezet en begeleiden de
tekst goed. Deze uitgave maakt deel uit van de serie ‘Willewete’* in de
categorie ‘De wereld’. Dit leerzame kijk- en leesboek sluit perfect aan bij het
niveau van de doelgroep en zal veel jonge kinderen nieuwsgierig maken. De
variabele inhoud (qua vorm en inhoud!) draagt eraan bij dat kinderen van
begin tot eind geboeid zullen zijn. Vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
S. Mulders
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*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit deze nu bijna dertigdelige serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 550
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 15.95
: J3/
: 49 / 324
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Greenwood, Marie • Giga grote dino's
Giga grote dino's : ontdek de kleurrijke wereld van de dinosaurussen / [tekst Marie
Greenwood ; ill. Peter Minister ; vert. uit het Engels: Margot Reesink]. - Haarlem :
Gottmer, cop. 2013. - 15 p : ill., krt ; 29 cm. - Vert. van: Amazing giant dinosaurs. London : Dorling Kindersley, cop. 2012. - Omslag vermeldt: Met grote uitklapflappen!.
ISBN 978-90-257-5521-8

Groot kartonnen prentenboek over de grootste soorten dinosaurussen die ooit
op aarde rondliepen, waaronder de giganotosaurus en suchomimus. Op zeven
grote, uitklapbare pagina’s zijn de geselecteerde dieren zeer kleurrijk, in volle
glorie, te zien. Het uitklappen gebeurt in twee handelingen: zowel naar opzij
als naar boven of onder. Elke dinosaurus is dus op drie pagina's afgebeeld.
Bij elke soort staan overzichtelijke blokjes informatie, onder meer in kaders
en op de uitvouwbare flappen. Vermeld wordt o.a. hoe groot de dieren waren
ten opzichte van de mens, waar, wanneer en hoe zij leefden, wat zij aten,
wie hun vijanden waren, tot welke groepen dino’s zij behoorden en wie hun
ontdekker was. Voor de teksten, die vaak te moeilijk zijn voor jonge kinderen,
zijn grote, vette lettertypes gebruikt. Ook bij de teksten zijn kleurenillustraties
opgenomen. De weetjes maken het boek interessant voor een aantrekkelijke
eerste kennismaking met de reusachtige dieren. Voor jonge kinderen biedt
het boek niet alleen een interessante kennismaking met de dinosaurussen
maar is het ook goed bruikbaar voor bv. een leuke spreekbeurt. Aantrekkelijk
kijkboek voor kinderen vanaf ca. 5 jaar, zelfstandig lezen vanaf ca. 8 t/m 10
jaar. Conny Meijer

Grote, stevig uitgevoerde uitgave met
zeven dubbel uitvouwbare pagina's.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 576
: 17 Dieren
: € 14.95
: MN/
: 45 / 256

2013-25-4394

Mack • Allemaal wilde dieren
Allemaal wilde dieren / Mack ; [foto's: Shutterstock]. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] :
Clavis, cop. 2013. - [75] p : ill ; 27 cm. - (Wondere wereld). - Omslag vermeldt: Clavis
informatief.
ISBN 978-90-448-2104-8

Pinguïns waggelen grappig, koala’s hebben pluizige oren, panda’s dollen en
rollen en leeuwen kunnen heel hard brullen. In dit dierenboek worden van
32 dieren enkele opvallende eigenschappen beknopt besproken. De dieren
zijn onderverdeeld in gekke, schattige en gevaarlijke dieren en kampioenen.
Deze verdeling is nogal onzinnig, maar stoort verder niet. Per dubbele
pagina is er steeds aandacht voor een diersoort. Op de linkerpagina staat
een grote aantrekkelijke kleurenfoto van het dier met enkele regels tekst
en op de rechterpagina een kleurenfoto, een korte tekst en een soms erg
gemakkelijke vraag aan de hand van een serie eenvoudige tekeningen.
De korte informatie staat in een vrij groot lettertype en is veelal goed en
duidelijk. De begeleidende foto’s en illustraties zijn zeer aanvullend en vaak
grappig. Het taalgebruik is eenvoudig, met soms niet goed lopende zinnen.
Er is geen inhoudsopgave of register. Maakt deel uit van de reeks 'Wondere
wereld'*. Een zeer verzorgd en leuk educatief boek voor thuis, op school en
bij de buitenschoolse opvang. De beoogde doelgroep 'vanaf 4 jaar' is wellicht
aan de jonge kant. Eerder geschikt, met wat begeleiding, voor kinderen vanaf
ca. 6 jaar. Jacolien Zwart
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*zie 2013-02-0225 (2013/22) voor het
deel 'De zonnige zomer'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 596.5
: 17 Dieren
: € 19.95
: MN/
: 46 / 325
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2013-20-0628

Evans, Lynette • Bijen
Bijen / [tekst; Lynette Evans ; ill.: Francesca D'Ottavi ; vert. uit het Engels door Ineke
Ris]. - Antwerpen ; Rotterdam : De Vries-Brouwers, cop. 2013. - [32] p : ill ; 26 cm. (Klein leven). - Vert. van: Bee life. - Chichester, UK : Red Lemon Press, cop. 2012. (Small world).
ISBN 978-90-5341-907-6

*zie a.i.'s deze week.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 597.81
: 17 Dieren
: € 15.50
: 44 / 276

Welke verschillende bijen leven er in een nest? Wat is hun functie binnen
de bijenfamilie? In dit informatieve prentenboek volgen we het leven in een
bijennest in de verschillende seizoenen. Een doorlopende teks is afgedrukt
in duidelijke druk in de illustraties. De tekst is compact, maar uitgebreid en
biedt voldoende informatie om bijvoorbeeld een spreekbeurt mee samen te
stellen. De sfeervolle paginagrote illustraties geven het boek een frisse en
moderne uitstraling. Meer een leesboek dan een opzoekboek: hoofdstukjes,
een inhoudsopgave en een register ontbreken. Wel is op elke spread in een
apart kadertje een leuk weetje geplaatst. Het taalgebruik is soms behoorlijk
pittig; daarom zal het boek wellicht het meest tot zijn recht komen wanneer
het wordt voorgelezen. De uitgave is netjes verzorgd. Aan het einde van het
verhaal staan enkele tips hoe je kunt bijdragen aan het voortbestaan van de
bijen. Deel uit de nieuwe serie ' Klein leven'*. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 9 jaar. Cecile Bolwerk

2013-36-0822

Evans, Lynette • Lieveheersbeestje
Lieveheersbeestje / [tekst; Lynette Evans ; ill.: Francesca D'Ottavi ; vert. uit het Engels
door Ineke Ris]. - Antwerpen ; Rotterdam : De Vries-Brouwers, cop. 2013. - [32] p : ill ;
26 cm. - (Klein leven). - Vert. van: Bug life. - Chichester, UK : Red Lemon Press, cop.
2012. - (Small world).
ISBN 978-90-5341-917-5

*zie a.i.s deze week.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 597.84
: 17 Dieren
: € 15.50
: 44 / 277

Deze informatieve uitgave vertelt van alles over het felgekleurde kevertje
dat wij allemaal kennen: het lieveheersbeestje. Hoewel de naam erg lieflijk
aandoet, is het in werkelijkheid helemaal niet zo’n zachtaardig diertje; zo is
hij een echte rover. We lezen over de levensweg van het lieveheersbeestje,
van geelwit eitje naar larve, tot prachtig gekleurd kevertje, maar ook over de
gevaren die het kleine insect bedreigen. De soms pittige tekst, in duidelijke
letter afgedrukt in de illustraties, is informatief, doch bijna verhalend
neergezet. De prachtig gekleurde prenten over twee bladzijden ondersteunen
de tekst op perfecte wijze. Ze zijn bladvullend, zeer natuurgetrouw en amper
te onderscheiden van natuurfoto’s en tonen de diertjes vanuit diverse
bijzondere perspectieven. Hier en daar is (onopvallend, in een kader en in
dezelfde tint als de achtergrond) een feitje neergezet. Verzorgde uitgave met
harde kaft. Aan het einde van het verhaal staat een tip hoe je kunt bijdragen
aan het voortbestaan van de lieveheersbeestjes. Deel uit de serie ' Klein
leven'*. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. S. Mulders
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2013-26-5969

Denis-Huot, Christine • Leeuwen
Leeuwen / met foto's van Christine en Michel Denis-Huot ; [vert. uit het Frans: Eef
Gratama]. - Haarlem : Gottmer, cop. 2013. - 65 p : ill ; 30 cm. - (Beest in beeld). Vert. van: Les lions. - Paris : Éditions De La Martinière Jeunesse, cop. 2009. - (Portraits
d'animaux).
ISBN 978-90-257-5476-1

Smaakvolle grote uitgave in de serie ‘Beest in beeld’*, met meer dan tachtig
kleurenfoto’s, waaronder panoramische foto’s (over twee pagina’s), closeups (snuit, ogen), actiefoto’s (spelende welpen) en jachtfoto’s (leeuw met een
jonge antilope in zijn bek). Onderwerpen in het boek zijn achtereenvolgens
de bouw van een leeuw, familieleven, welpen, jagen en het bewaken van
het territorium. De laatste pagina’s gaan over de relatie tussen leeuw en
mens. Niet alleen de foto’s en de vormgeving zijn goed verzorgd, ook aan de
tekst is aandacht besteed. Met zinnetjes als ‘Moet je die kop eens zien!’ en
‘Probeer maar eens in je eentje een kudde zebra’s aan te vallen’ spreekt de
auteur kinderen direct aan. Soms is de informatie verpakt in een spannend
verhaaltje: ‘Plotseling wordt de rust verstoord. De twee mannetjes van de
groep rennen weg. Wat is er aan de hand?’. De korte tekstblokken in grote
letter op een lichte achtergrond zijn goed leesbaar. Voor minder geoefende
lezers zijn sommige zinnen aan de lange kant. Zonder woordenlijst of register.
Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Annet Huizing

*zie a.i.'s deze week voor nog het
andere deel uit deze nieuwe serie die
voor wat oudere kinderen is. Groot
formaat uitgave.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.95
: 17 Dieren
: € 12.95
: MN/
: 45 / 259

2013-20-0796

Gifford, Clive • Motorsport
Motorsport / Clive Gifford ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken ; bew. voor makkelijk
lezen: Bianca Mastenbroek]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p : ill ; 30
cm. - (Grote sport evenementen). - Vert. van: Motorsports. - Watts, cop. 2011. - (Great
sporting events). - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. Met lit. opg.
ISBN 978-94-617-5031-0

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 618.61
: 09 Sport en Spel
: € 13.00
: J4/J3/
: 45 / 264

Races met auto's en motoren staan centraal in dit deel uit de serie 'Grote
sportevenementen'*. Na een globale inleiding over deze races komen
grote bekende en minder bekende wedstrijden kort aan bod. Zo wordt
in twee bladzijden kennisgemaakt met bv. de IndyCar Series, Daytona
500, Dakarrally, Formule 1 en MotoGP. Veel feiten, cijfers en historische
gebeurtenissen passeren de revue. De informatie is vaak erg basaal en
eenvoudig. De bladzijden zijn uitgevoerd in een blauwe of groene kleur.
Overzichtelijke bladspiegel met korte, informatieve teksten, vergezeld
van tussenkopjes en een kader met sportweetjes. Er zijn grote lettertypes
gebruikt; de tekst is ook bewerkt voor makkelijk lezen. Op elke dubbele
bladzijde staan twee, veelal ongekaderde, actiefoto's in kleur en soms in
zwart-wit. Moeilijke woorden worden achterin verklaard, inclusief de manier
waarop ze moeten worden uitgesproken. Achterin staan een tijdlijn en een
overzicht met winnaars. Verwijzingen naar internetsites (van met name
records) complementeren het boek. Jammer van de grammaticale fout voorin
('bestuurd' als persoonsvorm). Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar, ook geschikt voor
kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie
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2013-20-0786

Gifford, Clive • Atletiek
Atletiek / Clive Gifford ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken ; bew. voor makkelijk
lezen: Bianca Mastenbroek]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p : ill ; 30
cm. - (Grote sport evenementen). - Vert. van: Athletics. - Watts, cop. 2011. - (Great
sporting events). - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. Met lit. opg.
ISBN 978-94-617-5032-7

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 616.8
: 09 Sport en Spel
: € 13.00
: J3
: 45 / 262

In dit deel uit de serie 'Grote sportevenementen'* staat atletiek centraal.
Aan de hand van grote bekende en minder bekende toernooien (Grand
Prix, Aziatische Spelen, Europese kampioenschappen en de Olympische
Spelen) wordt steeds ingezoomd op een tak van sport die valt onder
de verzamelnaam atletiek: de werponderdelen (o.a. discuswerpen en
kogelstoten), springonderdelen (o.a. verspringen), de loopnummers (o.a. de
sprint en de marathon). De informatie is vaak erg basaal en eenvoudig: wie
het eerst over de finish komt, is winnaar, de eerste prijs krijgt een gouden
medaille, atleten kunnen geld verdienen en dit noemen we prijzengeld. Bij
de korte, informatieve teksten staan kleurenfoto’s van sporten en sporters.
Het betreft vooral ongekaderde actiefoto's. De gekleurde bladzijden bevatten
kaders met sportweetjes, veelal (wereld)recordtijden. Moeilijke woorden
worden achterin verklaard, inclusief de manier waarop ze moeten worden
uitgesproken. Verwijzingen naar internetsites (van met name records)
complementeren het boek dat kleurrijk is uitgevoerd. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar,
ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Mac Steenaart

2013-20-0794

Gifford, Clive • Voetbal
Voetbal / Clive Gifford ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken ; bew. voor makkelijk
lezen: Ingrid Bilardie]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p : ill ; 30 cm. (Grote sport evenementen). - Vert. van: Football. - Watts, cop. 2011. - (Great sporting
events). - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Met lit.
opg.
ISBN 978-94-617-5029-7

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 619.15
: 09 Sport en Spel
: € 13.00
: J4/J3/
: 45 / 265

Voetbal staat centraal in dit deel uit de serie 'Grote sportevenementen'*.
Na een globale inleiding over de sport komen grote bekende en minder
bekende toernooien kort aan bod. Zo wordt in twee bladzijden kennisgemaakt
met bv. de Premier League in England, de Eredivisie in Nederland, UEFA
Champions League, Afrika Cup en het WK, ook voor vrouwen. Veel feiten,
cijfers en historische gebeurtenissen passeren de revue. De informatie is
vaak erg basaal en eenvoudig. De bladzijden zijn uitgevoerd in een blauwe
of groene kleur. Overzichtelijke bladspiegel met korte, informatieve teksten,
vergezeld van tussenkopjes en een kader met sportweetjes. Er zijn grote
lettertypes gebruikt, de tekst is bewerkt voor makkelijk lezen. Op elke
dubbele bladzijde staan twee actiefoto's in kleur van voetballers. Het betreft
vooral ongekaderde foto's. Moeilijke woorden worden achterin verklaard,
inclusief de manier waarop ze moeten worden uitgesproken. Achterin staan
een tijdlijn en een lijst met winnaars. Verwijzingen naar internetsites (van met
name records) complementeren het boek. Jammer van de grammaticale fout
voorin ('worden verdeelt'). Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar, ook geschikt voor kinderen
die moeite hebben met lezen. Redactie
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2013-20-0795

Gifford, Clive • Tennis
Tennis / Clive Gifford ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken ; bew. voor makkelijk lezen:
Ingrid Bilardie]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p : ill ; 30 cm. - (Grote
sport evenementen). - Vert. van: Tennis. - Watts, cop. 2011. - (Great sporting events). Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Met lit. opg.
ISBN 978-94-617-5030-3

Informatief en leerzaam boek uit de serie 'Grote sportevenementen'* voor
kinderen die meer over tennis willen weten. Behalve summiere informatie
over de sport is er vooral aandacht voor de grote tennisevenementen voor
profs, zoals de Grand Slam toernooien Wimbledon, de US Open, Roland Garros
en de Australian Open. Daarnaast is er aandacht voor de Davis Cup, de FED
Cup en de Olympische Spelen. Het boek heeft gekleurde bladzijden en veel
mooie actiefoto’s van de grote tennissterren van nu. De teksten in blokken
zijn niet te lang en eenvoudig geschreven. Er zijn vrij grote lettertypes
gebruikt. In kaders staan interessante 'sportweetjes’ over tennis. Het boek
straalt plezier voor tennis uit. Door onder meer de overzichtelijke vormgeving,
tussenkopjes en de korte teksten is het prima geschikt voor minder goede
lezers. In de tekst vetgedrukte woorden staan in een woordenlijst, inclusief
de manier waarop ze moeten worden uitgesproken. Achterin staan een
tijdlijn (vanaf 1877, het eerste Wimbledon-kampioenschap) en een lijst met
winnaars van de grote toernooien van de laatste tien jaar. Geschikt voor bv.
spreekbeurten en werkstukken. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar, ook geschikt voor
kinderen die moeite hebben met lezen. Bert Tielemans

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 619.61
: 09 Sport en Spel
: € 13.00
: J4/J3/
: 45 / 266

2013-36-1124

Heruitgave

Bloch, Serge • Max is verslaafd aan computerspelletjes

Vrijwel ongewijzigde heruitgave.
*zie a.i.'s deze week voor nog drie
heruitgaven en vijf nieuwe uitgaven in
de serie 'Dit is het leven'. Klein formaat
boekje.

Max is verslaafd aan computerspelletjes / [tekst] Dominique de Saint Mars ; [ill.]
Serge Bloch ; [vert. uit het Frans]. - [Fribourg, CH] : PCG-Calligram, cop. 2013. - 43
p : gekleurde ill ; 16 cm. - (Dit is het leven ; 4). - Vert. van: Max est fou de jeux vidéo.
- Fribourg, CH : Calligram, 1992. - (Ainsi va la vie). - Oorspr. titel: Thijs is gek op
videospelletjes. - Doornik ; Dronten : Casterman, cop. 1994. - (Alles kits?!).
ISBN 978-9995934033

Dit oorspronkelijk uit Zwitserland afkomsige mini-boekje uit de reeks 'Dit
is het leven'* gaat over verslaafd zijn aan gamen. In de serie komen via
de belevenissen van broertje Max en zusje Lily onderwerpen als niet willen
eten of naar bed willen gaan en ruzie maken aan de orde. De reeks is door
een sociologe geschreven, gebaseerd op wel 100.000 (!) interviews met
kinderen, waaronder haar twee zoontjes. De tekst, geschreven in spreektaal
en met enkelvoudige zinnetjes, staat in ballonnen bij de desbetreffende
personen. Per pagina staan een tot drie omkaderde kleurenillustraties, vlot
van opzet en in vrij zachte tinten ingekleurd. Tot slot worden twaalf vragen
gesteld aan de lezer over al dan niet verslaafd zijn aan computerspelletjes,
voorzien van een bijpassend tekeningetje. Vragen die zeker stof voor
een (pedagogisch) gesprek zullen opleveren. Deze heruitgave verscheen
eerder met de titel 'Thijs is gek op videospelletjes' in de serie 'Alles kits?!'.
Behalve de titel en andere namen voor de hoofdpersonen is de inhoud
vrijwel ongewijzigd en vormgeving hetzelfde gebleven. Voor thuis en op
school. Een educatief (strip)boekje voor kinderen vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.
Mede naar gegevens van J. Boelens
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SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer
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: 09 Sport en Spel
: € 5.95
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2013-36-1121

Bloch, Serge • Lili wil graag een poes
Lili wil graag een poes / [tekst] Dominique de Saint Mars ; [ill.] Serge Bloch ; [vert. uit
het Frans]. - [Fribourg, CH] : PCG-Calligram, cop. 2013. - 45 p : gekleurde ill ; 16 cm.
- (Dit is het leven ; 8). - Vert. van: Lili veut un petit chat. - Fribourg, CH : Calligram,
1995. - (Ainsi va la vie).
ISBN 978-9995934088

Er gebeuren vreemde dingen in huis: de melk verdwijnt, Max en Lili sluiten
zich met hun huiswerk op in hun slaapkamers en er klinken vreemde geluiden
tijdens het eten. Wat zou er aan de hand zijn? Max en Lili hebben kittens uit
een poezennestje gevonden. Wat zijn die kleine katjes leuk en wat willen ze
de beestjes graag houden! Zou dat mogen? Klein stripboek waarin het thema
‘huisdieren’ centraal staat. Elke bladzijde bevat een of twee tekeningen,
waarbij in spreekballonnen de zwart gedrukte tekst gedrukt staat. Deze
teksten vertellen het verhaal. De illustraties zijn druk, weinig gedetailleerd
en globaal ingekleurd met heldere tinten. Achter in het boekje staat enkele
vragen die de lezer laten nadenken over het aanschaffen van een huisdier.
Verschenen in de serie ‘Dit is het leven’* met boeken over thema’s die perfect
passen bij deze tijd (internet, gamen, merkkleding enz.) en die er in de
belevingswereld van kinderen echt toe doen. Geschikt voor kinderen vanaf ca.
8 t/m 10 jaar. S. Mulders

*zie a.i.'s deze week voor nog vier
nieuwe uitgaven en vier heruitgaven in
de serie 'Dit is het leven'. Klein formaat
boekje.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 634
: 17 Dieren
: € 5.95
: 46 / 329

2013-37-1203

Orden, Mireille van • Help! Vleugje de lucht in!
Help! Vleugje de lucht in! / Mireille van Orden ; met ill. van Hiky Helmantel ; [red.:
Hubertine van den Biggelaar]. - 2e dr. - Zeewolde : Hiky Helmantel illustraties, cop.
2013. - 26 p : ill ; 25 cm. - 1e dr.: 2012PPN:336469829.
ISBN 978-94-619-0194-1

Merel (ik-figuur) wil een spreekbeurt houden over windmolens, maar het
is niet zo gemakkelijk om er iets leuks over te vertellen. Gelukkig komt er
onverwacht hulp letterlijk uit de lucht vallen, die haar kan helpen om een
mooi verhaal te vertellen, waarbij duurzaamheid en groene energie de rode
draad zijn. Dit boek is uitgegeven in opdracht van de gemeente Zeewolde
om leerlingen in aanraking te laten komen met de thema’s duurzaamheid,
windenergie en de vele windmolens die er staan. In verhalende vorm wordt
veel gemakkelijke, toegankelijke informatie gegeven in eenvoudig taalgebruik
met korte zinnen en veel dialogen. Op een aantal bladzijden zijn extra
weetjes te vinden. Het verhaal wordt ondersteund door sfeervolle en speelse
illustraties in heldere kleuren. Soms lopen ze door de tekst heen, wat een
ietwat onrustig beeld geeft. Verwijzingen naar extra informatie ontbreekt
helaas. Het verhaal kan daardoor een spannend begin zijn voor kinderen,
maar er is aanvulling nodig als ze meer willen weten over dit onderwerp.
Om leerlingen kennis te laten maken met alternatieve energieopwekking.
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Marjon Meijers
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Een van de weinige jeugdboeken over
windmolens.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 644.9
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 10.00
: 48 / 366
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2013-42-4262

Goeminne, Siska • Het rarebeestencarnaval
Het rarebeestencarnaval / verteld door Guga Baùl ; tekst Siska Goeminne ; ill.
Sebastiaan Van Doninck ; muz. van Camille Saint-Sae͏̈ns ; door het orkest van
deFilharmonie. - Tielt : Lannoo, cop. 2013. - [34] p : ill ; 23×23 cm + cd / [dirigent:
Steven Verhaert]
ISBN 978-94-01-41217-9

*2010-47-0753 (2011/27), 2009-28-0031
(2009/52). Uitgave met cd.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J Frans 865
: 25 Sprookjes en Volksverhalen
: € 19.99
: 1 / 288

Een boek met cd, gebaseerd op ‘Carnaval des animaux’ van Camille SaintSaëns. In het boek kondigt de componist zelf de voorstelling aan en af,
waarna de dieren en personen zichzelf een voor een voorstellen in korte
teksten op rijm: de leeuw, kippen, pony, schildpad, olifant, kangoeroes,
vissen, langoren, die recensenten worden genoemd, koekoek, vogels,
orkestleden, geraamte en de zwaan. De teksten op rijm (verschillende
rijmschema's) zijn niet gemakkelijk door het woordgebruik en het poëtische
taalgebruik. Sommige teksten, bijvoorbeeld over de recensent en de
orkestleden, zijn meer gericht op volwassenen. De illustraties die meestal
een hele pagina beslaan, geven een humoristische aanvulling op de tekst. Op
de cd staat de muziek met de teksten, die ingesproken zijn op verschillende
manieren met een Vlaamse tongval. De cd wordt afgesloten met het hele
muziekstuk. In dezelfde opzet verschenen meerdere uitgaven, zoals 'De
ware verhalen van de leugenbaron' (2011) en 'Honderd kussen van een
wonderjongen' (2009)*. Ook dit is een mooie uitgave om kennis te maken met
klassieke muziek, waarin, ondanks de lastige tekst, voor alle leeftijden iets te
vinden is. Vanaf ca. 7 t/m 10 jaar. Felix Meijer

2013-27-0406

Haeringen, Annemarie van • Coco of het kleine zwarte jurkje
Coco of het kleine zwarte jurkje / Annemarie van Haeringen. - 1e dr. - Amsterdam :
Leopold, 2013. - [26] p : ill ; 26 cm. - Deel uit de serie kunstprentenboeken van
Leopold.
ISBN 978-90-258-6406-4

Deze uitgave maakt deel uit van een serie kunstprentenboeken* die wordt
uitgegeven in opdracht van het Gemeentemuseum Den Haag. Aanleiding
voor dit prentenboek is de tentoonstelling 'Chanel: de legende'** en de
bijbehorende kindertentoonstelling met onder andere de originele illustraties
van het boek. In het boek wordt verteld over het wonderlijke leven van
modeontwerpster Coco Chanel. Chanel brengt haar kinderjaren door in
een weeshuis en leert van de strenge nonnen naaien en borduren. Na het
weeshuis trekt ze in bij een rijke vriend en begint ze hoeden te ontwerpen.
Mede door haar eigenzinnige karakter wordt ze uiteindelijk een bekend
modeontwerpster die furore maakt met een klein zwart jurkje, een van
de basiskledingstukken die vrijwel iedere vrouw sindsdien in haar kast
heeft. Meervoudig Gouden Penseelwinnares Van Haeringen maakte ook dit
keer weer een fijn kijk- en voorleesboek met heldere, vaak humoristische
illustraties in pen en aquarel. Voorlezen kan vanaf circa 5 jaar, maar de
jongste kinderen zullen bij verschillende woorden en verhaalelementen wel
een toelichting nodig hebben. Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. Karin van Hoof
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*laatst aangeboden uitgave: Godon,
Ingrid. Een zondag van Caillebotte,
2012-48-3052 (2013/14). **van 12
oktober 2013 t/m 2 februari 2014.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 907.2
: 04 Uiterlijk
:A
: € 13.95
: 48 / 369
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2013-23-2579

Veillon, Béatrice • De grote reis rond de wereld
De grote reis rond de wereld : een avontuurlijk zoekboek / Béatrice Veillon ; [vert. uit
het Frans]. - Antwerpen : Oogappel, cop. 2013. - 93 p : ill., krt ; 30 cm
ISBN 978-90-02-25031-6

Veillon tekende al veel zoekboeken* waarin de familie Opstap figureert.
Dit boek begint met een wereldkaart, waarop aangegeven staat welke 44
landen/plaatsen de familie aandoet. De familie trekt van België via een
aantal West-Europese landen naar Afrika, het Verre Oosten, Australië, ZuidAmerika, Noord-Amerika, om ten slotte Noord-Europa en Oost-Europa aan te
doen en in Amsterdam te eindigen. Het grote boek bevat 44 illustraties over
dubbele pagina's, waarop vanuit vogelperspectief heel veel voor het land
karakteristieke situaties getekend zijn in een stripachtige stijl. Op elke spread
kan worden gezocht naar pa, ma, dochter en zoontje Opstap en hun hond,
plus naar op de onderbalk weergegeven fragmenten uit de grote tekening. De
originele invalshoeken (bv. Duitse kerstmarkt, Senegalese markt, tocht door
de woestijn in Niger) geven soms verrassende inzichten. De enige teksten
die voorkomen zijn de opschriften op winkels, auto’s, verkeersborden enz.
Spannend, grappig en leerzaam zoekboek en een leuke manier om van alles
te leren over allerlei landen. Onder begeleiding vanaf ca. 6 jaar, zelfstandig
vanaf ca. 8 jaar. Virgi Smits-Beuken
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*niet op a.i. aangeboden. Grote uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 961
: 18 Landen en Volken
:A
: € 14.95
: J3/
: 45 / 271
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6-9 jaar Serie Dieren in beeld
2013-35-0182

Spilsbury, Louise • Kwal
Kwal / Louise Spilsbury ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken ; eindredactie: Jannie
van der Leer & Annet Huizing. - Etten Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013].
- 24 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dieren in Beeld). - Oorspronkelijke titel: Jellyfish.
- Capstone Global Library, copyright 2011. - (A day in the life : sea animals). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-919-6

Wat is een kwal, hoe zien deze zeedieren eruit, waar wonen ze, wat eten ze
en hoe bewegen ze? Deze en meer eenvoudige vragen komen aan bod in
tien korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk is hetzelfde qua opzet. Twee grote
kleurenfoto's en korte teksten geven antwoord op de gestelde vraag. De tekst
onder elke foto bestaat meestal uit een of twee zinnen in een grote letter.
Er staan weinig moeilijke woorden in; een enkel vetgedrukt woord wordt
achterin uitgelegd. In de foto's wordt het afgebeelde onderwerp soms kort
in een kader aangeduid. De tekst is vooral geschikt om voor te lezen. Om de
tekst zelf te kunnen lezen is toch een wat hoger technisch leesniveau nodig.
Afgesloten wordt met een afbeelding van de bouw van de kwal, beknopte
verklarende woordenlijst, een kort register en enige verwijzingen naar boeken
van dezelfde uitgever en enkele websites. Deze handzame uitgave in vrolijke
kleuren maakt deel uit van de reeks ‘Mijn eerste docu-boek. Dieren in beeld’.
Serie die recht doet aan kinderen die al op jonge leeftijd meer willen weten
van de wereld rondom hen. Om te bekijken, voor te lezen en over te praten
met kinderen vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
in deze nieuwe subreeks.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 597.1
: 17 Dieren
:A
: € 11.00
: MN/
: 50 / 316

2013-35-0184

Spilsbury, Louise • Octopus
Octopus / Louise Spilsbury ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken ; eindredactie:
Jannie van der Leer & Annet Huizing. - Etten Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dieren in Beeld). - Oorspronkelijke titel:
Octopus. - Capstone Global Library, copyright 2011. - (A day in the life : sea animals). Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-921-9

Wat is een octopus, hoe zien deze achtarmige inktvissen eruit, waar wonen
ze, wat eten ze en wat doen ze 's nachts en overdag? Deze en meer
eenvoudige vragen komen aan bod in tien korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk
is hetzelfde qua opzet. Twee grote kleurenfoto's en korte teksten geven
antwoord op de gestelde vraag. De tekst onder elke foto bestaat meestal uit
een of twee zinnen in een grote letter. Er staan weinig moeilijke woorden in;
een enkel vetgedrukt woord wordt achterin uitgelegd. In de foto's wordt het
afgebeelde onderwerp soms kort in een kader aangeduid. De tekst is vooral
geschikt om voor te lezen. Om de tekst zelf te kunnen lezen is toch een wat
hoger technisch leesniveau nodig. Afgesloten wordt met een afbeelding van
de bouw van de octopus, beknopte verklarende woordenlijst, een kort register
en enige verwijzingen naar boeken van dezelfde uitgever en enkele websites.
Deze handzame uitgave in vrolijke kleuren maakt deel uit van de reeks ‘Mijn
eerste docu-boek. Dieren in beeld’. Serie die recht doet aan kinderen die al op
jonge leeftijd meer willen weten van de wereld rondom hen. Om te bekijken,
voor te lezen en over te praten met kinderen vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
in deze nieuwe subreeks.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 597.3
: 17 Dieren
:A
: € 11.00
: MN/
: 50 / 317
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2013-35-0178

Ganeri, Anita • Anaconda
Anaconda / Anita Ganeri ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken ; eindredactie:
Jannie van der Leer & Annet Huizing. - Etten Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dieren in Beeld). - Oorspronkelijke titel:
Anaconda. - Capstone Global Library, copyright 2011. - (A day in the life : rainforest
animals). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-915-8

Wat is een anaconda, hoe zien deze grote slangen eruit, waar wonen ze, wat
eten ze en wat doen ze 's nachts en overdag? Deze en meer eenvoudige
vragen komen aan bod in tien korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk is hetzelfde
qua opzet. Twee grote kleurenfoto's en korte teksten geven antwoord op de
gestelde vraag. De tekst onder elke foto bestaat meestal uit een of twee
zinnen in een grote letter. Er staan weinig moeilijke woorden in; een enkel
vetgedrukt woord wordt achterin uitgelegd. In de foto's wordt het afgebeelde
onderwerp soms kort in een kader aangeduid. De tekst is vooral geschikt
om voor te lezen. Om de tekst zelf te kunnen lezen is toch een wat hoger
technisch leesniveau nodig. Afgesloten wordt met een afbeelding van de
bouw van de anaconda, beknopte verklarende woordenlijst, een kort register
en enige verwijzingen naar boeken van dezelfde uitgever en enkele websites.
Deze handzame uitgave in vrolijke kleuren maakt deel uit van de reeks ‘Mijn
eerste docu-boek. Dieren in beeld’. Serie die recht doet aan kinderen die al op
jonge leeftijd meer willen weten van de wereld rondom hen. Om te bekijken,
voor te lezen en over te praten met kinderen vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
in deze nieuwe subreeks.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 598.2
: 17 Dieren
:A
: € 11.00
: MN/
: 50 / 321

2013-35-0183

Spilsbury, Louise • Dolfijn
Dolfijn / Louise Spilsbury ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken ; eindredactie:
Jannie van der Leer & Annet Huizing. - Etten Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dieren in Beeld). - Oorspronkelijke titel:
Dolphin. - Capstone Global Library, copyright 2011. - (A day in the life : sea animals). Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-920-2

Wat is een dolfijn, hoe zien deze zeedieren eruit, waar wonen ze, wat eten
ze en wat doen ze 's nachts en overdag? Deze en meer eenvoudige vragen
komen aan bod in tien korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk is hetzelfde qua
opzet. Twee grote kleurenfoto's en korte teksten geven antwoord op de
gestelde vraag. De tekst onder elke foto bestaat meestal uit een of twee
zinnen in een grote letter. Er staan weinig moeilijke woorden in; een enkel
vetgedrukt woord wordt achterin uitgelegd. In de foto's wordt het afgebeelde
onderwerp soms kort in een kader aangeduid. De tekst is vooral geschikt
om voor te lezen. Om de tekst zelf te kunnen lezen is toch een wat hoger
technisch leesniveau nodig. Afgesloten wordt met een afbeelding van de
bouw van de dolfijn, beknopte verklarende woordenlijst, een kort register en
enige verwijzingen naar boeken van dezelfde uitgever en enkele websites.
Deze handzame uitgave in vrolijke kleuren maakt deel uit van de reeks ‘Mijn
eerste docu-boek. Dieren in beeld’. Serie die recht doet aan kinderen die al op
jonge leeftijd meer willen weten van de wereld rondom hen. Om te bekijken,
voor te lezen en over te praten met kinderen vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
in deze nieuwe subreeks.
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PIM
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Bijzonderheden
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:A
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2013-35-0180

Ganeri, Anita • Maki
Maki / Anita Ganeri ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken ; eindredactie: Jannie
van der Leer & Annet Huizing. - Etten Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013].
- 24 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dieren in Beeld). - Oorspronkelijke titel: Lemur. Capstone Global Library, copyright 2011. - (A day in the life : rainforest animals). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-917-2

Wat is een maki, hoe zien deze halfapen eruit, waar wonen ze, wat eten ze
en wat doen ze 's nachts en overdag? Deze en meer eenvoudige vragen
komen aan bod in tien korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk is hetzelfde qua
opzet. Twee grote kleurenfoto's en korte teksten geven antwoord op de
gestelde vraag. De tekst onder elke foto bestaat meestal uit een of twee
zinnen in een grote letter. Er staan weinig moeilijke woorden in; een enkel
vetgedrukt woord wordt achterin uitgelegd. In de foto's wordt het afgebeelde
onderwerp soms kort in een kader aangeduid. De tekst is vooral geschikt
om voor te lezen. Om de tekst zelf te kunnen lezen is toch een wat hoger
technisch leesniveau nodig. Afgesloten wordt met een afbeelding van de
bouw van de maki, beknopte verklarende woordenlijst, een kort register en
enige verwijzingen naar boeken van dezelfde uitgever en enkele websites.
Deze handzame uitgave in vrolijke kleuren maakt deel uit van de reeks ‘Mijn
eerste docu-boek. Dier in beeld’. Serie die recht doet aan kinderen die al op
jonge leeftijd meer willen weten van de wereld rondom hen. Om te bekijken,
voor te lezen en over te praten met kinderen vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
in deze nieuwe subreeks.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 598.94
: 17 Dieren
:A
: € 11.00
: MN/
: 50 / 324

2013-35-0179

Ganeri, Anita • Jaguar
Jaguar / Anita Ganeri ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken ; eindredactie: Jannie
van der Leer & Annet Huizing. - Etten Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013].
- 24 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dieren in Beeld). - Oorspronkelijke titel: Jaguar. Capstone Global Library, copyright 2011. - (A day in the life : rainforest animals). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-916-5

Wat is een jaguar, hoe zien deze roofdieren eruit, waar wonen ze, wat eten
ze en wat doen ze 's nachts en overdag? Deze en meer eenvoudige vragen
komen aan bod in tien korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk is hetzelfde qua
opzet. Twee grote kleurenfoto's en korte teksten geven antwoord op de
gestelde vraag. De tekst onder elke foto bestaat meestal uit een of twee
zinnen in een grote letter. Er staan weinig moeilijke woorden in; een enkel
vetgedrukt woord wordt achterin uitgelegd. In de foto's wordt het afgebeelde
onderwerp soms kort in een kader aangeduid. De tekst is vooral geschikt
om voor te lezen. Om de tekst zelf te kunnen lezen is toch een wat hoger
technisch leesniveau nodig. Afgesloten wordt met een afbeelding van de
bouw van de jaguar, beknopte verklarende woordenlijst, een kort register en
enkele verwijzingen naar boeken van dezelfde uitgever en enkele websites.
Deze handzame uitgave in vrolijke kleuren maakt deel uit van de reeks ‘Mijn
eerste docu-boek. Dieren in beeld’. Serie die recht doet aan kinderen die al op
jonge leeftijd meer willen weten van de wereld rondom hen. Om te bekijken,
voor te lezen en over te praten met kinderen vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
in deze nieuwe subreeks.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 598.95
: 17 Dieren
:A
: € 11.00
: MN/
: 50 / 325
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
6-9 jaar Serie Dieren in beeld
2013-35-0181

Ganeri, Anita • Ara
Ara / Anita Ganeri ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken ; eindredactie: Jannie
van der Leer & Annet Huizing. - Etten Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013].
- 24 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dieren in Beeld). - Oorspronkelijke titel: Macaw. Capstone Global Library, copyright 2011. - (A day in the life : rainforest animals). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-918-9

Wat is een ara, hoe zien deze papegaaien eruit, waar wonen ze, wat eten
ze en wat doen ze 's nachts en overdag? Deze en meer eenvoudige vragen
komen aan bod in tien korte hoofdstukken. Elk hoofdstuk is hetzelfde qua
opzet. Twee grote kleurenfoto's en korte teksten geven antwoord op de
gestelde vraag. De tekst onder elke foto bestaat meestal uit een of twee
zinnen in een grote letter. Er staan weinig moeilijke woorden in; een enkel
vetgedrukt woord wordt achterin uitgelegd. In de foto's wordt het afgebeelde
onderwerp soms kort in een kader aangeduid. De tekst is vooral geschikt
om voor te lezen. Om de tekst zelf te kunnen lezen is toch een wat hoger
technisch leesniveau nodig. Afgesloten wordt met een afbeelding van de
bouw van de ara, beknopte verklarende woordenlijst, een kort register en
enkele verwijzingen naar boeken van dezelfde uitgever en enkele websites.
Deze handzame uitgave in vrolijke kleuren maakt deel uit van de reeks ‘Mijn
eerste docu-boek. Dieren in beeld’. Serie die recht doet aan kinderen die al op
jonge leeftijd meer willen weten van de wereld rondom hen. Om te bekijken,
voor te lezen en over te pratenmet kinderen vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie

©2014 NBD|Biblion

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
in deze nieuwe subreeks.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 634.62
: 17 Dieren
:A
: € 11.00
: MN/
: 50 / 331
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Zelf lezen
2013-23-2580

Aar, Hetty van • Het griezelhuis
Het griezelhuis / Hetty van Aar. - Antwerpen : Manteau, cop. 2013. - 155 p : ill ; 23 cm.
- (For girls only! ; 11). - Omslag vermeldt: Leesclub.
ISBN 978-90-02-25033-0

Tijdens het uitlaten van de hond ontdekt Yelien een verlaten huis. Ze ziet het
direct als clubhuis voor haar vriendinnenclub. Stiekem richten ze het in, want
er woont toch niemand. Maar is dat wel zo? En wat had die waarzegster op
de kermis ook nog maar gezegd? Deel uit de reeks 'For girls only'* ,waarin
de nuchtere Yelien opeens anders tegen een glazen bol aankijkt, want
veel voorspellingen blijken toch uit te komen. Rustig voortkabbelend
meidenverhaal anno nu met Facebook, whatsappen etc. en met een happy
end. Hoewel de titel spanning suggereert wordt dit slechts opgeroepen
door af en toe een kort zinnetje als 'gluurden twee ogen'. Overzichtelijke
bladspiegel met her en der kleine lichtgrijze illustraties als hartjes, sterretjes,
vleermuisjes etc. Vlot leesbaar in duidelijke letter met een ander lettertype
als het om mails of chatsessie gaat. Typisch meidenboek dat lekker weg leest.
Vanaf ca. 10 jaar. Didi Klijnsma-de Boer

*zie a.i.'s deze week voor een cassette
met drie themagebonden delen uit de
serie.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 13.95
: J1/J2/EX/
: 47 / 231

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:B
: € 13.95
: 50 / 268

2013-27-0346

Aerts, Jef • Vissen smelten niet
Vissen smelten niet / Jef Aerts. - Amsterdam [etc.] : Querido, 2013. - 151 p : ill ; 23 cm
ISBN 978-90-451-1598-6

De vader van Matti (12) is depressief en ligt alleen nog maar zwijgend op
de bank. Het geld raakt daarom snel op en besloten wordt dat Matti’s neef
Jarno (18), die nu in huis een handje helpt, bij hen zal intrekken. Daarom
moeten alle kostbare Siamese kempvissen, die vader als hobby in weckpotten
in de bijkeuken had verzameld, worden verkocht. Vlak voor de verkoop
sluipt Matti echter het huis uit met Sirius, de allermooiste vis, die vader
eerder had vereeuwigd in een glas-in-loodraam. Matti moet Sirius redden.
Voor zichzelf, maar ook voor vader. Wat volgt is een mengeling van bizarre
en ontroerende gebeurtenissen, inclusief een volkomen onverwachte
ontmoeting op de vluchtroute over het nachtelijk winterijs bij -25 graden.
Een met puntige dialogen geschreven tegelijkertijd wonderlijk, mysterieus
en spannend prachtverhaal. Matti’s loyaliteit aan zijn vader, die hij vreselijk
mist, komt langzaam uit de verf, en ook de genegenheid tussen Matti en het
meisje Drika wordt op een fijnzinnige wijze beschreven. Inclusief een mooi,
symbolisch, open slot. Op een heel enkel schoonheidsfoutje na vlekkeloos
en hartverwarmend prachtverhaal in een ijskoude setting. Vanaf ca. 10 jaar.
Silvester van der Pol
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Zelf lezen
2013-27-0421

Allison, Jennifer • Mijn SUPER IRRITANTE broertje en Ik!
Mijn SUPER IRRITANTE broertje en Ik! / Jennifer Allison ; met illustraties van Mike
Moran ; vertaling [uit het Engels]: Hanneke Majoor. - 1e druk. - Amsterdam : Leopold,
2013. - 202 pagina's : illustraties ; 22 cm. - Vert. van: Iggy Loomis : superkid in
training. - New York : Dial Children's Books, 2013.
ISBN 978-90-258-6424-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sf
:B
: € 9.95
: J1/J2/EX/
: 50 / 269

Daniël (ik-figuur) heeft het zwaar als zijn irritante en energieke broertje
Iggy bij hem op de kamer komt slapen. Deze problemen vallen in het
niet als Daniël bevriend raakt met zijn buurjongen Alistair. Iggy eet
onderzoeksinsecten van Alistair waardoor zijn DNA muteert. Dan blijkt dat
Alistair een buitenaards wezen is en genezing alleen op planeet Blaron kan
plaatsvinden. Als ook nog Daniëls beste ex-vriend Charlie in een kubusvormig
monster verandert is de chaos compleet. Door de zeer ruime interlinie lijkt
het een verraderlijk eenvoudig verhaal. Maar het taalgebruik is pittig door
veel meerlettergrepige en minder bekende woorden. Peuter Iggy bedient zich
voortdurend van babytaal ‘masjowowosis’ - marshmallows), daardoor is het
zeer geschikt als voorleesverhaal. Hoewel minder graphic novel-achtig dan
de serie ‘Het leven van een loser’, zijn er gelijkenissen met deze reeks. Veel
grappige, karikaturale zwart-witillustraties en stukjes verteld als stripverhaal.
Een humoristisch verhaal met groteske overdrijvingen. Voorlezen vanaf ca. 7
jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Ton Jansen

2013-26-5393

Bartels, Berdie • Wedstrijd op wielen!
Wedstrijd op wielen! / Berdie Bartels ; met tek. van Lars Deltrap. - 1e dr. - Tilburg :
Zwijsen, 2013. - 109 p : tek ; 23 cm. - (Toneellezen)
ISBN 978-90-487-1658-6

Huub vindt zijn leventje in een rolstoel saai en droomt van racen. De ouders
in de buurt gaan een zeepkistenrace organiseren zodat hij mee kan doen.
Huub houdt van spullen verzamelen en met z'n opa dingen ontwerpen.
De lezer wordt daartoe ook opgeroepen. Grappig en eigentijds, maar
rommelig verhaal dat weinig voorstelt en nogal rammelt. De nonchalante
veelbelovende gekleurde tekeningen zijn goed gelukt, maar sluiten niet altijd
goed aan bij de tekst. Het is de bedoeling om het verhaal samen te lezen,
alsof het om een toneelstuk gaat. Elk hoofdstukje begint met een inleiding
van Huub en een situatiebeschrijving. Daarna begint het toneelgedeelte,
waarbij twee, drie of vier personen de dan volgende dialogen voorlezen.
Voorin staan aanwijzingen over hoe het boek samen gelezen kan worden.
De aanwijzingen betreffen het volume, de intonatie en het tempo. Welke
stukken tekst door de verteller gelezen moeten worden, wordt erg onduidelijk
aangegeven. Op de schutbladen worden de personen voorgesteld in tekst en
tekening. De bladspiegel is overzichtelijk waarbij de naam van elk personage
een eigen kleur heeft en een aanwijsstreepje. Stevig vormgegeven met
aantrekkelijke omslag. Boek uit de reeks 'Toneellezen'*, op AVI-M6. Vanaf ca. 9
jaar. Mede naar gegevens van Ellie de Ridder
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*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit de reeks 'Toneellezen'.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 12.95
: J2/J1/
: 45 / 175

106

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Zelf lezen
2013-23-2575

Bergen, Tine • Viva la vida
Viva la vida / Tine Bergen. - Antwerpen : Manteau, cop. 2013. - 179 p : ill ; 22 cm. (Dancing dreams). - Met CDPPN:136598471.
ISBN 978-90-02-25023-1

*2012-46-1365 (2013/24).
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 12.95
Volgnummer
: 50 / 242

Dansleraar Jesse geeft plotseling geen les meer aan de groep van Charlot
(ik-figuur) en Nore. In plaats daarvan geeft Seppe les. Hij laat de groep een
pittige dans instuderen op Viva la Vida van Coldplay. De meiden vinden hem
maar niks, vooral Ellen niet. Zij gaat dan ook de lessen boycotten. Charlot
en Nore ontdekken dat Seppe juist heel erg goed kan dansen, en vol goede
wil is. Maar kunnen ze er ook achter komen wat er met Jesse is gebeurd?
De verhaallijn loopt parallel met het verhaal over het buurtfeest, waar
Charlot met haar vriendin een workshop dansen aan de kleuters mag geven.
Een eigentijdse tienerroman, waarin alles draait om dansen, verkering en
groepsgedrag. De schrijfster laat zien, dat de dingen in werkelijkheid anders
blijken te zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Doordat de twee verhaallijnen
elkaar afwisselen is het een levendig geheel. Het taalgebruik is modern en
aansprekend voor tieners, evenals de muziek waarop gedanst wordt. Na
‘Zaterdagkoorts’* is dit het tweede deel in de serie ‘Dancing Dreams’. Voor
meiden vanaf ca. 10 jaar. J.W. Hakvoort

2013-46-1927

Heruitgave

Biegel, Paul • De grote kleine kapitein

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

De grote kleine kapitein / Paul Biegel ; geïllustreerd door Carl Hollander. - Derde
druk. - [Haarlem] : Holland, 2013. - 381 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (De Biegel
bibliotheek). - 1e druk: 2007. - Bevat: De kleine kapitein ; De kleine kapitein in
het land van Waan en Wijs ; De kleine kapitein en de schat van Schrik en Vreze. Oorspronkelijke uitgaven: Haarlem : Holland, 1970, 1973, 1975.
ISBN 978-90-477-5000-0

: ze
:B
: € 24.95
: 1 / 215

Deel uit de Biegel Bibliotheek, waarin de drie afzonderlijk verschenen
boeken rondom de kleine kapitein zijn samengebracht met de sfeervolle
oorspronkelijke illustraties van Carl Hollander, zowel in zwart-wit als
paginagroot in kleur. De kleine kapitein gaat met zijn vrienden op een
wonderlijk schip (gebouwd van een potkachel, een badkuip en nog veel meer)
op reis en beleeft bijzondere avonturen. Woeste zeeën worden bevaren,
eilanden ontdekt, vermiste zeelieden gezocht en de schat van de overleden
heer van Schrik en Vreze wordt naar zijn zes zonen en een dochter gebracht.
Op een zeer fantasievolle, vaak sprookjesachtige en humoristische wijze
weet de auteur met vaart drie spannende verhalen te vertellen, waarin
de vriendschap tussen de kleine kapitein, Marinka, dikke Druif en bange
Toontje centraal staat. De boeken, waarvan het eerste in 1972 een Gouden
Griffel kreeg, sluiten goed op elkaar aan. Ondanks dat we veertig jaar verder
zijn, komen de verhalen niet gedateerd over, ook al zou je de personages
enigszins stereotype kunnen noemen. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 9 jaar. Drs. A.W.M. Duijx
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Zelf lezen
2013-41-3617

Heruitgave

Biegel, Paul • De tuinen van Dorr

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 15.95
: 50 / 283

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:B
: € 16.95
: 3 / 170

De tuinen van Dorr / Paul Biegel ; [gei͏̈ll. door Charlotte Dematons]. - 2e dr. [Haarlem] : Holland, 2013. - 181 p : ill ; 23 cm. - (De Biegel bibliotheek). - Oorspr.
uitg. met tek. van Tonke Dragt: Haarlem : Holland, 1969. - 1e dr. van deze uitg.:
2009PPN:068872720.
ISBN 978-90-477-5011-6

Prinses Mijnewel en tuinmansjongen Jouweniet zijn onafscheidelijk van elkaar.
De heks Sirdis verandert de jongen in een bloem en daarmee begint de
ellende. Mijnewel moet het zaadje van de bloem op een bepaalde plaats
planten om de betovering te verbreken. Die plaats blijkt de spookstad Dorr
te zijn. Dit uit 1969 stammende verhaal van vele malen bekroonde auteur
zit prima in elkaar. In een spannend en meeslepend avontuur, geregeld
onderbroken door tussenvertellingen waarin de voorgeschiedenis uit de
doeken wordt gedaan, wordt de lezer, zonder dat hij of zij uit het verhaal
kan stappen, naar de grote ontknoping gevoerd. Deze herziene druk is deel
van de Biegel Bibliotheek en voorzien van kleurenillustraties van Charlotte
Dematons. Op het omslag een illustratie van Mijnewel in een donker bos,
die de spookachtige sfeer goed weergeeft. Een sprookje van allure, dat, in
de voorlezende of navertellende vorm, reeds voor de jeugd vanaf ca. 8 jaar
geschikt is. Zelf lezen vanaf ca. 10 jaar. Redactie

2013-25-4828

Bohlmeijer, Arno • Wil je mijn geheim zijn?
Wil je mijn geheim zijn? / Arno Bohlmeijer. - Hasselt ; Amsterdam [etc.] : Clavis, [2013].
- 104 p ; 22 cm
ISBN 978-90-448-2128-4

Bas (12) gaat niet graag naar school, omdat hij wordt gepest. Bas heeft
astma, en dat is heel vervelend. Maar hij heeft ook heel veel fantasie, net
als Tasha, zijn klasgenootje. Langzaam worden ze vrienden. Intussen maakt
Bas kennis met Lidi, die de dieren van het circus verzorgt. Lidi vertelt Bas
veel over haar verleden, waardoor hij weet dat ze altijd verdrietig is. En als
er een leeuw ontsnapt is, denkt Bas wel te weten hoe hij Lidi aan het praten
kan krijgen. Dit verhaal valt op door de sterke stijl. Bohlmeijer legt niets uit,
en geeft de lezers zodoende veel ruimte om zelf in te vullen wat Bas voelt.
Door de spannende plot en humor zullen kinderen zeker niet gehinderd
worden door die literaire stijl. Bas is een dromer. Omdat hij de werkelijkheid
niet altijd leuk vindt, verzint hij in zijn hoofd een andere werkelijkheid. Zijn
klasgenootjes vinden hem vreemd, maar dit verhaal laat via Tasha zien dat
het juist sterk en leuk is om bijzonder te zijn. Als Bas zelf ook gaat geloven
dat hij prima is zoals hij is, met astma en al, dan gaat het stukken beter. Vanaf
ca. 10 jaar. Elizabeth Kooman
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Zelf lezen
2013-25-4474

Heruitgave

Bomans, Godfried • De vijvervrouw & andere sprookjes

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 19.95
: 51 / 246

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:C
: € 12.95
: 46 / 239

De vijvervrouw & andere sprookjes / Godfried Bomans ; illustraties Willemien Min.
- Vierde druk. - Amsterdam : Boekerij, 2013. - 204 pagina's : illustraties ; 25 cm. Oorspronkelijke titel: Godfried Bomans' sprookjesboek. - Amsterdam : Agon Elsevier,
1965.
ISBN 978-90-225-6834-7

Rondom de bekende, traditionele sprookjesthema's en -motieven zijn in
dit boek 24 verhalen gebundeld. Voor kinderen die van sprookjes houden,
is het een aantrekkelijke bundel in een heldere stijl. Mooie lay-out, ruime
bladspiegel. De illustraties (zwart-wit-grijze potloodtekeningen) zijn sfeervol
en passen er goed bij; mooie omslagtekening. Ouderen zullen zich vermaken
met de kenmerkende Bomans-humor die je met name tussen de regels door
leest. Mooi uitgegeven bundel voor liefhebbers vanaf ca. 10 jaar. Redactie

2013-10-5566

Constable, Cathryn • De wolvenprinses
De wolvenprinses / Cathryn Constable ; [vert. uit het Engels: Carla Hazewindus].
- Vianen [etc.] : Chicken House, cop. 2013. - 240 p ; 21 cm. - Vert. van: The wolf
princess. - Frome : Chicken House, cop. 2013.
ISBN 978-90-443-4049-5

Sophie is een arm weesmeisje dat droomt over de verhalen die haar
vader haar vroeger voorlas. Verhalen over kastelen, sneeuw en Russische
prinsessen. Ze verblijft in een kostschool waar op een dag een vreemde
Russische vrouw op bezoek komt en een aantal meisjes uitnodigt op
schoolreis naar Rusland. Zo komen Sophie en haar twee vriendinnen terecht
in Sint-Petersburg. Maar niets verloopt nog volgens plan en na een vreemde
treinreis komen ze terecht in het winterpaleis van een bijzondere prinses
die hun spannende legendes vertelt. Voor Sophie lijken al haar dromen
waarheid te worden in deze magische wereld. Maar is alles wel zoals het
lijkt? De kracht van het verhaal schuilt in de magische sfeerschepping van de
Russische winter, de vergeten prinses in haar kasteel en de wolven die huilen
in de nacht. Het feeërieke paarse omslag oogt uitnodigend. Een verhaal
om opgekruld onder een deken op de sofa te lezen, op een gure winterdag.
Dit prinsessenverhaal zal in de smaak vallen bij lezers vanaf ca. 12 jaar.
Anja van Geert
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9-12 jaar Zelf lezen
2013-27-0404

Deudekom, Joep van • De Band grijpt in
De Band grijpt in / Joep van Deudekom ; [ill. Heleen Brulot]. - 1e dr. - Amsterdam :
Leopold, 2013. - 139 p : ill ; 23 cm
ISBN 978-90-258-6404-0

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 12.95
: J1/
: 48 / 286

De verlegen Johan komt in de brugklas bij Ziggy, Janis en Elvis, die wel
en geen familie van elkaar zijn en in een woongemeenschap leven. Voor
Johan, die uit een streng gezin komt, is dat wennen. Maar zijn liefde voor
muziek zorgt ervoor dat hij zich in hun band thuisvoelt. Met elkaar en de
rest van de klas zetten ze zich in om ervoor te zorgen dat Zara, op wie Johan
heimelijk verliefd is, niet wordt teruggestuurd naar Afghanistan. Het verhaal
is ingedeeld in korte getitelde hoofdstukken, met aan het begin een kleine
tekening. Het karakter van de hoofdpersoon Johan is realistisch, doordat zijn
twijfels en gevoelens goed en herkenbaar worden beschreven. Grappig zijn
de drie antiautoritair opgevoede kinderen; hun ideeën ergeren Johan soms,
maar hij leert er ook van, om voor zichzelf op te komen. Op een speelse
manier komen in het verhaal allerlei actualiteiten aan bod. Zoals bijvoorbeeld
wanneer het gaat om de uitzetting van asielzoekers. De schrijfstijl is vlot, met
veel dialoog. Het kleurige omslag is aantrekkelijk. Een prettig leesboek voor
kinderen vanaf ca. 10 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

2013-47-3711

Dolan, Penny • M.U.I.S.
M.U.I.S. / Penny Dolan ; uit het Engels vert. door Lidwien Biekmann ; [ill. Peter Bailey]. Houten : Van Goor, cop. 2011. - 445 p : ill ; 22 cm. - Vert. van: A boy called M.O.U.S.E. London : Bloomsbury, 2010.
ISBN 978-90-475-1398-8

Heraanbieding van uitgave uit 2011.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:B
: € 7.99
: 4 / 171

Muis (ik-figuur) weet niets van zijn afkomst of het chique landgoed waar hij
geboren is. Wel herinnert hij zich Moe (eigenlijk zijn kindermeisje Hanny)
en haar man Isaac, die liefdevol voor hem zorgden. Op een dag verschijnt
de valse meneer Knoop, die de dan 6-jarige Muis wegrukt uit zijn gelukkige
leven en hem in een afschuwelijk internaat stopt. Het enige wat hij nog heeft
is een kostbaar medaillon met zijn naam erop. Hij ontmoet vele kleurrijke
figuren en verblijft geruime tijd in de wereld van het theater. Een historisch
sprookje, waarvan de beschrijvingen doen vermoeden dat het zich afspeelt
in Engeland in de negentiende eeuw. Het boek bestaat uit drie delen, die
weer zijn verdeeld in korte hoofdstukken met titel. Voorin worden de karakters
benoemd en beschreven. Toegankelijk en prettig taalgebruik mede door de
goede vertaling. De beeldende schrijfstijl, fraai uitgediepte karakters en
dialogen worden afgewisseld met uitgebreide beschrijvingen. Hoewel het
perspectief wisselt – wat een aangename spanning oplevert – is vooral Muis
aan het woord. Klein, goed leesbaar lettertype met schreef en overzichtelijke
bladspiegel. Omvangrijk spannend verhaal in Dickensiaanse sfeer voor betere
lezers vanaf ca. 11 jaar. Eva Kramer
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Heruitgave

Douglas, Jozua • De verschrikkelijke badmeester

Bekroond met de Hotze de Roosprijs:
beste debuut 2012.

De verschrikkelijke badmeester / Jozua Douglas ; tekeningen van Elly Hees. - 3e druk. Utrecht : De Fontein, 2013. - 206 pagina's : tekeningen ; 23 cm. - 1e druk: 2012.
ISBN 978-90-261-3342-8

De talentloze vader De Bruin, een verzamelaar van speelgoedauto’s,
hoopt dat zijn zoon Lev (nomen est omen!) kan wat hij niet kan: ooit nog
beroemd worden. Hij moet wereldkampioen worden, maakt niet uit waarin.
De Bruin brengt Lev daarom onder de hoede van Boris Kwikzilver met als
bijnaam Brulboei, een verschrikkelijke en onuitstaanbare zweminstructeur,
wereldberoemde sportheld en zeehondenverzorger. Maar hij is allerminst
zuiver op de graat, want betrokken bij de kidnapping van de dochter van een
puissant rijke man. Lev en zijn buurmeisje Lita gaan proberen de onverlaat
te ontmaskeren. Er zijn tientallen grote en kleine, humoristische en voor
dit slapstickverhaal karakteristieke illustraties in een techniek van zwarte
(gewassen) inkt, waarin soms collages met tekst in diverse lettertypen.
Ze geven het verhaal vaart en maken stilistisch af en toe de indruk alsof
Quentin Blake mee in het tekencomplot heeft gezeten. Dit hilarische verhaal
is bekroond met de Hotze de Roosprijs: beste debuut 2012. Het is van roem
en eer dromende gediplomeerde zwemmers met speurderskwaliteiten op het
lijf geschreven. Vanaf ca. 9 jaar Jos Weinberg

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: de
:B
: € 13.95
: 52 / 249

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: gr
:B
: € 12.50
: J2/J1/
: 45 / 189

2013-23-2414

Ede, Bies van • Farao code
Farao code / Bies van Ede. - Haarlem : Uitgeverij Holland, [2013]. - 155 pagina's ; 22
cm
ISBN 978-90-251-1246-2

Stije en zijn vrienden Henk en Camila zijn fan van de N-boeken van Onno
Keesjager over een duistere farao. Ze richten zelfs een fanclub op in de
hoop de geheimzinnige schrijver te ontmoeten. Wanneer er een wedstrijd
is met als hoofdprijs een meet & greet met de schrijver doen ze natuurlijk
mee. Stije, zoon van twee Egyptologen, lijkt een groot kanshebber. Zijn
moeder bestudeert oude papyrusrollen over een farao die erg lijkt op de
farao uit de serie N. Dan blijkt de wedstrijd onderdeel te zijn van een complot
waarin Stije de hoofdrol speelt vanwege het werk van zijn ouders. Men wil de
kwaadaardige farao N terug laten keren op aarde met alle verschrikkelijke
gevolgen van dien. Griezelverhaal met een knipoog naar de schrijvers van het
Griezelgenootschap wier namen in het boek zijn verwerkt. Vooral het einde is
spannend. Het 21 hoofdstukken tellende boek leest vlot en is geschikt voor
griezelliefhebbers vanaf ca. 10 jaar. Stefan Rovers
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Ede, Bies van • De gestolen gitaar
De gestolen gitaar : V3&K Onthoud die naam / Bies van Ede ; met tek. van Juliette de
Wit. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 109 p : ill ; 23 cm. - (B.O.J.. Detective). - Vert.
van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013.
ISBN 978-90-487-1533-6

In de serie 'B.O.J.'* (Boeken over jongens) het tweede verhaal over de
popgroep V3&K. De drie Victors en Krista proberen deze keer de diefstal van
een kostbare basgitaar tijdens een muziekfestival op te lossen. Dit verhaal
is goed te volgen zonder het vorige gelezen te hebben, ook al wordt er af
en toe verwezen naar het vorige avontuur. Ondanks dat de hoofdpersonen
voorin voorgesteld worden, is het lastig om Vibo, Vio en Via uit elkaar te
houden. De karakters hebben niet veel diepgang. Het verhaal is vlot leesbaar
en roept veel spanning op, waardoor kinderen het in een ruk uit willen lezen.
Het bevat weinig moeilijk woorden (AVI-E5). Er is veel aandacht besteed
aan de vormgeving; een herkenbaar omslag, glanzend papier, veel kleurige
illustraties, op iedere pagina een gitaar met het paginanummer en veel in
allerlei kleuren gedrukte woorden in allerlei vormen en diktes. Voor kinderen
(niet alleen jongens) vanaf ca. 9 jaar een spannend verhaal. Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen in de reeks 'B.O.J.'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

2013-43-5471

Heruitgave

Engelen, Theo • Schimmen uit het verleden

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

Schimmen uit het verleden / Theo Engelen. - Herziene herdruk. - Boxmeer : Uitgeverij
Menuet, [2013]. - 143 pagina's ; 23 cm. - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam :
Sjaloom, copyright 1993.
ISBN 978-94-917070-4-9

: de
:B
: € 13.95
: J1/
: 44 / 211

: oo
:C
: € 14.50
: 4 / 173

Door de reacties van de dorpelingen merkt Sander (12) dat er tijdens de
Tweede Wereldoorlog dingen in hun nieuwe huis gebeurd zijn waar men liever
niet aan terugdenkt. Achter een grote antieke kast op zolder is een geheim
kamertje. Hie is alles met een dikke laag stof bedekt en in een la liggen
brieven die een moeder in 1943 aan haar ondergedoken zoontje schreef.
Langzaam begrijpt Sander wat er zich moet hebben afgespeeld. Maar als op
een dag de naar Canada geëmigreerde Ben langskomt, raakt Sanders vader
volkomen overstuur. En dat is het begin van de werkelijke ontknoping van het
mysterie. De flashbacks (brieffragmenten, mededelingen van verzetsmensen,
bezoek aan museum Overloon enz.) vormen een tweede verhaal: het verblijf
van twee joodse kinderen als onderduikers bij een goed Duits echtpaar.
Deze debuutroman is een goed gecomponeerd, psychologisch uitstekend in
elkaar zittend, spannend verhaal, dat speelt in 1980. Jongeren zullen erdoor
gaan inzien dat men genuanceerd moet denken over goed en kwaad, en dat
traumatische ervaringen heel lang kunnen doorwerken. Vanaf ca. 12 jaar.
Virgi Smits-Beuken.
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2013-43-4942

Feller, Pieter • Een cavia en twee moeders
Een cavia en twee moeders / Pieter Feller ; ill. Niels de Hoog. - Utrecht : Xanten, 2013.
- 104 p : ill ; 25 cm
ISBN 978-94-914461-0-8

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 4 / 175

Sep (10) heeft twee moeders en daar kijken de kinderen in de klas en de
nieuwe buurvrouw van op, als ze van de grote stad naar een dorp verhuizen.
Toch heeft Sep al gauw een vriend, Koen, met wie hij uit vissen gaat en
een vriendinnetje, Tibby. Op school moeten ze iets maken voor Vaderdag,
zoiets deden ze niet in Amsterdam… Tibby dan maar helpen? Lotte, zijn
kunstzinnige moeder, neemt alles makkelijker dan Maartje die in de zorg
werkt. Zij mag dan ook niet weten dat er op school een brief is gekomen
met klachten over zijn moeders. Gelukkig is er Kobus, zijn cavia met wie hij
alles kan bespreken. Ook dat Tibby opeens een vriendje heeft. Nu heeft hij
wel tijd om de sterke verhalen van opa te verwerken in een heuze blog. Een
cadeautje voor oma die eenzaam is sinds de dood van opa. Eind goed, al
goed? Een verhaal met een boodschap, maar sterk verteld met spanning
en humor. Geïllustreerd met leuke kleine zwart-wittekeningen. Een origineel
boek. De auteur is bekend van zijn boeken over Kolletje. Vanaf ca. 9 jaar. T.H.

2013-25-4826

Gemert, Gerard van • De twaalfde man
De twaalfde man / Gerard van Gemert ; illustraties: Mark Janssen. - Hasselt ;
Amsterdam : Clavis, [2013]. - 175 pagina's : illustraties ; 22 cm. - (De voetbalgoden ;
12)
ISBN 978-90-448-2124-6

Medespeler Jesper laat de voetbalvrienden Stijn en Storm een dreigbrief
zien waarin veel geld geëist wordt van zijn vader, die dat even niet heeft.
Hij vraagt hulp, maar Stijn en Storm vertrouwen de zaak niet en doen
navraag bij zijn vader. Maar die kent geen Jesper. Als zij verder speuren
wordt vriendin Noor ontvoerd. Tijd voor de vrienden om alles op alles te
zetten en de geheimen van Jesper te ontrafelen. Twaalfde deel uit de serie
'De voetbalgoden'* waarin ook nu weer de voetballende vrienden Stijn
en Storm centraal staan. Het verhaal is tamelijk tijdloos: spannende, tot
de verbeelding sprekende momenten (mensen die niet blijken te zijn wie
ze zeggen dat ze zijn, een dreigbrief, ontvoering) rondom nauwkeurig
beschreven voetbalverslagen van wedstrijden van de jongens en hun elftal.
De karakters zijn plat, de gebeurtenissen voorspelbaar, maar de mix met
het voetbal blijft garant staan voor een makkelijk en prettig lezend verhaal
voor een grote doelgroep voetballiefhebbers. Op het omslag een eenvoudige
tekening met wat houterige voetballers. Vanaf ca. 9 jaar. Mac Steenaart
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*'Clubliefde' (deel 11), 2013-02-0241
(2013/14).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sr
:B
: € 14.95
: J1/
: 1 / 226
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2013-26-5983

Geus, Mireille • De andere weg
De andere weg / Mireille Geus. - Haarlem : Gottmer, cop. 2013. - 175 p ; 22 cm
ISBN 978-90-257-5138-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: hi
:B
: € 13.95
: 49 / 265

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
:B
: € 14.90
: 45 / 195

Het is 1573. De bijna 13-jarige Nelleken leeft met haar moeder en broertjes
in armoede. Alleen door de hulp van de buren kunnen ze het redden. Maar
Nellekens grootste zorg is het verboden geloof van haar moeder: ze is
doopsgezind, en wil daar ook voor uitkomen, wat de gevolgen daarvan ook
zullen zijn. Het begin van het verhaal blijft wat oppervlakkig door de focus
op het historisch decor: de armoedige omstandigheden thuis, de school
waar kinderen van alle leeftijden samen in de klas zitten en de regels van
de doopsgezinden. Daarna zorgt de toenemende dreiging voor een steeds
grotere spanning – subtiel voelbaar gemaakt door wat niet letterlijk wordt
uitgesproken. Heel ontroerend is de liefde en steun die de hoofdpersonen
elkaar geven, ondanks hun onmacht om elkaar te begrijpen. Wat waar en
goed is, blijft in het midden. In het nawoord vertelt de auteur dat haar verhaal
geïnspireerd is op de afscheidsbrief van Maeyken Wens aan haar zoon, voor
zij als doopsgezinde op de brandstapel om het leven kwam. Vanaf ca. 10 jaar.
Ingeborg Hendriks

2013-35-0607

Heer, Nancy de • Valentijns vreselijke vakantie
Valentijns vreselijke vakantie / Nancy de Heer ; illustraties Rob Hopstaken. - Assen :
Educatieve uitgeverij Maretak, [2013]. - 119 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Uitgave in
samenwerking met Stichting Stem voor Dieren.
ISBN 978-90-437-0398-7

Het thema van dit boek zal veel kinderen aanspreken: dierenvriend zijn.
Het is nadrukkelijk vanuit een bepaalde filosofie geschreven (dieren doen
ertoe en mogen niet verwaarloosd worden) en kent naast een vertelling
die zich ontvouwt als een persoonlijke ontwikkeling ook informatieve en
educatieve elementen. Valentijn is in het begin van het verhaal iemand
die niets van dieren moet hebben. Ze zijn er en hij vindt alles goed als hij
er maar niet mee opgescheept wordt. Wanneer hij gaat logeren bij oom
Sebastiaan, een dierenvriend pur sang, verzet Valentijn zich daar aanvankelijk
hevig tegen. Hij gedraagt zich zelfs zo egoïstisch dat zijn beste vriendin
Anouk hem links laat liggen. Tijdens de logeerpartij ontdekt Valentijn hoe
liefdevol en met kennis van zaken oom Sebastiaan met al de dieren op zijn
boerderij samenleeft. Hij is veganist en handelt vanuit een diep besef van
gelijkwaardigheid. Langzaam ontdekt Valentijn de dierenvriend in zichzelf.
Het verhaal is met inlevingsvermogen enn kennis van zaken geschreven.
Om de paar hoofdstukken volgt een kleurige pagina met informatieve
achtergrondinformatie. Stevig, handzaam formaat lees- en informatieboek
voor kinderen vanaf ca. 10 jaar. Mart Seerden
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Heruitgave

Hub, Ulrich • Om acht uur bij de Ark

Vlag & Wimpel 2009 (tekst).

Om acht uur bij de Ark / Ulrich Hub ; ill.: Jörg Mühle ; vert. [uit het Duits]: Tjalling Bos. 3e dr. - Rotterdam : Lemniscaat, 2013. - 72 p : ill ; 22 cm. - Vert. van: An der Arche um
Acht. - Düsseldorf : Patmos ; Düsseldorf : Sauerländer, cop. 2007. - Vert. van: Hurra,
der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Omslagtitel: Om 8 uur bij de Ark. 1e dr.: 2008PPN:31167318X.
ISBN 978-90-477-0019-7

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 11.95
Volgnummer
: 49 / 271

Drie pinguïns, die dagelijks met elkaar ruziën, zijn de dikste vrienden.
Als blijkt dat er een zondvloed op komst is, mogen twee van hen met
de Ark van Noach mee. De kleinste pinguïn wordt daarom in een koffer
meegesmokkeld. Dit leidt tot hilarische situaties. Op eenvoudige en open
manier worden (volwassen) vragen en twijfels met betrekking tot het
bestaan van God verwerkt in een aandoenlijk verhaal over drie pinguïns.
Er is respect voor zowel de twijfel als het vertrouwen. Gedachten en
gevoelens zijn gedetailleerd en helder verwoord in inleefbare dialogen
die zich goed laten voorlezen en eventueel uitspelen in theatervorm.
Humor en ernst gaan hand in hand. Vele zwart-wittekeningen ondersteunen
de tekst. Gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal spreken voor zich.
Levendige bladspiegel met fladderzetsel, witregels en tekeningen binnen
en rondom de tekst. Verzorgde uitgave. Niet gebonden aan een bepaalde
levensbeschouwing en identificatiemogelijkheden voor jong en oud. Voorlezen
vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Gonny Smeulders-Veltman

2013-23-3074

Hunter, Erin • Terug naar de wildernis
Terug naar de wildernis / Erin Hunter ; vertaling [uit het Engels]: Ann Van Dyck. Tweede druk. - Antwerpen : Manteau, januari 2014. - 313 pagina's ; 23 cm. - (Seekers).
- Vertaling van: The quest begins. - New York : HarperCollins, ©2008. - (Seekers). - 1e
druk Nederlandse uitgave: oktober 2013.
ISBN 978-90-223-2971-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
:B
: € 14.95
: 2 / 243

Drie jonge beren komen door omstandigheden alleen te staan en moeten
overleven in een wereld vol gevaren. Kallik, het ijsbeertje, ziet haar moeder
verongelukken en raakt haar broertje kwijt. Toklo is een jonge grizzlybeer. Als
zijn broertje dood gaat, is zijn moeder ziek van verdriet en keert ze zich af
van Toklo. De kleine zwarte beer Lusa woont in de dierentuin maar verlangt
naar de buitenwereld. Op een dag krijgt ze die kans. Eerste deel van een serie
(in het Engels verschenen al meerdere delen) waarin het schrijverscollectief
genaamd Erin Hunter (ook bekend van de serie 'Warrior Cats') door research
een natuurgetrouw beeld schetsen van de beren, hun omgeving en de
invloed van de mens. De karakters en survivaltochten van de beertjes worden
beeldend en meelevend neergezet. De fantasy- en spirituele aspecten passen
goed in de verhaalsfeer. De drie beren komen per hoofdstuk om en om aan
bod. Uitnodigend omslag; gedrukt in een duidelijk lettertype. Boeiend verhaal
met een intrigerend einde dat doet verlangen naar het volgende deel. Vanaf
ca. 10 jaar. Monique Luijben
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Jonge, Harm de • Jonas en de visjes van Kees Poon
Jonas en de visjes van Kees Poon / Harm de Jonge ; ill. Martijn van der Linden. [Hoorn] : Hoogland & Van Klaveren, cop. 2013. - 74 p : ill ; 23 cm
ISBN 978-90-896713-5-6

Jonas verveelt zich. Maar met zijn zonnebril op ziet de wereld er ineens heel
anders uit. De huizen lijken op de winkels die erin zitten, met ongewone
winkeliers. ‘Fantasiezakjes’ maken zijn tocht naar Kees Poon de visboer heel
speciaal. Het kleurrijke omslag roept vragen op. Wat hebben de krokodil,
de gracht, twee wandelende schoorstenen, dakpannen met vleugels en
pootjes, een bliksemflits, een oranje laars, een stukje van een been en een
wit konijn te maken met de jongen achter het raam? Tekst en uitgebreide
illustraties, waarvan sommige over een dubbele pagina, vullen elkaar aan tot
een magisch-realistisch verhaal met Droste-effect. De getitelde hoofdstukken
beginnen met een nieuwsgierig makend citaat uit het desbetreffende deel.
Niet moeilijke, melodieuze schrijfstijl, met rijm en alliteratie, bijzondere
namen en verrassende neologismen. Intertekstuele verwijzingen en open
plekken vragen om een actieve leeshouding. Waar is de moeder van Jonas?
Hoe erg is het om dode dieren te eten? Het besluit lijkt op een sprookje.
Goede kandidaat voor zowel de Kinder-, als de Griffel- en Penseeljury. Tegelijk
in het Fries verschenen*. Voorlezen vanaf ca. 8 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9
jaar. C. la Roi

*zie a.i.'s deze week voor de Friese
editie.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 49 / 276

2013-26-5394

Jongman, Mariken • B-boy
B-boy / Mariken Jongman ; met tek. van Elly Hees. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. 109 p : tek ; 23 cm. - (Toneellezen)
ISBN 978-90-487-1659-3

De 11-jarige Joris haat celloles en alles wat hij verplicht moet doen. Z'n
moeder vindt echter dat zij precies weet wat goed is voor Joris. Als Joris
stiekem op breakdansen gaat, geniet hij, maar wordt z'n leven wel erg
gecompliceerd door alle leugens en ook nog door liefdesperikelen. Deel
uit de serie 'Toneellezen'* voor groep zeven (AVI-M7), met een goed einde.
Vlot leesbaar verhaal (dialoog) met kleurrijke illustraties. Naast het verhaal
is er een instructiepagina waarin uitgelegd wordt hoe je het verhaal moet
lezen/spelen. Overzichtelijke bladspiegel met veel kleurgebruik voor de
verschillende namen van de personages en de inleiding, en kleine illustraties
van de personages die in het hoofdstuk aan het woord komen. Zowel voor als
achter in het boek een overzicht en karakterbeschrijving van de personages
uit het boek. Leuk verhaal voor kinderne in de bovenbouw die het leuk
vinden om tijdens het voorlezen 'stemmetjes te doen'. Vanaf ca. 10 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer
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*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit de reeks 'Toneellezen'.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 12.95
: J2/J1/
: 45 / 202
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2013-25-4907

Kruijssen, Agave • Ontvoerd
Ontvoerd / Agave Kruijssen. - Tielt : Lannoo, cop. 2013. - 191 p : krt ; 22 cm
ISBN 978-94-01-41214-8

Sinds de dood van haar vader weigert jonkvrouw Margaretha (Marga) zich,
zoals haar moeder graag wil, te gedragen als een dame. Zij rijdt het liefst op
haar schimmel door de natuur. De stalknecht Hendrik zorgt voor de paarden
van het kasteel van de familie Coldenhove en probeert zijn trieste verleden te
vergeten. Als Marga verbannen zal worden naar de Wiersse om bij oom Rudolf
opgevoed te worden tot een nette dame, vlucht zij op haar schimmel, samen
met Hendrik. Er volgt een lange, gevaarlijke reis waarbij ze achtervolgd
worden door de ruiters van oom Rudolf. Vlot leesbare historische roman (met
levendige dialogen), waarbij Marga en Hendrik als personages goed worden
uitgewerkt. Dat geldt ook voor hun relatie, waarbij het standsverschil een
echte relatie in de weg staat. Het verhaal is chronologisch opgezet, met
een goed volgehouden spanningsboog met een spannend slot. Erg mooi is
hoe in de loop van het verhaal de lezer steeds meer over het verleden van
Hendrik te weten komt. Uit het nawoord blijkt dat het verhaal grotendeels op
historische gebeurtenissen is gebaseerd, die plaatsvonden rond het midden
van de zeventiende eeuw. Vanaf ca. 11 jaar. Toin Duijx

Agave Kruijssen won met 'De keerzijde
van de keizer' de Thea Beckman prijs
2013.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: hi
:B
: € 12.99
: 50 / 271

2013-26-5438

Kunst, Marco • De Nolympische Spelen
De Nolympische Spelen : Max, Milan en Makoto in actie! / Marco Kunst ; met tek. van
Mark Janssen. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 109 p : ill ; 23 cm. - (B.O.J.. Avontuur).
- Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Ontstaan in
samenw. met de stichting Kinderen Lezen Techniek.
ISBN 978-90-487-1531-2

De Nolympische spelen zijn dit jaar in Japan en Max, Milan en Makato nemen
hieraan deel. Ze krijgen geduchte tegenstand van enkele kinderen van de
vijfling van Vladimir Zaratoestrus en Max en Makoto verliezen van hen.
Milan raakt via zijn onderdeel betrokken bij de diefstal van een gouden
Boeddhabeeld. Max en Makoto gaan achter de échte dieven aan, met
de hulp van professor Verbeek, die soms wel erg lang nadenkt voor hij
tot actie overgaat. Deel drie over de avontuurlijke belevenissen van drie
jongens. Het avontuur staat centraal en de personages zijn minder belangrijk
en worden amper uitgewerkt (dat geldt ook voor de professor, die meer
een karikatuur is). Het verhaal wordt vlot verteld en er wordt redelijk een
spanningsboog opgebouwd, ook al hangt het slot er een beetje bij. De auteur
maakt vaak gebruik van vergelijkingen die niet altijd uit de verf komen
en de naam Zaratoestrus is nogal flauw. Onduidelijk is waarom bepaalde
woorden in de tekst een andere kleur of vormgeving hebben. De tips voor een
boekbespreking en de quiz achterin hadden beter achterwege gelaten kunnen
worden. Deel uit de reeks 'B.O.J.'* (Boeken over jongens), AVI-M7. Vanaf ca. 9
jaar. Toin Duijx
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen in de reeks 'B.O.J.'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 13.95
: J1/
: 44 / 229

117

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Zelf lezen
2013-16-4347

Heruitgave

Kuyper, Hans • De fluisterkelders

*zie a.i.'s deze week voor herdrukken
van het tweede en derde deel.

De fluisterkelders / Hans Kuyper ; [krt.: Martijn van der Linden]. - 6e dr. - Amsterdam :
Leopold, 2013. - 119 p : krt ; 23 cm. - (De fluisteraars). - 1e dr.: 2006.
ISBN 978-90-258-6438-5

In een nabije toekomst, een tijd waarin de technologische ontwikkelingen nog
verder zijn opgeschoten, wordt een afgesloten samenleving gecontroleerd
door lichaamschips, camera's en de politie. Een aantal volwassenen is
gevlucht naar de kelders onder de stad en leidt daar een fluisterend bestaan
om niet ontdekt te worden. De nieuwsgierige Lev, een jongen van een jaar
of negen, komt per ongeluk bij deze fluisteraars terecht, net zoals het meisje
Roz dat haar moeder zoekt. Snel blijkt dat ook deze wereld geregeerd wordt
door harde regels en dat de kinderen niet meer weg mogen. Hoe het de
kinderen verder vergaat, is te lezen in drie volgende delen van de serie 'De
fluisteraars'*. De auteur heeft met veel verbeeldingskracht emoties zoals
angst, moed en compassie beschreven, in korte zinnen en in een modern
taalgebruik. Lezers die in dit spannende toekomstverhaal zijn gedoken, zullen
meteen een volgend deel willen grijpen. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 12.95
Volgnummer
: 45 / 209

2013-16-4346

Heruitgave

Kuyper, Hans • Walviseiland

*zie a.i.'s deze week voor herdrukken
van het eerste en derde deel.

Walviseiland / Hans Kuyper ; [krt.: Martijn van der Linden]. - 4e dr. - Amsterdam :
Leopold, 2013. - 148 p : krt ; 22 cm. - (De fluisteraars). - 1e dr. (geb.):
2007PPN:15741499X.
ISBN 978-90-258-6437-8

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 12.95
Volgnummer
: 45 / 210

Tweede deel in de serie 'De Fluisteraars'*, een reeks die uit vier boeken
bestaat. In ieder deel speelt een ander element een rol: aarde, water, lucht
en vuur. Dit waterverhaal speelt, net als het eerste deel, in de toekomst,
in het jaar 2050. Lev zet zijn zoektocht naar zijn ouders voort. Zij zouden
naar IJsland zijn gevlucht. Schipper Nonni Vissenbek zal Lev en Roz daarheen
brengen, maar vlak bij het Walviseiland zet hij hen uit de veilige vissersboot
over in een roeibootje. Het is de vraag of Lev en Roz IJsland ooit bereiken.
De wereld lijkt erg op onze wereld, maar wel heeft ieder mens een chip in
de arm, hangen overal camera's en weten regering en politie alles. Knap
zoals de auteur zijn personages laat strijden tegen onderdrukking. Hij laat
zien dat een wereld waarin je vrij bent heel veel waard is en dat je dus moet
vechten. Zijn taalgebruik is eenvoudig en helder. Het verhaal is spannend,
je wordt helemaal meegetrokken in de belevenissen van Lev en Roz en leest
het verhaal achter elkaar uit. Voor een breed publiek. Vanaf ca. 10 jaar.
Rineke van Teeseling
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2013-16-4348

Heruitgave

Kuyper, Hans • Woud van de wind

*zie a.i.'s deze week voor herdrukken
van het eerste en tweede deel.

Woud van de wind / Hans Kuyper. - 3e dr. - Amsterdam : Leopold, 2013. - 135 p : krt ;
22 cm. - (De fluisteraars). - 1e dr. (geb.): 2008PPN:15741499X.
ISBN 978-90-258-6439-2

Derde deel in de serie 'De Fluisteraars'*, een reeks die uit vier boeken
bestaat. In ieder deel speelt een ander element een rol: aarde, water, lucht en
vuur. Dit luchtverhaal speelt, net als de eerste twee delen, in de toekomst, in
het jaar 2050. Lev en Roz zijn nog steeds op de vlucht, maar hebben nu met
veel moeite IJsland bereikt en zetten daar hun zoektocht naar Levs ouders
voort. In eerste instantie is Lev blij, omdat ze de fluisteraars kwijt zijn en
omdat hij samen met zijn vriendin Roz is. Maar als Roz verliefd wordt op de
stoere IJslander Arnar, verandert de situatie en moet Lev alleen verder. Knap
zoals de auteur zijn personages laat strijden tegen onderdrukking. Hij laat
zien dat een wereld waarin je vrij bent heel veel waard is en dat je daarvoor
dus moet vechten. Ook de beschrijvingen van het IJslandse landschap,
waaruit de liefde van de auteur spreekt, zijn geweldig. Het taalgebruik is
eenvoudig en helder. Het verhaal is spannend van begin tot eind. Je wordt
als lezer helemaal meegetrokken in de belevenissen van Lev en Roz en leest
het boek achter elkaar uit. Voor en achter in het boek een kaart van IJsland.
Informatie over de auteur en een verklarende woordenlijst met IJslandse
woorden. Vanaf ca. 10 jaar. Rineke van Teeseling

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 12.95
Volgnummer
: 45 / 211

2013-23-3066

Lasky, Kathryn • De redding
De redding / Kathryn Lasky ; vertaling [uit het Engels]: Emmy Middelbeek. Antwerpen : Manteau, [2013]. - 200 pagina's : kaart ; 22 cm. - (De Legende van de
Wachters). - Vertaling van: The rescue. - New York : Scholastic, copyright 2004. - (The
Guardians of Ga'Hoole).
ISBN 978-90-223-2916-0

*'De strijd om Ga’Hoole' (deel 2),
2013-10-0465 (2013/38).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 13.95
: 2 / 248

De grote Boom van Ga’Hoole biedt al geruime tijd onderdak aan de uilen
Soren, Gylfie, Twilight en Digger, als de leider van Sorens brigade - Ezylryb
- spoorloos verdwijnt. Soren is erg gesteld op zijn leraar en tobt over dit
mysterie. Tijdens een vliegtocht van de weerbrigade wordt hij door de
schimmige snavelgeesten van zijn ouders gewaarschuwd voor Metaalkop.
Wie zou dat zijn, en is er een verband met de vermissing van Ezylryb?
Nieuwsgierig en ondernemend als hij is, gaat Soren met zijn vrienden op
onderzoek uit. Deel drie van de boeiende fantasyserie 'De legende van
de wachters'*, waarin de orde van ridderlijke uilen het opneemt tegen de
boosaardige plannen van een onbekende groep die veel leed veroorzaakt
in de uilenwereld. Soren, Gylfie, Twilight en Digger zijn opgenomen in de
brigade die bij hen past en leren belangrijke overlevingstechnieken. Die
blijken nodig te zijn, als hun zoektocht naar Ezylryb gevaarlijk wordt. De
vier vrienden werken als vanouds samen en de spanning in het verhaal
wordt gestaag opgevoerd. Spelenderwijs krijgt de lezer leuke informatie over
diverse uilensoorten en hun leefwijze. Op de schutbladen voorin staat een
getekende landkaart van de uilenwereld, achterin worden de hoofduilen in
woord en beeld voorgesteld. Vanaf ca. 10 jaar. S.E. van Zonneveld
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2013-25-4952

Mastenbroek, Bianca • Vrij!
Vrij! / Bianca Mastenbroek. - Rijswijk : De Vier Windstreken, cop. 2013. - 261 p ; 22 cm
ISBN 978-90-5116-332-2

De 14-jarige Hendrik is wees en moet zich staande houden in het Amsterdam
van tweehonderd jaar geleden. De Fransen hebben de macht, maar worden
veelal gehaat. Als Hendrik zich bijna niet meer in leven kan houden, komt hij
onder de hoede van een boekhandelaar die hem in de leer neemt. Hendrik
raakt echter verzeild in een illegale handel. Dat kost hem bijna letterlijk zijn
kop. Hij komt na zijn gevangenisstraf in Den Haag terecht, waar hij getuige is
van de aankomst van de prins van Oranje. Nederland is vrij, maar is Hendrik
dat ook? Deze prettig lezende historische roman zet de karakters van de
hoofdpersonen geloofwaardig neer. De situatie in Amsterdam wordt duidelijk
beschreven. Het verhaal heeft spannende momenten, maar vergt soms ook
wat doorzettingsvermogen van de lezer. Het is wel heel toevallig dat Hendrik
zich juist in Scheveningen bevindt bij het ontstaan van ons koninkrijk. Verder
niets dan lof: dit boek past zeker in de traditie van historische boeken van
Beckman en Van de Vlugt! Vanaf ca. 12 jaar. B. Handgraaf

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
:C
: € 14.95
: J1/
: 44 / 230

2013-27-1041

Moss, Helen • Het mysterie van de Fluitende Grotten
Het mysterie van de Fluitende Grotten / Helen Moss ; [vert. uit het Engels: Bies van
Ede]. - [1e dr.]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2013]. - 168 p : ill ; 22 cm. - (Avontureneiland).
- Vert. van: The mystery of the Whistling Caves. - London : Orion Children's, 2011. (Adventure Island).
ISBN 978-90-206-7311-1

*zie a.i.'s deze week.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:B
: € 5.00
: 5 / 222

Scott en Jack gaan logeren bij tante Kate op het eiland Castle Key. Ze
verwachten dat het een erg saaie vakantie wordt, maar dan ontmoeten ze
speurneus Emily en haar hondje Drift. Ze gaan naar de fluitende grotten,
maar het blijkt er stil te zijn. Ook worden er schatten gestolen uit het
kasteel. Genoeg reden om op onderzoek uit te gaan! Eerste deel in de
serie ‘Avontureneiland’*. En het is inderdaad een heerlijk, ongecompliceerd
avonturenverhaal waarin drie kinderen en een hond de hoofdrol spelen.
Volgens een oude legende zijn de grotten alleen stil als het kasteel overvallen
wordt. Het is boeiend om te lezen hoe de kinderen weten te achterhalen
hoe het komt dat de grotten meestal wel, maar soms ook niet fluiten.
Achterin staan als voorproefje twee hoofdstukken van het tweede deel* van
‘Avontureneiland’. Boven ieder hoofdstuk staat een silhouet van de hond of
een van de kinderen. Vrolijk omslag met illustratie van de drie kinderen en
het kasteel. Vanaf ca. 9 jaar. Leny Verhoeven
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2013-27-0385

Pal, Janneke van der • Finn
Finn / Janneke van der Pal & Martijn Leijen. - 1e druk. - Amsterdam : Leopold, 2013.
- 140 pagina's ; 23 cm. - Boek van de film met scenario van Janneke van der Pal en
onder regie van Frans Weisz.
ISBN 978-90-258-6477-4

Boeken die geschreven worden naar aanleiding van een filmscenario zijn niet
altijd even geslaagd. De lijn waarin het verhaal gegoten moet worden, maakt
het soms erg star. Dit boek is gelukkig een uitzondering. Dat zal voor een
belangrijk deel komen doordat de scenarioschrijfster ook heeft meegewerkt
aan het boek. Er is voldoende ruimte gemaakt voor bespiegeling en emotie.
Dat is erg belangrijk in een boek met deze thematiek. De 9-jarige Finn groeit
op met zijn vader. Zijn moeder is jaren geleden overleden. Finn is geen
typische jongen. Hij is slecht in voetbal en wordt veel gepest. Als hij op een
dag een oude man in een vervallen boerderij ziet trekken, volgt hij hem. Van
deze Luuk leert hij vioolspelen. Daardoor ontwaakt bij hem een verborgen
passie, wat hem een nieuwe band met zijn moeder geeft. Zijn vader wil hier
echter niets van weten. Wat is het geheim achter de dood van zijn moeder en
waarom houdt zijn vader dit zo angstvallig verborgen? Een verhaal met een
hart van goud dat zich eens niet richt op stoere voetballertjes, maar op de
gevoeligere kinderen. Vanaf ca. 9 jaar. Gerben Pelgröm

De gelijknamige film is vanaf half
december in de bioscopen te zien.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: ke
:B
: € 12.50
: J1/EX/
: 50 / 266

2013-25-4816

Palmer, Robin • Lucy in de spotlights
Lucy in de spotlights / Robin Palmer ; [vert. uit het Engels: Annemarie de Vries]. Houten : Van Holkema & Warendorf, cop. 2013. - 223 p : ill ; 22 cm. - Vert. van: Yours
truly, Lucy B. Parker : sealed with a kiss. - New York : Puffin Books, cop. 2010.
ISBN 978-90-475-2058-0

Tweede deel* van de serie rondom Lucy B. Parker (12). Nu haar moeder een
relatie heeft met de vader van actrice en tieneridool Laurel Moses, staat
Lucy’s leven op de kop. Ze is net verhuisd naar New York waar ze moet
wennen aan de nieuwe gezinssituatie en haar nieuwe omgeving. Bovendien
worstelt Lucy met (opgroeiende)meidenzaken: haar borsten groeien, ze moet
ongesteld worden en ze is misschien voor het eerst verliefd. Dan mag Lucy
met Laurel mee naar een filmset in L.A. Hoewel ze hoopte op een week vol
glitter en glamour, valt de week behoorlijk tegen. Laurel is vooral met zichzelf
bezig en Lucy loopt de populaire filmster Connor tegen het lijf. Wat moet ze
aan met haar vragen en twijfels? Voor advies went Lucy zich tot tv-psycholoog
dr. Maude. Een luchtig, vlot leesbaar en ongeloofwaardig meidenverhaal
om bij weg te dromen. Elk hoofdstuk begint met een mail van Lucy aan dr.
Maude, waarna het verhaal verder gaat. Foto-omslag van een stralende tiener
tussen sterretjes. Amerikaanse chicklit voor jonge meiden, die de doelgroep
zal aanspreken. Vanaf ca. 10 jaar. Eva Kramer
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*'Veel liefs, Lucy B. Parker' (deel 1),
2011-25-4263 (2012/10).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: ro
:B
: € 12.99
: J1/
: 47 / 271
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2013-27-0414

Pamelen, Frank van • Uitnodiging: knalfeest!
Uitnodiging: knalfeest! / Frank van Pamelen ; met tek. van Jeska Verstegen. - 1e dr. Amsterdam : Leopold, 2013. - 96 p : ill ; 23 cm. - (Best Friends Forever)
ISBN 978-90-258-6414-9

Tess is bijna jarig. Ze wil de twaalf coole meiden van de meidengroep de
Chicks uitnodigen voor een supercool feest. Dan blijkt dat er die dag een gala
is bij een andere vriendin waar iedereen naartoe gaat. Het wordt een saaie
verjaardag, omdat er alleen volwassenen komen. Of toch niet? Deel van de
serie 'Best Friends Forever' waarin van meerdere auteurs boeken verschijnen.
Frank van Pamelen is bekend als cabaretier, schrijver en dichter. Eerder
verscheen van hem in deze serie 'Gezocht: vriendinnen'*. Ruime bladspiegel
met eigentijdse pentekeningen in grijstinten. Vlot leesbaar meisjesboek
in eigentijds taalgebruik met veel dialoog, in elf getitelde hoofdstukken.
De meiden communiceren ook via Hyves. Deze gesprekken staan duidelijk
herkenbaar afgedrukt. Ontspanningslectuur met veel herkenbaars voor
meiden vanaf ca. 9 jaar. M.L.J. Demandt-Voncken

*2012-13-1498 (2012/28).
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 12.95
: J1/J2/EX/
: 47 / 272

2013-27-0415

Reijnders, Joke • Een spannende zomer op Paardenheuvel
Een spannende zomer op Paardenheuvel / Joke Reijnders. - 1e dr. - Amsterdam :
Leopold, 2013. - 108 p : ill ; 23 cm. - (Paardenheuvel)
ISBN 978-90-258-6415-6

Nina en Finn wonen met hun ouders op manege de Paardenheuvel.
Ze besluiten, ieder met hun vrienden, te gaan trainen voor een
endurancewedstrijd, een langeafstandswedstrijd voor pony’s en paarden.
Als ze met de trainingen gaan beginnen, gebeuren er vreemde dingen: er
is een schep weg, een paardendeken ligt plotseling op een verkeerde plek,
’s avonds laat zijn er gekke geluiden te horen en Nina ontdekt een vreemde
schedel in het bos. Als Nina en haar vriendin door omstandigheden niet aan
de wedstrijd kunnen meedoen, gaan ze op zoek naar de oorzaak van de
vreemde gebeurtenissen. Dit tweede deel uit de reeks 'Paardenheuvel'* biedt
meer dan andere boeken van dit genre. Het is niet alleen prettig geschreven,
maar bevat ook de nodige spanning. Het verhaal bevat geen flashbacks en
de karakters zijn ook niet echt uitgediept, maar desondanks wordt je als lezer
meegesleept. Het omslag, waarop een foto staat van een meisje met een
pony, is clichématig, maar verder is dit boek voor veel meisjes, en vast ook
voor jongens, beslist een aanrader. Vanaf ca. 10 jaar. B. Handgraaf
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*'Een pony met een geheim' (deel 1),
2011-27-0485 (2012/06).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: pp
:B
: € 12.95
: J1/EX/
: 45 / 225
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2013-26-5176

Roep, Nanda • Spannend spel met Plaza Patatta
Spannend spel met Plaza Patatta : omnibus / Nanda Roep ; tek. van Silvester. [Apeldoorn] : Nanda, cop. 2013. - 256 p : ill ; 22 cm. - (Plaza Patatta). - Vert. van:
Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Bevat: Een giftige indringer ;
Help, wie klopt daar? ; Stille nacht angstige nacht ; De geheimzinnige ober. - Oorspr.
uitg. met tek. van Georgien Overwater: Amsterdam : Leopold, cop. 2005, cop. 2006,
cop. 2006, cop. 2007. - (Plaza Patatta) ; Bijgerechten (recepten).
ISBN 978-94-909832-2-2

*'Het grote geheim van Plaza Patatta',
2013-15-4189 (2013/30).
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 15.00
Volgnummer
: 45 / 226

Bundeling van vier verhalen uit de serie 'Plaza Patatta'. De vader van Lotte en
Luna heeft een kinderrestaurant in de boerderij waar ze wonen. Ze beleven
er allerlei avonturen. Humoristische en tikkeltje spannende verhalen met
soms sprookjesachtige elementen, waarin de zussen hun vader proberen
te helpen met koken. Het niet alledaagse gezin, met een beroemde en
lieve moeder (operazangeres), gekke en lieve vader die de zussen veel
vrijheid geeft, zal tot de verbeelding spreken. Vlot leesbare verhalen in
korte hoofdstukken. Perfect bij het verhaal passende, komische zwart-witte
penillustraties, verschillend van grootte. Aan het begin van elk verhaal
worden de hoofdpersonen voorgesteld en de verhalen eindigen met een
aantal eenvoudige recepten van het restaurant. Eerder verscheen een
omnibus met de eerste drie delen uit de serie*. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

2013-26-5990

Rood, Lydia • Kathelijne van Kenau
Kathelijne van Kenau / Lydia Rood. - Haarlem : Gottmer, cop. 2013. - 208 p ; 21 cm.
- Deze roman heeft als uitgangspunt het filmscenario Kenau van Karin van Holst
Pellekaan en Marnie Blok.
ISBN 978-90-257-5440-2

Haarlem, 1572. De Spaanse bezetter omsingelt de stad en de strijd barst los.
Vluchtelingen en soldaten vinden onderdak op de werf bij de onverschrokken
en heldhaftige zakenvrouw Kenau Hasselaer. Haar oudste dochter Kathelijne
verzet veel werk, maar gaat gebukt onder een enorm schuldgevoel na
de gewelddadige dood van haar zusje, wat nog versterkt wordt door de
afwijzende houding van Kenau. Moeder en dochter voeren ieder een eenzame
strijd. Historische jeugdroman – gebaseerd op de oorlogsfilm ‘Kenau’* –
waarin Kathelijne (ik-figuur) zich met veel moeite weet los te maken van haar
overheersende moeder. In het verhaal staan de kracht en moed van vrouwen
centraal als verzet tegen een mannenwereld, waarin vrouwen ongestraft
onderdrukt, uitgebuit en verkracht kunnen worden. Te midden van het
oorlogsgeweld, de bezetting en alle onrust leert de praktische Kathelijne voor
zichzelf op te komen. De moeizame moeder-dochterrelatie is zeer herkenbaar
en van alle tijden. Het verhaal is in vlotte taal geschreven, met levendige
dialogen. De meermaals bekroonde auteur schreef boeken voor alle leeftijden.
Vanaf ca. 12 jaar. S.E. van Zonneveld
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*de film draait vanaf februari 2014
in de bioscopen. Het verhaal voor
volwassenen, 'Kenau' van Tessa de Loo,
wordt binnenkort op a.i. aangeboden.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
:C
: € 14.95
: J1/J2/
: 49 / 296
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2013-26-5439

Rooijers, Els • Alarmfase 3
Alarmfase 3 : de freerunners lossen het op! / Els Rooijers ; met tek. van
BertvanderMeij. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 107 p : ill ; 23 cm. - (B.O.J.. Actie). Vert. van: Hurra, der Schnee ist.
ISBN 978-90-487-1532-9

De president van de VS komt in Nederland een belangrijk contract
ondertekenen voor de aankoop van de zeldzame en gevaarlijke grondstof
Indium. Maar er zijn kapers op de kust. Is er voor middernacht niet getekend
dan mag de volgende bieder de grondstof kopen. En die mag niet in
verkeerde handen komen. Niels, Pepijn en Adil, de freerunners van GOBMeT
(Geheime organisatie Bestrijding Misdaad en Terreur), komen in actie, omdat
er rare dingen gebeuren. Ze gaan achter een dierenactivistengroep aan.
Maar de dreiging blijkt van stijgend water te komen. Het gemaal bij Katwijk
is gesaboteerd. De jongens moeten zich tot het uiterste inspannen om te
zorgen dat Nederland een ramp bespaard blijft. Spannend avonturenverhaal
waarin de freerunners met hun stunts voor veel spektakel zorgen. Het
verhaal in veertien hoofdstukken leest als een trein en is voorzien van
kleurrijke fotografische illustraties die de sfeer van het boek versterken, AVIE6. Opvallende lay-out met meerdere lettertypes. Deel uit de serie 'B.O.J.'*
(Boeken over Jongens). Op het omslag doet Pepijn een spectaculaire freerun
truck. Vanaf ca. 9 jaar. Stefan Rovers

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen in de reeks 'B.O.J.'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:B
: € 13.95
: J1/
: 44 / 241

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
:C
: € 15.95
: J1/EX/
: 50 / 290

2013-27-0352

Ruggenberg, Rob • De boogschutter van Hirado
De boogschutter van Hirado / Rob Ruggenberg ; kaart Peter-Paul Rauwerda. Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij BV, 2013. - 307 pagina's : kaart ; 22 cm
ISBN 978-90-451-1607-5

Samen met zijn vader gaat de Nederlandse Reyer naar Batavia. Al snel wordt
hij in de leer gedaan bij een VOC-koopman, die met hem naar Hirado vertrekt,
een eiland vlak bij Japan. Daar komt Reyer in aanraking met Sakura, een
meisje met wie zijn leermeester trouwt. Als Sakura in de problemen komt,
doet Reyer er alles aan om haar te redden. Dit heftige verhaal sleept ons
niet alleen mee in de dagelijkse praktijk van de VOC-koopman, we krijgen
ook een inkijkje in het leven van de Japanners uit die tijd en hun zienswijze
op de Hollanders. De schrijver heeft veel research gedaan voor dit boek. Dat
zorgt ervoor dat alles heel levensecht overkomt en je de schepen voor je ziet
en de geuren bijna kunt ruiken. Het verhaal werkt toe naar een spannende
ontknoping, waaruit blijkt dat liefde alles kan overwinnen. Achter in het
boek staat een uitgebreide woordenlijst en wordt verwezen naar een prima
website, www.hirado.nl. De geweldig getekende omslagillustratie draagt nog
extra bij aan de kwaliteit van dit boek, dat zeker een prijs verdient. Vanaf ca.
12 jaar. B. Handgraaf
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2013-26-5962

Russell, Rachel Renée • Zak er lekker door!
Zak er lekker door! : avonturen van een niet-zo-sierlijke ijsprinses / Rachel Renée
Russell ; vertaling [uit het Engels]: Sofia Engelsman. - Utrecht : De Fontein, [2013]. 368 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dagboek van een muts ; 4). - Vertaling van: Tales
from a not-so-graceful ice princess. - New York : Aladdin, 2013. - (Dork diaries).
ISBN 978-90-261-3502-6

Nikki (14) beschrijft in haar dagboek wat haar in de maand december
allemaal is overkomen. Het draait vooral om de Holiday on Iceliefdadigheidsshow waarin alle derdeklassers mogen meedoen en om
Brandon, de jongen op wie ze nog altijd verliefd is. Natuurlijk is haar
meedogenloze vijand Mackenzie ook van de partij om heel veel roet in de
gemaakte plannetjes te gooien. Nikki's kleine zusje vervult ondanks haar
opdringerige aanwezigheid een belangrijke rol in dit vlot leesbare verhaal.
Vierde deel van de serie 'Dagboek van een muts'*. De tekst is gedrukt op
gelinieerd papier en veel meiden zijn verslaafd aan deze serie omdat ze zich
herkennen in de onzekerheden, angsten en verliefdheid van de hoofdpersoon
die haar school, vriendinnen- en familieleven vanuit haar eigen standpunt
beschrijft. De zwart-witte stripachtige pentekeningen vullen een groot
gedeelte van de pagina's en ook smileys duiken regelmatig tussen de regels
op. Er is veel overeenkomst met de serie 'Het dagboek van een loser' dat voor
jongens aantrekkelijk is. Vanaf ca. 11 jaar. W. van Es-Kik

*'In de spotlights!' (deel 3),
2012-43-4573 (2013/11).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 14.95
: J1/J2/EX/
: 49 / 298

2013-27-0417

Schmitz, Jowi • Schat onder de stad
Schat onder de stad / Jowi Schmitz ; landkaart Stadsarchief Amsterdam. - 1e druk. Amsterdam : Leopold, 2013. - 129 pagina's : plattegrond ; 23 cm
ISBN 978-90-258-6417-0

Als Daan (13) thuiskomt van school, ligt Ania, de bozige assistent van haar
vader dood in de woonkamer. Daans vader is archeoloog. Hij heeft nog
twee dagen om te graven naar aanwijzingen die moeten leiden naar de
18e-eeuwse Schat van de Suikerkoning. Daarna gaan de werkzaamheden
voor de metrolijn bij het Rokin verder. Als Daan ontdekt dat Ania vlak voor
haar dood nieuwe aanwijzingen had gevonden en zij zelf op straat wordt
achtervolgd door een keurige man, twijfelt ze of Ania’s dood een ongeluk was.
Daan gaat op onderzoek uit en krijgt onverwachte hulp. Prettig geschreven
jeugdthriller met goed uitgewerkte personages en een plot vol vaart. Op de
achtergrond speelt de verwarring van een opgroeiend meisje dat enerzijds
steeds zelfstandiger wil zijn en anderzijds haar afwezige moeder en te hard
werkende vader heel hard nodig heeft. Het verhaal is opgedeeld in korte
hoofdstukken. Tweede jeugdroman na 'Ik heet Olivia en daar kan ik ook niks
aan doen'* van schrijfster en (cultuur)journalist die eerder twee romans voor
volwassenen publiceerde. Geslaagde en actuele jeugdthriller. Vanaf ca. 11
jaar. Eva Kramer
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*2010-47-0491 (2011/12).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:B
: € 14.95
: J1/EX/
: 50 / 292

125

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Zelf lezen
2013-26-5232

Sikkel, Manon • Elvis Watt miljonair
Elvis Watt miljonair / Manon Sikkel ; tek. van Annet Schaap. - Amsterdam : Moon, cop.
2013. - 174 p : tek ; 22 cm
ISBN 978-90-488-1828-0

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 13.95
: J1/J2/EX/
: 45 / 231

Elvis (9) woont met zijn moeder in het stadje Sonsbeek. Ze hebben niet
veel, alleen een klein huisje met een grote woeste tuin vol groente. Elke
zaterdagochtend gaat Elvis zwemmen met zijn beste vriend Ole. Op een
zaterdag wordt Elvis aangesproken door Benjamin Spoek, de rijkste man van
Sonsbeek. Hij krijgt zomaar tienduizend euro. Elvis mag er mee doen wat
hij wil, als hij beloofd het aan niemand te vertellen. Elvis twijfelt: wat wil die
man? Maar zo veel geld is best handig. Terwijl Spoek het Kersenbomenbos
laat kappen en een snelweg aanlegt, krijgt Elvis op zijn verjaardag een
envelop met een paar miljoen. Wat moet hij doen? En waarom wil zijn moeder
niks weten van het geld? Eerste deel van een nieuwe serie van de Kinderjurywinnares, bekend van de bekroonde Izzy Love-serie. Vlot leesbaar verhaal,
vaardig gedoseerd in verdieping, tempo en humor. Verdeeld in korte, getitelde
hoofdstukken. De tekst is gelardeerd met inkttekeningen die het verhaal mooi
ondersteunen. Op de schutbladen voorin worden de personages getoond en
achterin staat een plattegrond van Sonsbeek. Grappig boek voor jongens en
meisjes. Vanaf ca. 9 jaar. Eva Kramer

2013-26-5409

Slegers, Marlies • Scènes uit het leven met 1 2 3 vaders
Scènes uit het leven met 1 2 3 vaders / Marlies Slegers ; illustratie mobieltje Deborah
van der Schaaf. - Amsterdam : Moon, [2013]. - 271 pagina's : illustraties ; 22 cm. - (I
love Liv ; 3). - In werkelijke weergave van de titel zijn de cijfers 1,2 doorgestreept.
ISBN 978-90-488-1866-2

Twee maanden uit het leven van de bijdehante 13-jarige Liv, die moet dealen
met drie vaders, een hoogzwangere moeder, een veel knappere zus, twee
verliefde vriendjes en een verdrietige vriendin. Daarnaast moet ze up to
date blijven qua must-haves, social media en haar rubriek LoveZone in de
schoolkrant. Kortom het leven van een tiener gaat niet over rozen. Derde deel
uit de 'I love Liv'*-serie. In dagboekvorm, vlot en met veel humor geschreven
verhaal, waarin veel tieners zich zonder moeite zullen herkennen. Zeer anno
2013 met 'snap chat' en 'Koningsnacht'. Zaken als borstkanker of de drug
GHB komen aan de orde, niet diepgaand, maar er wordt ook niet overheen
gewalst. Zwart-witillustraties bestaan uit mobieltjes met daarop de WhatsAppteksten. Elk hoofdstuk begint met een memoblaadje waarop handgeschreven
de gegevens van de dag staan. Hoogtepunten uit het boek staan op het
omslag afgebeeld met een kleine tekst erbij. Het boek ziet eruit als een
dagboek (afgeronde hoeken en een elastiek). Heerlijk meidenboek waarin
heel veel - voor sommigen misschien te veel - gebeurt. Vanaf ca. 10 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer

©2014 NBD|Biblion

*'Eerste hulp bij een gebroken
hart / huwelijksaanzoek' (deel 2),
2012-45-5916 (2013/17).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: ro
:B
: € 15.95
: J1/J2/EX/
: 4 / 213
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2013-08-4531

Smit, Niki • 100% Coco
100% Coco : dagboek van een modeblogger / Niki Smit. - Utrecht : De Fontein, [2013].
- 190 pagina's : illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-261-3468-5

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: ro
:B
: € 13.95
: J1/J2/
: 48 / 327

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: ze
:B
: € 12.50
: J1/EX/
: 5 / 242

De 13-jarige Coco is gek op mode en draagt haar eigen excentrieke stijl.
Als ze op de eerste schooldag door haar kleding uitgemaakt wordt voor
Coco de Clown besluit ze als 'grijze muis' door het schoolleven te gaan.
Anoniem houdt ze wel een modeblog bij, die een hit wordt. Zou ze toch nog
beroemd worden? Deel uit de '100%'-serie, waarin Coco haar droom als
bekend stijl-icoon met vallen en opstaan realiteit ziet worden. In dagboekvorm
geschreven, zeer eigentijds verhaal (Prince George, DWDD) herkenbaar
en humoristisch verhaal, dat zich in Amsterdam afspeelt. Tussendoor
informatie over bekende mode-iconen als Vuiton, Chanel etc. De perfect
passende illustraties zijn 'dagboekkrabbels' van modeschetsen in zwart en
fluorescerend roze. Heerlijk meidenboek met soms wel een overdaad aan
merknamen die lang niet iedereen zal kennen. Maar dit wordt ruimschoots
vergoed door de zo herkenbare meidenproblemen als: ziet hij me staan, hoe
moet ik zoenen en hoe zak ik door de grond. Voor meiden vanaf ca. 11 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer

2013-28-1847

Stilton, Geronimo • Gullivers reizen
Gullivers reizen / vrij bewerkt door Geronimo Stilton ; oorspronkelijke tekst van
Jonathan Swift ; illustraties: Danilo Loizedda en Giulia Zaffaroni ; vertaling [uit het
Italiaans]: Dorette Zwaans. - Amsterdam : De Wakkere Muis, [2013]. - 213 pagina's :
illustraties ; 20 cm. - Vertaling van: I viaggi di Gulliver. - Milano : Edizioni Piemme,
copyright 2012. - (Grandi Sorie). - Uitgave gebaseerd op een idee van Elisabetta Dami.
ISBN 978-90-859224-6-9

De boeken rondom Geronimo Stilton kennen verschillende reeksen, waarin
niet alleen de beroemde muis de hoofdrol speelt. In het boek uit deze serie
hervertelt Geronimo een van zijn favoriete boeken: 'Gullivers reizen' van
Jonathan Swift. In de typische Stilton-stijl, kleurige afbeeldingen en typografie,
wordt het klassieke boek nieuw leven ingeblazen. Voor veel mensen is
het eerste deel van het verhaal overbekend. De lilliputters binden een
aangespoelde Gulliver vast en leren hem langzaam kennen. In totaal kent
zijn er echter vier delen waarbij de hoofdpersoon naar verschillende plekken
reist. Zo ook in deze bewerking. Om het boek niet al te dik te maken en toch
ruimte te houden voor de vele illustraties, moest duidelijk een concessie
worden gedaan. Hoewel geprobeerd wordt het verhaal speels en spannend
te houden, kan niet helemaal voorkomen worden dat het soms een beetje als
een uittreksel aandoet. Maar aangezien kinderen zelden het origineel gelezen
zullen hebben, zal hen dat niet storen. Daarmee is het een leuke introductie in
de klassieke literatuur die zeker niet vergeten mag worden. Voorlezen vanaf
ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Gerben Pelgröm
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Heruitgave

Stoffels, Maren • Met mijn ogen dicht

Niveau/leeftijd : C
Winkelprijs
: € 7.50
Volgnummer
: 49 / 304

Met mijn ogen dicht / Maren Stoffels. - 4e dr. - Amsterdam : Leopold, 2013. - 133 p ; 22
cm. - 1e dr. (geb.): 2010. - Met CDPPN:136598471.
ISBN 978-90-258-6459-0

Donna’s ouders hebben een pannenkoekenhuis. Donna (14, ik-figuur) is
enig kind en brengt veel tijd door op de geheime plek in de boom vlak bij
haar huis. Van daar houdt ze iedereen in de gaten, maar vooral Jen, Sara en
Stijn. Jen heeft Stijn, met wie Donna al zo lang bevriend is, afgepikt en ze
doet haar uiterste best Donna overal buiten te houden. Als Iris (het vrijwel
blinde meisje dat door Jen wordt gepest) en Simion (de jonge Hongaarse
keukenhulp) in Donna’s leven komen, verandert er veel. Iris en Simion lijken
Donna wel te begrijpen, maar kan ze de dingen van vroeger vergeten? Zeer
vlot en boeiend geschreven verhaal over ruzie en vriendschap, over puberen schoolproblemen, maar zeker ook over de sterke Iris, die absoluut niet
zielig gevonden wil worden omdat ze blind is. Nieuw foto-omslag met een
hartjeszonnebril aan een boomtak. Met achterin een nawoord van de auteur
waarin ze vertelt hoe ze aan het idee voor dit boek is gekomen. Zie ook:
marenstoffels.nl. Vanaf ca. 12 jaar. Rineke van Teeseling

2013-27-0418

Stoffels, Maren • Stapelverliefd
Stapelverliefd / Maren Stoffels. - 1e dr. - Amsterdam : Leopold, 2013. - 130 p : ill.,
portr ; 23 cm
ISBN 978-90-258-6420-0

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 12.95
: J1/J2/EX/
: 45 / 236

Liv droomt ervan om zangeres te worden. Ze woont alleen bij haar vader,
en hij wil daar absoluut niets over horen. Hij slaat haar om het minste of
geringste, maar vooral als ze zingt. Over haar droom durft ze dan ook niet
meer te praten, totdat ze op school Emil ontmoet. Samen met Emil moet
ze aan een opdracht werken, waardoor ze bij hem thuis komt. Daar ontdekt
ze dat Emil gitaar speelt en dat zijn vader zingt in de keuken. Zo’n vader
wil zij ook, dus verzint ze allerlei leugens rond haar eigen vader. Emil daagt
haar uit om samen met hem op het komende schoolfeest te gaan zingen,
maar dat mag haar vader natuurlijk niet weten. En dan loopt het uit de
hand. Dit vijftiende boek van de populaire jonge auteur is opnieuw vlot
leesbaar. Dit keer rond het heftige thema kindermishandeling, verteld vanuit
het perspectief van Liv (ik-persoon). Doordat het geheel verpakt is in een
verhaal rond een verliefdheid biedt het prima identificatiemogelijkheden.
Met getitelde hoofdstukken die prettig lezen door korte zinnen en
veel dialoog. Aantrekkelijk ogend boek voor meisjes vanaf ca. 11 jaar.
Ria Scholten-Boswerger
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2013-31-4253

Sukkel, Simon • Ik ben (g)een sukkel
Ik ben (g)een sukkel / geschreven door Simon Sukkel ; met de hulp van Jim Smith ;
[vert. uit het Engels: Kitty Polderman]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, [2013]. 238 p : tek ; 20 cm. - Vert. van: I am (not) a loser. - London : Egmont, cop. 2012.
ISBN 978-90-447-3454-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:B
: € 12.50
: 49 / 306

Simon Sukkel (ik-figuur) vindt zichzelf een heel coole jongen. Dit verandert
wanneer Jonas op school komt en hem steeds pest. Simon probeert met
allerlei ‘geniale’ ideeën, die hij opdoet bij zijn favoriete tv-serie Ratjoch, er
alles aan te doen om opnieuw de coolste jongen van de school te worden.
Dit leidt tot hilarische taferelen. Zo gaat Simon op stelten naar school en
draagt hij een felgeel gebreide nepneus om indruk te maken. Het hilarische
zit hem in het feit dat al zijn inspanningen juist het tegenovergestelde effect
hebben. Het ik-verhaal is voorzien van veel humoristische, stripachtige
zwart-witillustraties en de nodige woordgrapjes. Qua stijl vergelijkbaar
met de populaire serie 'Het leven van een loser'. Ook dit boek leest zeer
vlot door de enorme opeenstapeling van acties van Simon. Het is echter
erg onsamenhangend waardoor je niet lekker in het verhaal komt. Op het
aantrekkelijke, humoristische omslag wordt Simon achterna gezeten door
zijn kwelgeest Jonas. Vluchtig leesvoer dat desondanks zal aanslaan, bij met
name jongens, vanaf ca. 10 jaar. Stefan Rovers

2013-25-4703

Vereijken, Anja • Mijn hoofd is even weg
Mijn hoofd is even weg / Anja Vereijken. - Houten : Van Holkema & Warendorf, cop.
2013. - 140 p ; 22 cm
ISBN 978-90-00-32181-0

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 13.99
Volgnummer
: 49 / 313

Teddy is een stoer meisje. Ze is heel goed in judo en skateboarden. Stilzitten
is er voor haar niet bij. Ze heeft een hartsvriendin, Flo, en kan het met haar
klasgenoten uit groep acht goed vinden. Maar waarom vindt de juf dat Teddy
soms niet goed oplet? En waarom valt Teddy een paar keer? Alles wordt pas
duidelijk na een vakantie waarin Flo en Teddy iets engs meemaken. Teddy
blijkt last te hebben van epilepsie. Ze moet een paar dagen onderzocht
worden in een epilepsiecentrum, en daar ontmoet ze Tuur. Het voelt alsof er
een school visjes in haar buik zwemt. Maar hoe kan dat, als ze dat gevoel
eerst bij haar klasgenootje Alim had? De auteur schrijft in korte hoofdstukken
en korte zinnen, rechttoe rechtaan. Een groot deel van het verhaal bestaat uit
dialogen waarin populaire taal wordt gebruikt. Eenvoudig verhaal, dicht bij de
leefwereld van tieners, dat laat zien hoe het is om met een (lichte) vorm van
epilepsie (absence) te leven. Achterin staan verwijzingen naar websites voor
wie meer wil weten over epilepsie. Vanaf ca. 10 jaar. Elizabeth Kooman
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Werff, Hieke van der • Het Boekenbos
Het Boekenbos : kraak de code! / Hieke van der Werff ; [ill. van John Rabou]. - Rijswijk :
De Vier Windstreken, cop. 2013. - 133 p : ill ; 22 cm
ISBN 978-90-5116-320-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:B
: € 12.95
: 49 / 316

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: ze
:B
: € 16.95
: J1/EX/
: 4 / 225

Tijdens een schoolreis raken Karima en Esther weg van de groep. Ze komen
terecht in een nog gesloten themapark. Ze ontdekken dat elke attractie met
boeken te maken heeft en een speuropdracht bevat, en dat de enige uitweg
het oplossen van een woordraadsel lijkt te zijn. Plotseling duikt Rik op, de
vervelendste jongen uit de klas. Hulp of lastpost? En wie is toch die enge man
die steeds verschijnt? Het karakter van ik-figuur Esther blijft wat vaag. Karima
en Rik zijn duidelijkere karakters, al wordt Rik wel erg negatief neergezet.
Het gekozen vertelperspectief maakt dit boek meer geschikt voor meisjes.
Het didactische element (het belang van lezen en de kennis van genres
in de bibliotheek) ligt er soms wat dik bovenop. Het verhaal bevat enkele
ongerijmdheden. Bij elke hoofdstuktitel staat een vignet, verder enkele, voor
de doelgroep wat kinderachtige, paginagrote potloodillustraties. Uitnodigend
kleurenomslag. Vanaf ca. 10 jaar. D.J. Hoenink

2013-27-0448

Wouda, Suzanne • Zwart water
Zwart water / Suzanne Wouda ; illustratie: Jan Braamhorst. - Amsterdam : Uitgeverij
Ploegsma, 2013. - 215 pagina's : kaarten ; 22 cm
ISBN 978-90-216-7229-8

In 1593 ziet de jonge Mattias hoe de schapen van zijn familie verdrinken
tijdens een grote storm. Daarmee is er te weinig eten voor zijn moeder,
broertje, zus en hemzelf. Om geld te verdienen, besluit hij op een schip te
gaan werken. Daar leert hij het harde leven kennen, maar ook liefde. Als
het meisje op wie hij verliefd is geworden plotseling verdwijnt, blijkt er een
angstwekkend geheim te zijn. Kan hij zijn scheepsmaten vertrouwen en zal
hij Texel ooit nog terugzien? In dit bijzonder sfeervolle en beklemmende
verhaal wordt de spanning langzaam opgevoerd. Met kleurrijke personages
wordt een geloofwaardige wereld gecreëerd voor de lezer. Het is bijzonder
om je te identificeren met de jonge Mattias die duidelijk moeite heeft met zijn
gekozen verantwoordelijkheid en met volwassen worden. Een band met hem
is onontkoombaar en dat maakt het verhaal des te fraaier. Er is duidelijk met
zorg en goede research een prachtig verhaal opgebouwd dat een grote groep
jongens en meiden zal aanspreken. En ook hun ouders zullen dit verhaal
bijzonder vinden om te lezen. Met een boeiende verklarende woordenlijst
achter in het boek. Vanaf ca. 10 jaar. Gerben Pelgröm
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Zett, Sabine • Hugo's masterplan
Hugo's masterplan / Sabine Zett ; met illustraties van Ute Krause ; vertaling [uit het
Duits]: Marieke Hoogland. - Haarlem : Uitgeverij Holland, [2013]. - 166 pagina's :
illustraties ; 22 cm. - Vertaling. van: Hugo's masterplan. - Bindlach : Loewe Verlag,
©2011.
ISBN 978-90-251-1245-5

*2013-09-5001 (2013/37).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 14.90
: J1/
: 51 / 313

De eigenwijze, 12-jarige Hugo lijdt flink aan zelfoverschatting. Volgens zijn
eigen inzicht is hij slim en creatief. Maar zijn plannen zijn absurd en zijn
schoolprestaties zwaar onder de maat. Door zijn levendige fantasie dreigt
zelfs de positie van een van zijn leraren gevaar te lopen. Als zijn ouders erop
aandringen dat hij bijles neemt, verzint hij van alles om onder deze kwelling
uit te komen. Het verhaal is in de ik-vorm geschreven. Daardoor kunnen we
de hersenkronkels van Hugo nauwkeurig volgen. Hugo is zo met zichzelf
bezig, dat de werkelijkheid om hem heen niet of nauwelijks tot hem door
lijkt te dringen. En hij weet steeds smoesjes te verzinnen om zijn gedrag
te vergoelijken. Dit leidt soms tot grappige situaties. Op den duur gaat zijn
sukkelige gedrag wat vervelen, omdat er te weinig humor in het verhaal zit.
De zwart-wittekeningen zijn met veel vaart en expressie getekend en vullen
het verhaal mooi aan. Eerder verscheen 'Hugo's geniale wereld'*. Vanaf ca. 10
jaar. Conny Meijer
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2013-31-3839

Buis, Suzanne • De première
De première / Suzanne Buis. - 1D#[1e druk, dyslexie 1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman,
[2013]. - 152 pagina's ; 22 cm. - (Lizzy). - Oorspronkelijke uitgave: 2013. - Tekst
opgemaakt in het lettertype Dyslexie.
ISBN 978-90-206-9498-7

Lizzy, die met hond Boef in een film heeft gespeeld en aan het begin van de
zomervakantie vanuit Amsterdam naar een boerderij is verhuisd, begint op
een nieuwe school in groep acht. Het valt allemaal niet mee, want alles is
anders. Sommige klasgenoten vinden haar arrogant, is Rebecca nu echt haar
vriendin en mag Boef wel blijven? Gelukkig zorgt de première van de film
voor een grote ommekeer. Vierde deel van de 'feel good' Lizzy-serie, waarin
Lizzy zich stort op het verder trainen van Boef, de kippen, de schuwe kat en
leert dat wonen op het platteland niet suf is maar erg gezellig. Vlot leesbaar
verhaal, zonder moeilijke woorden. Verdeeld in genummerde hoofdstukken
van gemiddeld acht bladzijden. Zonder illustraties, maar met eigentijdse
nieuwe omslagillustratie. De schrijfster is o.a. bekend van de Floortje-serie.
Lekker leesboek voor meiden vanaf ca. 9 jaar. Gedrukt in lettertype Dyslexie.
Didi Klijnsma-de Boer

MLP. Gedrukt in lettertype Dyslexie. Zie
a.i.'s deze week voor nog acht boeken
van deze uitgever in lettertype Dyslexie.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:B
: € 12.50
: 2 / 231

2013-31-3837

Christiaanse, Nicolle • Nieuwe vrienden
Nieuwe vrienden / Nicolle Christiaanse ; gei͏̈llustreerd door ivan & ilia. - 8D#[8e
druk, DYSL 1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2013]. - 106 pagina's : illustraties,
plattegronden ; 22 cm. - (De Bleshof). - Oorspronkelijke uitgave: 2003. - Tekst
opgemaakt in het lettertype Dyslexie.
ISBN 978-90-206-9495-6

Reka verhuist van de stad naar een dorp. Ze vindt het maar niks, totdat ze
terecht komt bij de manege 'De Bleshof', waar paarden op leeftijd worden
verzorgd. Ze mag daar tijdens de vakantie meewerken en wordt dikke
maatjes met Pipo, een pony, wiens herkomst onduidelijk is. Wel héél erg
toevallig ontmoet Reka in het bejaardentehuis waar haar oma woont, de
eigenaar van Pipo. Over de huiselijke omstandigheden wordt slechts vermeld
dat Reka op bezoek gaat bij haar oma. De enkele, grijze potloodtekeningen
geven het wel en wee op de manege weer. Aan de binnenkanten van beide
omslagen staat een plattegrond van de manege. Op het omslag is een
gekleurde tekening van een groepje kinderen te paard opgenomen. Vlot
geschreven verhaaltje voor meisjes vanaf ca. 10 jaar. Gedrukt in lettertype
Dyslexie. Redactie
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MLP. Gedrukt in lettertype Dyslexie. Zie
a.i.'s deze week voor nog acht boeken
van deze uitgever in lettertype Dyslexie.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: pp
:B
: € 12.50
: 2 / 234
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Makkelijk lezen
2013-27-0439

Collins, Tim • Het dagboek van Nurdius Maximus in Egypte
Het dagboek van Nurdius Maximus in Egypte / Tim Collins ; [vert. uit het Engels:
Reggie Naus ; ill.: Andrew Pinder]. - Amsterdam : Ploegsma, cop. 2013. - 191 p : ill ; 22
cm. - Vert. van: Diary of Dorkius Maximus in Egypt. - London : Buster, 2013.
ISBN 978-90-216-7219-9

De eigenwijze Romeinse puber Nurdius reist met Caesar naar Egypte waar
hij vriendschap moet sluiten met de jonge farao. Caesar wordt verliefd op
diens zus Cleopatra en verjaagt de farao. Hij geeft Nurdius de opdracht de
lopende zaken te regelen. Via dit tweede dagboek* van Nurdius komen we
veel te weten over Egypte in de tijd van Caesar. Het taalgebruik van Nurdius
is van deze tijd en zijn avonturen zijn bij wijle hilarisch. De grappige, gekke
gebeurtenissen volgen elkaar in snel tempo op, waardoor de aandacht
gevangen blijft. De komische zwart-wittekeningen sluiten perfect aan bij
het vaak kolderieke verhaal. Achter in het boek worden de Romeinse cijfers
en een aantal Egyptische begrippen verklaard. Het biedt met dit alles een
leuke kennismaking met het Egypte uit de tijd van Caesar en Cleopatra.
Door de vorm, het dagboek van een impulsieve puber, hoeft de historische
werkelijkheid niet helemaal kloppend te zijn, maar deze is wel min of meer
geënt op de grote gebeurtenissen in die tijd. Vanaf ca. 10 jaar. Conny Meijer

MLP. *'Het dagboek van Nurdius
Maximus' (deel 1), 2012-47-2490
(2013/21).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
:B
: € 14.95
: J1/J2/EX/
: 46 / 238

2013-36-0787

Diks, Fred • Eerste interland
Eerste interland / Fred Diks ; ill.: ivan & ilia. - 1D#[1e dr., 1e dr. D]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2013]. - 152 p : ill ; 22 cm. - (Koen Kampioen). - Tekst opgemaakt in het
lettertype Dyslexie.
ISBN 978-90-206-9445-1

Koen van Loon (11) is een talentvolle voetballer en wordt daarom opgenomen
in de selectie van het Nederlands elftal onder de dertien jaar voor een
interland tegen Engeland. Koens lang gekoesterde droom lijkt in vervulling
te gaan, maar tijdens een trainingskamp wordt hij gepest en bovendien slaat
het noodlot toe. Zal hij nog op tijd in Engeland zijn of wordt een en ander
een geweldige teleurstelling? Jammer dat de illustratie op het omslag in feite
al de plot verraadt, zoals vaker in deze serie gebeurt. Het is een klassiek
jongensvoetbalboek: veel verslagen van ‘vette en coole’ voetbalpartijtjes,
pesterijtjes en een jaloerse teamgenoot. Met uiteraard een geruststellend
einde. De negentien kleine illustraties volgen het verhaal op de voet.
Profvoetballer Klaas-Jan Huntelaar schreef een inspirerend voorwoord ter
gelegendheid van het tienjarig bestaan van Koen Kampioen. Vanaf ca. 9 jaar.
Gedrukt in lettertype Dyslexie*. Jos Weinberg
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MLP. Gedrukt in lettertype Dyslexie. *zie
a.i.'s deze week voor nog twee boekjes
in lettertype Dyslexie.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sr
:B
: € 12.50
: 1 / 224
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Makkelijk lezen
2013-25-4228

Landvreugd, Hermine • Kalle & het schotelvarken
Kalle & het schotelvarken / Hermine Landvreugd ; ill. Shamrock. - 1e dr. - Amsterdam :
De Harmonie, 2013. - 93 p : ill ; 23 cm
ISBN 978-90-76168-63-0

MLP.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 14.90
Volgnummer
: 52 / 267

Op 29 februari vindt Kalle een schreeuwend varken op zijn balkon. Dit varken
blijkt een generaal te zijn die de van de varkens gestolen schrikkeldag op
komt eisen. Vanuit de ruimte is hij met veel soldaten via de schotelantennes
het land binnengekomen. Er is alleen een probleem: de andere varkens
zijn zoek. Samen met Kalle gaat hij op zoek en beleeft ondertussen leuke
avonturen. Grappig, eigentijds verhaal, gedrukt in een prettig lezende grote
letter en geïllustreerd met leuke zwart-witillustraties. De rustige bladspiegel
in combinatie met het onderhoudende verhaal maakt het zeer toegankelijk
voor een grote groep lezers. Het moderne taalgebruik (veel dialoog) met
de spontane teksten en gedachtes van Kalle zal deze doelgroep zeker
aanspreken. De avonturen zijn lekker ondeugend, maar wel herkenbaar. Op
de aansprekende voorkant van het omslag staat de generaal met zijn paarse
jas. Vanaf ca. 9 jaar. Mac Steenaart

2013-31-3820

Medema, Ingrid • Rosa's cupcakes
Rosa's cupcakes / schrijfster Ingrid Medema ; tekeningen Esther Leeuwrik. [Apeldoorn] : De Banier uitgeverij, [2013]. - 140 pagina's : tekeningen ; 23 cm
ISBN 978-90-336-0872-8

MLP.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 9.95
Volgnummer
: 2 / 251

Rosa is bijna twaalf en dol op cupcakes bakken. Ze is er goed in, want ze heeft
een geheim ingrediënt. Samen met haar moeder bakt ze ook voor een goed
doel. Bij de verkoop in de kerk ontmoet ze Susan, net nieuw in het dorp, die
ook heel goed kan bakken maar niet bepaald aardig naar Rosa is. Thuis komt
er een Engels meisje als au pair omdat Rosa’s moeder veel hoofdpijn heeft.
Rosa schrijft zich in voor een bakwedstrijd in het dorp. Ze oefent er hard
voor, samen met de au pair en haar vriendin Maartje. Susan doet ook mee.
Wie zal er gaan winnen? Ik-verhaal waarin Rosa op dagboekachtige wijze
(maar in genummerde hoofdstukken) schrijft over alles wat ze meemaakt,
haar vermoedens over het akelige gedrag van Susan en haar jaloezie,
afgedrukt in een duidelijke, quasihandgeschreven letter op vaag geliniëerd
papier. Het verhaal is wel erg simpel en soms niet erg logisch, zeker in de
karaktertekening. Geïllustreerd met veel pentekeningen in een aantrekkelijke
lay-out. Het protestants-christelijke element, dat o.a. blijkt uit bidden en
kerkbezoek, is niet nadrukkelijk aanwezig. Achterin vertelt de auteur wat haar
tot dit verhaal inspireerde en staan er drie recepten voor cupcakes (op basis
van cakemix). Eerste deel van wat een meidenserie gaat worden. AVI-M5.
Vanaf ca. 9 jaar. Toos Verhoeven-van Raamsdonk
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Makkelijk lezen
2013-27-0445

Oldenhave, Mirjam • De roze rapper
De roze rapper / Mirjam Oldenhave ; met tekeningen van Rick de Haas ; redactie
Dominique Riaskoff. - Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2013]. - 96 pagina's :
illustraties, plattegronden ; 22 cm. - (Flits)
ISBN 978-90-216-7226-7

Flits.nl is een digitale, geheime schoolkrant. De school heeft ook een papieren
krant, maar die wordt door de kinderen niet meer gelezen. De zeskoppige
redactie uit groep zeven bestaat uit fotograaf Daan, de verteller met zijn
hond, hoofdredacteur Lotte, de computernerd Annabel en de journalisten
Toni, Fleur en de voetbalgekke Goaltje. Ze krijgen een fiks aantal e-mails in
de vorm van gedichten die als raptekst kunnen worden gezien en waarin
vaak hulp wordt gevraagd. Maar hulp is moeilijk te leveren aan de onbekende
afzender. Hij/zij noemt zich ‘de Roze Rapper’. Er zijn wel verdachten. De
situatie spitst zich toe als uit de school ’s nachts akelige, spookachtige
geluiden komen. De redactie besluit, goed voorbereid, een nacht op school
door te brengen. Dit is een spannende en verboden onderneming en je
moet nog maar afwachten of dit tot ontmaskering van de dader en de
geheimzinnige auteur leidt. De tekst, in een nogal klein lettertype, heeft veel
dialogen en wordt voor de doelgroep op spannende wijze gecombineerd met
humoristische illustraties en ballonteksten in zwart-wit. Van het tweetal dat
ook de boeken van Mees Kees op hun naam heeft staan. Derde boek over de
redactie van Flits!*. Vanaf ca. 9 jaar. Jos Weinberg

MLP. *'Vliegende bliksem' (deel 2),
2012-12-0778 (2012/38).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 12.95
: J1/J2/EX/
: 4 / 203

2013-36-0790

Heruitgave

Paulsen, Gary • De duivelspiek

Gedrukt in lettertype Dyslexie. *zie a.i.'s
deze week.

De duivelspiek / Gary Paulsen ; gei͏̈ll. door George Schriemer ; [vert. uit het Engels:
Huub Hovens]. - 1D#[1e dr., D]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2013]. - 61 p : ill ; 22 cm.
- Vert. van: The Rock jockey's. - New York : Bantam Doubleday Dell Books for Young
Readers, cop. 1995. - (Gary Paulsens's world of adventure ; 5). - Oorspr. Nederlandse
uitg.: Heerhugowaard : Kluitman, 1997. - (Reading= cool). - Tekst opgemaakt in het
lettertype Dyslexie.
ISBN 978-90-206-9494-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 12.50
: MN/
: 48 / 320

Na een goede voorbereiding maken de drie vrienden Spud, Rick en JD zich
op voor het beklimmen van de Duivelspiek, een hoge berg in de omgeving.
Hoewel met name het avontuur hen trekt, zijn ze ook benieuwd of ze op
de berg het wrak van een neergestorte bommenwerper zullen ontdekken,
dat zich daar volgens de geruchten sinds de Tweede Wereldoorlog zou
bevinden. Vlot leesbaar, toegankelijk verhaal zonder veel diepgang, waarin
het bergbeklimmen centraal staat. Met kleine zwart-witillustraties bij
ieder hoofdstuk die de belangrijkste gebeurtenissen weergeven, zodat
de wendingen in het verhaal meteen duidelijk worden. Aantrekkelijke
omslagillustratie in meerkleurendruk van drie jongens in een bergachtig
landschap. Achterin staat informatie over de auteur en het eerste hoofdstuk
van 'De zwarte rivier'*. Vanaf ca. 10 jaar. Gedrukt in lettertype Dyslexie.
Redactie
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9-12 jaar Makkelijk lezen
2013-36-0789

Heruitgave

Paulsen, Gary • De zwarte rivier

Gedrukt in lettertype Dyslexie. *zie a.i.'s
deze week.

De zwarte rivier / Gary Paulsen ; gei͏̈ll. door George Schriemer ; [vert. uit het Engels:
Huub Hovens]. - 1D#[1e dr., D]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2013]. - 68 p : ill ; 22 cm. Vert. van: Danger on Midnight river. - New York : Bantam Doubleday Dell Books for
Young Readers, cop. 1995. - (Gary Paulsen's world of adventure). - Oorspr. Nederlandse
uitg.: Heerhugowaard : Kluitman, 1998. - (Reading= cool). - Tekst opgemaakt in het
lettertype Dyslexie.
ISBN 978-90-206-9493-2

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 12.50
: MN/
: 48 / 321

Hoewel Daniël liever net als andere jaren met oom Smitty de Rocky
Mountains intrekt, moet hij deze zomer naar het Adelaarskamp in de
Premonition Mountains. Tot overmaat van ramp treft hij in het kampbusje
zijn grote vijanden Scotty, Brandon en Troy aan. Op weg naar het kamp
raakt de chauffeur de weg kwijt en stort het busje in de rivier. Daarna
volgt een overlevingstocht met Daniël als onbetwiste leider. Voorspelbaar
avonturenverhaal, waarin de gepeste jongen uiteindelijk als held naar voren
komt. De wat onduidelijke, ouderwetse zwart-witillustraties aan het begin
van elk hoofdstuk geven de belangrijkste gebeurtenissen weer, zodat de
wendingen in het verhaal meteen duidelijk worden. Ook het taalgebruik laat
niets te fantaseren over ('De storm wakkerde langzaam aan en gigantische
regendruppels geselden het voortjakkerende busje, dat omsingeld leek te zijn
door een massieve grijze muur waar je niet door heen kon kijken.'). De zinnen
zijn soms erg lang. Achterin staat informatie over de auteur en het eerste
hoofdstuk van 'Duivelspiek'*. Vanaf ca. 10 jaar. Gedrukt in lettertype Dyslexie.
Redactie

2013-31-4256

Pantermüller, Alice • De knotsgekke wereld van Lotte Wirwar
De knotsgekke wereld van Lotte Wirwar : wat een beestenboel! / [tekst] Alice
Pantermüller ; [ill.] Daniela Kohl ; [vert. uit het Duits: Hilde Nagel-Peters]. - Aartselaar ;
[Oosterhout] : Deltas, cop. 2013. - 188 p : tek ; 22 cm. - Vert. van: Mein Lotta-Leben :
Alles voller Kaninchen. - Würzburg : Arena Verlag, cop. 2012.
ISBN 978-90-447-3569-7

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:B
: € 14.95
: 51 / 280

De 10-jarige Lotte Wirwar beleeft ongewone dingen. Misschien heeft dat
te maken met haar Indische blokfluit die steeds weer tevoorschijn komt;
wanneer ze daarop blaast, belandt ze in vreemde situaties. Haar grootste
wens is een huisdier en ze verzint van alles om dat voor elkaar te krijgen.
Dit humoristische verhaal hangt van allerlei bizarre en ongelofelijke situaties
aan elkaar. Het is in de ik-vorm geschreven, als een dagboek, en beslaat
de periode van 1 t/m 17 september. Alles in Lottes leven is een karikatuur:
haar familie, de thuissituatie van haar vriendin, school. Lottes ideeën en
belevenissen zijn hilarisch, maar ze reageert op alles wat haar overkomt als
een ‘normaal’ meisje. De pagina’s zijn gevuld met vele grappige, fantasievolle
stripachtige tekeningen in zwart-wit, vaak met tekstballonnetjes. Ook in de
tekst staan tekeningetjes of emoticons, en de vormgeving van de letters
wisselt. Er is hierdoor veel te zien, maar het kan het lezen enigszins onrustig
maken. De tekst is gedrukt in korte alinea’s, per bladzijde niet meer dan
circa zes zinnen. Komisch kijk- en leesboek, in de stijl van succesvolle series
als 'Het leven van een loser' en 'Dagboek van een muts', maar voor een
iets jongere doelgroep, dat vooral meisjes zal aanspreken. Vanaf ca. 9 jaar.
Drs. A. ten Bruggencate
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2013-26-5989

Pichon, Liz • Superslim (al zeg ik het zelf)
Superslim (al zeg ik het zelf) / Liz Pichon [tekst en ill.] ; vert. [uit het Engels] door Ieske
van Heek. - 1e dr. - Haarlem : Gottmer, 2013. - 320 p : ill ; 24 cm. - (Tom Groot). - Vert.
van: Genius ideas (mostly). - London : Scholastic, 2012. - (Tom Gates ; b. 4).
ISBN 978-90-257-5419-8

In het vierde deel over Tom Groot* spelen de thema’s uit de vorige boeken
weer een rol: zijn rockband (optreden op school en maken van een clip),
op school (de sportdag met een erg enthousiaste meester Fullerman),
talentenshow (met misschien een optreden van de beroemde popgroep
DUDE3), zijn ouders (vooral zijn hardlopende vader) en zijn zus (met groen
haar). Deze thema’s en andere breed uitgemeten problemen worden door
Tom zelf beschreven in een komische en vlotte stijl zonder moeilijke woorden,
die veel kinderen zal aanspreken. Het eenvoudige verhaal bestaat uit
een aaneenschakeling van gebeurtenissen zonder hoofdstukindeling, in
een opvallende lay-out. De bladspiegel wordt bepaald door het vele wit
tussen de regels tekst, die in een schreefloze schrijfletter afgedrukt zijn. De
talrijke uitvergrote woorden, versiersels en kleine stripachtige tekeningen
vormen een vrolijk een aantrekkelijk geheel, dat voortborduurt op de vorige
delen. Ook aantrekkelijk voor minder geoefende lezers. Ook in het Engels
aangeboden.** Vanaf ca. 10 jaar. Felix Meijer

MLP. *'Alles ok (soort van)' (deel 3),
2012-46-1052 (2013/23). **'Genius
ideas (mostly)' (deel 4), 2013-13-2899
(2013/35).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 15.95
: J2/J1/
: 44 / 240

2013-28-1848

Stilton, Thea • Help, we missen een welp!
Help, we missen een welp! / Thea Stilton ; vertaling [uit het Italiaans]: Pauline
Akkerhuis ; coo͏̈rdinatie tekst: Alessandra Berello ; coo͏̈rdinatie redactie: Patrizia Puricelli
en Maria Ballarotti ; eindredactie Italiaanse editie: Marta Vitali ; illustraties: Barbara
Pellizari en Daniele Verzini. - Amsterdam : De Wakkere Muis, 2013. - 180 pagina's :
illustraties, kaarten, plattegronden ; 22 cm. - (Thea Sisters ; 16). - Vertaling van:
Cinque amiche per un leone. - Milano : Edizione Piemme, 2012. - Gebaseerd op een
idee van Elisabetta Dami.
ISBN 978-90-859224-7-6

MLP. 'Viva flamenco' (deel 15),
2013-11-1457 (2013/34).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:B
: € 14.95
: J1/J2/EX/
: 49 / 303

Terwijl de Thea Sisters op fotosafari zijn in het Masai Mara Natuurreservaat
in Kenia, wordt het leeuwenwelpje Mosi ontvoerd. Samen met hun nieuwe
Afrikaanse vrienden gaan ze op onderzoek uit. Zestiende deel over de
Thea Sisters*. De tekst is eenvoudig in korte zinnen met dialoog, maar het
verrassende zit hem vooral in de manier waarop het avontuur wordt gebracht
in een afwisselende lay-out en een grappige typografie: verschillende,
gekleurde lettertypen dansen over de pagina's, terwijl allerlei extra's daar
tussendoor zijn opgenomen. Zo wordt de lezer gevraagd mee te zoeken naar
oplossingen en staan er allerlei korte stukjes informatie tussen het verhaal
door over Kenia. Achterin nog enkele bladzijden over o.a. safari, recepten
en wat spelletjes en puzzels. Vlotte, stripachtige tekeningen vullen daarbij
alle bladzijden van het boek. Een populaire uitgave die meisjes zeker zal
aanspreken. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Redactie
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9-12 jaar Gedichten
2013-11-0977

Ik • Ik zoek een woord
Ik zoek een woord : 167 gedichten over taal om van A tot Z te verslinden / gekozen
door Hans & Monique Hagen ; ill. van Deborah van der Schaaf. - Amsterdam [etc.] :
Querido, 2013. - 185 p : ill ; 25 cm
ISBN 978-90-451-1538-2

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J Nederlands 875
: 26 Gedichten en Versjes
: € 19.95
: 44 / 286

Een dichter werkt met taal, zoals een timmerman met hout. Taal is dan ook
een veel voorkomend onderwerp in gedichten. Hans en Monique Hagen
zochten vier jaar lang de mooiste en opvallendste gedichten over taal bij
elkaar. Sommige gedichten zijn een spel met de betekenis of klank van
woorden of spelen met de typografie. Andere belichten vanuit verschillende
invalshoeken de rol van taal in de communicatie tussen mensen. Taal is een
machtig instrument, maar is vaak ook ontoereikend: bijvoorbeeld als je een
woord zoekt om je liefde voor iemand uit te drukken. Dergelijke thema's
komen mooi naar voren door de wijze waarop de gedichten naast elkaar
zijn geplaatst. Het ene gedicht vult het andere gedicht aan of belicht het
thema vanuit een nieuwe invalshoek. De bloemlezing bevat gedichten uit de
jeugdliteratuur en de literatuur voor volwassenen, o.a. van Joke van Leeuwen,
Willem Wilmink, K. Schippers, Jan Hanlo en M. Vasalis. De illustraties, een
combinatie van zwart-witfoto's en -tekeningen, zijn net als de gedichten zelf
een spel met vorm en betekenis. Lesideeën en/of achtergrondinformatie voor
gebruik in het basis- en voortgezet onderwijs zijn te vinden op de website van
de samenstellers. Vanaf ca. 9 t/m 13 jaar. Ingeborg Hendriks
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Strips
2013-41-3778

Besson, Fred • Mata-Mata
Mata-Mata / scenario: Didier Crisse ; tek. & inkleuring: Fred Besson ; [vert. uit het
Frans: Xmed]. - 1e dr. - Genk : Daedalus, 2013. - 48 p : gekleurde ill ; 31 cm. (Cogitatio. Kalimbo ; 1). - Vert. van: Mata-Mata. - MC Productions, 2012. - (Kalimbo).
ISBN 978-90-881044-9-7

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 8.95
: 49 / 254

Op de savannen in oostelijk Afrika verlaat de oude olifantenleider Kalimbo
zijn groep om aan zijn laatste reis te beginnen. Onderweg sluit zijn vriend,
de oude leeuw Makoussa, zich bij hem aan. Elders blijft de eigenwijze jonge
zebra Mata-Mata achter om te spelen en raakt zijn kudde kwijt. Op hem
wordt vervolgens gejaagd door verschillende dieren: een luipaard, een kudde
hyena's en een groep apen. Gelukkig komen Kalimbo en Makoussa met
hulp van twee vogels en ondanks een stel domme struisvogels succesvol
tussenbeide. Het verhaal doet zowel qua sfeer als verhaal enigszins aan
de film The Lion King denken. Een mooi getekend (met niet te veel details)
humoristisch stripverhaal dat in zachte savannentinten is ingekleurd. Jonge
(vanaf een jaar of 10) en oudere lezers zullen na lezing uitkijken naar een
volgend onafhankelijk te lezen deel. W.M. Bruins-Jorna

2013-46-1861

Bloz, ... • Dino's
Dino's : kijk uit voor kolossale gags! / scenario Arnaud Plumeri ; tekeningen Bloz ;
[vertaling uit het Frans]. - Eerste druk. - Antwerpen : Ballon, [2013]. - 46 pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - 3: / inkleuring Mae͏̈la Cosson ;vertaling:BOOM!. Oorspronkelijke Franse uitgave: Bamboo, 2011.
ISBN 978-94-621-0075-6

*2012-41-3419 (2012/49).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 6.50
: 2 / 224

Dinosaurussen blijven populair. Er worden nog steeds nieuwe skeletten
ontdekt. Die opgravingen leveren verse informatie over deze interessante
oerhagedissen. De aparte paleontoloog Indino Jones zorgt voor de humor
in deze gagstrip. De wetenschappelijke informatie is op een speelse manier
verwerkt in de eenpagina-strips. Kleurige, karikaturale tekeningen, met om
de pagina korte informatie over een dinosoort. Aan het einde een pagina met
een verklarende woordenlijst. Leuk voor lezers vanaf ca. 9 jaar. Los leesbaar
van het vorige deel (2012)*. Karin van Wylick
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Strips
2013-40-3099

Conrad, Didier • Asterix bij de Picten
Asterix bij de Picten / tekst Jean-Yves Ferri ; tek. Didier Conrad ; inkleuring: Thierry
Mébarki, Murielle Leroi, Raphae͏̈l Delerue ; vert. [uit het Frans]: Frits van der Heide. Paris : Les Éditions Albert René, cop. 2013. - 48 p : gekleurde ill ; 29 cm. - (Asterix ;
35). - Vert. van: Astérix chez les Pictes. - Paris : Les Éditions Albert René, 2013. - Aan
de kop van de titelpagina: Goscinny en Uderzo presenteren een avontuur van Asterix.
ISBN 978-2-86497-269-3

V/J-AANBIEDING.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: st
:B
: € 6.49
: MN/EX/
: 47 / 242

Dit avontuur van Asterix en Obelix is van de hand van twee nieuwe auteurs,
maar Uderzo heeft wel over hun schouder meegekeken. Het onafscheidelijke
tweetal is in de winter aan het strandjutten, als ze een ijsklomp vinden
met daarin een man. Na ontdooiing blijkt die een Pict te zijn uit Schotland:
MacAdam. Zijn stem is hij kwijt, maar Panoramix geneest hem. Asterix
en Obelix besluiten hem terug te brengen naar Schotland. Daar blijkt hij
kandidaat te zijn voor het koningschap, maar hij wordt dwarsgezeten door
MacAber, die met hulp van de Romeinen zelf de troon wil bestijgen en
bovendien de verloofde van MacAdam wil inpikken. Veel woordspelingen
en grappen over Schotse clichés zoals whisky, het paalwerpen, kilts met
ruitpatronen en het monster van Loch Ness. Liefhebbers van de serie zullen
nauwelijks een breuk ervaren met de tekenstijl van Uderzo. Voor een breed
publiek van vrijwel alle leeftijden. Peter Turk

2013-46-1956

Heruitgave

Uderzo, A. • Asterix en de Noormannen

V/J-AANBIEDING.

Asterix en de Noormannen / tekst van René Goscinny ; tekeningen van Albert
Uderzo ; vertaling [uit het Frans]: Frits van der Heide. - Paris : Hachette, [2013]. 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Asterix ; 9). - Vertaling van: Astérix et
les Normands. - Paris : Dargaud, 1967. - Aan de kop van de titelpagina: Goscinny en
Uderzo presenteren een avontuur van Asterix. - Oorspronkelijke Nederlandse uitgave:
Amsterdam : De Gei͏̈llustreerde Pers, 1971. - (Een avontuur van Asterix de Gallie͏̈r ; 11).
ISBN 978-2-01-210131-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 6.49
: 1 / 262

Herdruk van een deel uit een wereldwijd zeer gewaardeerde humoristische
stripserie met scenario's van Rene Goscinny, waarin het verhaal alleen
maar functioneert als kapstok om een aantal grappen aan op te hangen. De
verhalen zijn daardoor steeds tamelijk eenvoudig en de uitslag staat van
tevoren vast: Asterix en Obelix volbrengen een moeilijke opdracht en kunnen
op de laatste bladzijde hun avontuur afsluiten met een gigantisch feestmaal.
De brede waardering voor de 'Asterix-albums' wordt veroorzaakt door de
verschillende lagen waaruit het verhaal en de grappen zijn opgebouwd. Ze
zitten vaak als een soort dubbele bodem verborgen in allerlei situaties en
nevenintriges, die met de verhalen als zodanig niet zoveel meer te maken
hebben. Ook de karikaturale tekeningen bevatten dit soort zaken. Daardoor
hebben de verhalen zowel de jongere als de oudere lezer iets te bieden. In
deze nieuwe editie is de vertaling aangepast; herlezers zal het opvallen dat
diverse (vertrouwde) namen veranderd zijn. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Strips
2013-46-1941

Heruitgave

Uderzo, A. • Asterix en de Olympische Spelen

V/J-AANBIEDING.

Asterix en de Olympische Spelen / tekst van René Goscinny ; tekeningen van Albert
Uderzo ; vertaling [uit het Frans]: Frits van der Heide. - Paris : Hachette, [2013]. - 48
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Asterix ; 12). - Vertaling van: Astérix aux
Jeux Olympiques. - Paris : Dargaud, 1968. - Aan de kop van de titelpagina: Goscinny en
Uderzo presenteren een avontuur van Asterix. - Oorspronkelijke Nederlandse uitgave:
Amsterdam : Amsterdam Boek, 1971. - (Een avontuur van Asterix de Gallie͏̈r ; 14).
ISBN 978-2-01-210090-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 6.49
: 1 / 263

Herdruk van een deel uit een wereldwijd zeer gewaardeerde humoristische
stripserie met scenario's van Rene Goscinny, waarin het verhaal alleen
maar functioneert als kapstok om een aantal grappen aan op te hangen. De
verhalen zijn daardoor steeds tamelijk eenvoudig en de uitslag staat van
tevoren vast: Asterix en Obelix volbrengen een moeilijke opdracht en kunnen
op de laatste bladzijde hun avontuur afsluiten met een gigantisch feestmaal.
De brede waardering voor de 'Asterix-albums' wordt veroorzaakt door de
verschillende lagen waaruit het verhaal en de grappen zijn opgebouwd. Ze
zitten vaak als een soort dubbele bodem verborgen in allerlei situaties en
nevenintriges, die met de verhalen als zodanig niet zoveel meer te maken
hebben. Ook de karikaturale tekeningen bevatten dit soort zaken. Daardoor
hebben de verhalen zowel de jongere als de oudere lezer iets te bieden.
Redactie

2013-42-4847

Heruitgave

Wijn, Piet • De verwende prinses

Ingenaaide editie; zie voor de gebonden
editie a.i.'s deze week.

De verwende prinses / tekst: Thom Roep ; tekeningen: Piet Wijn ; inkleuring: Studio
Leonardo ; tekst dossier: Jan Willem de Vries ; redactie: Rob van Bavel, Meerten
Welleman. - Dossier editie. - [Oosterhout] : Don Lawrence Collection, [2013]. - VIII,
46 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Douwe Dabbert ; 1). - Dit album is
in samenwerking met Catawiki verschenen in een gelimiteerde uitgave van 150
exemplaren, genummerd en gesigneerd door Thom Roep. - Oorspronkelijke uitgave:
Haarlem : Oberon, 1977. - Eerder verschenen in Donald Duck. - Beeldverhaal.
ISBN 978-90-888613-6-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 7.95
: 2 / 284

In de tijd van kastelen, musketten, pruiken en koetsen is de verwende
prinses Pauline een ettertje voor haar omgeving. Haar liefhebbende vader
zoekt een opvoeder. Als de goedmoedige dwerg Douwe Dabbert haar om te
beginnen een pak voor de broek geeft omdat ze hem pootje lichtte, wordt
hij aangenomen. Op een voettocht door het land beleven ze van alles, tot
een ontvoering door de boef Ludo Lafhart toe. Met Douwe's toverknapzak
redt Pauline de ontvoerden uit de catacomben en komt ze gelouterd terug
aan het hof. Cartoonesk semi-realistische tekeningen, verbeterd ingekleurd.
Destijds zijn de verhalen in acht landen verschenen, maar werden door de
critici zeer verschillend beoordeeld, van 'oubollig' tot 'hoog niveau'. Verzorgde
heruitgave van een in 1975 voor het eerst in Donald Duck gepubliceerd en in
1977 als album verschenen verhaal. Simpel verhaaltje, toch onderhoudend
door gedoseerde slapstick humor. Voor vanaf een jaar of 10, maar met
de zes pagina's historische uitleg (alleen in de hardcover editie) zeker
ook mikkend op het jeugdsentiment van de vroegere Donald Duck-lezers.
Dr. H.A. ten Hove
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Tijdschriften
2013-49-5360

Hoe • Hoe overleef ik... druk, druk, druk?
Hoe overleef ik... druk, druk, druk? / creatief hoofdredacteur Francine Oomen ;
uitvoerend hoofdredacteur Jolanda Dreijklufft ; eindredacteur Annemarie de Haas ;
aan dit nummer werkten mee: Lotte Aerts, Petra Baan, Gerlinde de Geus, Margreet
de Heer, Jiami Jongejan, Evelyn Jongman, Maki , Sarah-Lotte Rietdijk, Marlies
Ruijter, Deborah van der Schaaf, Ingeborg Schavemaker, Jan Paul Schutten, Rogier
Veldman, Karin Wesselink, Caroline Westdijk, Corien van Zweden. - Amsterdam :
Weekbladpers Media, [2013]. - 91 pagina's : illustraties ; 25 cm. - (Hoe overleef ik...,
ISSN 1877-1416 ; Nr. 6)

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 604.6
: 02 Lichaam en Gezondheid
: € 3.95
: 2 / 291

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 415.4
: 01 Geestelijk leven
: € 3.95
: 45 / 250

Niet alleen volwassenen hebben het vaak druk, maar kinderen ook! Het
zesde in 2013 verschenen nummer van het tijdschrift 'Hoe overleef ik...'
gaat over wat stress is en wat je ertegen kunt doen. Dit keer staat er een
interview in met auteur Manon Sikkel, bekend van 'Izzy Love'. Qua thema's en
stijl sluit het blad aan bij de populaire 'Hoe overleef ik'-boeken van Francine
Oomen. Het richt zich vooral op meisjes en heeft allerlei rubrieken. 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. Voor lezers vanaf ca. 11 jaar. Redactie

2013-39-2614

Hoe • Hoe overleef ik... zonder inspiratie?
Hoe overleef ik... zonder inspiratie? / [creatief hoofdred. Francine Oomen ; uitvoerend
hoofdred. Jolanda Dreijklufft ; eindred. Annemarie de Haas ; aan dit nummer werkten
mee: Lotte Aerts ... et al.]. - Amsterdam : Weekbladpers Media, 2013. - 91 p : ill ; 25
cm. - (Hoe overleef ik... , ISSN 1877-1416 ; Nr. 5)

Het vijfde in 2013 verschenen nummer van het tijdschrift 'Hoe overleef ik...'
staat in het teken van inspiratie. In het kader van het vijfjarig bestaan van
het tijdschrift blikken zes meisjes terug op hun oorspronkelijke plannen en
wordt Francine Oomen zelf weer eens geïnterviewd. Qua thema's en stijl
sluit het blad aan bij de populaire 'Hoe overleef ik'-boeken van Francine
Oomen. Het richt zich vooral op meisjes en heeft allerlei rubrieken. 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. Voor lezers vanaf ca. 11 jaar. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Engelse boeken
2013-35-0544

Collins, Tim • Diary of Dorkius Maximus in Egypt
Diary of Dorkius Maximus in Egypt / Tim Collins ; [ill. by Andrew Pinder ; ed. by Sophie
Schrey ... et al.]. - London : Buster, 2013. - 191 p : ill ; 20 cm
ISBN 978-1-78055-028-2

De jonge Dorkius Maximus wordt door Julius Caesar uitgenodigd mee te
reizen naar Egypte, omdat hij dezelfde leeftijd heeft als Ptolemy, de leider
van Egypte. Maar Ptolemy blijkt een vervelend mannetje en Dorkius krijgt de
tip om Cleopatra, de zus van Ptolemy, aan Caesar te koppelen om zodoende
Ptolemy weg te sturen. Leuk, humoristisch verteld verhaal in dagboekvorm
door Dorkius. Gedrukt in een schrijfletter en voorzien van veel grappige
zwart-witte cartoonachtige illustraties. Om het dagboekidee verder vorm
te geven staan er soms inktvlekken op de pagina’s, krassen en vouwen.
Het verhaal zelf is al onderhoudend, maar de lezer krijgt ook op een zeer
toegankelijke wijze veel informatie over deze historische reis van Caesar en
het leven in het oude Egypte. Eerder verscheen 'Diary of Dorkius Maximus'*.
Ook in het Nederlands verschenen: 'Het dagboek van Nurdius Maximus in
Egypte'**. Vanaf ca. 10 jaar. Mac Steenaart

*2013-24-3344 (2013/35).
**2013-27-0439 (2013/46).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engehi
:B
: € 11.95
: 2 / 315

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 576
: 17 Dieren
: € 17.95
: 2 / 329

2013-44-5602

Forbes, Scott • How to be a dinosaur hunter
How to be a dinosaur hunter : your globe-trotting, time-travelling guide / by Scott
Forbes ; ill. by James Gulliver Hancock. - 1st ed. - Footscray, VIC [etc.] : Lonely Planet,
2013. - 160 p : ill ; 28 cm. - (Not-for-parents). - Ontworpen door Weldon Owen in
samenw. met Lonely Planet. - Met index.
ISBN 978-1-74321-907-2

Een boek over de vele verschillende dinosauriërs die in de loop van miljoenen
jaren op vele plaatsen op aarde geleefd hebben, en over wat daar de laatste
paar eeuwen van teruggevonden is. Bovendien staat het vol aanwijzingen
over hoe je zelf restanten of eieren van dino’s zou kunnen vinden (en in
welke musea je vondsten kunt bewonderen). Wetenschappelijk en historisch
is een en ander zeer verantwoord. Daarnaast bevat het boek veel grappige
aanwijzingen om zelf op jacht te gaan naar dino’s. De teksten vol intrigerende
wetenswaardigheden, understatements en taalgrapjes spreken de jonge lezer
rechtstreeks aan en boeien tot de laatste bladzijde. Ook de vele duidelijke
tekeningen bevatten naast zoölogische bijzonderheden veel humoristische
details. Mooie lay-out waarbij overzichtelijke tekstblokjes en de illustraties
goed over de bladzijden verdeeld zijn. Met uitgebreid register. Een ontzettend
geestig en interessant ‘handboek’ voor ‘dinojagers’; voor dinoliefhebbers
vanaf ca. 8 t/m 12 jaar. Virgi Smits-Beuken
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Engelse boeken
2013-18-5781

Pichon, Liz • Tom Gates is absolutely fantastic (at some things) *'Genius ideas (mostly)' (deel 4),
Tom Gates is absolutely fantastic (at some things) / by Liz Pichon. - [Reprint]. London : Scholastic Children's Books, [2013]. - 249 pagina's : illustraties ; 20 cm. (Tom Gates ; [b. 5]). - 1e druk: 2013.
ISBN 978-1407134512

Tom Gates schrijft en tekent een dagboek vol over alles wat op school en thuis
gebeurt. Vooral de komende werkweek (van drie dagen) met veel activiteiten
houdt hem bezig. Grotendeels omdat hij, zoals gewoonlijk, is vergeten om
zijn inschrijfformulier aan zijn ouders te geven. Het lukt hem toch nog om
mee te gaan en de hilarische avonturen die hij dan beleefd worden op zeer
humoristische wijze verteld en getekend. Deel vijf uit de serie 'Tom Gates',
waarvan het volgende deel al weer wordt aangekondigd. Er zijn zeer veel
grotere en kleinere illustraties in de vorm van kindertekeningen en doodles
van Tom. Er worden verschillende lettertypes door elkaar heen gebruikt
en ook de verdeling van de zinnen over de pagina’s varieert. Het verhaal
is technisch en inhoudelijk afgestemd op jonge lezers (basisschool), door
korte zinnen en eenvoudig taalgebruik. Door de verschillende bladspiegels
is het boek zeer aantrekkelijk om te lezen en zal het ook tegenstribbelende
lezers overhalen. Het is al na een paar jaar Engels te lezen. Vanaf ca. 10 jaar.
Fred Koekoek
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2013-13-2899 (2013/35).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: engesc
:B
: € 10.95
: 2 / 351
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Informatieve boeken
2013-35-0232

Paske, Els te • De schat in ons hart
De schat in ons hart : bijbelverhalen in een ander licht : voor kinderen vanaf zes jaar /
Els te Paske ; met ill. van Wilma te Paske ; [red.: Jaap Verheij]. - Amsterdam : Cichorei,
cop. 2013. - 221 p : ill ; 23 cm
ISBN 978-94-917480-1-1

V/J-AANBIEDING.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 222
: 27 Religie
: € 24.50
: 50 / 312

De schrijfster wil een brug slaan tussen de traditionele Bijbelverhalen en een
meer spirituele benadering hiervan. In de inleiding legt ze uit dat universele
waarden in elk leven belangrijk zijn, of ze nu gedragen worden door religie
of niet. Dit uitgangspunt biedt veel ruimte voor alles wat een mens diep in
zijn hart kan voelen en ervaren. Omdat dit boek voor kinderen is bedoeld,
begint elk hoofdstuk met een voor hen eenvoudige en herkenbare situatie.
Daarna volgt een Bijbelverhaal dat aansluit bij het voorbeeld. Zo komen
de prachtige verhalen tot leven, ook voor niet-gelovigen. De illustraties
in pastelkleuren mogen dan qua anatomie niet perfect zijn, ze sluiten wat
sfeer en situatie betreft goed aan bij de verhalen. Met een inleiding en
uitgebreide en waardevolle toelichting bij de verschillende verhalen van
vijftig bladzijden voor ouders/opvoeders. Ook staat er een overzicht in van de
vindplaatsen in de Bijbel, die doorloopt tot op de binnenzijde van het omslag.
De auteur gaf jarenlang religieuze vorming in het christelijk basisonderwijs.
De bladspiegel oogt erg vol en er is een vrij klein lettertype gebruikt. Het
omslag doet vrij volwassen aan. Waarschijnlijk komt het onder begeleiding
(vanaf ca. 6 jaar) het beste tot zijn recht, eventueel zelf lezen vanaf ca. 10
jaar. Annelies Vossen

2013-41-3843

Noort, Annelou van • Geld
Geld : alles! wat je wilt weten / Annelou van Noort ; tekstredacteur Nathalie van
Dal-van Helvoirt. - Eerste druk, eerste oplage. - Heesch : Tip & Top projectenbureau,
[2013]. - 78 pagina's : illustraties ; 23 × 25 cm
ISBN 978-90-815774-0-3

Dit kleurrijke geldboek bestaat uit vier delen: ‘Toen’ over de geschiedenis van
geld, ‘Euro’ over de Europese Unie en de euro, ‘Weet’ over banken, pinnen
en mobiel betalen, en ‘Slim’ over zaken als verdienen, uitgeven, sparen,
belastingen en verzekeringen. Elk deel bevat drie tot zeven hoofdstukken.
De auteur kiest voor een brede insteek: ook onderwerpen als reclame,
de streepjescode, boodschappen doen, het loonstrookje en bruto/netto
komen aan bod. Soms lijkt de informatie (zoals uitleg over wat zakgeld is)
bedoeld voor 10- tot 12-jarigen, ook door de foto’s van jonge kinderen.
Andere onderwerpen, zoals administratie, studiekosten, vaste lasten en
bijbaantjes zijn juist interessant voor 16-plussers. Als naslagwerk schiet
het boek tekort door het ontbreken van een register en een gedetailleerde
inhoudsopgave met hoofdstuktitels. Ook de drukke vormgeving met een
mix van foto's, kaders en korte teksten in veel verschillende lettertypen en kleuren vergemakkelijkt het opzoeken niet. Dat is jammer, want de auteur is
wel in staat om geldzaken op een toegankelijke manier uit te leggen. Vanaf
ca. 10 t/m 13 jaar. Annet Huizing
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Voor deze, wel erg ruime, doelgroep zijn
er vrij weinig boeken over geld.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 345.1
: 10 Mens en Maatschappij
: € 12.95
: 5 / 259
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Heinsman, Edda • Zoek het uit!
Zoek het uit! : het Klokhuisboek over onderzoek / Edda Heinsman. - Amsterdam :
Moon, cop. 2013. - 127 p : ill ; 24×24 cm. - Uitg. in samenw. met Het Klokhuis.
ISBN 978-90-499-2581-9

Vrij kloeke, kleurrijke uitgave over onderzoek doen door kinderen die
ergens graag het fijne van willen weten. Gebaseerd op het populaire
televisieprogramma Het Klokhuis. Onderzoek doen wordt geplaatst in
de wetenschappelijke traditie, in de zin dat je toegepast onderzoek
kunt doen, waarvan je de uitkomsten meteen praktisch kunt gebruiken.
Maar je kunt ook fundamenteel onderzoek doen, omdat je het thema zo
interessant vindt. Er zijn onderzoekers die gebruikmaken van o.a. een
computer, microscoop, robots of enorme diepzeeboren. Onderzoekers
gaan methodisch te werk. Onderzoek doen is erg leuk, uitkomsten worden
gepresenteerd of gepubliceerd. Je kunt zelfs universitair opgeleid worden tot
onderzoeker. In dit voor kinderen bijna onuitputtelijke kijk- en leesboek komen
onderzoeksthema's aan de orde als: Hoe klein is het kleinste deeltje?, Hoe
groeien mensen?, Hoe is taal ontstaan? en Hoe was het klimaat vroeger?. De
thema's worden boeiend gebracht met kernachtige tekstblokjes, proefjes en
visuele elementen als gekleurde kopjes, tekstvergrotingen en kaders. Verder
veel kleurenillustraties (foto's en tekeningen), tijdbalken, tabellen e.d. Geen
register. In dezelfde opzet verschenen meerdere uitgaven*. Aanwinst voor
thuis, school of bij talentprogramma's. Vanaf ca. 11 jaar. Mart Seerden

*het laatst verscheen 'Het Klokhuisboek
over sport en wetenschap',
2011-46-0032 (2012/22).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 507
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 16.95
: J3/J4/EX/
: 44 / 271

SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 532.5
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 9.95
: J3/J4/
: 45 / 254

2013-39-2397

Ark, Frank van • Einstein voor kids
Einstein voor kids : 63 wetenschappelijke proefjes (die écht werken) met huis-, tuinen keukenmateriaal / [tekst] Frank van Ark ; [ill.] Geert Gratama ; [samenst.: Lab-K2 ;
eindred.: Frank Noë Uitgever]. - Baarn : Forte, cop. 2013. - 71 p : ill ; 21×21 cm
ISBN 978-90-5877-469-9

De 63 proefjes in dit boek kun je gewoon met huis-tuin-en-keukenmateriaal
uitvoeren: een melkpak, een teiltje of een boterham met pindakaas. Het
zijn deels bekende proefjes, zoals vuur maken met een vergrootglas of
statische elektriciteit opwekken met een ballon, en deels minder bekende
zoals ‘plastic’ maken van melk. Bij elke proef staan de benodigdheden en een
beschrijving. Ook wordt bij de meeste proefjes uitgelegd welk (natuurkundig)
verschijnsel eraan ten grondslag ligt, zoals oppervlaktespanning. Hier
en daar staat een kader met ‘Heb je hier ook wat aan?’ Daarin lees je
bijvoorbeeld hoe je met een hevel een aquarium leeg kunt laten stromen.
Juist die praktische toepassing is interessant; daarom is het jammer dat deze
kaders niet bij elke proef staan. De uitleg is helder en toegankelijk en de
vormgeving is overzichtelijk met pagina’s in rustige kleuren en goed leesbare
tekst in kadertjes. Wel veel samengestelde zinnen en regelmatig worden
afbrekingsstreepjes gebruikt. De cartooneske tekeningen zijn instructief
en grappig. Kortom, een leuk boekje voor kinderen (en volwassenen) om
thuis of in de klas te knutselen met wetenschap. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.
Annet Huizing
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Masson, Claudine • De wondere wereld van het heelal
De wondere wereld van het heelal / Claudine & Jean-Michel Masson ; [vert. uit het
Frans: Marjan Lindt]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop. 2013. - 254 p : ill ; 25
cm. - Vert. van: Copain du ciel. - Milan, cop. 1999. - Ondertitel op omslag: Het grote
info- en doeboek over sterren, planeten en alles wat je in de ruimte kunt ontdekken. Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-447-3655-7

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 552
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 19.95
: 2 / 290

Mooi vormgegeven, rijke uitgave vol informatie, feiten en weetjes,
gecombineerd met opdrachten rondom de verkenning van het heelal. In
compacte hoofdstukken wordt er op heel gevarieerde wijze ingegaan op het
heelal in het algemeen, de wijze waarop het heelal verkend kan worden en
hoe er gegevens uit het heelal gegenereerd kunnen worden. Er is aandacht
voor o.a. zon en maan, sterrenstelsels, planeten en sterrenbeelden. Heel
bijzonder is de achtergrondinformatie bij de benamingen voor sterren
en sterrenstelsel en de historische oorsprong van hun naamgeving. De
informatie wordt aangereikt in korte, soms pittige tekstblokjes, aangevuld
met honderden haarscherpe kleurenfoto's en -tekeningen, doe-opdrachten,
beelden van sterrenstelsels en schematische weergaven. Zeer de moeite
waard zijn de mooie, seizoengebonden sterrenatlassen, waarop je duidelijk
kunt zien hoe sterren per seizoen ten opzichte van elkaar van positie
veranderen. In de bijlage zijn opgenomen: informatie over beroepen, weetjes,
adressen, woordenlijst, register en verantwoording. Wat een magnifiek boek
voor nieuwsgierige kinderen om uren in te lezen en ermee aan de slag te
gaan. Voor thuis, school enz. Vanaf ca. 12 jaar. Mart Seerden

2013-26-5079

IZonnestelsel • iZonnestelsel
iZonnestelsel / [vert. uit het Engels: Loes Brouwer]. - Utrecht : Tirion, cop. 2013. - [30]
p : ill ; 24×27 cm. - Vert. van: iSolar system. - London : Carlton Books, 2013. - Utg. in
samenw. met WPG Uitgevers België/Manteau.
ISBN 978-90-5210-915-2

Bij dit stevige boek hoort een gratis app, te downloaden op een tablet of
smartphone (Apple en Android), voor een virtuele reis door de ruimte. Het
boek heeft een drukke bladspiegel met vele foto’s en tekstjes in een witte
letter op een zwarte achtergrond. Zo is een interface nagebootst, met
navigatieknoppen. Op elke pagina staat tekst in kaders (grijs en in kleur),
waardoor niet meteen duidelijk is in welke volgorde hij moet worden gelezen.
Onderwerpen zijn: de planeten, de maan, planetoïden en Mars. Rode draad is
de (toekomstige) ruimtevaart en het onderzoek naar buitenaards leven. De
teksten zijn vrij moeilijk voor de doelgroep. Een blauw kader met de letters
AR (Augmented Reality) geeft aan dat het tablet boven het boek moet worden
gehouden voor o.a. 3D-animaties van planeten, om Marsverkenner Curiosity
te besturen en in te zoomen op het maanoppervlak. Ook het toekomstige
ruimtestation Nautilus is in 3D te bekijken, en kinderen kunnen spelen met
de omloopsnelheid van planeten. De app biedt iets extra’s, maar het boek
kan ook op zichzelf staan. Er is geen inhoudsopgave, woordenlijst, register en
paginanummering. In dezelfde opzet verscheen 'iDinosaurus'. Vanaf ca. 9 t/m
12 jaar. Jannie van der Leer
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*zie a.i.'s deze week. Tekst en illustraties
beginnen/eindigen op de binnenzijden
van het omslag.
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Wijnberg, Rudy • Meer over weer
Meer over weer : leer hoe jij het weer kan voorspellen! / in samenwerking met Helga
van Leur, bekend van het RTL Weer ; tekst: Rudy Wijnberg ; illustraties: Aglaia van der
Kroon. - Eerste druk, september 2013. - Amsterdam : Kids Marketeers B.V., 2013. - 62
pagina's : illustraties., kaarten ; 16 × 21 cm
ISBN 978-94-621-6024-8

Oblong uitgave met achterin enige
invulpagina's.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 555
: 16 Natuur en Milieu
: € 9.95
: 5 / 272

In dit oblong boek wordt kennisgemaakt met alles wat met het weer te maken
heeft. Zo komen in negen hoofdstukken aan bod: de atmosfeer, luchtdruk,
wind, wolken, onweer, noodweer, seizoenen, klimaten en meteorologie.
Moeilijke woorden zijn niet geschuwd, omdat volwassenen die ook vaak
gebruiken bij praatjes over het weer en/of de weersverwachtingen. Deze
moeilijke termen worden meestal uitgelegd in de tekst zelf en/of in duidelijke,
ook schematische, kleurentekeningen. Regelmatig staan er proefjes in,
bijvoorbeeld om zelf meetapparatuur te maken, zodat je de theorie kunt
toetsen aan de praktijk. Achterin staan een quiz om je kennis te testen en een
voorbeeld van een 'weerdiploma'. Daarna kun je aan de slag om zelf het weer
voor de volgende dag te voorspellen en te evalueren. Daarvoor zijn enige
invulpagina's beschikbaar. Door het handzame formaat kunnen kinderen
het boek gemakkelijk mee naar buiten nemen om de weersomstandigheden
te bestuderen. Leerzaam boekje over het weer van een meteorologe en
televisiepresentratrice van het weer voor school en thuis. Vanaf ca. 8 t/m 11
jaar. I. de Jong-Smoor

2013-26-5078

IDinosaurus • iDinosaurus
iDinosaurus / [vert. uit het Engels: Wilma Paalman]. - Utrecht : Tirion, cop. 2013. [30] p : ill ; 24×27 cm. - Vert. van: iDinosaur. - London : Carlton Books, 2013. - Uitg. in
samenw. met WPG Uitgevers België/Manteau.
ISBN 978-90-5210-914-5

Fraai uit- en vormgegeven uitgave over de dinosaurus die geen echte nieuwe
informatie bevat. De uitgave onderscheidt zich echter door het feit dat een
viertal dino’s tot leven gebracht kan worden, nadat via een Apple of Android
aangestuurde tablet of telefoon een gratis app is gedownload. Via deze app
kun je met de camerafunctie inzoomen op vier blokken in het boek. Zo komt
een dinosaurus tot leven door hem uit een kist of ei te laten komen. Deze 3Ddino beweegt zich nog wel vrij houterig, kan brullen en met een joystickje uit
het programma wat bewegen. Voor de doelgroep is dat natuurlijk even leuk,
maar de speelmogelijkheden zijn nog beperkt. De teksten zijn echter moeilijk
en bevatten veel moeilijke woorden. Omdat het om zeer korte tekstblokken
gaat, zal daarom veel informatie de doelgroep ontgaan. Het lijkt erop dat
het boek vooral gebouwd is rond de app ‘die de echte en virtuele wereld
samen wil brengen’ maar dat zal echt nog verder uitgewerkt moeten worden
om te blijven boeien. Er is geen inhoudsopgave aanwezig. In dezelfde opzet
verscheen 'iZonnestelsel'*. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Mac Steenaart
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*zie a.i.'s deze week. Tekst en illustraties
beginnen/eindigen op de binnenzijden
van het omslag.
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Heruitgave

Tyberg, Son • De leukste natuurgids voor avontuurlijke
kinderen

Inhoudelijk ongewijzigde herdruk met
nieuwe titel en omslag. *zie a.i.'s deze
week voor een herdruk.

De leukste natuurgids voor avontuurlijke kinderen / [tekst: Son Tyberg ; ill.: Paul De
Becker ; foto's: IMA Pictures ... et al.]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop. 2013.
- 128 p : ill ; 21 cm. - Op omslag: De ontdekking. - Oorspr. titel: Junior natuurgids. 2001. - Met reg.
ISBN 978-90-447-3875-9

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 577.1
: 16 Natuur en Milieu
: € 12.50
: 51 / 318

Handzame natuurgids over de wereld van planten en dieren voor
avontuurlijke kinderen. De uitgave is onderverdeeld in vier hoofdthema's.
De eerste is 'De voorbereiding', o.a. over wat neem je mee. Het tweede
thema 'Dieren observeren' geeft in bijna veertig hoofdstukjes algemene
informatie (waar, wanneer en hoe) en specifieke informatie over verschillende
dieren (o.a. vos, kikker, mier, strandbewoners) op verschillende plaatsen
(bos, weiland, poel en zee). Het derde thema 'Planten onderzoeken' gaat
over de plantenwereld, o.a. bomen, bloemen, vruchten, zaden, zwammen
en de natuurkeuken. Tenslotte zijn er doetips om bv. een nestkastje, een
insectenhotel of een natuurmuur te maken. Elk hoofdstuk beslaat een of twee
pagina's met korte tekstblokjes, (veel) eenvoudige tekeningen in kleur en
een enkele kleurenfoto of schema. Het taalgebruik is niet altijd gemakkelijk.
In kort bestek wordt er ook vrij veel informatie gegeven. De overzichtelijke
lay-out en af en toe een doeactiviteit maken het geheel echter behapbaar.
Met register. In dezelfde opzet verscheen 'Het leukste survivalhandboek
voor jonge outdoorhelden'*. Deze inhoudelijk ongewijzigde heruitgave
nodigt uit tot het (zelf)ontdekken van de dieren- en plantenwereld. Voor
natuuronderzoekers vanaf ca. 9 jaar. Hannelore Rubie

2013-13-3061

Harvey, Derek • Superdieren
Superdieren : de grootste, snelste, gevaarlijkste wezens ter wereld / Derek Harvey ;
[vert. uit het Engels Corrie van den Berg ; revisie Emilie Descamps]. - Tielt : Lannoo,
cop. 2013. - 255 p : ill ; 31 cm. - Vert. van: Super Nature. - London : Dorling Kindersley,
cop. 2013. - Met reg.
ISBN 978-94-01-40935-3

Groot formaat uitgave.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 592.3
: 17 Dieren
: € 19.99
: J3/J4/
: 44 / 272

Grote, dikke en rijk geïllustreerde uitgave over honderd dieren die opvallen
vanwege hun anatomie, snelheid, kracht, gedrag of bijzondere zintuigen,
zoals de mestkever als topgewichtheffer en de pistoolgarnaal die harde
knallen produceert. Zoogdieren, reptielen, amfibieën, vogels, vissen en
ongewervelden, alle soorten komen aan bod, inclusief recordhouders: de
snelste graver, de hoogste vlieger, het zwemkanon en het slijmerigste dier.
Gestart wordt met een interessante ‘biologieles’ van tien pagina’s over
leefgebieden, classificatie van dieren, evolutie, lichaamsbouw en leefwijzen.
Het boek bevat meer beeld dan tekst. De tekst staat in korte blokjes en
bijschriften en bevat soms moeilijke woorden die niet in de woordenlijst
staan (bv. equivalent, mimicry, ontbeert). Het kost enige moeite om de
grafiekjes met feiten en cijfers goed te begrijpen. Maar verder is het een
prachtige uitgave met veel (pagina)grote kleurenfoto’s (soms in close-up,
de dieren komen levensecht over), tekeningen en doorsnedes van dieren
en interessante informatie met een hoog 'wow'-gehalte. Met register,
woordenlijst en lijst met afkortingen. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. Annet Huizing
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Jackson, Tom • Spot het insect
Spot het insect / Tom Jackson ; [vert. uit het Engels door: Henk Breedveld]. - Utrecht :
Tirion Natuur, cop. 2013. - 112 p., [4] p. stickers : ill ; 19 cm. - Vert. van: Spot the bug.
- London : Pinguin, 2013. - Met reg.
ISBN 978-90-5210-910-7

Deze handzame insectengids in zakformaat helpt kinderen diverse soorten
insecten te herkennen en op te sporen. In de inleiding wordt het verschil
tussen insecten en spinachtigen verduidelijkt, worden de mogelijke
vindplaatsen aangegeven en verschillende manieren van voedselopname
besproken. Ook gedaantewisselingen en vervellen komen aan bod.
Afgesloten wordt met een verklarende woordenlijst. Daarna volgen beknopte
beschrijvingen van allerlei insecten en spinachtigen die voorkomen in
Noord-Europa. Deze leven in huizen, tuinen, velden, vijvers, bossen en
zandgebieden: in nesten of onder stenen en bladeren; in struiken, mesthopen
of boomgaarden; in muren en onder daken. Alleen of in groepen, vliegend,
zwevend en kruipend. De informatie wordt gegeven in beknopte, goed
leesbare teksten in een duidelijke letter. In een kleinere letter staat soms
wat detailinformatie. Van alle diertjes is een kleurenfoto toegevoegd, waarbij
bepaalde onderdelen worden benoemd. Symbolen met leefgebied, voedsel
en grootte zijn gemakkelijk af te lezen. Tussendoor informatie over vleugels
en vliegen, geluiden, jonge insecten en vermommingen. Register in zeer
kleine druk. Meer dan honderd insectenstickers kunnen na het spotten
op de juiste plaats in het boekje worden geplakt*. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.
S.E. van Zonneveld

Vanwege de smalle binnenmarge wordt
dit boekje in hard plastic uitgevoerd
zodat geen afbeeldingen wegvallen.
*de meegebonden inplakplaatjes zijn
niet essentieel voor de informatie en
vormgeving.
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Winkelprijs
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: J 597.8
: 17 Dieren
: € 9.95
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2013-24-3767

Guillain, Charlotte • Naar de haaien
Naar de haaien / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken-Kolmer]. Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2013. - 32 p : ill., krt ; 25 cm. - (Lees mij!. In het
wild). - Vert. van: Shocking sharks. - London : Raintree, cop. 2013. - (Walk on the wild
side series). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-620-2042-9

Er zijn vele soorten haaien, van klein tot reusachtig groot, maar de witte haai
is de grootste vleesetende vis die er bestaat. Ontdek hoe deze geweldige
jager te werk gaat. De subserie ‘In het wild’* van de makkelijk lezen serie
'Lees-mij' geeft basisinformatie over de leefwijze van wilde dieren. In dit
deel over de witte haai laten prachtige actiefoto’s in kleur zien dat het om
een sterk en energiek roofdier gaat. De overzichtelijke hoofdstukjes van een
dubbele pagina bestaan voor driekwart uit veelzeggend beeldmateriaal,
begeleid door zes- tot achtregelige teksten op een gele achtergrond.
Behandeld worden uiterlijk, leefgebieden, jachttechniek, superscherpe
zintuigen en babyhaaien. Kleine gekleurde kaders (sommige met pijl)
benoemen onderdelen van het dier, geven nadere uitleg, of bevatten een
weetje. Moeilijke woorden zijn vetgedrukt en worden achter in het boek
in een woordenlijst uitgelegd. Inhoudsopgave en register zijn aanwezig,
evenals verwijzingen naar boeken, twee links naar filmpjes van Schooltv en
een website. Het ‘Lees mij!-logo’ geeft aan dat het leesniveau toegankelijk
is; de uitgave heeft dan ook het vignet Makkelijk Lezen. Een goede eerste
kennismaking voor kinderen vanaf ca. 8 t/m 11 jaar, ook voor hen die moeite
hebben met lezen. S.E. van Zonneveld
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MLP. Voorzien van het vignet Makkelijk
Lezen. *zie a.i.'s deze week voor nog
een deel uit deze nieuwe, nu tweedelige
subserie van 'Lees-mij'.
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Guillain, Charlotte • Jagers met arendsogen
Jagers met arendsogen / Charlotte Guillain ; [vert. uit het Engels: Karin BenekenKolmer]. - Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2013. - 32 p : ill., krt ; 25 cm. - (Lees mij!.
In het wild). - Vert. van: Soaring eagles. - London : Raintree, cop. 2013. - (Walk on the
wild side series). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-620-2043-6

Dit boek zoomt in op de arend. Het is een verzorgde, handzame uitgave
uit de reeks 'In het wild'* binnen de uitgebreide makkelijk-lezen-serie ‘Lees
mij!’. We lezen onder andere hoe de roofvogels eruitzien, waar ze leven en
hoe ze jagen en vliegen. De geboden informatie is helder, kernachtig en is
geschreven op een toegankelijk leesniveau met eenvoudig woordgebruik.
Moeilijke, in de tekst vetgedrukte woorden staan in de woordenlijst achterin.
De kleurrijke lay-out is erg overzichtelijk en komt aantrekkelijk over. De
vetgedrukte en omkaderde tekst van ongeveer vijf zinnen in grote letters
wordt ondersteund met prachtig kleurenfoto’s. In de foto's staan hier en daar
kaders met toelichtingen (woorden, zinnen of wist-je-datjes). Achterin vinden
we tips voor enige toepasselijke boeken en websites en een register. De serie
‘Lees mij!’, herkenbaar aan een logo, leent zich bij uitstek om kinderen te
inspireren die moeite hebben met lezen. De uitgave heeft dan ook het vignet
Makkelijk Lezen. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. S. Mulders

MLP. Voorzien van het vignet Makkelijk
Lezen. *zie a.i.'s deze week voor nog
een deel uit deze nieuwe, nu tweedelige
subserie.
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: J 598.8
: 17 Dieren
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: J3/J4/
: 48 / 362

2013-26-5943

Soury, Gérard • Dolfijnen
Dolfijnen / foto's: Gérard Soury ; tekst: Yves Paccalet ; [vert. uit het Frans: Eef
Gratama]. - Haarlem : Gottmer, cop. 2013. - 63 p : ill ; 30 cm. - (Beest in beeld). Vert. van: Les dauphins. - Paris : Éditions De La Martinière, cop. 2010. - (Portraits
d'animaux).
ISBN 978-90-257-5477-8

Dit deel uit de serie ‘Beest in beeld’* brengt het leven van de walvisachtigen,
en dan met name de dolfijn, onder de aandacht. Het grote boek start met een
introductie waarin de specifieke kenmerken van deze zeezoogdieren genoemd
worden. Vervolgens wordt aan de hand van vele paginagrote kleurenfoto’s en
korte teksten steeds een onderwerp besproken. De ontstaansgeschiedenis, de
aanpassing aan het water, verschillende soorten (o.a walvissen en de orka),
de ademhaling, zintuigen, de intelligentie, maar ook de jacht, het voedsel,
de voortplanting en de omgang met en de bedreiging door de mens komen
beknopt aan de orde. Er is gebruikgemaakt van eenvoudige, maar soms lange
zinnen in verschillende vrij grote lettertypes. De tekst is ruim opgezet. De
foto’s (zonder bijschrift of extra commentaar) zijn, mede door hun grootte,
prachtig om te zien. Ze staan vrijwel los van de teksten. Er is geen register
opgenomen. De informatie boeit, maar is erg algemeen waardoor het geschikt
is als leuke eerste kennismaking. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Jacolien Zwart
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*zie a.i.'s deze week voor het andere
deel uit deze nieuwe serie die voor een
iets jongere doelgroep is. Groot formaat
uitgave.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.91
: 17 Dieren
: € 12.95
: MN/
: 45 / 258
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Oranje • Het Oranje Kruis jeugdboekje
Het Oranje Kruis jeugdboekje. - 1e dr., 1e opl. - Amersfoort : ThiemeMeulenhoff, 2013.
- 93 p : ill ; 30 cm. - [Theorie]: / [red. Marijke van Ooijen ... et al. ; eindred. Petra Vos ...
et al. ; ill. Studio Fraaj]. - Omslag vermeldt: De officie͏̈le handleiding voor eerste hulp
door jeugd.
ISBN 978-90-06-92176-2

*2011-51-4070 (2012/23). **worden niet
op a.i. aangeboden.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 614.82
: 02 Lichaam en Gezondheid
: € 13.95
: 50 / 326

Cursus/studieboek (A4-formaat), bedoeld als basisboek bij de cursus Jeugd
Eerste Hulp. Terwijl in de voorganger van deze uitgave 'Jeugd Eerste Hulp'*
alle benodigde leerstof voor het diploma Jeugd EHBO was opgenomen in
64 bladzijden, is nu gekozen voor een forse uitbreiding van de leerstof en
wel zo dat er bij veel onderwerpen dichter wordt aangeleund tegen het
Oranje Kruisboekje voor volwassenen. Voor de doelgroep duidelijk moeilijke
onderwerpen (o.a. reanimatie, shock, oververhitting, onderkoeling en
het aanleggen van verbanden als drukverbanden om pols en enkel) zijn
uitgebreid meegenomen. De leerstof is te verdelen en selectief aan te bieden
aan de specifieke doelgroep. Jeugdwerkboekjes voor 8 tot 10- jarigen en
10 jaar en ouder zijn apart te bestellen**; gebruik hiervan bij een cursus
wordt aangeraden, want verwerking in deze uitgave is niet mogelijk. De
tekst is duidelijk en vlot leesbaar, veelal ondersteund door eenvoudige
passende illustraties, waarbij de weer opgenomen stappenplannen (o.a. bij
noodvervoersgreep van Rautek, stabiele zijligging en bloedneus) hun nut
zullen bewijzen. Nieuw zijn de 'weetjes' hier en daar, die meer zeggen dan de
paginagrote kleurenillustraties. Vooral in klassikaal verband te gebruiken in
het basisonderwijs, vanaf ca. 9 jaar. J.A. Venema

2013-35-0263

Hunter, Nick • Alles over de Olympische Winterspelen
Alles over de Olympische Winterspelen / Nick Hunter ; vertaling [uit het Engels]: Karin
Beneken ; eindredactie: Jannie van der Leer & Annet Huizing. - Etten-Leur : Corona,
Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties, kaarten ; 27 cm. - Vertaling
van: The Winter Olympics. - Heinemann, 2013. - Met literatuur opgave, register.
ISBN 978-94-617-5073-0

MLP. *2012-05-1575 (2012/18).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 616.15
: 09 Sport en Spel
: € 11.00
: J3/J4/EX/
: 51 / 323

Ingezoomd wordt op de Olympische Winterspelen. We lezen over de
geschiedenis ervan, over de veranderingen vanaf de eerste Spelen in 1924,
de verschillende sporten op ijs en sneeuw, de Paralympische Winterspelen
en over enige schandalen. Afgesloten wordt met een overzicht van de
sporten die in Sotsji in 2014 te zien zijn en een medaillespiegel van 1924 tot
2010. De geboden informatie is helder en kernachtig en geschreven op een
toegankelijk leesniveau met eenvoudig woordgebruik. Vetgedrukte woorden
verwijzen naar de lijst met 'moeilijke woorden'. De uitgave is overzichtelijk
en oogt aantrekkelijk. De korte teksten – hier en daar in gekleurde kaders
gezet – is gedrukt op een witte ondergrond en wordt ondersteund met mooie
kleurenfoto’s. Er is een vrij grote letter gebruikt. De foto’s zijn allemaal
voorzien van een korte toelichting. Voor in het boek staat een duidelijke
inhoudsopgave; achterin tips voor bijpassende boeken, websites met QRcodes en een register. Eerder verscheen van dezelfde auteur ook een boek
over de Olympische Spelen. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor
kinderen die moeite hebben met lezen. S. Mulders
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Gifford, Clive • Mijn eerste voetbalboek
Mijn eerste voetbalboek / Clive Gifford ; foto's: Michael Wicks ; Nederlandse vertaling
[uit het Engels]: Hilde Nagel-Peters. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, [2013]. - 48
pagina's : foto's ; 29 cm. - Vertaling van: My first football book. - London : Kingsfisher,
©2012. - Met register.
ISBN 978-90-447-3604-5

MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 619.12
: 09 Sport en Spel
: € 12.95
: 5 / 274

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 619.14
: 09 Sport en Spel
: € 12.50
: 49 / 331

Alles wat je altijd al over voetbal wilde weten, is zo’n beetje in dit boek
opgenomen. Niet alleen de regels van het spel komen voorbij, maar ook
de kleding en schoenen die voetballers moeten dragen, de warming-up,
beroemde voetballers maar vooral ook baltechnieken. Koppen, passen,
scoren, keepen, ruimte maken, stiftballetjes: het wordt allemaal beschreven
in hoofdstukken van twee pagina's. Bij de korte teksten staan veel, al
dan niet omkaderde, kleurenfoto’s waarop veel jongens te zien zijn maar
gelukkig ook enige meisjes. De lezer wordt in de tekst voortdurend met
je aangesproken, hetgeen de betrokkenheid vergroot. Er zijn vrij grote
lettertypes gebruikt. In elk hoofdstuk is een tip in een kader opgenomen.
Achterin zijn een verklarende woordenlijst en een register opgenomen.
Misschien had het oorspronkelijk Engelse boek nog aangevuld kunnen worden
met informatie over beroemde Nederlandse voetballers, maar dat is dan ook
het enige minpuntje. Heerlijk boek voor enthousiaste voetballiefhebbers of
voor kinderen die aan voetbal willen gaan doen. Aanbevolen voor sportieve
lezers vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook voor hen die moeite hebben met lezen.
B. Handgraaf

2013-11-0985

Ajax • Ajax kinderjaarboek
Ajax kinderjaarboek. - [Ed.] 2013-2014 / Edward van de Vendel ; [foto's Gerard van
Hees ... et al.]. - Amsterdam [etc.] : Querido, 2013. - 76 p ; 25 cm. - Verschijnt jaarlijks.
ISBN 978-90-451-1546-7

Waarom is Frank de Boer zo’n goede trainer? Hoe bereidt aanvoerder Siem
de Jong zich voor? En wie zijn de bazen van Ajax? Dit is geen fanboek met
gemakzuchtig bij elkaar geraapte praatjes en plaatjes. De auteur heeft
veel gelezen over Ajax en uitgebreid gesproken met spelers en stafleden.
Het resultaat is een leesboek boordevol interviews (vraag-antwoord) en
portretten, uitspraken en lijstjes, en veel kleurenfoto’s. De voetballers
vertellen persoonlijke zaken (‘Er kwam een lange tijd waarin ik me alleen
voelde’) en de auteur sluit aan bij de belevingswereld van kinderen. Zo wordt
gedetailleerd de dag beschreven waarop Jamy (9) met een van de spelers het
veld op mocht lopen. Verder onder meer: een voorwoord van Daley Blind, de
Denen bij Ajax, talent van de toekomst, het vrouwenelftal en gezonde voeding
(met tips voor kinderen). De bladspiegel is vol, maar het onderscheid tussen
lopende tekst en kadertekst is duidelijk. Een inhoudsopgave ontbreekt; de
hoofdstuktitels staan in een rode balk boven aan de pagina’s. Het register
bevat vooral de namen van (oud-)spelers. Op het omslag staat dat er elk jaar
een dergelijk kinderjaarboek van Ajax zal verschijnen. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.
Annet Huizing
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Oomen, Francine • Doe-het-zelf knutselboek
Doe-het-zelf knutselboek / Francine Oomen ; illustraties: Annet Schaap en Petra Baan.
- Amsterdam : Querido, 2013. - 61 pagina's : illustraties ; 25 cm. - De artikelen in dit
boek zijn eerder verschenen in het Hoe overleef ik...-tijdschrift.
ISBN 978-90-451-1625-9

SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 624.9
: 08 Hobby's
: € 9.95
: J3/J4/EX/
: 50 / 327

Kun je niet overleven... zonder telefoonhoesje, walnoten, sfeer of zonder
(lief) cadeautje, mooi gedekte tafels of stempels? Dan moet je dit boek lezen
en met de knutselideeën aan de slag, dan kun je de wereld (weer) aan!
In dit doe-het-zelf knutselboek vertelt Rosa (bekend van de ‘Hoe overleef
ik’-boeken) eerst over basismaterialen en knutsel-survivaltips. Daarna
volgen een twintigtal knutselideeën waar de meeste kinderen mee uit de
voeten kunnen. Ze verschenen eerder in het tijdschrift 'Hoe overleef ik'. Het
boek bevat eenvoudige ideeën met alledaagse materialen, die duidelijk en
stapsgewijs met foto's worden uitgelegd. Er is ook ruimte voor recycleknutsels
In de tekst wordt de lezer rechtstreeks aangesproken. Aangezien het vooral
knutsels betreft die je dagelijks kunt gebruiken, zal het zeker in de smaak
vallen bij kinderen. Overal waar geknutseld wordt, zal deze uitgave van pas
komen, zoals op school, thuis, bij kinderopvang en verenigingen waar (ook)
geknutseld wordt. Aantrekkelijk en speels vormgegeven uitgave van een
echte veelschrijfster die geen verdere introductie behoeft; uitgave die een
goede aanvulling is op het ‘Hoe overleef ik’- assortiment. Vanaf ca. 8 t/m 12
jaar. Hannelore Rubie

2013-23-2550

Watt, Fiona • Zelf wenskaarten maken
Zelf wenskaarten maken / Fiona Watt ; [vert. uit het Engels: Katleen Olaerts]. Antwerpen : Manteau, cop. 2013. - 61 p : ill ; 29 cm. - Vert. van: Making cards. London : Usborne, cop. 2010. - (Art ideas). - Oorspr. uitg.: 2006. - Met reg.
ISBN 978-90-02-25056-9

Vrij grote uitgave.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 624.3
: 08 Hobby's
: € 12.95
: 52 / 327

Bijna dertig ideeën om zelf wenskaarten, uitnodigingen en bedankkaarten te
maken en te versturen in eigengemaakte enveloppen. Verjaardagskaarten,
3D-kaarten, kaarten met pop-up gebouwen, dieren, bloemen en
ruimtevaarders als een bedankje of uitnodiging. De werkwijze van elke kaart
wordt stap voor stap uitgelegd in korte teksten in een vrij grote letter en
met kleurenfoto’s. In de inleiding wordt uitleg gegeven over het gebruik
van de verschillende soorten papier, materialen en verftechnieken. Door de
beknoptheid is dit echter niet altijd duidelijk. Boven aan elke pagina wordt
aangegeven welke materialen er nodig zijn voor het maken van de kaart,
maar ook dat is vaak niet volledig. Het uiteindelijke resultaat van iedere
kaart en allerlei variaties daarop zijn te zien in een collage van kleurenfoto’s.
Deze mooie, verzorgde uitgave in A4-formaat heeft stevig, ietwat glanzend
papier en een kleurrijke en speelse, maar wat drukke bladspiegel. De
gevorderde knutselaar kan zelf met de ideeën aan de slag gaan, maar soms
is ondersteunende hulp van volwassenen nodig. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.
Marjon Meijers
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Leuke • Leuke scoubidou knutsels
Leuke scoubidou knutsels / Nederlandse vertaling [uit het Duits]: Yvonne van 't HulAalders. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, [2013]. - 48 pagina's : illustraties ; 22 cm.
- (Kids creatief). - Vertaling van: Knotenspaß mit Scoubidou. - Stuttgart : Frechverlag
GmbH, ©2012. - Ondertitel op omslag: Knoop zelf de vrolijkste figuurtjes.
ISBN 978-90-447-3832-2

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 624.9
: 08 Hobby's
: € 6.99
: 2 / 293

Scoubidous zijn geknoopte figuurtjes van helder gekleurde, plastic
scoubidoutouwtjes. Met tekeningen en duidelijk instructies worden de
basisknopen met vier en zes touwtjes beschreven. Heb je scoubidoutouwtjes,
houten kralen (voor eventueel een hoofd), wiebeloogjes en draad om
bepaalde delen te verstevigen, dan kun je de vrolijke figuurtjes in dit boek
maken. Zo worden bv. een sissende slangenpen, donzig leeuwenpaartje
en een kleurrijke clown gemaakt. Bij elk figuurtje staat een opgave
van het materiaal, een stapsgewijze uitleg in tekst en een paginagrote
kleurenfoto van het eindresultaat. Er is een vrij klein lettertype gebruikt. Deze
uitgave maakt deel uit van de reeks 'Kids creatief'. Met deze eenvoudige
knooptechniek ontstaan onder andere lieveheersbeestjes, bonte slakken,
kikkers of vissen, maar ook versierde pennen en boekenleggers. Als kinderen
de basisknopen kennen, kunnen ze zelf verder gaan experimenteren met
deze kleurige plastic touwtjes om nieuwe figuren te maken. Vanaf ca. 10 jaar.
Lies Dijkstra-Kingma

2013-23-2553

Bull, Jane • Knuffelzachte dieren
Knuffelzachte dieren : zelf schattige diertjes naaien en breien / Jane Bull ; [fotogr.:
Andy Crawford ; vert. uit het Engels: Emmy Middelbeek]. - Antwerpen : Manteau,
cop. 2013. - 79 p : ill ; 29 cm. - (Steek-voor-steek). - Vert. van: Animals made by me. London : Dorling Kindersley, cop. 2013. - Met reg.
ISBN 978-90-02-25068-2

Dit vrij grote, kleurrijke boek bevat een groot aantal creatieve ideeën
voor het maken van knuffelbeestjes. Kinderen kunnen ze, met wat hulp,
zelf breien of maken met vilt of katoenen stofjes. Bij elke beschrijving
staan genummerde afbeeldingen voorzien van een korte tekst. Achter in
het boek wordt uitleg gegeven over de naaisteken (met de hand, geen
naaimachine) die bij de verschillende werkstukken worden toegepast en
hoe je moet leren breien. De patronen kunnen met doorschijnend papier
worden overgetrokken of - voor grotere knuffelbeesten - daarna met een
kopieerapparaat worden vergroot. De stapsgewijze uitleg is duidelijk, evenals
de mooie en duidelijke kleurenfoto's bij de tekst. Achterin, aan de binnenzijde
van het omslag, is een register opgenomen. Op dezelfde plaats voorin
staan enige patronen. In de serie 'Steek-voor-Steek' verscheen eerder qua
uitvoering de vergelijkbare uitgave 'Steek voor steek': naaien, breien, haken
en borduren voor beginners'*. Het geheel is een vrolijk gekleurd en eigentijds
boek voor kinderen vanaf ca. 10 jaar, met hulp van ouderen vanaf ca. 8 jaar.
H.W.L. Keus-Asveld
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*2012-26-4206 (2013/02). Beide
binnenzijden van het omslag zijn
bedrukt.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 625.3
: 08 Hobby's
: € 14.95
: J3/
: 48 / 365
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Wilschut, Hans • Wonderwel
Wonderwel : over drinkwater, drollen en draaiende magneten / idee & inhoud: Hans
Wilschut ; tekstbijdragen: Annet Huizing ; ill. Rianne van Duin. - 1e dr. - Amsterdam :
Wonderwel Projecten, 2013. - 32 p : ill ; 27 cm
ISBN 978-90-820381-0-1

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 640.1
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 14.95
: 51 / 328

Lees en leer super veel over drinkwater, riolering, elektriciteit, voedsel,
aardgas en afval, en ook nog op een erg leuke manier! Al in de inleiding
wordt de lezer over deze dagelijkse zaken aangesproken. Op een speelse
manier wordt vervolgens, via vragen als 'Waar komt de elektriciteit vandaan?'
en 'Beschrijf de weg die jouw plas aflegt', de basiskennis gepeild. Hierna
komen de eerder vermelde thema’s een voor een aan bod. Bij elk thema
vinden we telkens eerst een speels, met veel kleur opgemaakte pagina
met informatieblokken, 'WonderWelWeetjes', feiten en verhelderende,
simplistische en soms schematische illustraties. Op de vervolgpagina
staan steeds in een soort collage interviews, geschiedenisweetjes in een
krantenartikel, opdrachten (‘zoek-het-uit!’), feiten, cijfers en internetlinks.
Bovendien geeft de ‘Alwetoloog’ antwoord op een aantal prikkelende,
bijpassende vragen. Afgesloten wordt met een grote kijkplaat en een nawoord
van de auteur met o.a. enige conclusies. Enkele vragen die kinderen na het
lezen kunnen beantwoorden zijn: Raakt ons water ooit op? Hoe oud is ons
water? Welke weg legt het voedsel af? Deze leerzame en zeer uitnodigende
uitgave voor o.a. school geeft veel informatie in gevarieerde vormen en is
geschikt voor kinderen vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. S. Mulders

2013-11-1086

Naus, Reggie • Het grote piratenboek
Het grote piratenboek / Reggie Naus ; met tekeningen van Mark Janssen. Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2013]. - 89 pagina's : illustraties ; 28 cm + 1
schatkaart en 1 stickervel. - Bijlagen ontbrekenPPN:290792495.
ISBN 978-90-216-7186-4

Op anekdotische wijze wordt verslag gedaan over het piratenleven. Het
verschil tussen de echte piraat en het beeld van de piraat zoals dat door de
filmwereld is gecreëerd wordt daarbij heel duidelijk. Diverse weetjes over
piraten komen aan de orde, zoals verschillende piratenvlaggen, kanonnen,
het beroven van handelsschepen, piratenkleding en schatten. Ook wordt
kort iets verteld over een zevental beroemde piraten. Het taalgebruik is
redelijk eenvoudig, de zinnen zijn niet al te lang. Wel vrij veel tekst op een
bladzijde in duidelijke, vette en ook cursieve lettertypes op stevig helderwit
papier. Hoofdstukken zijn onderverdeeld in korte subhoofdstukjes, soms
onderbroken door perkamentachtige kaders met leuke piratenweetjes. De
verhalen over beroemde piraten zijn gedrukt in twee kolommen, met daarbij
een paginagroot kleurenportret. Het boek is mooi geïllustreerd met kleine
en grote gekleurde tekeningen. Elk hoofdstuk eindigt met een paginagrote
en een dubbele paginagrote kleurenillustratie. Bevat een alfabetische
begrippenlijst van belangrijke piratenwoorden. Achterin zit er in een envelop
een schatkaart en stickervel*. Leuk humoristisch informatief boek van een
auteur die al veel piratenverhalen heeft geschreven. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Ria Scholten-Boswerger
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*worden niet meegeleverd.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 658.2
: 20 Geschiedenis
: € 17.95
: J3/J4/EX/
: 1 / 285
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Bie, Ceciel de • Met Vincent aan het werk
Met Vincent aan het werk / Ceciel de Bie ; met ill. van Georgien Overwater ; [concept,
tekst Ceciel de Bie ... et al ; coördinatie Geri Klazema ; red. Nienke Denekamp]. Amsterdam : Van Gogh Museum Publicaties, cop. 2013. - 74 p : ill ; 31 cm
ISBN 978-90-476-1398-5

Tekenen en schilderen met hulp van een beroemd kunstenaar uit het
verleden? Het kan! Deze grote, prachtige uitgave leidt ons door het leven
van Vincent van Gogh. Er wordt van alles verteld over de materialen die hij
gebruikte, de ideeën die hij had en de werkwijzen die hij hanteerde. De reis
door zijn leven is erg leerzaam: er wordt steeds een verbinding gelegd met
het heden. Onderwerpen die in 18 hoofdstukken aan bod komen, zijn onder
andere: materialen, de overgang van tekenen naar schilderen, perspectief,
kleur, zelfportretten en het stilleven. De korte teksten in vrij grote letters,
die algemene informatie geven of bij de illustraties horen, zijn goed op de
doelgroep afgestemd. De lezer, die met je wordt aangesproken, wordt door de
vele gestelde vragen er actief bij betrokken. Tussendoor staan aanlokkelijke
doe-opdrachten, waar de tekenende of schilderende lezer mee aan de slag
kan. De tekst wordt ondersteund met vele heldere afbeeldingen van zijn werk
en andere kleurenillustraties. Prachtige uitgave van Ceciel de Bie, die voor
'Inkt*' een Vlag en Wimpel 2011 kreeg. Zeer de moeite waard voor jonge
kunstliefhebbers, met hulp vanaf ca. 8 jaar, zelfstandig vanaf ca. 10 jaar.
S. Mulders

MLP. *2010-10-2626 (2010/42). Groot
formaat uitgave.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 736.7
: 21 Beeldende kunst
: € 19.95
: 48 / 367

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 763
: 08 Hobby's
: € 14.99
: 50 / 333

2013-25-4899

Raes, Evy • Kijk! Spelen met fotografie
Kijk! Spelen met fotografie / Evy Raes ; met ill. van Britt Raes. - Tielt : Lannoo, cop.
2013. - 55 p : ill ; 25 cm
ISBN 978-94-01-40960-5

Kinderen leren spelenderwijs om foto's te maken van alledaagse
onderwerpen. Experimenteren is hierbij het uitgangspunt: zonder
theoretische uitleg ervaren wat er gebeurt als je de camera op verschillende
manieren gebruikt. Gestart wordt met een kort overzicht van benodigdheden
en de meest elementaire knoppen op het toestel. Daarna volgen allerlei
praktijkopdrachten, waarin kinderen worden uitgenodigd om te spelen
met kleuren, indeling, licht, reflecties, macro-foto's, collages, omlijstingen
en andere creatieve toepassingen. Elke opdracht wordt op een pagina
beschreven via zeer korte stapsgewijze instructies, die eenvoudig te
volgen zijn. De begeleidende kleurrijke, getekende illustraties in primitieve
stijl beslaan het grootste deel van de ruimte. Ze geven het boek een
aantrekkelijke uitstraling en maken duidelijk wat de bedoeling is van de
verschillende opdrachten. Er is geen inhoudsopgave of register aanwezig.
De auteur is fotografe en geeft workshops aan kinderen. Op een website
staan nog meer opdrachten en kun je je foto's delen. Geschikt als doeboek
waarmee kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.
Arnout Cosman
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Informatieve boeken
2013-28-1428

Deary, Terry • Eindeloze Egyptenaren
Eindeloze Egyptenaren / Terry Deary ; geïllustreerd door Martin Brown ; Nederlandse
vertaling [uit het Engels]: Astrid Staartjes. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2013]. 234 pagina's : illustraties ; 19 cm. - (Waanzinnig om te weten. Junior). - Vertaling van:
Awful Egytians. - London : Scholstic Children's Books, ©2013. - (Splats, hats and lots of
rats!).
ISBN 978-90-206-0566-2

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog een
deel uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 922.1
: 20 Geschiedenis
: € 9.95
: J3/J4/
: 1 / 290

‘Hier volgt de gruwelijke geschiedenis van die grandioze Egyptenaren uit de
oudheid.’ Zo begint dit deel uit de serie ‘Waanzinnig om te weten. Junior’*.
Inderdaad, veel gruwelijke feiten, maar ze worden luchtig opgediend. Farao’s,
piramides, goden en flink wat moord en doodslag passeren de revue, met
opdrachtjes tussendoor: woorden om op de juiste plek te zetten, quizjes en
een test (‘Zou jij een oud-Egyptische dokter kunnen worden’?). De nadruk
ligt op wetenswaardigheden, minder op het grote verband, maar de inhoud
kan wel interesse opwekken voor geschiedenis. Het is bijvoorbeeld leuk om te
lezen hoe mummiemakers tot de beste technieken kwamen. De schrijfstijl is
opvallend los, met grapjes, alliteraties (‘maffe mummies’) en een laconieke
toon: ‘De eerste mummies werden alleen in doeken gewikkeld, om daarna
alsnog vrolijk weg te rotten’. De lezer wordt vaak direct aangesproken
(‘Hoeveel weet jij van …’). Het boek is opgemaakt in zwart-wit met grote
letter en vrij weinig tekst per pagina. Geïllustreerd met cartoons en strips in
zwart-wit. Met uitgebreid register. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Annet Huizing

2013-28-1427

Deary, Terry • Razende Romeinen
Razende Romeinen / Terry Deary ; geïllustreerd door Martin Brown ; Nederlandse
vertaling [uit het Engels]: Bies van Ede. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2013]. 239 pagina's : illustraties ; 19 cm. - (Waanzinnig om te weten. Junior). - Vertaling van:
Rotten Romans. - London : Scholastic Children's Books, ©2013. - (Splats, hats and lots
of rats).
ISBN 978-90-206-0565-5

MLP. *zie a.i.´s deze week voor nog een
deel uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 923.4
: 20 Geschiedenis
: € 9.95
: J3/J4/
: 1 / 291

De serie 'Waanzinnig om te weten' is al jaren een populaire en toegankelijke
boekenreeks om kinderen bekend te maken met o.a. geschiedenis. Met
veel humor en illustraties wordt verteld over verschillende onderwerpen.
Aangezien deze serie specifiek bedoeld is voor kinderen vanaf 10 jaar, is er
nu ook een junior variant* gestart voor, volgens de uitgever, 'vanaf 7 jaar'.
Voor de tekst is een grote letter gebruikt en er zit veel wit tussen de regels.
De zwart-witte cartoons en strips bieden welkome verstrooiing. Ondanks de
grappen en losse elementen zoals quizzen, is het informatiegehalte echter
hoog. In deze uitgave worden de Romeinen behandeld. De deelonderwerpen
zijn divers: (gemene) keizers, recepten, sport, religie, oorlog en jeugd
passeren de revue. De schrijver is goed ingevoerd in de materie en biedt
weetjes die je niet snel in reguliere geschiedenisboeken vindt, maar die wel
een boeiend beeld geven van de besproken samenleving. Juist de variatie
aan onderwerpen houdt de jonge lezer vast, ook diegenen die niet graag
lezen, maar wel van alles willen weten. Tot slot volgen een originele quiz
en een uitgebreid register. Voor kinderen van 7 jaar is de stof te pittig
en het taalgebruik te moeilijk, eerder geschikt vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Gerben Pelgröm
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Informatieve boeken
2013-20-0785

Macdonald, Fiona • Wees blij dat je geen middeleeuwse ridder
bent!
Wees blij dat je geen middeleeuwse ridder bent! : een harnas dat je liever niet draagt /
geschreven door Fiona Macdonald ; gei͏̈llustreerd door David Antram ; ontworpen
door David Salariya ; [red.: Karen Barker Smith ; vert. uit het Engels: Karin Beneken
Kolmer]. - Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2013. - 32 p : ill ; 25 cm. - Vert. van: You
wouldn't want to be a medieval knight. - Brighton : The Salariya Book Company, cop.
2004. - Met reg.
ISBN 978-94-620-2041-2

*zie a.i.'s deze week voor 'Wees blij dat
je geen samoerai bent!'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 925
: 20 Geschiedenis
: € 13.95
: J3/J4/
: 47 / 329

Je moet er toch niet aan denken een middeleeuws ridder te zijn? Als je dit
boek gelezen hebt, bedenk je je wel tien keer. Als je ridder wilde worden,
moest je aan heel wat eisen voldoen: het hielp om uit de juiste familie te
komen, je moest als kleine jongen (meisjes konden geen ridder worden) al
vroeg bij een ridder in de leer, je moest een eed van trouw afleggen, in een
harnas kunnen vechten, met grote zware wapens kunnen omgaan, dapper
zijn en uitstekend paard kunnen rijden. En tot overmaat van ramp werd je
meestal ook niet ouder dan vijftig jaar. In dit realistische en grappige verhaal
wordt de lezer aangesproken alsof hij van plan is zelf ridder te worden. Elke
pagina is erg leuk geïllustreerd met stripachtige kleurenillustraties. Tevens is
telkens een handige hint opgenomen. Je hoeft je bijvoorbeeld geen zorgen te
maken als je in het buitenland sterft, want je lichaam wordt in brandenwijn
gedompeld en naar huis gestuurd. Hoe prettig is dat! Dit geweldige boek
bevat een woordenlijst en een register. In dezelfde opzet en onder de noemer
'Wees blij...' verschenen van verschillende auteurs meerdere uitgaven*. Wil
je hoe dan ook ridder worden, lees dan dit boek. Aanbevolen voor iedereen
ouder dan ca. 9 jaar. B. Handgraaf

2011-12-1669

Damen, Robbert • Van Napoleon tot Euromunt
Van Napoleon tot Euromunt / [redactie: Studio Stampij ; illustraties: Robbert Damen ;
eindredactie: Corinne van Roozendaal]. - Heemstede : Big Balloon, [2013]. - 64
pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm. - (Van toen tot nu : canon van de Nederlandse
geschiedenis ; dl. 2). - Op voorkant omslag: Venster 26 tot en met 50. - Met index.
ISBN 978-90-478-0240-2

*deel 1: 2011-12-1668 (2013/29).
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 931
: 19 Nederland
: € 14.95
: 51 / 337

Ook het tweede deel* van de canon van de Nederlandse geschiedenis wordt
op eenvoudige, maar aansprekende wijze gepresenteerd. Met (ballon)strips,
leuke tekeningen, foto’s, interessante weetjes, dagboekverslagen komt
steeds een van de vensters 26 t/m 50 (van Napoleon tot euromunt) aan
de orde. Elk venster heeft twee naast elkaar liggende bladzijdes tot zijn
beschikking. Venster 29 over de eerste spoorlijn wordt als volgt behandeld:
korte informatie in aparte kaders, een foto van de eerste locomotief, een
dagboekverhaal van een kind uit die tijd en stripachtige tekeningen. De
geschiedenis komt in 'een leuke notendop' voorbij. Het taalgebruik is niet
moeilijk, de onderwerpen worden luchtig aangeboden en zullen de doelgroep
daarom zeker aanspreken. In de inhoudsopgave staat van elk venster de
titel, een korte toelichting en een plaatje zodat het goed als naslagwerk
te gebruiken is. Een kort trefwoordenregister maakt dit leuke en leerzame
boek compleet. Zie ook de website www.entoen.nu voor verdieping, lessen
en verwijzingen. Bijzonder geschikt als ondersteunend lesmateriaal op de
basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Vanaf ca. 10 t/m
13 jaar. Mac Steenaart
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Informatieve boeken
2013-20-0784

Macdonald, Fiona • Wees blij dat je geen samoerai bent!
Wees blij dat je geen samoerai bent! : een levensgevaarlijke loopbaan die je liever
niet volgt / geschreven door Fiona Macdonald ; gei͏̈llustreerd door David Antram ;
ontworpen door David Salariya ; [red.: Tanya Kant ; vert. uit het Engels: Karin Beneken
Kolmer]. - Leidschendam : NBD Biblion, cop. 2013. - 32 p : ill ; 25 cm. - Vert. van: You
wouldn't want to be a samurai. - Brighton : The Salariya Book Company, cop. 2009. Met reg.
ISBN 978-94-620-2040-5

*zie a.i.'s deze week voor 'Wees blij dat
je geen middeleeuwse ridder bent!'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J Japan 943.9
: 20 Geschiedenis
: € 13.95
: J3/J4/
: 47 / 330

Samoerai, de 17e-eeuwse Japanse soldaten, staan centraal in dit informatieve
en aantrekkelijk vormgegeven boek. Per hoofdstuk wordt een aspect
uitgelicht uit het leven en werk van deze roemruchte krijgers. De toon is
daarbij erg goed gekozen. In vragende vorm wordt de jonge lezer uitgedaagd
erover na te denken of deze zelf ooit een samoerai zou kunnen of willen
zijn. En dan blijkt dat er heel wat bij komt kijken. De vele grote en kleinere
kleurenillustraties zijn erg leuk en vakkundig gemaakt. Anders dan in veel
andere informatieve boeken is hier gekozen voor een eenheid. Er zijn dus
niet ineens foto’s tussendoor opgenomen of illustraties uit andere bronnen.
Elke tekening, gemaakt door dezelfde illustrator, is sterk beïnvloed door
stripverhalen. De opmaak is wat rommelig, waardoor de leesrichting niet
altijd duidelijk is. De vele kleine deelonderwerpen die in elkaar overlopen,
maken de bladspiegel erg druk. Daar staat tegenover dat er ook het nodige
te ontdekken valt, waardoor lezers langer geboeid blijven. Een bijzonder
informatief boek met een uitgesproken eigen stijl. Ook heel geschikt voor
het houden van bijvoorbeeld een spreekbeurt. In dezelfde opzet en onder
de noemer 'Wees blij...' verschenen van verschillende auteurs meerdere
uitgaven*. Vanaf ca. 9 jaar. Gerben Pelgrom

2013-09-4844

Bakker, Geeri • Mette loves New York
Mette loves New York / Geeri Bakker ; [ill. Samantha Loman]. - Utrecht : Callenbach,
cop. 2013. - 128 p : ill ; 21 cm. - Franse titel: Mette loves New York.
ISBN 978-90-266-0720-2

Mette (groep 8) gaat samen met haar moeder die stewardess is, vriend
Jort en zijn vader, de captain van het vliegtuig, naar New York om te kijken
naar de marathon. Het wordt een vakantie waarin Mette veel avonturen
beleeft samen met Jort die een kunstbeen heeft. Mette moet voor school
een werkstuk maken over New York. Dit werkstuk is verwerkt in het boek
en geeft de lezer, in kleine of grotere tekstblokken, informatie over o.a.
de geschiedenis van New York, het Vrijheidsbeeld, de Marathon van New
York en woorden die stewardessen gebruiken. In het boek staan drie
dagboekfragmenten van Mette. Hoewel het verhaal niet realistisch is, zullen
de lezers het verhaal boeiend vinden. Er gebeurt veel in een kort tijdsbestek.
De dialogen zijn levendig. Het verhaal heeft een duidelijke opbouw, maar
mist meerdere verhaallijnen. Storend kan zijn dat de hoofdpersoon neergezet
wordt als een superkind met een luxe leven waarin alles perfect lijkt te gaan.
De illustraties in zwart-wit zijn eenvoudig uitgewerkt, qua verhoudingen en
gezichtsexpressies. Engelse termen in de tekst worden vertaald. In dezelfde
opzet verschenen 'Mette goes China'* en 'Mette tours France'**. Een leuke
manier voor een eerste kennismaking met het land en eveneens bruikbaar bij
spreekbeurten en werkstukken. Vanaf ca. 9 jaar. drs. R. van der Meer
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*2009-39-4120 (2011/30).
**2011-44-3401 (2012/35).
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J Verenigde Staten 996.2
: 18 Landen en Volken
: € 9.95
: 49 / 339
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Informatieve boeken
2013-10-0305

Bakker, Sanne de • New York, here we come!
New York, here we come! : het tweede reisavontuur van Floortje de Mol ; met leuke
weetjes over New York / Sanne de Bakker ; ill. Katrien Holland. - Amsterdam : Moon,
cop. 2013. - 175 p : ill., plgr ; 22 cm
ISBN 978-90-488-1791-7

Als de ouders van Floortje de Mol een gigagrote prijs in de Staatsloterij
winnen, besluiten ze om op wereldreis te gaan. Leidde de vorige trip naar
Suriname (in 'Suriname, here we come'*), nu gaat de reis naar New York. De
familie (vader, moeder, oma, Floortje en tweelingzus Katoo, broer Ruben)
betrekt samen met 'granny nanny' Anansi (die de dementerende oma gaat
begeleiden) en hondje Victoria een groot appartement in een New Yorks hotel.
De belevenissen in New York zijn talrijk: de stad wordt verkend (stadsdelen,
musea, Central Park, bezienswaardigheden), er worden vriendschappen
gesloten en Floortje wordt verliefd. Een wervelend verhaal vol avontuur, dat
hand in hand gaat met levendige wetenswaardigheden over New York. De
vormgeving is eigentijds met kleine schetsmatige zwart-witillustraties van
New York en de mensen en de afwisseling van het verhaal in vlot Nederlands
met mails, sms'jes en leuke weetjes over New York. Verschenen in een reeks
reisavonturen waaraan kinderen veel plezier kunnen beleven en nog wat van
kunnen opsteken. Vanaf ca. 10 jaar. Mart Seerden
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*2012-11-0035 (2012/46), die omgezet
is van jeugdfictie B naar non-fictie jeugd.
(zie Mediaberichten).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J Verenigde Staten 996.2
: 18 Landen en Volken
: € 13.95
: MN/
: 44 / 287
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Dierenserie Zwijsen
2013-12-1712

Bergeron, Alain M. • Spinnen
Spinnen / Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar ; ill.: Sampar ; vert. [uit het
Frans:] Cees Rutgers. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 63 p : ill ; 22 cm. - (Wist je
dat?). - Vert. van: Les araignées. - Quintin. - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Op omslag: lach én leer.
ISBN 978-90-487-1420-9

Spelenderwijs leren kinderen van alles over spinnen. Dit gebeurt via grappige
striptekeningen over een dubbele pagina met telkens een humorvolle zin in
een of twee tekstballonnetjes. De informatieve teksten onder de tekeningen
gaan over hun leefgebied, voedsel, het vangen van een prooi, bijzondere
eigenschappen, de voortplanting, de jongen en tot slot de relatie met de
mens. De items zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Wel zijn er een aantal
vaste personages in de strips waardoor het geheel een eenheid wordt. De
gepersonifieerde dieren, vermenselijking door kleding en andere accessoires,
zorgen ervoor dat de jonge lezer de situatie direct begrijpt en zich kan inleven
in de dieren. De informatieve tekst van een tot vier zinnen begint telkens met
'Wist je dat...'. Dat is ook de naam van de serie* waarin de uitgave verscheen.
Het leesniveau is AVI-E5. Uitgave waarmee geleerd én gelachen kan worden.
Goed te gebruiken voor op school, maar ook bruikbaar voor thuis of bij de
buitenschoolse opvang. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar, ook voor hen die moeite
hebben met lezen. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze serie. Eerder verschenen
delen over dinosaurussen en piranha's,
2013-12-1715 en 2013-12-1717
(2013/30).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 597.7
: 17 Dieren
: € 8.95
: J4/J3/
: 44 / 274

2013-12-1716

Bergeron, Alain M. • Octopussen
Octopussen / Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar ; ill.: Sampar ; vert. [uit het
Frans:] Cees Rutgers. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 62 p : ill ; 22 cm. - (Wist
je dat?). - Vert. van: Les pieuvres. - Quintin. - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Op omslag: lach én leer.
ISBN 978-90-487-1424-7

Middels deze handzame uitgave leer je alles over octopussen. Wist je
bijvoorbeeld dat de octopus tot de weekdieren behoort? En dat hij heel
sterk is? Wist je dat hij een tong heeft met vlijmscherpe tanden erop? En
dat zijn bloed blauw van kleur is? Dit alles en nog veel meer leuke weetjes
zijn te vinden in dit leerzame boekje. De leerrijke teksten – die telkens
beginnen met ‘Wist je dat…’ – worden steeds ondersteund met een grote
(dubbele pagina vullende) striptekening die met een knipoog verwijst naar de
weergegeven informatie. De kleurrijke tekeningen zijn grappig en dragen bij
aan de ‘luchtigheid’ van het boek. In de tekening staan meestal een of twee
ballonnetjes met vaak een grappige zin. Het leesniveau van het boek is AVIM6. Verscheen in de serie 'Wist je dat?'* waaronder ook uitgaven verschenen
over bijvoorbeeld spinnen, krokodillen en piranha’s. Uitgave waarmee geleerd
én gelachen kan worden! Zeer geschikt voor op school, maar ook bruikbaar
voor thuis of op de buitenschoolse opvang. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar, ook voor
hen die moeite hebben met lezen. S. Mulders
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MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze serie. Eerder verschenen
delen over dinosaurussen en piranha's,
2013-12-1715 en 2013-12-1717
(2013/30).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 597.3
: 17 Dieren
: € 8.95
: J4/J3/
: 44 / 273
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Dierenserie Zwijsen
2013-12-1714

Bergeron, Alain M. • Krokodillen
Krokodillen / Alain. M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar ; ill.: Sampar ; vert. [uit het
Frans:] Cees Rutgers. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 63 p : ill ; 22 cm. - (Wist je
dat?). - Vert. van: Les crocodiles. - Quintin. - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Op omslag: lach én leer.
ISBN 978-90-487-1422-3

Spelenderwijs leren kinderen van alles over krokodillen. Dit gebeurt
via grappige striptekeningen over een dubbele pagina met telkens een
humorvolle zin in een of twee tekstballonnetjes. De informatieve teksten
onder de tekeningen gaan over hun leefgebied, voedsel, jachttechnieken,
de voortplanting, de jongen en tot slot de bedreiging door onder meer de
mens. De items zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Wel zijn er een aantal
vaste personages in de strips waardoor het geheel een eenheid wordt. De
gepersonifieerde dieren, vermenselijking door kleding en andere accessoires,
zorgen ervoor dat de jonge lezer de situatie direct begrijpt en zich kan inleven
in de dieren. De informatieve tekst van een tot vier zinnen begint telkens met
'Wist je dat...'. Dat is ook de naam van de serie* waarin de uitgave verscheen.
Het leesniveau is AVI-M6. Uitgave waarmee geleerd én gelachen kan worden.
Goed te gebruiken voor op school, maar ook bruikbaar voor thuis of bij de
buitenschoolse opvang. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar, ook voor hen die moeite
hebben met lezen. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze serie. Eerder verschenen
delen over dinosaurussen en piranha's,
2013-12-1715 en 2013-12-1717
(2013/30).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.2
: 17 Dieren
: € 8.95
: J4/J3/
: 44 / 278

2013-12-1713

Bergeron, Alain M. • Padden
Padden / Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar ; ill.: Sampar ; vert. [uit het Frans:]
Cees Rutgers. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 63 p : ill ; 22 cm. - (Wist je dat?).
- Vert. van: Les crapauds. - Quintin. - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich :
NordSüd, cop. 2013. - Op omslag: lach én leer.
ISBN 978-90-487-1421-6

Spelenderwijs leren kinderen van alles over padden. Dit gebeurt via grappige
striptekeningen over een dubbele pagina met telkens een humorvolle zin in
een tot drie tekstballonnetjes. De informatieve teksten onder de tekeningen
gaan over hun leefgebied, voedsel, eigenschappen, de voortplanting en de
jongen. De items zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Wel zijn er een aantal
vaste personages in de strips waardoor het geheel een eenheid wordt. De
gepersonifieerde dieren, vermenselijking door kleding en andere accessoires,
zorgen ervoor dat de jonge lezer de situatie direct begrijpt en zich kan inleven
in de dieren. De informatieve tekst van een tot vier zinnen begint telkens met
'Wist je dat...'. Dat is ook de naam van de serie* waarin de uitgave verscheen.
Het leesniveau is AVI-E5. Uitgave waarmee geleerd én gelachen kan worden.
Goed te gebruiken voor op school, maar ook bruikbaar voor thuis of bij de
buitenschoolse opvang. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar, ook voor hen die moeite
hebben met lezen. Redactie
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MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze serie. Eerder verschenen
delen over dinosaurussen en piranha's,
2013-12-1715 en 2013-12-1717
(2013/30).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
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: J 598.2
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Dierenserie Zwijsen
2013-12-1718

Bergeron, Alain M. • Tijgers
Tijgers / Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar ; ill.: Sampar ; vert. [uit het Frans:]
Cees Rutgers. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 63 p : ill ; 22 cm. - (Wist je dat?). Vert. van: Les tigres. - Quintin. - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd,
cop. 2013. - Op omslag: lach én leer.
ISBN 978-90-487-1427-8

Spelenderwijs leren kinderen van alles over tijgers. Dit gebeurt via grappige
striptekeningen over een dubbele pagina met telkens een humorvolle zin in
een of twee tekstballonnetjes. De informatieve teksten onder de tekeningen
gaan over hun leefgebied, voedsel, jachttechnieken, de voortplanting, de
jongen en tot slot de bedreiging door de mens. De items zijn onafhankelijk
van elkaar te lezen. Wel zijn er een aantal vaste personages in de strips
waardoor het geheel een eenheid wordt. De gepersonifieerde dieren,
vermenselijking door kleding en andere accessoires, zorgen ervoor dat
de jonge lezer de situatie direct begrijpt en zich kan inleven in de dieren.
De informatieve tekst van een tot vier zinnen begint telkens met 'Wist je
dat...'. Dat is ook de naam van de serie* waarin de uitgave verscheen. Het
leesniveau is AVI-E5. Uitgave waarmee geleerd én gelachen kan worden.
Goed te gebruiken voor op school, maar ook bruikbaar voor thuis of bij de
buitenschoolse opvang. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar, ook voor hen die moeite
hebben met lezen. Redactie

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in deze serie. Eerder verschenen
delen over dinosaurussen en piranha's,
2013-12-1715 en 2013-12-1717
(2013/30).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.95
: 17 Dieren
: € 8.95
: J4/J3/
: 44 / 281

2013-12-1859

Bergeron, Alain M. • Uilen
Uilen / Alain M. Bergeron, Michel Quintin, Sampar ; ill.: Sampar ; vert. [uit het Frans:]
Cees Rutgers. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 63 p : ill ; 22 cm. - (Wist je dat?).
- Vert. van: Les hiboux. - Quintin. - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich :
NordSüd, cop. 2013. - Op omslag: lach én leer.
ISBN 978-90-487-1426-1

In de educatieve serie ‘Wist je dat?*’ gaat dit deel over uilen. Het is een
genot om aan de hand van de grote kleurige striptekeningen spelenderwijs te
leren hoe het er in de uilenwereld aan toegaat. De schitterende tekeningen
met de humorvolle teksten in tekstballonnetjes beslaan steeds een dubbele
pagina en zijn onafhankelijk van elkaar te lezen. Wel zijn er een aantal
vaste personages in de strips waardoor het geheel een eenheid wordt. De
vermenselijking door middel van kleren, schoenen en andere accessoires
maakt dat de jonge lezer de situatie direct begrijpt en de vanzelfsprekendheid
waarmee de prooidieren (o.a de muis en de rat) zichzelf als prooi zien houdt
het geheel vrolijk. De informatieve teksten onder de tekeningen gaan over de
soorten uilen, hun leefgebied, voedsel, jachttechnieken, het zicht en gehoor,
de voortplanting, de jongen en tot slot de bedreiging door de mens. De tekst
staat in eenvoudige zinnen (AVI-M6) in de ‘je-taal’. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar,
ook voor hen die moeite hebben met lezen. Jacolien Zwart
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9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-25-4399

Dinosaurussen • Dinosaurussen
Dinosaurussen : prentenboek met illustraties op ware grootte / supervisie: Yukimitsu
Tomida (National Science Museum, Japan) ; illustraties: Aiichi Kato ; samenstelling:
Minori Kosugi ; vertaald uit het Japans door: Katrien Hendrickx. - Hasselt ; Amsterdam :
Clavis, [2013]. - 47 pagina's : illustraties ; 38 cm. - (Levensgroot). - Vertaling van:
Kyorukan. - Tokio : Shogakukan, ©2008. - (Shogakukan no zukan NEO). - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-90-448-2113-0

Liefhebbers van dino’s komen flink aan hun trekken in dit heel grote boek
vol prachtige kleurenillustraties, inclusief vier uitklapplaten. Onderwerpen
zijn onder meer: tanden, klauwen, staarten, pantsers, kragen en eieren. Het
zinnetje ‘Dit is de ware grootte’ kom je op elke pagina wel een keer tegen
bij een poot, tand of ei. Er zijn zelfs hele dieren op ware grootte afgebeeld,
zoals de een meter lange Eoraptor. Indrukwekkend is de afbeelding over
vier pagina’s van een poot van een Sauropode. Bij echt grote dino’s staat
een plaatje van een mens om de verhoudingen te laten zien. Ook andere
dieren uit de dino-tijd komen aan bod, zoals de sabeltandtijger. De tekst
(zwart op witte achtergrond) staat in korte tekstblokjes bij de illustraties. Het
taalgebruik is goed op kinderen afgestemd (‘daar kon hij loeihard mee slaan’).
Af en toe worden wat onnodig formele woorden gebruikt zoals mettertijd,
daarentegen en men. Het boek eindigt met een schema van de verschillende
soorten dinosaurussen, inclusief een tijdlijn. Op de schutbladen zijn de
dinosaurussen afgebeeld die in ware grootte in het boek staan. Maakt deel
uit van de serie ‘Levensgroot’*. Kijkboek vanaf ca. 6 jaar, zelfstandig te lezen
vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Annet Huizing

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe serie. Zeer groot
formaat uitgave met vier uitvouwbare
bladzijden.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 576
: 17 Dieren
: € 21.95
: MN/
: 4 / 234

2013-25-4398

Sakana #kun# • Waterdieren
Waterdieren : prentenboeken met foto's op ware grootte / auteur: Sakana-kun ;
foto's: Yoji Matsuzawa ; vertaald uit het Japans door: Katrien Hendrickx. - Hasselt ;
Amsterdam : Clavis, [2013]. - 47 pagina's : illustraties ; 38 cm. - (Levensgroot). Vertaling van: Suizokukan. - Tokio : Shogakukan, ©2010. - (Shogakukan no zukan
NEO). - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-448-2112-3

Vissen zoals de maanvis, de franjehaai, de zalm en de kogelvis, maar
ook krabben, kwallen en zelfs zeezoogdieren zoals de orka, de otter of de
koningspinguïn komen, waar het kan, op ware grootte in beeld. Op twee
pagina’s staat een kleurenfoto van de maanvis, en dan zie je alleen nog
maar zijn kop! En ook werelds grootste octopus kan, zelfs met uitklapbare
pagina’s erbij, niet in zijn geheel worden afgebeeld. In het opvallend grote
boek staan de meest indrukwekkende kleurenfoto’s. Per dubbele pagina
wordt steeds een diersoort, of een aantal aan elkaar verwante, in korte
teksten besproken. Kaders met wat willekeurige, maar boeiende feiten
staan verspreid over de pagina’s. Soms is het wat puzzelen om de juiste
tekst bij de juiste foto te vinden en wordt bij een aantal soorten alleen de
Japanse (de auteur is een Japanse bioloog) en wetenschappelijke naam
vermeld. Er is gebruikgemaakt van verschillende lettertypen en -groottes.
Met locatievermelding van de foto’s. Op de schutbladen staan silhouetten
van de dieren met paginanummer. De uitgave maakt deel uit van de reeks
‘Levensgroot’*. Er is geen register aanwezig. Kijkboek vanaf ca. 6 jaar,
zelfstandig te lezen vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Jacolien Zwart
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*zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe serie. Zeer groot
formaat uitgave met vier uitvouwbare
bladzijden.
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: 17 Dieren
: € 21.95
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-13-2771

Insecten • Insecten
Insecten : prentenboek met foto's op ware grootte / supervisie: Keiichi Koike ;
foto's: Makoto Yokotsuka ; vertaald uit het Japans door: Katrien Hendrickx. Hasselt ; Amsterdam : Clavis, [2013]. - 49 ongenummerde pagina's : illustraties ;
38 cm. - (Levensgroot). - Vertaling van: Konchukan. - Tokio : Shogakukan, ©2010. (Shogakukan no zukan NEO). - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-448-2000-3

Vele, zowel levende als opgezette, insecten zijn in dit boek op ware grootte
afgebeeld. Zo zien we onder meer termieten, wandelende takken, grote
bronlibellen (de grootste Japanse libel), een nest met reuzenhoningbijen
en vliegende herten. Er zijn ook overzichten van o.a. tientallen vlinders
en motten die op elkaar lijken, boktorren, mieren en schildwantsen. In
het opvallend grote boek staan vele mooie, gedetailleerde en levensecht
aandoende kleurenfoto’s van opgezette insecten of insecten in hun
natuurlijke omgeving. Per dubbele pagina wordt steeds een insectensoort, of
een aantal aan elkaar verwante, in korte teksten besproken. Kaders met vrij
willekeurige, maar boeiende feiten staan verspreid over de pagina’s. Vaak
wordt ook de wetenschappelijke naam van een insect vermeld. Leuk is dat
kinderen in de tekst soms worden aangesproken. In het nawoord staat dat
er aandacht is besteed aan vooral bijzondere insecten; ze komen inderdaad
uit allerlei landen. De Japanse oorsprong is soms merkbaar, de auteur is een
Japanse bioloog. Er is gebruikgemaakt van verschillende lettertypen en groottes. De uitgave maakt deel uit van de reeks ‘Levensgroot’*. Er is geen
register aanwezig. Voor school en thuis. Kijkboek vanaf ca. 6 jaar, zelfstandig
te lezen vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe serie. Zeer groot
formaat uitgave met twee uitvouwbare
bladzijden.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 597.8
: 17 Dieren
: € 21.95
: MN/
: 4 / 236

2013-13-2770

Zoogdieren • Zoogdieren
Zoogdieren : prentenboek met foto's op ware grootte / supervisie: Etsuo Narushima ;
foto's: Takayuki Maekawa ; samenstelling; Yumi Kawazu ; vertaald uit het Japans door:
Katrien Hendrickx. - Hasselt ; Amsterdam : Clavis, [2013]. - 48 pagina's : illustraties ;
38 cm. - (Levensgroot). - Vertaling van: Dobutsukan. - Tokio : Shogakukan, ©2008. (Shogakukan no zukan NEO). - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-448-1999-1

Dit megagrote boek toont negentien portretten van diverse zoogdieren, soms
zelfs op levensgroot en levensecht formaat! Het stokstaartje past in zijn
geheel op één pagina, terwijl het hoofd van de neushoorn amper op twee
dubbele uitvouwpagina’s te vangen is. De kop van de leeuw past net op
twee pagina’s, evenals een piepklein stukje van het gewei van een rendier.
Wist je dat zo’n gewei wel 130 centimeter lang kan worden? Aan elk dier
zijn steeds minimaal twee pagina’s gewijd. De prachtige kleurenfoto’s in
de stevige uitgave zijn echte ‘eyecatchers’. Ze worden ondersteund met
interessante feiten die de lezer nader kennis laten maken met het beschreven
zoogdier. De informatieve feitjes lopen uiteen van uiterlijke kenmerken tot
voedingspatronen en jachttechnieken. Het taalgebruik van de korte teksten
is hier en daar pittig. Op de schutbladen zijn de dieren afgebeeld die op
ware grootte in het boek staan. Deze unieke, mooi verzorgde, leerzame
en megagrote uitgave met vier uitklappagina’s zal jonge kinderen door de
manier van presenteren gegarandeerd aanspreken. Verscheen in de serie
'Levensgroot'*. Ideaal voor gebruik op de basisschool, maar ook zeker de
moeite waard voor thuis. Kijkboek vanaf ca. 6 jaar, zelfstandig te lezen vanaf
ca. 8 t/m 10 jaar. S. Mulders
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-35-0256

De la Bédoyère, Camilla • Planten
Planten / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken-Kolmer ;
eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi
Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties ; 27 cm. - (Zoom! : de onzichtbare wereld
van...). - Vertaling van: Plants. - QED Publishing, copyright 2011. - (Zoom : the invisible
world of...). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5014-3

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 582.1
: 16 Natuur en Milieu
: € 13.00
: J3/
: 1 / 281

Met een microscoop en macrofotografie brengen fotografen en
wetenschappers de plantenwereld tot leven. Het betreft planten die met het
blote oog niet te zien zijn en waarvan we niet eens wisten dat die bestonden.
De kleinste dingen lijken ineens veel groter. Een druppel water blijkt onder
de microscoop vol te zitten met kleine plantjes. Dit boek bevat veel prachtige
macrofoto’s met vermelding van de zoomsterkte en een paperclip op ware
grootte erbij ter vergelijking. Tussendoor staan ook fotovragen. Van sterke
vergrotingen van planten of onderdelen ervan kun je raden wat het is. Het
antwoord is op de volgende bladzijde te vinden. Extra weetjes zijn in een
apart kader op een aantal bladzijden te vinden. De korte teksten bij elke
foto geven veel informatie, maar het taalgebruik is niet altijd gemakkelijk.
Achterin staan een verklarende woordenlijst met de betekenis van de
vetgedrukte woorden uit de tekst, een overzicht van boeken uit het eigen
fonds, tips voor websites, informatie voor ouders en leerkrachten en een
register. Ook is er een quiz opgenomen met macrofoto’s van plantdelen, die
eerder in het boek beschreven zijn. Maakt deel uit van de reeks ‘Zoom!: de
onzichtbare wereld van…’*. Vanaf ca. 11 jaar. Marjon Meijers

2013-35-0258

De la Bédoyère, Camilla • Oceaandieren
Oceaandieren / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Karin BenekenKolmer ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona,
Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties ; 27 cm. - (Zoom! : de
onzichtbare wereld van...). - Vertaling van: Ocean Life. - QED Publishing, copyright
2011. - (Zoom : the invisible world of...). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5016-7

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 596.4
: 17 Dieren
: € 13.00
: J3/
: 1 / 282

Dit deel uit de reeks ‘Zoom!: de onzichtbare wereld van…’* zoomt in op het
dierenleven in de oceanen. Gestart wordt met een korte introductie over
de vergrotingen en de verkleiningen die op de foto’s toegepast zijn. Ook is
er uitleg over de fotovragen die door het hele boek heen staan. Vervolgens
komen in hoofdstukken ter grootte van een dubbele pagina diersoorten van
krill, anemonen, giftige vissen, weekdieren, koralen tot diepzeemonsters en
dieren die zelf licht maken, aan de orde. Elk hoofdstuk is voorzien van een
korte inleiding (vrij groot lettertype) en een aantal dierbesprekingen (met
eigen kop, kleiner lettertype) aan de hand van een begeleidende kleurenfoto
van het dier. In een kader wordt steeds een soort beknopt uitgelicht. De
teksten zijn zeer educatief. De informatie is boeiend, maar wat willekeurig.
In de tekst vetgedrukte woorden staan in de woordenlijst achterin. Achterin
staan goede tips voor uitdieping van het thema voor ouders en leerkrachten,
verwijzingen naar o.a. enige internetsites en een register. De dierkeuze is
erg spannend. Leuk is, dat door de fotovragen en de quiz achterin lezers ook
actief aan de slag kunnen gaan. Voor ca. 11 jaar. Jacolien Zwart
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2013-35-0257

De la Bédoyère, Camilla • Insecten
Insecten / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken-Kolmer ;
eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi
Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties ; 27 cm. - (Zoom! : de onzichtbare wereld
van...). - Vertaling van: Bugs. - QED Publishing, copyright 2011. - (Zoom : the invisible
world of...). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5015-0

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 597.8
: 17 Dieren
: € 13.00
: J3/
: 1 / 283

Met een microscoop en macrofotografie brengen fotografen en
wetenschappers de insectenwereld tot leven. In dit deel uit de serie ‘Zoom!:
de onzichtbare wereld van…’* bekijken we o.a. de harige poten van een
vogelspin en kijken we een vleesvlieg in zijn ogen. De informatie is verdeeld
over twaalf hoofdstukken van een dubbele pagina, met titels als Ten aanval,
Harige beestjes en Bijzondere bijen. Veel mooie macrofoto’s zijn opgenomen,
waarbij de zoomsterkte is vermeld. Ook is het dier er soms op ware grootte
bij afgebeeld, ter vergelijking. Tussendoor staan ook fotovragen. Van sterke
vergrotingen van lichaamsdelen kunnen kinderen raden welk insect het is.
Het antwoord is op de volgende bladzijde te vinden. In kaders staan soms
extra weetjes. De korte teksten bij elke foto geven veel informatie, maar het
taalgebruik is niet altijd gemakkelijk. Vrij drukke en kleurrijke bladspiegel
met een compilatie van diverse foto's en teksten in allerlei lettertypes. In de
tekst vetgedrukte woorden staan in een verklarende woordenlijst. Afgesloten
wordt met een quiz met macrofoto’s. Verder zijn er tips voor enige boeken en
websites, informatie en (doe)tips voor ouders en leerkrachten en een register.
Aantrekkelijke uitgave voor school en thuis. Vanaf ca. 11 jaar. Redactie

2013-35-0255

De la Bédoyère, Camilla • Vogels
Vogels / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken-Kolmer ;
eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi
Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties ; 27 cm. - (Zoom! : de onzichtbare wereld
van...). - Vertaling van: Birds. - QED Publishing, copyright 2011. - (Zoom : The invisible
world of...). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5013-6

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.3
: 17 Dieren
: € 13.00
: J3/
: 1 / 284

Met een microscoop en macrofotografie brengen fotografen en
wetenschappers de vogelwereld tot leven. In dit deel uit de serie ‘Zoom!:
de onzichtbare wereld van…’* bekijken we de veren van een vogel en zien
we van dichtbij hoe vogels eten, vliegen e.d. De informatie is verdeeld over
twaalf hoofdstukken van een dubbele pagina, met titels als Hoogvliegers,
Slimme vogels en Jagers op zee. Er zijn veel mooie macrofoto’s opgenomen
met vermelding van de zoomsterkte. Ook is het dier er soms op ware grootte
bij afgebeeld. Tussendoor staan ook fotovragen. Van sterke vergrotingen van
lichaamsdelen kunnen kinderen raden welke vogel het is. Het antwoord is
op de volgende bladzijde te vinden. In kaders staan soms extra weetjes. De
korte teksten bij elke foto geven veel informatie, maar het taalgebruik is niet
altijd gemakkelijk. In de tekst vetgedrukte woorden staan in een verklarende
woordenlijst. Vrij drukke en kleurrijke bladspiegel met een compilatie van
diverse foto's en teksten in allerlei lettertypes. Afgesloten wordt met een quiz
met macrofoto’s, die eerder in het boek beschreven zijn. Verder zijn aanwezig
tips voor enige boeken en websites, informatie en (doe)tips voor ouders en
leerkrachten en een register. Aantrekkelijke uitgave voor school en thuis.
Vanaf ca. 11 jaar. Redactie
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9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-20-0765

De la Bédoyère, Camilla • Groot en klein
Groot en klein / Camilla De la Bédoyère ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ;
eindred.: Annet Huizing ... et al.]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. 32 p : ill ; 28 cm. - (Tegenstellingen bij dieren). - Vert. van: Biggest and smallest. - QED
Publishing, cop. 2010. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-617-5033-4

Deel uit de serie 'Tegenstellingen bij dieren'* waarin op gevarieerde wijze
aandacht is besteed aan 'groot en klein'. Zo worden bv. twee dieren uit zee
met elkaar vergeleken, waarbij extreme maten elkaar raken. Links zwemt de
enorme blauwe vinvis voorbij (25 meter lang en 120.000 kg zwaar) en rechts
wordt ingezoomd op piepkleine dieren die we foraminiferen en/of radiolariën
noemen (meestal minder dan een millimeter lang; schier gewichtloos; al 500
miljoen jaar voorkomend op aarde). Terwijl grote en kleine dieren met elkaar
vergeleken worden, is er ook aandacht voor o.a. slim zijn, voor- en nadelen,
gelijkenissen (heel leuk: de olifant en de kleine klipdas, die naaste verwanten
blijken te zijn) en voor de vraag of die opvallende zaken nu specifiek voor
grote of kleine dieren gelden. Aan bod komen ook land-, zee- en luchtdieren.
De tekst in grote letters is beknopt en helder. Mooie kleurenfoto's, maar
ook kleine schema's, onderdelen op ware grootte (inclusief centimeter) en
een kader met de kampioen onder de dieren vullen de tekst op beeldende
wijze aan. Vetgedrukte woorden verwijzen naar de woordenlijst achterin.
Met register, informatie voor leerkrachten e.a. en websites met QR-codes.
Interessante uitgave voor school en thuis. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar, ook voor
moeizame lezers. Mart Seerden

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen in deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 592.1
: 17 Dieren
: € 13.00
: MN/
: 47 / 314

2013-20-0766

De la Bédoyère, Camilla • Sterk en zwak
Sterk en zwak / Camilla de la Bédoyère ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ;
eindred.: Annet Huizing ... et al.]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32
p : ill ; 28 cm. - (Tegenstellingen bij dieren). - Vert. van: Strongest and weakest. - QED
Publishing, cop. 2010. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-617-5034-1

Dieren met een krachtig lichaam - zoals leeuwen en veelvraten - of met een
pantser - zoals krabben en schildpadden - kunnen zich goed verdedigen
en slagen er meestal in om aan eten te komen. Maar hoe overleven de
zwakkere diersoorten? Deel uit de serie ‘Tegenstellingen bij dieren’*,
waarin duidelijk wordt dat vele, ogenschijnlijk zwakke dieren eveneens
overlevingstechnieken hebben die hen sterk maken. De blauwgeringde
octopus bijvoorbeeld heeft een zacht lichaam, maar zijn beet is dodelijk. Ook
schorpioen- en spinsoorten gebruiken gif als wapen. Pinguïns hebben een
enorm uithoudingsvermogen. Gnoes vormen samen een sterke groep en een
school piranha’s is meedogenloos. Sommige dieren hebben zich aan hun
zwakheid aangepast, zoals kwallen die zich door het water laten meevoeren.
Bij veel mooie kleurenfoto’s van verschillende afmetingen staat een korte
uitleg. Naast de kernachtige basisteksten (met titel) geven de vaste rubrieken
‘kampioen’ en ‘ware grootte’ extra informatie. Er zijn grote lettertypes
gebruikt. Met inhoudsopgave, woordenlijst, alfabetisch register, tips voor
ouders en leerkrachten en verwijzingen naar boeken en een internetsite.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar, ook voor kinderen die moeite hebben met lezen.
S.E. van Zonneveld
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-20-0768

De la Bédoyère, Camilla • Snel en langzaam
Snel en langzaam / Camilla de la Bédoyère ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken
Kolmer ; eindred.: Annet Huizing ... et al.]. - Etten Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop.
2013. - 32 p : ill ; 28 cm. - (Tegenstellingen bij dieren). - Vert. van: Fastest and slowest.
- QED Publishing, cop. 2010. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-617-5036-5

Hoe bewegen dieren: fladderend als een kolibrie, kronkelend als een slang,
slingerend als een aap of zwevend als een arend. In dit deel uit de serie
'Tegenstellingen bij dieren'* wordt verteld over verschillende manieren van
bewegen. Afhankelijk van vorm en grootte hebben dieren meer of minder
snelheid. Per dubbele pagina gaat het in korte hoofdstukken o.a. over snelle
vliegers, rustige dieren, zwakke zwemmers, gangengravers, snelle renners
en hoge springers. Vliegende dieren brengen met hun vleugels de lucht
in beweging maar er zijn ook vogels die zweven op warme luchtstromen.
Duidelijke, beknopte tekstblokjes in diverse, veelal grote lettertypes,
geven uitleg over verschillen in bewegen. Met veel feiten en weetjes. Ruim
geïllustreerd met grotere en kleinere kleurenfoto's die aansluiten bij de tekst.
Soms staat er een centimeter bij een afbeelding om de ware grootte van een
dier aan te geven. Achterin staan een woordenlijst, verwijzingen naar andere
publicaties, een website, register en informatie voor ouders en leerkrachten.
Te gebruiken voor thuis of op school. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar, ook geschikt
voor kinderen die moeite hebben met lezen. Thile de Visser

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen in deze nieuwe serie.
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Bijzonderheden
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: 17 Dieren
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: MN/
: 47 / 316

2013-20-0767

De la Bédoyère, Camilla • Slim en simpel
Slim en simpel / Camilla de la Bédoyère ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ;
eindred.: Annet Huizing ... et al.]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. 32 p : ill ; 28 cm. - (Tegenstellingen bij dieren). - Vert. van: Smartest and silliest. - QED
Publishing, cop. 2010. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-617-5035-8

Er zijn superslimme dieren als olifanten en chimpansees en erg simpele als
sponzen. De intelligentie van dieren is vaak af te lezen aan hun gedrag.
In dit kader wordt ingegaan op onder meer het instinct, samenwerking,
ervaringen, communicatie en na-apen. De informatie is verdeeld over dertien
hoofdstukken van een dubbele pagina met intrigerende, maar soms weinig
zeggende, titels als 'Een goed geheugen' en 'Pas op!'. Overzichtelijke lay-out
met meestal twee duidelijke, beknopte tekstblokjes met een eigen titel. Er
zijn diverse, veelal grote, lettertypes gebruikt. De tekst bevat veel feiten en
weetjes. Ruim geïllustreerd met grotere en kleinere, veelal niet ingekaderde
kleurenfoto's die aansluiten bij de tekst. Bij de rubriek 'kampioen' wordt bv.
vermeld wat de verst vliegende vlinder is. En bij het kader 'Ware grootte'
staat een centimeter bij een foto om de ware grootte van een dier aan te
geven. Achterin staan een woordenlijst, verwijzingen naar websites (met QRcodes), register en informatie voor ouders en leerkrachten. Maakt deel uit van
de serie 'Tegenstellingen bij dieren'*. Thuis te gebruiken of op school. Vanaf
ca. 9 t/m 11 jaar, ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-35-0295

Underwood, Deborah • Onzichtbaar in de bergen
Onzichtbaar in de bergen / Deborah Underwood ; vertaling [uit het Engels]: Vrouwke
Klapwijk ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dierencamouflage :
lees & weet meer). - Vertaling van: Hiding in the Mountains. - Capstone Global Library,
copyright 2011. - (Creature Camouflage). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-908-0

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog
zeven delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 593
: 17 Dieren
: € 11.00
: 52 / 316

In de bergen komen verschillende diersoorten voor, sommige leven op de
besneeuwde toppen, andere tussen rotsen, in ondiepe bergstroompjes of
bossen. Hoe overleven deze dieren? Dit deel uit de serie ‘Dierencamouflage:
lees & weet meer’* beschrijft hoe roofdieren en prooien in berggebieden
zich aan hun omgeving hebben aangepast en kunnen ‘verdwijnen’ in het
landschap. De vacht van de poema bijvoorbeeld heeft dezelfde kleur als
de rotsen om hem heen, zodat hij zijn prooi goed kan besluipen, en de
bergmarmot is door zijn gemêleerde vacht bijna onzichtbaar voor zijn
vijanden. Op deze manier wordt ook de camouflage van bergdieren als de
Japanse reuzensalamander, de prairieratelslang, de driehoornkameleon, de
berghaas, de ruigpootuil en de korstmossabelsprinkhaan beknopt beschreven
en op kleurenfoto’s zichtbaar gemaakt. De teksten in een vrij grote letter
zijn prettig leesbaar en komen goed uit tegen de gele achtergrond. Een korte
uitleg in kleine kleurvlakken verduidelijkt sommige foto’s. Achterin staan een
verklarende woordenlijst, register en verwijzingen naar boeken (van dezelfde
uitgever) en websites met QR-codes. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt
voor iets oudere kinderen die moeite hebben met lezen. S.E. van Zonneveld

2013-35-0297

Underwood, Deborah • Onzichtbaar in de oceaan
Onzichtbaar in de oceaan / Deborah Underwood ; vertaling [uit het Engels]: Vrouwke
Klapwijk ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona,
Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties, kaarten ; 23 cm. (Dierencamouflage : lees & weet meer). - Vertaling van: Hiding in Oceans. - Capstone
Global Library, copyright 2011. - (Creature Camouflage). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-90-5566-910-3

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog
zeven delen uit deze nieuwe serie.
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PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 593
: 17 Dieren
: € 11.00
: 52 / 317

Handzame uitgave in de reeks 'Dierencamouflage: lees & weet meer'* over
‘onzichtbare’ dieren in de oceaan. Eerst wordt kort ingegaan op hoe een
oceaan eruitziet, het leven in een oceaan en wat camouflage is (kleur, vorm
en patroon). Daarna maken we kennis met acht dieren die onzichtbaar
zijn... of toch niet? Hierbij moet je telkens een beschreven dier op een grote
kleurenfoto zoeken. Op de achterzijde van de pagina staat dezelfde foto in
zwart-wit, met het dier goed zichtbaar in kleur. Zo maken we kennis met o.a.
de decorateurkrab, wiervis en de vlekkerige inktvis. Ten slotte worden twee
dieren genoemd die wel opvallen in de oceaan. De tekstblokken zijn compact
en de teksten zijn, op sommige namen van dieren na, vrij eenvoudig. De
teksten in een vrij grote letter zijn prettig leesbaar en komen goed uit tegen
de gele achtergrond. Met verklarende woordenlijst (deze woorden zijn in de
tekst vetgedrukt), verwijzingen (websites, boeken en QR-codes) en register.
Uitgave voor thuis en op school. Op speelse wijze wordt kennis gemaakt
met het leven in de oceaan. Daarbij zal het zoekelement kinderen zeker
aanspreken. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor iets oudere kinderen
die moeite hebben met lezen. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-35-0294

Underwood, Deborah • Onzichtbaar in de woestijn
Onzichtbaar in de woestijn / Deborah Underwood ; vertaling [uit het Engels]: Vrouwke
Klapwijk ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona,
Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties, kaarten ; 23 cm. (Dierencamouflage : lees & weet meer). - Vertaling van: Hiding in Deserts. - Capstone
Global Library, copyright 2011. - (Creature Camouflage). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-90-5566-907-3

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog
zeven delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 593
: 17 Dieren
: € 11.00
: 52 / 318

Handzame uitgave in de reeks 'Dierencamouflage: lees & weet meer'* over
‘onzichtbare’ dieren in de woestijn. Eerst wordt kort ingegaan op hoe een
woestijn eruitziet, het leven in een woestijn (o.a. kamelen) en wat camouflage
is (kleur, vorm en patroon). Daarna maken we kennis met acht dieren die
onzichtbaar zijn... of toch niet? Hierbij moet je telkens een beschreven dier
op een grote kleurenfoto zoeken. Op de achterzijde van de pagina staat
dezelfde foto in zwart-wit, met het dier goed zichtbaar in kleur. Zo maken we
kennis met o.a. het stokstaartje, de Afrikaanse brulkikker en de schorpioen.
Ten slotte worden twee dieren genoemd die wel opvallen in de woestijn. De
tekstblokken zijn compact en de teksten zijn, op sommige namen van dieren
na, vrij eenvoudig. De teksten in een vrij grote letter zijn prettig leesbaar
en komen goed uit tegen de gele achtergrond. Met verklarende woordenlijst
(deze woorden zijn in de tekst vetgedrukt), verwijzingen (websites, boeken en
QR-codes) en register. Uitgave voor thuis en op school. Op speelse wijze wordt
kennis gemaakt met het leven in de woestijn. Daarbij zal het zoekelement
kinderen zeker aanspreken. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor iets
oudere kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

2013-35-0298

Underwood, Deborah • Onzichtbaar in het poolgebied
Onzichtbaar in het poolgebied / Deborah Underwood ; vertaling [uit het Engels]:
Vrouwke Klapwijk ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties, kaarten ; 23
cm. - (Dierencamouflage : lees & weet meer). - Vertaling van: Hiding in the Polar
Regions. - Capstone Global Library, copyright 2011. - (Creature Camouflage). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-911-0

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog
zeven delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 593
: 17 Dieren
: € 11.00
: 52 / 320

Handzame uitgave in de reeks 'Dierencamouflage: lees & weet meer'*
over ‘onzichtbare’ dieren in de poolgebieden. Eerst wordt kort ingegaan
op hoe de Noord- en Zuidpool eruit zien, het leven in deze poolgebieden
en wat camouflage is (kleur, vorm en patroon). Daarna maken we kennis
met acht dieren die onzichtbaar zijn... of toch niet? Hierbij moet je telkens
een beschreven dier op een grote kleurenfoto zoeken. Op de achterzijde
van de pagina staat dezelfde foto in zwart-wit, met het dier goed zichtbaar
in kleur. Zo maken we kennis met o.a. de zadelrob, ijsbeer en poolvos. Ten
slotte worden twee dieren genoemd die wel opvallen in de poolgebieden.
De tekstblokken zijn compact en de teksten zijn vrij eenvoudig. De teksten
in een vrij grote letter zijn prettig leesbaar en komen goed uit tegen de gele
achtergrond. Met verklarende woordenlijst (deze woorden zijn in de tekst
vetgedrukt), verwijzingen (websites, boeken en QR-codes) en register. Uitgave
voor thuis en op school. Op speelse wijze wordt kennis gemaakt met het leven
in de woestijn. Daarbij zal het zoekelement kinderen zeker aanspreken. Vanaf
ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben
met lezen. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-35-0301

Underwood, Deborah • Onzichtbaar in het bos
Onzichtbaar in het bos / Deborah Underwood ; vertaling [uit het Engels]: Vrouwke
Klapwijk ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dierencamouflage :
lees & weet meer). - Vertaling van: Hiding in the Forests. - Capstone Global Library,
copyright 2011. - (Creature Camouflage). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-914-1

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog
zeven delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 593
: 17 Dieren
: € 11.00
: 52 / 319

Handzame uitgave in de reeks 'Dierencamouflage: lees & weet meer'* over
‘onzichtbare’ dieren in het bos. Eerst wordt ingegaan op hoe een bos eruitziet
(naaldbos en loofbos), het leven in een bos (roofdieren en prooidieren) en wat
camouflage is (kleur en vorm). Daarna maken we kennis met enkele dieren
die onzichtbaar zijn... of toch niet? Hierbij staat telkens op de 'voorkant'
van een bladzijde een grote kleurenfoto waarop je het beschreven dier
moet zoeken. Op de achterkant van de pagina staat dezelfde foto in zwartwit, met het dier goed zichtbaar in kleur. De tekstblokken zijn compact en
eenvoudig; om deze zelf te kunnen lezen moet de lezer zich, wat techniek,
begrip en woordenschat betreft, al goed kunnen redden. Met verklarende
woordenlijst (deze woorden zijn in de tekst vetgedrukt), verwijzingen
(websites, boeken en QR-codes) en register. Uitgave voor thuis en op school;
om ‘gewoon’ te lezen én om te gebruiken bij het maken van spreekbeurten
en werkstukken. Aanbevolen voor jonge onderzoekers die op zoek willen
gaan in de wonderlijke wereld van de 'onzichtbare' dieren. Vanaf ca. 8 t/m 10
jaar, ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Hannelore Rubie

2013-35-0299

Underwood, Deborah • Onzichtbaar in het regenwoud
Onzichtbaar in het regenwoud / Deborah Underwood ; vertaling [uit het Engels]:
Vrouwke Klapwijk ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - EttenLeur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties, kaarten ;
23 cm. - (Dierencamouflage : lees & weet meer). - Vertaling van: Hiding in
Rainforests. - Capstone Global Library, copyright 2011. - (Creature Camouflage). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-912-7

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog
zeven delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 593
: 17 Dieren
: € 11.00
: 52 / 321

Handzame uitgave in de reeks 'Dierencamouflage: lees & weet meer'* over
‘onzichtbare’ dieren in het regenwoud. Eerst wordt kort ingegaan op hoe
een regenwoud eruit ziet, het leven in een regenwoud en wat camouflage
is (kleur, vorm en patroon). Daarna maken we kennis met acht dieren die
onzichtbaar zijn... of toch niet? Hierbij moet je telkens een beschreven dier op
een grote kleurenfoto zoeken. Op de achterzijde van de pagina staat dezelfde
foto in zwart-wit, met het dier goed zichtbaar in kleur. Zo maken we kennis
met o.a. de netpython, orchidee-sprinkhaan en de gehoornde kikker. Ten
slotte worden twee dieren genoemd die wel opvallen in het regenwoud. De
tekstblokken zijn compact en de teksten zijn, op sommige namen van dieren
na, vrij eenvoudig. De teksten in een vrij grote letter zijn prettig leesbaar
en komen goed uit tegen de gele achtergrond. Met verklarende woordenlijst
(deze woorden zijn in de tekst vetgedrukt), verwijzingen (websites, boeken en
QR-codes) en register. Uitgave voor thuis en op school. Op speelse wijze wordt
kennis gemaakt met het leven in het regenwoud. Daarbij zal het zoekelement
kinderen zeker aanspreken. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor iets
oudere kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-35-0300

Underwood, Deborah • Onzichtbaar in het watergebied
Onzichtbaar in het watergebied / Deborah Underwood ; vertaling [uit het Engels]:
Vrouwke Klapwijk ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - EttenLeur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties ; 23 cm. (Dierencamouflage : lees & weet meer). - Vertaling van: Hiding in Wetlands. - Capstone
Global Library, copyright 2011. - (Creature Camouflage). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-90-5566-913-4

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog
zeven delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 593
: 17 Dieren
: € 11.00
: 52 / 322

Handzame uitgave in de reeks 'Dierencamouflage: lees & weet meer'* over
‘onzichtbare’ dieren in een watergebied (drasland en moeras). Eerst wordt
kort ingegaan op hoe een watergebied eruitziet, het leven in zo'n gebied
en wat camouflage is (kleur, vorm en patroon). Daarna maken we kennis
met acht dieren die onzichtbaar zijn... of toch niet? Hierbij moet je telkens
een beschreven dier op een grote kleurenfoto zoeken. Op de achterzijde
van de pagina staat dezelfde foto in zwart-wit, met het dier goed zichtbaar
in kleur. Zo maken we kennis met o.a. de roodwangschildpad, grote groene
kikker en roerdomp. Ten slotte worden twee dieren genoemd die wel opvallen
in het watergebied. De tekstblokken zijn compact en de teksten zijn, op
sommige namen van dieren na, vrij eenvoudig. De teksten in een vrij grote
letter zijn prettig leesbaar en komen goed uit tegen de gele achtergrond.
Met verklarende woordenlijst (deze woorden zijn in de tekst vetgedrukt),
verwijzingen (websites, boeken en QR-codes) en register. Uitgave voor thuis
en op school. Op speelse wijze wordt kennis gemaakt met het leven in een
watergebied. Daarbij zal het zoekelement kinderen zeker aanspreken. Vanaf
ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben
met lezen. Redactie

2013-35-0296

Underwood, Deborah • Onzichtbaar op de savanne
Onzichtbaar op de savanne / Deborah Underwood ; vertaling [uit het Engels]: Vrouwke
Klapwijk ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 32 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Dierencamouflage :
lees & weet meer). - Vertaling van: Hiding in Grasslands. - Capstone Global Library,
copyright 2011. - (Creature Camouflage). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-5566-909-7

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog
zeven delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 593
: 17 Dieren
: € 11.00
: 52 / 323

Handzame uitgave in de reeks 'Dierencamouflage: lees & weet meer'* over
‘onzichtbare’ dieren in de savanne. Eerst wordt kort ingegaan op hoe een
savanne eruitziet, het leven in een regenwoud en wat camouflage is (kleur,
vorm en patroon). Daarna maken we kennis met acht dieren die onzichtbaar
zijn... of toch niet? Hierbij moet je telkens een beschreven dier op een grote
kleurenfoto zoeken. Op de achterzijde van de pagina staat dezelfde foto in
zwart-wit, met het dier goed zichtbaar in kleur. Zo maken we kennis met o.a.
de steppevaraan, horenuil en het jachtluipaard. Ten slotte worden twee dieren
genoemd die wel opvallen in de savanne. De tekstblokken zijn compact en
de teksten zijn, op sommige namen van dieren na, vrij eenvoudig. De teksten
in een vrij grote letter zijn prettig leesbaar en komen goed uit tegen de gele
achtergrond. Met verklarende woordenlijst (deze woorden zijn in de tekst
vetgedrukt), verwijzingen (websites, boeken en QR-codes) en register. Uitgave
voor thuis en op school. Op speelse wijze wordt kennis gemaakt met het leven
in de savanne. Daarbij zal het zoekelement kinderen zeker aanspreken. Vanaf
ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben
met lezen. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-20-0792

De la Bédoyère, Camilla • Van eikel tot eik
Van eikel tot eik / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken
Kolmer ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 25 × 25 cm. - (De Kringloop
van het leven). - Vertaling van: Acorn to Oak Tree. - QED Publishing, copyright 2009. (Lifecycles). - Omslagtitel: Van Eikel tot Eikenboom. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5021-1

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen in deze reeks.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 588.1
: 16 Natuur en Milieu
: € 13.00
: J3/J4/
: 50 / 315

Wat is een eik? En hoe noem je hun zaden? Dit deel uit de twaalfdelige serie
‘De kringloop van het leven’* gaat over de levenscyclus van eiken. Er wordt
in korte hoofdstukken van een dubbele pagina ingegaan op de eikeltjes
(het zaad), de eerste scheuten, de verdere groei, de bloemen van de eik
en de bestuiving, de bevruchting. Beknopt wordt de leefwijze van de eik
besproken tot de levenscirkel rond is. Ook wordt verteld wat voor dieren in
een eik wonen. De korte, duidelijke tekstblokken in een grote speelse letter
zijn verhelderend, evenals de uitleg bij de meestal ongekaderde kleurenfoto’s.
Soms zijn foto's omcirkeld door een felgekleurde stippellijn. Sommige
informatie wordt puntsgewijs weergegeven, bv. hoe de boom groeit. De layout is overzichtelijk met foto's die goed bij de tekst aansluiten. Achterin
staan een woordenlijst, verwijzingen naar boeken van de eigen uitgeverij
en een website, register en informatie voor ouders en leerkrachten. Goed te
gebruiken voor thuis of op school, zowel zelfstandig als onder begeleiding.
Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. Ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met
lezen, hoewel het gebruikte lettertype wat onrustig aandoet. Redactie

2013-20-0790

De la Bédoyère, Camilla • Van rups tot vlinder
Van rups tot vlinder / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken
Kolmer ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 25 × 25 cm. - (De Kringloop
van het leven). - Vertaling van: Caterpillar to Butterfly. - QED Publishing, copyright
2009. - (Lifecycles). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5019-8

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen in deze reeks.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 597.83
: 17 Dieren
: € 13.00
: J3/J4/
: 50 / 318

Hoe wordt een rups tot een mooie vlinder? Dit deel uit de twaalfdelige serie
‘De kringloop van het leven’* gaat over de levenscyclus van vlinders. Er
wordt in korte hoofdstukken van een dubbele pagina ingegaan op de bouw
van de vlinder, het leggen en het uitkomen van de eitjes van de vlinder, de
groei van de rups tot pop, en het tevoorschijn komen van de vlinder. Beknopt
wordt de leefwijze van de vlinder besproken tot de levenscirkel rond is. De
korte, duidelijke tekstblokken in een grote speelse letter zijn verhelderend,
evenals de uitleg bij de meestal ongekaderde kleurenfoto’s. Soms zijn foto's
omcirkeld door een felgekleurde stippellijn. Sommige informatie wordt
puntsgewijs weergegeven, bv. hoe het zaadje uitgroeit tot een plantje. De
lay-out is overzichtelijk met foto's die goed bij de tekst aansluiten. Achterin
staan een woordenlijst, verwijzingen naar boeken van de eigen uitgeverij
en een website, register en informatie voor ouders en leerkrachten. Goed te
gebruiken voor thuis of op school, zowel zelfstandig als onder begeleiding.
Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. Ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met
lezen, hoewel het gebruikte lettertype wat onrustig aandoet. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-20-0793

De la Bédoyère, Camilla • Van ei tot zeepaardje
Van ei tot zeepaardje / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Karin
Beneken Kolmer ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 25 × 25 cm. - (De
Kringloop van het leven). - Vertaling van: Fry to seahorse. - QED Publishing, copyright
2009. - (Lifecycles). - Omslagtitel: Van Ei tot Zeepaard. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5022-8

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen in deze reeks.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.1
: 17 Dieren
: € 13.00
: MN/
: 50 / 319

Een zeepaardje is een vis met schubben, een staart en vinnen. Waar wonen
ze en hoe leggen en bevruchten ze hun eitjes? En hoe worden zeepaardjes
groot? Dit deel uit de serie ‘De kringloop van het leven’* gaat over de
levenscyclus van zeepaardjes. Er wordt in korte hoofdstukken van een
dubbele pagina ingegaan op de bevruchting, het verzorgen van de eitjes in de
buidel van het mannetje, de geboorte en het opgroeien van de zeepaardjes
zonder hun ouders tot een volwassen dier. Beknopt wordt de leefwijze van
het zeepaardje besproken tot de levenscirkel rond is. De korte, duidelijke
tekstblokken in een grote speelse letter zijn verhelderend, evenals de
uitleg bij de meestal ongekaderde kleurenfoto’s. Soms zijn foto's omcirkeld
door een felgekleurde stippellijn. Sommige informatie wordt puntsgewijs
weergegeven. De lay-out is overzichtelijk met foto's die goed bij de tekst
aansluiten. Achterin staan een woordenlijst, verwijzingen naar boeken van
de eigen uitgeverij en een paar websites, register en informatie voor ouders
en leerkrachten. Goed te gebruiken voor thuis of op school, zowel zelfstandig
als onder begeleiding. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. Ook geschikt voor kinderen
die moeite hebben met lezen, hoewel het gebruikte lettertype wat onrustig
aandoet. Redactie

2013-20-0789

De la Bédoyère, Camilla • Van kikkervisje tot kikker
Van kikkervisje tot kikker / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Karin
Beneken Kolmer ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 25 × 25 cm. - (De
Kringloop van het leven). - Vertaling van: Tadpole to Frog. - QED Publishing, copyright
2009. - (Lifecycles). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5018-1

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen in deze reeks.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.2
: 17 Dieren
: € 13.00
: J3/J4/
: 50 / 320

Kikkers zijn amfibieën: ze leven in het water en op het land. Dit deel uit de
twaalfdelige serie ‘De kringloop van het leven’* gaat over de levenscyclus van
kikkers. Er wordt in korte hoofdstukken van een dubbele pagina ingegaan op
het ontstaan van kikkervisjes uit eitjes, kikkerdril, het leven van kikkervisjes
(met lange staart) en hun verandering tot een echte kikker zonder staart.
Beknopt wordt de leefwijze van de kikker besproken tot de levenscirkel
rond is. De korte, duidelijke tekstblokken in een grote speelse letter zijn
verhelderend, evenals de uitleg bij de meestal ongekaderde kleurenfoto’s.
Soms zijn foto's omcirkeld door een felgekleurde stippellijn. Sommige
informatie wordt puntsgewijs weergegeven. De lay-out is overzichtelijk met
foto's die goed bij de tekst aansluiten. Achterin staan een woordenlijst,
verwijzingen naar boeken van de eigen uitgeverij en een paar websites,
register en informatie voor ouders en leerkrachten. Goed te gebruiken voor
thuis of op school, zowel zelfstandig als onder begeleiding. Vanaf ca. 8 t/m
11 jaar. Ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen, hoewel het
gebruikte lettertype wat onrustig aandoet. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-20-0791

De la Bédoyère, Camilla • Van ei tot pingui͏̈n
Van ei tot pingui͏̈n / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken
Kolmer ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 25 × 25 cm. - (De Kringloop
van het leven). - Vertaling van: Egg to Penguin. - QED Publishing, copyright 2009. (Lifecycles). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5020-4

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen in deze reeks.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.8
: 17 Dieren
: € 13.00
: J3/
: 50 / 322

Wat voor dier is een pinguïn? Waar wonen ze en hoe broeden zij hun eieren
uit? Hoe groeien jonge pinguïns op? Dit deel uit de serie ‘De kringloop van
het leven’* gaat over de levenscyclus van keizerpinguïns. Er wordt in korte
hoofdstukken van een dubbele pagina ingegaan op de bevruchting, het
leggen van eieren op het ijs, de geboorte, de verzorging door de beide ouders
en het opgroeien van de pinguïn tot een volwassen dier. Beknopt wordt de
leefwijze van de pinguïn besproken tot de levenscirkel rond is. De korte,
duidelijke tekstblokken in een grote speelse letter zijn verhelderend, evenals
de uitleg bij de meestal ongekaderde kleurenfoto’s. Soms zijn foto's omcirkeld
door een felgekleurde stippellijn. Sommige informatie wordt puntsgewijs
weergegeven, bv. hoe een jong uit een ei komt. De lay-out is overzichtelijk
met foto's die goed bij de tekst aansluiten. Achterin staan een woordenlijst,
verwijzingen naar boeken van de eigen uitgeverij en een paar websites,
register en informatie voor ouders en leerkrachten. Goed te gebruiken voor
thuis of op school, zowel zelfstandig als onder begeleiding. Vanaf ca. 8 t/m
11 jaar. Ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen, hoewel het
gebruikte lettertype wat onrustig aandoet. Redactie

2013-20-0788

De la Bédoyère, Camilla • Van pup tot hond
Van pup tot hond / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken
Kolmer ; eindredactie: Annet Huizing & Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 24 pagina's : illustraties ; 25 × 25 cm. - (De Kringloop
van het leven). - Vertaling van: Puppy to Dog. - QED Publishing, copyright 2009. (Lifecycles). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5017-4

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog vijf
nieuwe delen in deze reeks.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 634.1
: 17 Dieren
: € 13.00
: J3/J4/
: 50 / 330

Welke soorten honden zijn er en wat kunnen ze allemaal? Dit deel uit de
serie ‘De kringloop van het leven’* gaat over de levenscyclus van honden.
Er wordt in korte hoofdstukken van een dubbele pagina ingegaan op puppy's
en waar ze vandaan komen, de zwangerschap en geboorte van de hond
en hoe de puppy's opgroeien. Beknopt wordt de leefwijze van de hond
besproken tot de levenscirkel rond is. De korte, duidelijke tekstblokken in
een grote speelse letter zijn verhelderend, evenals de uitleg bij de meestal
ongekaderde kleurenfoto’s. Soms zijn foto's omcirkeld door een felgekleurde
stippellijn. Sommige informatie wordt puntsgewijs weergegeven. De layout is overzichtelijk met foto's die goed bij de tekst aansluiten. Achterin
staan een woordenlijst, verwijzingen naar boeken van de eigen uitgeverij en
enkele websites, register en informatie voor ouders en leerkrachten. Goed te
gebruiken voor thuis of op school, zowel zelfstandig als onder begeleiding.
Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. Ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met
lezen, hoewel het gebruikte lettertype wat onrustig aandoet. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-20-0769

Ring, Susan • Kat
Kat / Susan Ring ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ; eindred.: TekstBalk
Redactiebureau, Ria Balk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p : ill ; 27 cm. (Mijn huisdier). - Vert. van: Cat. - Weigl, cop. 2009. - (My pet). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-617-5059-4

Kleurrijke en handzame uitgave in de reeks 'Mijn huisdier'*, waarin op
informatieve wijze wordt ingegaan op het houden van huisdieren. Dit
deel gaat over katten. Het biedt gedegen informatie in overzichtelijke
hoofdstukken van steeds twee pagina's. Er wordt aandacht besteed aan
welke rassen er zijn en, aan de hand van enige vragen, of je er geschikt
voor bent om een kat te houden. Verder komen praktische zaken aan bod
als huisvesting, voeding, gedrag en lichamelijke verzorging. Daarnaast
wordt er achtergrondinformatie geboden over de oorsprong van het dier,
de levenscyclus en kenmerken. Als toegift worden enige verhalen genoemd
waarin katten een rol spelen en zijn er zeven quizvragen opgenomen. De
uitgave sluit af met enkele veelgestelde vragen en verwijzingen naar enige
boeken en websites met QR-codes. De tekst in grote letters is inhoudelijk en
qua taalgebruik goed op de doelgroep afgestemd; de kleurenfoto's en layout, met gebruikmaking van gekleurde vlakken en paginaranden, maken de
informatie aantrekkelijk. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in de nu twaalfdelige serie 'Mijn
huisdier'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 634.2
: 17 Dieren
: € 12.00
: J3/J4/
: 47 / 319

2013-20-0770

Hudak, Heather C. • Chinchilla
Chinchilla / Heather C. Hudak ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ; eindred.:
TekstBalk Redactiebureau, Ria Balk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p : ill ;
27 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van: Chinchilla. - Weigl. cop. 2011. - (My pet). - Met lit.
opg., reg.
ISBN 978-94-617-5060-0

Kleurrijke en handzame uitgave in de reeks 'Mijn huisdier'*, waarin op
informatieve wijze wordt ingegaan op het houden van huisdieren. Dit
deel gaat over chinchilla's. Deze knaagdieren mogen door hun breekbare
botten niet te vaak worden opgepakt! Het biedt gedegen informatie in
overzichtelijke hoofdstukken van steeds twee pagina's. Er wordt aandacht
besteed aan welke soorten er zijn en, aan de hand van enige vragen,
of je er geschikt voor bent om een chinchilla te houden. Verder komen
praktische zaken aan bod als huisvesting, voeding en lichamelijke verzorging.
Daarnaast wordt er achtergrondinformatie geboden over de oorsprong
van het dier, de levenscyclus en kenmerken. Als toegift zijn er zeven
quizvragen opgenomen. De uitgave sluit af met enkele veelgestelde vragen
en verwijzingen naar enige boeken en websites met QR-codes. De tekst
in grote letters is inhoudelijk en qua taalgebruik goed op de doelgroep
afgestemd; de kleurenfoto's en lay-out, met gebruikmaking van gekleurde
vlakken en paginaranden, maken de informatie aantrekkelijk. Vanaf ca. 9 t/m
12 jaar. Redactie

©2014 NBD|Biblion

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in de nu twaalfdelige serie 'Mijn
huisdier'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 634.4
: 17 Dieren
: € 12.00
: MN/
: 47 / 320
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-20-0772

Koopmans, Carol • Gerbil
Gerbil / Carol Koopmans ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ; eindred.:
TekstBalk Redactiebureau, Ria Balk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p : ill ;
27 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van: Gerbil. - Weigl, cop. 2011. - (My pet). - Met lit. opg.,
reg.
ISBN 978-94-617-5062-4

Kleurrijke en handzame uitgave in de reeks 'Mijn huisdier'*, waarin op
informatieve wijze wordt ingegaan op het houden van huisdieren. Dit
deel gaat over gerbils of woestijnratten. Het biedt gedegen informatie in
overzichtelijke hoofdstukken van steeds twee pagina's. Er wordt aandacht
besteed aan welke soorten er zijn en, aan de hand van enige vragen, of je
er geschikt voor bent om een gerbil te houden. Verder komen praktische
zaken aan bod als huisvesting, voeding en lichamelijke verzorging. Daarnaast
wordt er achtergrondinformatie geboden over de oorsprong van het dier, de
levenscyclus en kenmerken. Als toegift zijn er zeven quizvragen opgenomen.
De uitgave sluit af met enkele veelgestelde vragen en verwijzingen naar
enige boeken en websites met QR-codes. De tekst in grote letters is
inhoudelijk en qua taalgebruik goed op de doelgroep afgestemd; de
kleurenfoto's en lay-out, met gebruikmaking van gekleurde vlakken en
paginaranden, maken de informatie aantrekkelijk. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in de nu twaalfdelige serie 'Mijn
huisdier'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 634.4
: 17 Dieren
: € 12.00
: 47 / 321

2013-20-0771

Craats, Rennay • Kikker
Kikker / Rennay Craats ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ; eindred.:
TekstBalk Redactiebureau, Ria Balk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p : ill ;
27 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van: Frog. - Weigl, cop. 2011. - (My pet). - Met lit. opg.,
reg.
ISBN 978-94-617-5061-7

Kleurrijke en handzame uitgave in de reeks 'Mijn huisdier'*, waarin op
informatieve wijze wordt ingegaan op het houden van huisdieren. Dit
deel gaat over kikkers. Als ze goed worden verzorgd, kunnen sommige
soorten wel tien jaar worden. Het biedt gedegen informatie in overzichtelijke
hoofdstukken van steeds twee pagina's. Er wordt aandacht besteed aan
welke soorten er zijn en, aan de hand van enige vragen, of je er geschikt
voor bent om een kikker te houden. Verder komen praktische zaken aan
bod als huisvesting, voeding, gedrag en lichamelijke verzorging. Daarnaast
wordt er achtergrondinformatie geboden over de oorsprong van het dier,
de levenscyclus en kenmerken. Als toegift worden enige verhalen genoemd
waarin kikkers een rol spelen en zijn er zeven quizvragen opgenomen. De
uitgave sluit af met enkele veelgestelde vragen en verwijzingen naar enige
boeken en websites met QR-codes. De tekst in grote letters is inhoudelijk en
qua taalgebruik goed op de doelgroep afgestemd; de kleurenfoto's en layout, met gebruikmaking van gekleurde vlakken en paginaranden, maken de
informatie aantrekkelijk. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in de nu twaalfdelige serie 'Mijn
huisdier'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 634.85
: 17 Dieren
: € 12.00
: MN/
: 47 / 322
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Overige dieren/natuurseries
2013-20-0773

Craats, Rennay • Slang
Slang / Rennay Craats ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ; eindred.:
TekstBalk Redactiebureau, Ria Balk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p :
ill ; 27 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van: Snake. - Weigl, cop. 2011. - (My pet). - Met lit.
opg., reg.
ISBN 978-94-617-5063-1

Kleurrijke en handzame uitgave in de reeks 'Mijn huisdier'*, waarin op
informatieve wijze wordt ingegaan op het houden van huisdieren. Dit
deel gaat over slangen. Ze hebben niet veel aandacht nodig, maar wel
een liefdevolle verzorging. Aangeraden wordt om voor een ongevaarlijke
soort te kiezen die zich makkelijk laat oppakken. Het biedt gedegen
informatie in overzichtelijke hoofdstukken van steeds twee pagina's. Er
wordt aandacht besteed aan welke soorten er zijn en, aan de hand van
enige vragen, of je er geschikt voor bent om een slang te houden. Verder
komen praktische zaken aan bod als huisvesting, gedrag, voeding en
lichamelijke verzorging. Daarnaast wordt er achtergrondinformatie geboden
over de oorsprong van het dier, de levenscyclus en kenmerken. Als toegift
worden enige verhalen genoemd waarin slangen een rol spelen en zijn er
zes quizvragen opgenomen. De uitgave sluit af met enkele veelgestelde
vragen en verwijzingen naar enige boeken en websites met QR-codes. De
tekst in grote letters is inhoudelijk en qua taalgebruik goed op de doelgroep
afgestemd; de kleurenfoto's en lay-out, met gebruikmaking van gekleurde
vlakken en paginaranden, maken de informatie aantrekkelijk. Vanaf ca. 9 t/m
12 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in de nu twaalfdelige serie 'Mijn
huisdier'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 634.85
: 17 Dieren
: € 12.00
: MN/
: 47 / 323

2013-20-0774

Lomberg, Michelle • Spin
Spin / Michelle Lomberg ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ; eindred.:
TekstBalk Redactiebureau, Ria Balk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p :
ill ; 27 cm. - (Mijn huisdier). - Vert. van: Spider. - Weigl, cop. 2010. - (My pet). - Met lit.
opg., reg.
ISBN 978-94-617-5064-8

Kleurrijke en handzame uitgave in de reeks 'Mijn huisdier'*, waarin op
informatieve wijze wordt ingegaan op het houden van huisdieren. Dit deel
gaat over (vogel)spinnen; ze hebben niet veel aandacht nodig maar wel
een goede verzorging. Het biedt gedegen informatie in overzichtelijke
hoofdstukken van steeds twee pagina's. Er wordt aandacht besteed aan
welke soorten er zijn en, aan de hand van enige vragen, of je er geschikt
voor bent om een spin te houden. Verder komen praktische zaken aan bod
als huisvesting, voeding, gedrag en lichamelijke verzorging. Daarnaast
wordt er achtergrondinformatie geboden over de oorsprong van het dier,
de levenscyclus en kenmerken. Als toegift worden enige verhalen genoemd
waarin spinnen een rol spelen en zijn er zeven quizvragen opgenomen. De
uitgave sluit af met enkele veelgestelde vragen en verwijzingen naar enige
boeken en websites met QR-codes. De tekst in grote letters is inhoudelijk en
qua taalgebruik goed op de doelgroep afgestemd; de kleurenfoto's en layout, met gebruikmaking van gekleurde vlakken en paginaranden, maken de
informatie aantrekkelijk. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie

©2014 NBD|Biblion

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen in de nu twaalfdelige serie 'Mijn
huisdier'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 634.85
: 17 Dieren
: € 12.00
: MN/
: 47 / 324
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Series voor techniek/wiskunde
2013-26-5599

Dowdy, Penny • Wiskunde in de natuur
Wiskunde in de natuur / Penny Dowdy ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ;
eindred.: Kirsten de Pré]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p : ill ; 27 cm. (Wiskundewereld). - Vert. van: Nature math. - Marshall Cavendish Corporation, cop.
2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-617-5008-2

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 510.1
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 13.00
: 47 / 311

Dat de natuur vol met wiskunde zit, wordt in deze uitgave duidelijk gemaakt.
De informatie is verdeeld over tien hoofdstukken binnen de drie thema's
Getallen, Meetkunde in de natuur en Weer of geen weer. Zo wordt bij
getallen bijvoorbeeld uitgebreid stilgestaan bij de rij van Fibonacci waarin
patronen in de natuur worden gevolgd. Bij het weer is er aandacht voor de
weersvoorspelling, de weerinstrumenten en extreem weer. Na elk behandeld
onderwerp worden er opdrachten gegeven waarmee kinderen praktisch
aan de slag kunnen. Zo wordt stapsgewijs, met tekeningen, uitgelegd hoe
je sneeuwvlokken in twee dimensies maakt en een stamboom voor de
mannelijke bij. Tussendoor worden ook vragen gesteld. Door de duidelijke
uitleg en de ondersteunende kleurenfoto's krijgen kinderen een goed beeld
van wiskundige begrippen. Wel moeten ze niet terugschrikken van woorden
als draaisymmetrie, anemometer en molecuul. Deze woorden staan ook in de
woordenlijst achterin. Verder staan daar de antwoorden op gestelde vragen
en een verwijzing naar twee websites en een boek. Deze uitgave verscheen
in de serie 'Wiskundewereld'*. Door de kleurrijke vormgeving en interessante
teksten een uitdagend boek voor kinderen vanaf ca. 10 jaar. R. Balvers

2013-26-5604

Dowdy, Penny • Wiskunde in het menselijk lichaam
Wiskunde in het menselijk lichaam / Penny Dowdy ; [vert. uit het Engels: Karin
Beneken Kolmer ; eindred.: Kirsten de Pré]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. 32 p : ill ; 27 cm. - (Wiskundewereld). - Vert. van: Body math. - Marshall Cavendish
Corporation, cop. 2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-617-5007-5

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen in deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 510.1
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 13.00
: 47 / 312

Wist je dat een nies met 160 km per uur je neus uitkomt? En hoe groot de
kans is dat je dezelfde haarkleur hebt als je vader? Zo zit het menselijk
lichaam vol met wiskundige feiten. Het is verdeeld in drie thema's: Een
lichaam vol getallen; Genen en erfelijkheid; Perfecte verhouding. Door middel
van korte overzichtelijke blokken tekst en daarbij passende kleurenfoto’s
wordt eerst informatie gegeven over deze thema’s. Daarna volgen enkele
vragen en opdrachten, waarvan het antwoord achterin is opgenomen. De
teksten zijn goed vertaald, al bevatten ze lastige begrippen als micron
en vochtophoping. De informatie is niet eenvoudig, maar wordt goed
uitgelegd, waardoor het een interessant boek is om te lezen, maar ook
om de opdrachten uit te voeren. De foto’s en illustraties geven een goede
aanvulling en extra uitleg. Bevat ook een verklarende woordenlijst, register en
verwijzingen naar andere boeken (van dezelfde uitgever) en websites. Door
de mooie vormgeving en interessante teksten een uitdagend boek in de serie
'Wiskundewereld'*, voor kinderen vanaf ca. 10 jaar. Felix Meijer
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Perritano, John • Wiskunde in de bouw
Wiskunde in de bouw / John Perritano ; [vert. uit het Engels: Karin Beneken Kolmer ;
eindred.: Kirsten de Pré]. - Etten-Leur : Ars Scribendi, cop. 2013. - 32 p : ill ; 27 cm. (Wiskundewereld). - Vert. van: Building math. - Marshall Cavendish Corporation, cop.
2009. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-94-617-5006-8

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen in deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 510.1
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 13.00
: 47 / 313

Dat gebouwen niet enkel gemaakt zijn van materialen als bakstenen en staal
ontdekken we in deze uitgave. Er komt ook heel wat wiskunde bij kijken!
Dit geldt voor zowel nieuwe als voor gebouwen uit de oudheid. Het boek
geeft ons informatie over diverse bouwwerken (o.a. over het Colloseum,
Chinese muur, Sears Tower, enz.) en hoe ze wiskundig gezien tot stand zijn
gekomen. Bovendien komen we van alles te weten over de geschiedenis van
de meetkunde; hoe deze wetenschap geboren werd en met welke maten
er vroeger gemeten werd. Er staan leuke opdrachten in, die aansluiten bij
de beschreven informatie, en een aantal uitdagende experimenten. Ze
worden stapsgewijs, met tekeningen, uitgelegd. De tekst is geplaatst bij
mooie, bijpassende, bladvullende kleurenfoto’s, soms aangevuld met een
ondersteunende illustratie. Bevat een overzichtelijke inhoudsopgave, een
verklarende woordenlijst, tips voor gerelateerde boeken en websites, de
antwoorden op de opdrachten en een register. Zeer leerzame en uitdagende
uitgave in de serie 'Wiskundewereld'* voor reken- en wiskundeliefhebbers
vanaf ca. 10 jaar. S. Mulders

2013-20-0609

Parker, Vic • Hoe groot is groot?
Hoe groot is groot? : vergelijk planten / Vic Parker ; [vert. uit het Engels: Vrouwke
Klapwijk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Meet
& weet!). - Vert. van: How big is big? : comparing plants. - Capstone Global Library,
cop. 2011. - (Measuring and comparing). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-862-5

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit deze nieuwe subserie 'Meet & weet!'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 530.9
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 48 / 351

Deze uitgave verscheen in de subserie ‘Meet & weet!* van de reeks
'Lees & weet meer'. Ingegaan wordt op het begrip groot en contexten die
bepalend zijn voor grootte. Dat gebeurt via het vergelijken van planten.
Kortom: wat is nou precies groot? De aanpak en presentatie is: een beroep
doen op denkvermogen, onderzoek doen, lezen, ontdekkingen doen,
nieuwsgierigheid en leergierigheid, meten en vergelijken, grootte bepalen,
planten van verschillende groottes naast elkaar leggen en mogelijke
conclusies trekken. Begrippen die de revue passeren zijn: hoogte, lengte,
breedte, millimeters, centimeters, meters, dik, dun, lang, kort, hoog,
rolmaat en liniaal. Via bladeren van o.a. een palm, reuzenwaterlelie, narcis,
zonnebloem en cactus komen diverse meetvraagstukken voorbij. De
informatie is kernachtig; vetgedrukte woorden staan in de woordenlijst. Grote
realistische kleurenillustraties vullen de tekst goed aan. Geschematiseerde
illustraties in zachte kleuren laten enige mooie meetvergelijkingen zien.
Vragen zetten aan tot verwerking van de stof. Met achterin o.a. een
meetopdracht, quiz, enige weetjes, register en websites met QR-codes. Qua
opzet overzichtelijk en aantrekkelijk. Kan goed dienst doen om inzicht te
krijgen in eenvoudige vergelijkende meetkunde. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.
Mart Seerden
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Parker, Vic • Hoe hoog is hoog?
Hoe hoog is hoog? : vergelijk gebouwen / Vic Parker ; [vert. uit het Engels: Vrouwke
Klapwijk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Meet
& weet!). - Vert. van: How tall is tall? : comparing structures. - Capstone Global Library,
cop. 2011. - (Measuring and comparing). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-864-9

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit deze nieuwe subserie 'Meet & weet!'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 530.9
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 48 / 352

Uitgave in de subserie 'Meet en Weet!'* van de reeks 'Lees & weet meer' over
het begrip hoogte. Verder komen onderwerpen als gewicht, grootte, inhoud
en breedte aan de orde. In dit boek staan de hoogtes van verschillende
gebouwen centraal. Met behulp van diverse meetmethoden krijgen kinderen
inzicht in een oplopende reeks die begint bij hun eigen huis en eindigt bij
het hoogste gebouw ter wereld: Burj Khalifa in Dubai. Door het gebruik van
schematische tekeningen zien zij nog duidelijker hoe de hoogtes zich ten
opzichte van elkaar verhouden. Fraaie kleurenfoto's van de Eiffeltoren, de
Golden Gate brug e.d. maken het geheel tot een plezierig leesbaar boek.
Overzichtelijke lay-out met op elke bladzijde teksten van gemiddeld drie
korte, goed op de doelgroep afgestemde, zinnen. Voor de tekst is een grote
letter gebruikt. Als extra's biedt het boek een aantal vragen, meetopdrachten,
een quiz, enige weetjes, uitleg van moeilijke woorden, een register en andere
informatiebronnen. Onder meer goed bruikbaar op de basisschool. Vanaf ca. 8
t/m 10 jaar. R. Balvers

2013-20-0615

Parker, Vic • Hoe klein is klein?
Hoe klein is klein? : vergelijk lichaamsdelen / Vic Parker ; [vert. uit het Engels: Vrouwke
Klapwijk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Meet
& weet!). - Vert. van: How small is small? : comparing body parts. - Capstone Global
Library, cop. 2011. - (Measuring and comparing). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-929-5

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit deze nieuwe subserie 'Meet & weet!'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 530.9
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 48 / 353

In de subserie ‘Meet & Weet!’* van de reeks 'Lees & weet meer' gaat dit boek
over het meten van het menselijk lichaam. Hierbij komen begrippen aan bod
als lengte, breedte, hoogte, maten (m, cm en mm) en meetgereedschap
(liniaal, duimstok en rolmaat). Er worden allerlei metingen gedaan en
opdrachtjes gegeven om delen van het lijf te meten. Daarbij wordt ook
informatie gegeven. De teksten zijn in een grote letter gedrukt, waarbij
de vetgedrukte moeilijke woorden achterin verklaard worden. De teksten
bestaan uit gemiddeld drie korte, goed op de doelgroep afgestemde zinnen.
De lay-out is aantrekkelijk door het gebruik van kleuren, veel kleurenfoto’s
en -illustraties en knalgele tekstballonnen of kaders. Het boek eindigt
met een opdracht om zelf een meting uit te voeren, een quiz en nog wat
extra informatie. Bevat tevens een lijst met boeken van dezelfde uitgever
en websites met QR-codes. Voor kinderen vanaf ca. 8 t/m 10 jaar een
aantrekkelijk en leerzaam boek. Felix Meijer
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Parker, Vic • Hoe lang is lang?
Hoe lang is lang? : vergelijk dieren / Vic Parker ; [vert. uit het Engels: Vrouwke
Klapwijk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Meet
& weet!). - Vert. van: How long is long? : comparing animals. - Capstone Global Library,
cop. 2011. - (Measuring and comparing). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-866-3

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit deze nieuwe subserie 'Meet & weet!'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 530.9
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 48 / 354

Wat is langer, een pauw of een reuzengordeldier? Welk dier is twee keer
zo lang als je voet? Wat is de langste slang ter wereld? Dit deel uit de
serie ‘Meet & weet!*’ binnen de reeks 'Lees & weet meer' vergelijkt de
lengtes van o.a. dieren met elkaar. Respectievelijk komen langs: je voet,
een reuzeneekhoorn, reuzengordeldier, pauw, tijger, zeeolifant tot en met
de blauwe vinvis. Op elke dubbelpagina staat links een kleurenfoto en een
korte tekst over het betreffende dier en rechts in silhouet de meting. De korte
tekst van gemiddeld drie zinnen is goed op de doelgroep afgestemd. Er is een
grote letter gebruikt. In gele kaders of tekstballonnen staan weetjes of een
begeleidende tekst bij de foto. Tussendoor worden ook vragen gesteld om
de stof te verwerken. Achterin staan een meetopdracht, quizvragen, enige
weetjes, een woordenlijst en suggesties voor o.a. enige websites (met QRcodes). Het handzame boek sluit af met een register. Goed bruikbaar op o.a.
de basisschool. Spelenderwijs maken kinderen op een interactieve manier
kennis met lengtematen. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Redactie

2013-20-0610

Parker, Vic • Hoe ver is ver?
Hoe ver is ver? : vergelijk afstanden / Vic Parker ; [vert. uit het Engels: Vrouwke
Klapwijk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Meet
& weet!). - Vert. van: How far is far? : comparing geographical distances. - Capstone
Global Library, cop. 2011. - (Measuring and comparing). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-863-2

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit deze nieuwe subserie 'Meet & weet!'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 530.9
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 48 / 355

Deze leerzame uitgave zoomt in op het begrip afstand. Op eenvoudige en
zeer begrijpelijke wijze wordt het begrip concreet gemaakt en besproken.
Uitgelegd wordt hoe afstanden gemeten kunnen worden en hoe de lezer ze
met elkaar kan vergelijken. Dit boek maakt deel uit van de subserie ‘Meet
en weet!’ van de reeks 'Lees & weet meer!'. Vrijwel alle pagina’s zijn op
dezelfde manier vormgegeven. Telkens staat bovenaan de bladzijde een
eenvoudige tekst van meestal drie zinnen in vrij grote letters. Daaronder is
een bijpassende kleurenfoto/illustratie geplaatst, die het grootste deel van
de bladzijde in beslag neemt. In gele kaders worden extra tips of weetjes
gegeven; in witte kaders staan vragen die aanzetten tot nadenken over de
weergegeven informatie. Voor in het boek vinden we een overzichtelijke
inhoudsopgave. Achterin staan een meetopdracht, een quiz, weetjes, een
verklarende woordenlijst, tips voor boeken en internetsites en een register.
Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. S. Mulders
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Parker, Vic • Hoe vol is vol?
Hoe vol is vol? : vergelijk waterinhouden / Vic Parker ; [vert. uit het Engels: Vrouwke
Klapwijk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Meet
& weet!). - Vert. van: How full is full? : comparing bodies of water. - Capstone Global
Library, cop. 2011. - (Measuring and comparing). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-865-6

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit deze nieuwe subserie 'Meet & weet!'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 530.9
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 48 / 356

Wat is de grootste oceaan? Hoeveel water zit er in een Olympisch zwembad?
Dit deel uit de serie ‘Meet & weet!*’ binnen de reeks 'Lees & weet meer'
vergelijkt inhoudsmaten met elkaar. Respectievelijk komen langs: een glas
water, emmer, bad, vijver, zwembad tot en met een sluis en oceaan. Op
elke dubbelpagina staat links een kleurenfoto en een korte tekst over het
betreffende thema (vijver, sluis enz.) en rechts in silhouet de meting van de
inhoud. De korte tekst van gemiddeld drie zinnen is goed op de doelgroep
afgestemd. Er is een grote letter gebruikt. In gele kaders of tekstballonnen
staan weetjes of een begeleidende tekst bij de foto. Tussendoor worden ook
vragen gesteld om de stof te verwerken. Achterin staan een meetopdracht,
quizvragen, enige weetjes, een woordenlijst en suggesties voor o.a. enige
websites (met QR-codes). Het handzame boek sluit af met een register.
Het woord 'waterinhouden' in de ondertitel en op het omslag is niet correct
Nederlands. Goed bruikbaar op o.a. de basisschool. Spelenderwijs maken
kinderen op een interactieve manier kennis met inhoudsmaten als liters en
mililiters. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Redactie

2013-20-0614

Parker, Vic • Hoe zwaar is zwaar?
Hoe zwaar is zwaar? : vergelijk voertuigen / Vic Parker ; [vert. uit het Engels: Vrouwke
Klapwijk]. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Meet
& weet!). - Vert. van: How heavy is heavy? : comparing vehicles. - Capstone Global
Library, cop. 2011. - (Measuring and comparing). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-868-7

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit deze nieuwe subserie 'Meet & weet!'.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 530.9
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 48 / 357

Dit deel uit de serie ‘Meet & weet!*’ binnen de reeks 'Lees & weet meer'
vergelijkt de gewichten van voertuigen. Een step, een sneeuwscooter, een
auto, een heteluchtballon, een brandweerwagen, een gigantische truck
en een Boeing 747 worden ten opzichte van elkaar gewogen. Zo weegt
bijvoorbeeld een brandweerwagen net zoveel als zes heteluchtballonnen
en een fiets is vergelijkbaar met het gewicht van vijfeneenhalve step.
Cruiseschepen en supertankers zijn de zwaarste voertuigen. Op elke
dubbelpagina staat links een kleurenfoto en een korte tekst over het
betreffende voertuig en rechts in silhouet de balansweegschaal met de
meting. Zo leren we bovendien over gewichtseenheden als gram, kilogram en
ton. Tussendoor worden ook vragen gesteld om de stof te verwerken. Achterin
staan opdrachten om te meten met een keukenweegschaal, quizvragen ter
verwerking van de informatie, een aantal weetjes, een lijst met verklaring
van moeilijke woorden en suggesties voor enige websites (met QR-codes)
voor verdere ‘studie’. Het handzame boek sluit af met een alfabetisch
register. Zo leren kinderen niet alleen over gewichtseenheden, maar ook
hoe een informatief boek vaak gestructureerd is. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.
Jos Weinberg
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Oxlade, Chris • Elektriciteit gebruiken
Elektriciteit gebruiken / Chris Oxlade ; [vert. uit het Engels: Vrouwke Klapwijk]. - EttenLeur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Dit is elektriciteit!). Vert. van: Using electricity. - Capstone Global Library, cop. 2012. - (It's electrics). - Vert.
van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-795-6

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe subreeks.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 535
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 46 / 322

Wat is elektriciteit, waarom heb je dat nodig? Hoe komt de elektriciteit
jouw huis binnen? In dertien hoofdstukken van een dubbele bladzijde wordt
aandacht besteed aan elektriciteit. Op vrij eenvoudige en begrijpelijke wijze
wordt uitgelegd wat begrippen als elektronica, LED-lampen en krachtstroom
inhouden. Vrijwel alle pagina’s zijn op dezelfde manier vormgegeven:
boven of onder aan de bladzijde staat een eenvoudige tekst in grote letters,
die wordt ondersteund door een bijpassende grote kleurenfoto. In speels
omrande kaders staat een extra toelichting bij de foto’s. Achterin staan
een verklarende woordenlijst, tips voor internetsites met QR-codes (met
o.a. filmpjes over wind- en zonne-energie) en een register. Maakt deel uit
van de serie 'Dit is elektriciteit!'* binnen de uitgebreide reeks 'Lees & weet
meer'. Er verschenen ook uitgaven over bv. batterijen en het maken van
een stroomkring. Leerzame uitgave waarin uitleg gegeven wordt op een
manier die voor iedereen te begrijpen is; zeer bruikbaar op scholen in o.a.
de techniekles. Vanaf ca. 10 jaar, ook geschikt voor wat oudere kinderen die
moeite hebben met lezen. Redactie

2013-07-3555

Oxlade, Chris • Geleiders en isolatoren
Geleiders en isolatoren / Chris Oxlade ; [vert. uit het Engels: Vrouwke Klapwijk].
- Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Dit is
elektriciteit!). - Vert. van: Conductors and insulators. - Capstone Global Library, cop.
2012. - (It's electrics). - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop.
2013. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-860-1

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe subreeks.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 535
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 46 / 323

Deze leerzame uitgave zoomt in op geleiders en isolatoren. Op eenvoudige
en zeer begrijpelijke wijze worden de technische begrippen concreet gemaakt
en besproken. Hierbij wordt kort ingegaan op elektriciteit en uitgebreid op
de begrippen isolatoren en geleiders. Vrijwel alle pagina’s zijn op dezelfde
manier vormgegeven: boven of onder aan de bladzijde staat de eenvoudig
te begrijpen tekst, die wordt ondersteund door een bijpassende grote
kleurenfoto. In speels omrande kaders worden extra toelichtingen op de
foto’s gegeven. Voor in het boek staat een overzichtelijke inhoudsopgave.
Achterin staan een verklarende woordenlijst, tips voor internetsites met QRcodes (met o.a. spelletjes over batterijen) en een register. Maakt deel uit
van de serie 'Dit is elektriciteit!'* binnen de uitgebreide reeks 'Lees & weet
meer'. Er verschenen ook uitgaven over bv. batterijen en het maken van
een stroomkring. Leerzame uitgave waarin uitleg gegeven wordt op een
manier die voor iedereen te begrijpen is; zeer bruikbaar op scholen in o.a.
de techniekles. Vanaf ca. 10 jaar, ook geschikt voor wat oudere kinderen die
moeite hebben met lezen. S. Mulders
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Oxlade, Chris • Een stroomkring maken
Een stroomkring maken / Chris Oxlade ; [vert. uit het Engels: Vrouwke Klapwijk].
- Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Dit is
elektriciteit!). - Vert. van: Making a circuit. - Capstone Global Library, cop. 2012. - (It's
electrics). - Vert. van: Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Met lit.
opg., reg.
ISBN 978-90-5566-861-8

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe subreeks.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 535
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 46 / 321

In een duidelijke presentatie wordt elementaire informatie gegeven over
de elektriciteitsleer. Niet helemaal duidelijk wordt wat elektriciteitsleer
precies betekent. Aan de hand van voorbeelden en vragen wordt een aantal
eigenschappen van een stroomkring behandeld. Voor het zelf kunnen bouwen
van een stroomkring, waar dit boekje een handleiding voor geeft, is een
bouwdoos nodig. De praktijkvoorbeelden zijn niet eenvoudig en soms wat
vergezocht. De aandacht voor het tekenen van kringen door gebruik van
symbolen kan gezien worden als een aanloop naar de natuurkundelessen
in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Ook is er aandacht voor
de veiligheid in huis, waarbij de term stroomverbreker wordt gebruikt voor
aardlekschakelaar. Achterin is een woordenlijst, register en een lijst met
internetsites voorzien van QR barcodes opgenomen. De auteur richt zich tot
de jongere lezer. Toegankelijke uitgave in grote letter met extra tekstkaders,
voorzien van kleurenfoto’s, voor jongere onderzoekers. Een deel uit de serie
'Dit is elektriciteit'*. Zeer bruikbaar op scholen in o.a. de techniekles. Vanaf
ca. 10 jaar, ook geschikt voor wat oudere kinderen die moeite hebben met
lezen. Elly Bart

2013-07-3554

Oxlade, Chris • Batterijen
Batterijen / Chris Oxlade ; [vert. uit het Engels: Vrouwke Klapwijk]. - Etten-Leur : Ars
Scribendi Uitgeverij, cop. 2013. - 32 p : ill ; 23 cm. - (Dit is elektriciteit!). - Vert. van:
Using batteries. - Capstone Global Library, cop. 2012. - (It's electrics). - Vert. van:
Hurra, der Schnee ist da! - Zürich : NordSüd, cop. 2013. - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-5566-859-5

MLP. *zie a.i.'s deze week voor nog drie
delen uit deze nieuwe subreeks.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 670.2
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 11.00
: 46 / 330

Wat is een batterij, hoe werkt deze en waar is een batterij van gemaakt? In
dertien hoofdstukken van een dubbele bladzijde wordt aandacht besteed
aan batterijen. Op eenvoudige en begrijpelijke wijze wordt uitgelegd wat
begrippen als een stroomkring, schakeling en voltage inhouden. Vrijwel
alle pagina’s zijn op dezelfde manier vormgegeven: boven of onder aan de
bladzijde staat een eenvoudige tekst in grote letters, die wordt ondersteund
door een bijpassende grote kleurenfoto. In speels omrande kaders staat een
extra toelichting bij de foto’s. Achterin staan een verklarende woordenlijst,
tips voor internetsites met QR-codes (met o.a. filmpjes over elektriciteit)
en een register. Maakt deel uit van de serie 'Dit is elektriciteit!'* binnen de
uitgebreide reeks 'Lees & weet meer'. Er verschenen ook uitgaven over bv.
geleiders en isolatoren en het maken van een stroomkring. Leerzame uitgave
waarin uitleg gegeven wordt op een manier die voor iedereen te begrijpen
is; zeer bruikbaar op scholen in o.a. de techniekles. Vanaf ca. 10 jaar, ook
geschikt voor wat oudere kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Series voor techniek/wiskunde
2013-35-0109

Graham, Ian • Gigantische gebouwen en andere hoge
megaconstructies
Gigantische gebouwen en andere hoge megaconstructies / Ian Graham ; vertaling
[uit het Engels]: Jannie van der Leer ; eindredactie: Annet Huizing. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 34 pagina's : illustraties ; 28 cm. (Megaconstructies). - Vertaling van: Towering giants and other tall megastructures.
- QED Publishing, copyright 2011. - (Megastructures). - Omslag vermeldt: 8 extra
uitvouwpagina's. - Met register.
ISBN 978-94-617-5037-2

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 695.3
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 14.00
: J3/J4/
: 51 / 319

Waar staat het hoogste bouwwerk ter wereld? Hoeveel verdiepingen heeft
de hoogste wolkenkrabber? In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de
hoogste gebouwen in de wereld, waaronder ook monumenten, masten en
torens. Niet alleen wordt ingegaan op de constructie, bouwmethodes e.d.
maar ook op mogelijke problemen en gevaren. De vele kleurenfoto’s, die
soms ook als achtergrond dienen, ondersteunen de tekst goed. De informatie
in korte teksblokken bevat veel feiten over bv. de hoogte, zwaarte en de wijze
waarop gebouwd is. Het taalgebruik is soms pittig en de informatiedichtheid
hoog, maar moeilijke woorden worden in de tekst zelf uitgelegd of staan
in de woordenlijst. In kaders, getiteld 'Megafeiten', zijn nog meer feitjes
opgenomen. De op het omslag beloofde ‘8 extra uitvouwpagina’s’ betreft
er slechts één in het midden van de uitgave. Hierop staat de Burj Khalifa
in Dubai. Achterin staan een top 10 van de hoogste wolkenkrabbers,
enige interactieve vragen, internetlinks met QR-codes en een register.
Deze aantrekkelijk ogende uitgave is net als de andere delen uit de serie
'Megaconstructies'* goed bruikbaar op school in bijvoorbeeld de techniekles.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie

2013-35-0111

Graham, Ian • Mijnen, tunnels en andere ondergrondse
megaconstructies
Mijnen, tunnels en andere ondergrondse megaconstructies / Ian Graham ; vertaling
[uit het Engels]: Annet Huizing ; eindredactie: Jannie van der Leer. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 34 pagina's : illustraties ; 28 cm. (Megaconstructies). - Vertaling van: Darkest Depths and other underground
megastructures. - QED Publishing, copyright 2011. - (Megastructures). - Omslag
vermeldt: 8 extra uitvouwpagina's. - Met register.
ISBN 978-94-617-5039-6

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 643
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 14.00
: J3/J4/
: 51 / 329

Via deze uitgave wordt de kans geboden om de wereld van bouwers in het
diepst van de aarde te ontdekken en te lezen over hun grootste uitdagingen.
We komen van alles te weten over boringen naar gas en olie, over het
delven van steenkool en diamanten en over tunnels onder zee en onder
land. Ingegaan wordt op het doel, maar ook over de gevaren ervan. Wist je
bijvoorbeeld dat er sinds 1940 meer dan tweehonderd aardbevingen zijn
geweest die waarschijnlijk ontstonden door mijnbouw, boringen of andere
menselijke activiteiten? De informatieve uitgave – omslag met reliëf en glossy
details – oogt zeer aantrekkelijk. De kleurenfoto’s, die ook als achtergrond
dienen, ondersteunen de tekst goed. Het boek bevat een inhoudsopgave,
slechts één van de op het omslag vermelde acht mooie uitvouwpagina’s, een
lijst met moeilijke woorden, een overzicht van diepste tunnels, boorgaten en
mijnen, een aantal interactieve vragen, een register en een aantal QR-codes
naar toepasselijke websites. Zeer rijke en leerzame uitgave die net als de
andere delen uit de serie 'Megaconstructies'* perfect bruikbaar is op school in
bijvoorbeeld de techniekles. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. S. Mulders
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
9-12 jaar Series voor techniek/wiskunde
2013-35-0110

Graham, Ian • Stadions, dammen en andere enorme
megaconstructies
Stadions, dammen en andere enorme megaconstructies / Ian Graham ; vertaling
[uit het Engels]: Jannie van der Leer ; eindredactie: Annet Huizing. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 34 pagina's : illustraties ; 28 cm. (Megaconstructies). - Vertaling van: Massive Monsters and other huge megastructures.
- QED Publishing, copyright 2011. - (Megastructures). - Omslag vermeldt: 8 extra
uitvouwpagina's. - Met register.
ISBN 978-94-617-5038-9

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 695.3
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 14.00
: J3/J4/
: 51 / 331

Wat is de grootste dam ter wereld? Waar vind je het grootste sportstadion?
In deze uitgave wordt aandacht besteed aan de grootste bouwcontructies
in de wereld, waaronder ook kunstmatige eilanden en piramides. Niet alleen
wordt ingegaan op de constructie, bouwmethodes e.d. maar ook op mogelijke
problemen en gevaren. De vele kleurenfoto’s, die ook als achtergrond dienen,
ondersteunen de tekst goed. De informatie in korte teksblokken bevat veel
feiten over bv. de grootte, zwaarte en de wijze waarop gebouwd is. Het
taalgebruik is soms pittig en de informatiedichtheid hoog; moeilijke woorden
worden in de tekst zelf uitgelegd of staan in de woordenlijst. In kaders,
getiteld 'Megafeiten', zijn nog meer feitjes opgenomen. De op het omslag
beloofde ‘8 extra uitvouwpagina’s’ betreft er slechts één in het midden
van de uitgave. Achterin staan een top 10 van de grootste stadions, enige
interactieve vragen, internetlinks met QR-codes en een register. Voor wat
betreft Nederland komen zeer kort de Afsluitdijk en inpoldering aan de orde.
Deze aantrekkelijk ogende uitgave is net als de andere delen uit de serie
'Megaconstructies'* goed bruikbaar op school in bijvoorbeeld de techniekles.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie

2013-35-0112

Graham, Ian • Tunnels, bruggen en andere lange
megaconstructies
Tunnels, bruggen en andere lange megaconstructies / Ian Graham ; vertaling [uit het
Engels]: Annet Huizing ; eindredactie: Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2013]. - 34 pagina's : illustraties ; 28 cm. - (Megaconstructies).
- Vertaling van: Gigantic lengths and other vast megastructures. - QED Publishing,
copyright 2011. - (Megastructures). - Omslag vermeldt: 8 extra uitvouwpagina's. - Met
register.
ISBN 978-94-617-5040-2

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 696.5
: 15 Verkeer en Vervoer
: € 14.00
: J3/J4/
: 51 / 332

In dit deel uit de serie 'Megaconstructies'* staan bruggen en tunnels centraal.
Het niet al te dikke boek staat vol aantrekkelijke foto’s van voornamelijk
bruggen uit o.a. China, Australië en Amerika. De informatie is zeer summier
en bevat vooral allerlei superlatieven over de grootte, breedte, hoogte en de
wijze waarop gebouwd is. In kaders getiteld 'Megafeiten' zijn nog meer feitjes
toegevoegd. De op het omslag beloofde ‘8 extra uitvouwpagina’s’ betreft er
slechts één van vier naast elkaar liggende bladzijdes met een kleurenfoto van
de weinig spectaculaire Sontbrug. Het onderwerp tunnels moet het ‘slechts’
doen met o.a. de Londense metrotunnels en gek genoeg de tunnel die voor
de deeltjesversneller is gebouwd. En dat is toch een vreemde eend in deze
uitgave. Achterin staan een verklarende woordenlijst, top 5 van langste
bruggen en tunnels, enige interactieve vragen, internetlinks met QR-codes
en een register. De doelgroep zal ondanks de geringe informatie toch zeker
geboeid zijn vanwege de aantrekkelijke uitvoering. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Mac Steenaart
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
Vakliteratuur
2013-26-5486

Viegas, Marneta • De toverdoos
De toverdoos : sprookjesmeditaties voor kinderen vanaf 5 jaar / Marneta Viegas ;
illustraties Nicola Wyldbore-Smith ; vertaling [uit het Engels]: Engelien Scholtes. Utrecht : AnkhHermes, [2013]. - 117 pagina's : illustraties ; 22 cm. - (Relax kids). Vertaling van: Magic box. - Cop. 2013.
ISBN 978-90-202-0986-0

Tweeënvijftig korte verhaaltjes om te gebruiken als eenvoudige
ontspanningsoefeningen, visualisaties en meditaties voor jonge kinderen.
Als deze verhalen worden voorgelezen, kunnen kinderen hun zelfvertrouwen
en concentratievermogen vergroten en spanning en onrust verminderen.
Elk verhaal staat naast of deels in een vrolijke een- of tweepaginagrote
speelse kleurenillustratie in waterverf en met zwarte contourlijnen. Telkens
staat er een affirmatie bij, zoals 'ik ben ontspannen', 'ik ben vol schatten'
en 'ik geloof in mijzelf'. Deze zijn vooral voor de voorlezer bedoeld, om zijn
aandacht te focussen, zodat de intentie van het verhaal tijdens het voorlezen
kan doorklinken. De verhalen zijn vlot verteld, prettig leesbaar, met soms
een moeilijk woord (zoals middenrif). Dit kan zo nodig voor het voorlezen
worden uitgelegd. Bij regelmatig voorlezen ontstaan er bijzondere momenten
tussen bijvoorbeeld ouder en kind of docent en de klas. Met korte uitleg
van de werkwijze, achtergrondinformatie over de andere boeken in de serie
'Relax kids', waaronder 'De wensster' en 'Sprookjesmeditaties voor kinderen'*.
Onder begeleiding vanaf ca. 5 jaar. E. Stadt

*2013-28-2114 en 2013-28-2117
((2013/37).
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 172
: 01 Geestelijk leven
:A
: € 15.95
: 5 / 256

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 419.3
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 16.90
: 1 / 126

2013-39-2736

Henderson, Margo • Omgaan met pesten
Omgaan met pesten / Margo Henderson. - Amsterdam : Uitgeverij SWP, [2013]. - 127
pagina's ; 22 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-885043-8-9

Dit boek is geschreven door een pedagoge. Sinds 2007 heeft zij zich
toegelegd op pesten. Ze werkt sinds die tijd als trainster 'omgaan met
pesten'. Het boek bevat informatie over pesten (deel één) en bevat adviezen
voor het handelen om pesten te voorkomen en te bestrijden (deel twee).
Het boek is gericht op pesten onder kinderen, maar het eerste deel kan
ook helpen bij pesten onder andere groepen. Voorin het boek is een
inhoudsopgave te vinden; achterin zijn een lijst met geraadpleegde literatuur
en een aantal bijlagen te vinden, waaronder een overzicht van signalen die
op pesten duiden en een lijstje van dingen die je als leerkracht beter niet
kunt doen. Het boek is bedoeld voor leerkrachten in het basis- en voortgezet
onderwijs, professionele opvoeders en anderen die met kinderen werken.
M. Dahmen
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
Vakliteratuur
2013-50-0527

Pieterson, Daphne • Mama, hoe zeg ik nee?
Mama, hoe zeg ik nee? : maak je kind weerbaarder en assertiever : praktische
oefeningen voor ouders, leerkrachten, trainers, coaches en andere opvoeders /
Daphne Pieterson. - [Antwerpen] : Witsand Uitgevers, [2013]. - 191 pagina's :
illustraties ; 21 cm
ISBN 978-94-903827-6-6

V/J-AANBIEDING. Geschikt voor speciale
collecties voor opvoeders.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 433.9
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: € 19.95
: 4 / 232

Dit boek bevat een unieke methode om kinderen weerbaar en assertief te
maken en daardoor meer zelfvertrouwen te geven. Volgens een specifiek
concept dat onder andere gebaseerd is op jarenlange ervaring met
karatelessen aan kinderen, legt Daphne Pieterson uit hoe deze methode
werkt. Met deze methode voelen en ervaren kinderen zelf dat ze iets kunnen
en de methode is leuk. Daarnaast voelen de kinderen zich veilig tijdens de
cursus. En veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren. In dit boek
worden heel gerichte adviezen en twaalf oefeningen gegeven die ouders
zelf met hun kinderen moeten/kunnen doen. Tot slot wordt verteld hoe je
als ouder het gedrag van je kind kunt laten beklijven. De lay-out is mooi
uitgevoerd met veel kleur; verder zijn er veel kleurenfoto's die de oefeningen
duidelijk maken. Het boek is duidelijk ingedeeld. Behalve voor ouders is het
boek ook geschikt voor leerkrachten en andere opvoeders van kinderen van
ca. 6 tot 12 jaar. M. Dahmen

2013-45-0823

Mediawijsheid • Mediawijsheid op de basisschool
Mediawijsheid op de basisschool : succesverhalen van 21 leerkrachten / onder redactie
van Remco Pijpers en Nicole van den Bosch. - [Zoetermeer] : Kennisnet, [2013]. - 104
pagina's : illustraties ; 34 cm. - Vervolg op: Sociale media op de basisschool. - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-90-819324-2-4

(Jonge) kinderen verstandig leren omgaan met een veranderende, digitale
wereld, zonder zichzelf of anderen schade te berokkenen. Hoe doe je
dit en hoe kunnen onderwijsprofessionals hier een rol in spelen? Lees
de succesverhalen (van 21 leerkrachten binnen het basisonderwijs) die
verzameld zijn in dit prachtige boek, waarvoor Kennisnet en stichting Mijn
Kind Online wederom de handen in elkaar geslagen hebben. Elk succesvol
project beslaat een pagina of vier, is beschreven via enige (vaste en
wisselende) vragen en voorzien van inspirerende foto’s en tekeningen die
verlevendigen en uitnodigen om mee te gaan doen. Thema’s die aan de
orde komen zijn o.a. goed zoeken op internet, een digitale schoolcommunity
organiseren, een leerlijn mediawijsheid ontwerpen, een speelfilm maken, de
toekomst van internet en hoe voorkom je pesten met digitale complimenten.
Bij enkele besproken thema’s is gebruikgemaakt van bestaande, voor
iedereen toegankelijke, digitale projecten. Afgesloten wordt met o.a. een
stappenplan (op weg naar een mediawijze school), handige weetjes,
twintig tools voor in de klas. Vervolg op ‘Sociale Media op de basisschool’*
(2012); beide zijn als pdf gratis te downloaden. Voor onder meer elke
onderwijsprofessional in het basisonderwijs. Hannelore Rubie
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V/J-AANBIEDING.
*2013-28-1790/2013-30-3515 (2013/33).
Grote uitgave over schoolprojecten met
sociale media, ook interessant voor
jeugdbibliothecarissen.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 455.4
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: € 24.95
: 4 / 233
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Vakliteratuur
2013-16-4522

Heruitgave

Delfos, Martine • Autisme op school

Vervanging aangeraden. *2011-03-0452
(2012/29; negende druk, 2011); **a.i.'s
deze week.

Autisme op school / Martine F. Delfos. - 3e, geheel hernieuwde dr. - Amsterdam : SWP,
2013. - 95 p : ill ; 21 cm. - Dl. I: Basisschool/primair onderwijs. - 1e dr.: [Esch] : Quirijn,
cop. 2008. - (Praktijkboek). - Met lit. opg., reg.
ISBN 978-90-885044-3-3

De psychologe en auteur Delfos is vooral bekend om haar werk rond
kinderen met autismespectrumstoornissen. Dit boek is de derde, geheel
geactualiseerde druk en is bedoeld voor de schoolpraktijk van het
primair onderwijs. Het wil op goed toegankelijke wijze inzicht in de
problematiek (waaronder problemen met de sociale interactie) en handvatten
voor de juiste houding van de leerkracht geven. Het boek bevat geen
uitvoerig wetenschappelijk materiaal, maar verwijst hiervoor naar het
bestaande naslagwerk van dezelfde auteur, 'Een vreemde wereld. Over
autismespectrumstoornissen (ASS)'*. Kern van het verhaal is het actuele
wetenschappelijke inzicht dat autisme geen defect is, maar een vertraging
in sommige gebieden van de hersenen. In de publicatie zijn veranderde
terminologie en ideeën over hulp aan kinderen met ASS verwerkt en zijn de
bijlagen, het register en de adressen- en literatuurlijst geactualiseerd. Veel
overlappingen met het tweede deel (secundair onderwijs)**. G. Brandorff

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 462.4
: 02 Lichaam en Gezondheid
: III
: € 9.90
: 45 / 94

2013-39-2635

Aarzelende • De aarzelende lezer over de streep
De aarzelende lezer over de streep / redactie Dick Schram. - Delft : Eburon, 2013.
- 385 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Stichting Lezen reeks ; deel 22). - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-90-5972-757-1

In 2012 werd in Amsterdam een conferentie gehouden door Stichting Lezen,
waarbij de aarzelende lezer centraal stond. Het gaat om lezers die bij het
lezen belemmeringen ervaren in bijvoorbeeld leesplezier of leesmotivatie.
De gedegen bundel, met na elk hoofdstuk een uitgebreide literatuurlijst,
bestaat uit twee delen. Een deel over taal- en leesontwikkeling, waarin
onderwerpen als BoekStart, een leesprogramma voor baby’s, leesonderwijs
op de basisschool, leesmotivatie in het vmbo en lezen door autistische
lezers aan bod komt. Deel twee gaat over literaire socialisatie, waarbij
leesopvoeding, zowel thuis, op school als in de bibliotheek wordt behandeld.
De onderwerpen worden breed uitgelicht. Het is jammer, dat er aan het eind
van elke bijdrage maar weinig praktische mogelijkheden worden aangedragen
om de aarzelende lezer echt over de streep te trekken. Desondanks is
dit een prima bundel, die vooral het basis- en voortgezet onderwijs en
de bibliotheekwereld meer kennis over lezen zal bieden. En voorop staat:
veel lezen van fictie is belangrijk voor de leesvaardigheid van iedereen.
B. Handgraaf
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V/J-AANBIEDING. Voor o.a. vakcollecties
jeugdliteratuur.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 464.1
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: € 32.00
: 52 / 315
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Vakliteratuur
2013-13-3098

Heruitgave

Ceyssens, Martine • Mijn kind heeft dyslexie

Vervanging aangeraden.

Mijn kind heeft dyslexie : gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners / Martine
Ceyssens. - Tielt : Lannoo, cop. 2013. - 237 p : ill ; 24 cm. - Oorspr. titel: Ik schreif faut.
- 2001. - Met lit. opg.
ISBN 978-94-01-40916-2

Afgestudeerd als logopediste aan de KU Leuven beschrijft de auteur vanuit
haar jarenlange praktijk de problematiek en de bijzondere uitdagingen
waarvoor een dyslectisch kind zich geplaatst ziet op school. Het gaat
om normaal begaafde kinderen die opvallen door hun super-normale
worstelingen met de geschreven taal tijdens het lezen en/of schrijven van
taal. Het boek is een volledig herwerkte en uitgebreide versie van het eerder
verschenen 'Ik schreif faut' (2001). Het zevende en laatste hoofdstuk bevat
allerlei praktische oefeningen voor de betreffende kinderen om te worden
toegepast thuis en in de klas (basisonderwijs). Met afbeeldingen in zwartwit. Het boek wordt afgerond met relevante adressen en literatuurgegevens.
Drs. L. Leclercq

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 464.1
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 19.99
: 48 / 152

2013-31-4092

Mijn • Mijn kind & dyslexie
Mijn kind & dyslexie / [tekst: Rietje Krijnen ... et al ; ill.: Jeroen de Leijer ... et al ;
fotogr.: TonyV3112 ... et al.]. - 1e dr. - Tilburg : Zwijsen, 2013. - 93 p : ill ; 24 cm. - Uitg.
in samenw. met het Regionaal Instituut voor Dyslexie.
ISBN 978-90-487-1666-1

Dit praktische boek voor ouders van basisschoolleerlingen geeft op
heldere wijze informatie over de feiten en fabels van dyslexie. Ook is het
Leerlingvolgsysteem (LVS) beschreven en verwante onderwerpen zoals
het vergoedingssysteem, een dyslexieverklaring, de betekenis van D- of Escores bij toetsen en CITO-toetsen en hulpmiddelen. Per leerjaar wordt de
aanpak van lezen en de dyslexiediagnostiek en -begeleiding beschreven.
Als ouder weet je daardoor wat je kunt verwachten van de basisschool.
De hoofdstukken over groep 3 tot en met 8 eindigen met voorlees- en
boekentips en een taalspel. De vormgeving is kleurrijk met veel illustraties
en korte tekstkaders. Het gebruikte lettertype is het Zwijsen Dyslexie-font.
Door variatie in lettergrootte en vet gedrukte letters zijn binnen alinea's
kernwoorden of -zinnen aangegeven. Dit lijkt rommelig, maar stoort niet
tijdens het lezen. Een zeer compleet boek voor ouders van kinderen in
de basisschoolleeftijd en een absolute aanrader om beter voorbereid een
gesprek te voeren met de Intern Begeleider of de leerkracht van uw kind.
Sandra Oosterveen

©2014 NBD|Biblion

V/J-AANBIEDING. Geschikt voor speciale
collecties voor opvoeders.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: 464.1
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: IV
: € 18.95
: V3/V4/EX/
: 48 / 153
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Vakliteratuur
2013-41-3848

Maes, An-Sofie • Kleuterdans met prentenboeken
Kleuterdans met prentenboeken / An-Sofie Maes. - 1e dr. - Leuven ; Den Haag : Acco,
2013. - 109 p ; 24 cm. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-334-9340-9

Heb jij ooit gedanst met prentenboeken? Weet je al hoe leuk dat is? Je
kunt het ervaren met deze ‘handleiding’. De uitgave biedt een kant-enklaardanspakket aan dat zeer bruikbaar is op school, op de (naschoolse)
opvang of gewoon in de eigen huiskamer. De gevarieerde dansactiviteiten
(aerobics, tekstimitatiedans, dansspelletjes, dansoefeningen, zitdansen
en bewegingsexpressie) staan zeer concreet beschreven en passen bij 25
recente prentenboeken. De prentenboeken uit het eerste deel van deze
bewegingsuitgave sluiten aan bij de leefwereld van de jongste kleuters,
het tweede deel bij het niveau van de oudste kleuters. Er wordt telkens
verwezen naar muzieknummers die passen (meestal qua thema) bij de
gekozen prentenboeken. Deze nummers staan jammer genoeg niet op een
cd, maar zijn te vinden op het internet of op verschillende muziekcd’s. De
afwisselende activiteiten sluiten aan bij de Vlaamse ontwikkelingsdoelen
en de Nederlandse kerndoelen die na elk hoofdstuk vermeld staan. De
schrijfster publiceerde eerder ‘Aan de slag met kleuterdans’* (2011). Voor o.a.
leerkrachten en dansdocenten. S. Mulders

V/J-AANBIEDING. *2011-38-3587
(2012/04), alleen voor V aangeboden.
Wellicht ook te gebruiken bij
leesbevorderende activiteiten in de
jeugdbibliotheek.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 477.8
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: € 19.90
: 3 / 223

2013-29-3156

Zibel, Wilga • Groen, liefde
Groen, liefde / Wilga Zibel ; [red. Carin Wennink]. - [Culemborg] : Zibel, cop. 2013.
- 109 p : ill ; 26 cm. - (Kleuren-Wijs : het pad van zeven). - Omslagtitel. - Uitg. in
samenwerking metTwin Media.
ISBN 978-94-911411-0-2

Liefde is het tweede boek in de boeiende reeks 'Kleuren-Wijs'* om kinderen
in de basisschoolleeftijd te begeleiden, opdat ze dichter bij hun kracht en
kwaliteiten komen. In liefde komt het leven zonder oordelen aan bod, zodat er
ruimte is om te ontdekken, te leren en te groeien. Dit is ook de basishouding
voor deze reeks. Met kinderverhalen, gevolgd door energetische oefeningen,
creatieve verwerkingsmethodes en groepsgesprekken, kun je kinderen
(begeleid) thema's laten onderzoeken, zoals: jezelf accepteren, oordelen en
kenmerken, gekwetst worden en jezelf liefde geven, geven en ontvangen,
kwaliteiten en beperkingen en anders zijn. In de achtergrondinformatie wordt
op de thema's ingegaan en het verband met de andere boeken uitgelegd.
Het zorgvuldig samengestelde boek, makkelijk leesbaar en gericht op de
praktijk, biedt leerkrachten en begeleiders van kinderen diverse handvatten
om samen met kinderen op zoek te gaan naar eigenheid, zelfwaardering
en bewustzijn. Een toegankelijke wijze voor het stimuleren van bewustzijn
bij kinderen, voor diegene die hierin bewustzijn heeft ontwikkeld of wil
ontwikkelen. Onder begeleiding vanaf ca. 4 t/m 12 jaar. E. Stadt
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V/J-AANBIEDING. *deel 1: 2013-32-4642
(V), 2013-23-2766 (J) (2013/35). Voor
o.a. speciale opvoederscollecties.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 478.2
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: € 18.95
: 48 / 349
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Vakliteratuur
2013-42-4350

Kind • Het kind en de grote verhalen
Het kind en de grote verhalen : levensbeschouwelijk leren in het basisonderwijs /
samenst.: Leendert-Jan Parlevliet, Bas van den Berg, Ton Zondervan ; [auteurs Youssef
Ahrouch ... et al ; fotogr. Dennis van Overbeeke ... et al ; red. Liesbeth van 't Hof]. Amersfoort : Kwintessens, [2013]. - 135 p : ill ; 23 cm. - Met lit. opg.
ISBN 978-90-5788-428-3

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 478.6
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: II
: € 15.00
: 51 / 138

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 478.9
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 22.50
: 3 / 95

Er is nog maar weinig verschil tussen openbare en christelijke scholen:
ook op christelijke scholen zijn anders- en niet-gelovige kinderen. Hoe kun
je in zo'n situatie levensbeschouwelijke vorming of godsdienstonderwijs
geven? Die vraag staat centraal in deze bundel artikelen, het resultaat van
een onderzoeksproject op basisscholen in Zeeland. Het antwoord vonden
de auteurs in het hermeneutisch-communicatief model: het kind met zijn
levensbeschouwelijke ontwikkeling staat centraal. Leraren en leraren in
opleiding probeerden dit model uit in hun eigen lessen. Dat vroeg om een
andere manier van lesgeven: samen met kinderen gingen zij op zoek naar wat
hen raakte in de grote verhalen van levensbeschouwingen en godsdiensten.
Daarbij blijft de leraar niet buiten schot! Na 'Zes manieren om kinderen
zich een verhaal eigen te laten maken' en 'Zeven manieren om kinderen
hun vragen te laten vinden', wordt gezocht 'Naar een hermeneutischecommunicatieve didactiek van levensbeschouwelijk onderwijs'. Na vijf
verhalen komen in 'Beschouwingen' diverse aspecten uit het onderzoek aan
de orde. Een nieuwe visie op levensbeschouwelijk onderwijs, gebaseerd op
concrete ervaringen van basisschoolleraren. M.C. Brak

2013-09-5141

Bodegraven, Nanda van • Filosoferen op het bord
Filosoferen op het bord / Nanda van Bodegraven ; met medewerking van Tamar
Kopmels. - Amsterdam : Uitgeverij SWP, [2013]. - 143 pagina's : illustraties ; 22 cm. Ondertitel op omslag: Met kinderen van 10-12 jaar. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-885043-0-3

Dit praktijkboek filosoferen met kinderen van 10-12 jaar, bestemd voor
begeleidende leerkrachten en ouders, bevat achttien thema's die uitgaan van
levensvragen die aansluiten bij de wereld van kinderen. Alle thema's (onder
andere dieren, geld, geluk, lijden, vijanden etc.) worden op dezelfde manier
aangeboden: beginnen (persoonlijke verkenning), filosoferen (abstractere
verkenning), verdiepen (andere invalshoek) en verwerken (persoonlijke
verwerking). Bijzonder aan dit boek is dat steeds het digibord als hulpmiddel
wordt gebruikt. Na een uitgebreide inleiding over de werkwijze volgen de
thema's, inclusief de vele werkbladen die ook via de begeleidende website
te downloaden zijn. Achterin staan nog wat aanvullende tips. Het onderwerp
en ook de werkwijze sluiten aan bij de actuele behoefte op basisscholen om
zich met filosoferen bezig te houden. De gekozen werkwijze is niet moeilijk,
de aanwijzingen in het boek zijn helder verwoord. Een actuele, inspirerende
en praktische uitgave. Mac Steenaart
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Vakliteratuur
2014-02-2283

Werkhoven, Phaedra • Social media bijbel
Social media bijbel : van vijand tot vriend : voor ouders & docenten van pubers /
Phaedra Werkhoven & Jan Dijkgraaf. - Amersfoort : BBNC Uitgevers, 2013. - 256
pagina's ; 22 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-453-1527-0

Deze uitgave wil ouders en docenten van pubers wegwijs maken in de
social media. Het is geschreven door hoofdredacteuren van populaire
publiekstijdschriften die moeder en vader van kinderen in die leeftijd
ervaringsdeskundigen zijn. Zij trachten ouders en andere opvoeders die
moeite hebben met de plek van social media in het leven van hun kinderen,
wegwijs te maken in de wereld van de social media. Met behulp van duidelijk
herkenbare hoofdstukken, die op hun beurt in korte paragrafen zijn ingedeeld,
worden verschillende facetten van de social media uiteengezet. Zo komen
aan de orde: welke social media zijn er en wat kunnen we ermee, de gevaren
van social media (in de ogen van opvoeders), tips om social media eens
anders te benaderen en de positieve kant ervan te herkennen, wat kan wel
en wat kan niet in vraag- en antwoordvorm. Het geheel is toegesneden op
de Nederlandse situatie en voorzien van actuele voorbeelden. De auteurs
schreven eerder samen 'Het enige echte eerlijke kinderopvoedboek'*;
samen zijn ze eigenaar van de Sociale Media Brigade, die ouders en scholen
adviseert over social media. Geen illustraties, kleine druk. Geen register, wel
beknopte inhoudsopgave en bronvermelding met een aantal webadressen.
Zie ook www.socialmediabrigade.nl. Mede naar gegevens van M. Dahmen

V/J-AANBIEDING. *2012-47-2207
(2013/27). Ook geschikt voor speciale
opvoederscollecties.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 528.54
: 14 Computers
: € 19.95
: MN/BN/
: 5 / 271

2013-50-0069

Contryn, Louis • Poppenspel met knuffels voor kleuters
Poppenspel met knuffels voor kleuters / Louis Contryn ; met tekeningen van Paul
Contryn ; woord vooraf Prof. Peter Adriaenssens. - Eerste druk. - Leuven ; Den Haag :
Acco, 2013. - 76 pagina's : tekeningen ; 23 cm
ISBN 978-90-334-9368-3

De schrijver van dit boekje is oud-directeur van het Mechels Poppentheater en
van de School voor Poppenspel en was tevens uitgever van het vaktijdschrift
Het Poppenspel. Hij is dus zonder twijfel een expert. Met dit boekje wil
hij 'kleuters theatervreugde verschaffen' door opvoering van eenvoudige
poppenspelletjes. Behalve teksten bevat het boek ook spelinstructies. Het zijn
allemaal spelletjes met maximaal twee figuren op de scène en daarom zijn ze
opvoerbaar door één persoon. Maar uitvoering door meerdere personen is ook
een optie. De spelletjes zijn geschikt voor familiefeesten, verjaardagen of in
de kleuterschool. Bedoeling is dat de kinderen zoveel mogelijk participeren
en nadien ook naspelen. Er worden dan ook minimale eisen gesteld aan de
materialen. Een poppenkast is niet nodig, het blad van een tafel volstaat,
en speciale poppen zijn overbodig. Er wordt gespeeld met knuffels, met
name bijvoorbeeld een teddybeer. Na tien korte spelletjes met thema's
uit de leefwereld van de kleuter, volgen tips om met knuffels en met vijf
vingers te spelen en ten slotte een wat groter spel rond het varkentje Knorry.
Voorzien van eenvoudige tekeningen in zwart-wit. Het boek is stimulerend
door zijn laagdrempeligheid. Voor opvoeders van kinderen vanaf ca. 4 jaar.
Willem Nijssen
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V/J-AANBIEDING. Geschikt voor speciale
collecties voor opvoeders.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 794.1
: 23 Theater en Film
: € 19.95
: 2 / 295
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2013-46-1397

Hülsenbeck, Claire • De grote treinreis
De grote treinreis / schrijver, illustrator: Claire Hülsenbeck en Gertie Jaquet ; animatieproducent: Yellow Monkey ; muziek: Christiaan Coenraads ; voice-over: Beatrijs
Sluijter. - [Den Haag] : Het Kinderopvangfonds, [2010?]. - 1 dvd-video (ongeveer 15
min.) : kleur, geluid + 1 tekst (4 ongenummerde pagina's). - (WePboek). - Nederlands
gesproken. - Videoversie van het boek: Baarn : De Fontein, 2007.

Kijkwijzer: niet vermeld. *2008-02-0302.
Zie ook de Mediaberichten.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 4.50
Volgnummer
: 2 / 434

Geanimeerde versie van het prentenboek* over Sophia en haar knuffel
Wolletje. Zij doen altijd alles samen. Wolletje mag ook mee als Sophia bij
haar opa en oma gaat logeren. Op de terugweg is Sophia zo moe dat ze
in de trein in slaap valt en ze Wolletje vergeet mee te nemen. Wolletje is
helemaal in paniek en wordt gevonden door een jongetje. Maar Wolletje wil
Sophia. Wolletje belandt van het ene in het andere avontuur. Maar Wolletje
wordt gelukkig niet vergeten en opa komt hem zoeken. Na een poosje sluit
Sophia Wolletje weer in haar armen. Recensente Brenda Vos noemt het
prentenboek: ‘(…) schitterend (…) duidelijk te volgen voor jonge kinderen.
Door de duidelijke gezichtsuitdrukkingen leeft de lezer mee met Wolletje.
De prenten zijn warm en gedetailleerd.’ De geanimeerde platen bewegen
en er is muziek en geluid toegevoegd. De tekst is levendig ingesproken door
Beatrijs Sluijter. Het boek is twee keer opgenomen waarbij de tweede keer
het verhaal onderbroken wordt door vragen waarop de kijkertjes kunnen
antwoorden. De bijgevoegde handleiding geeft verwerkingssuggesties in
vier talen (Nederlands, Marokkaans, Pools, Turks). Een leuke manier om
spelenderwijs taalvaardigheid te vergroten. Voor zowel thuis als in bv. de
kinderopvang. Zie ook www.wepboek.nl. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

2013-46-1399

Lieshout, Elle van • Schatje en Scheetje
Schatje en Scheetje / schrijver, illustrator: Elle van Lieshout en Erik van Os en Mies van
Hout ; animatie-producent.: Het Woeste Woud ; muziek: Christiaan Coenraads ; voiceover: Beatrijs Sluijter. - [Den Haag] : Het Kinderopvangfonds, [2010?]. - 1 dvd-video
(ongeveer 15 min.) : kleur, geluid + 1 tekst (4 ongenummerde pagina's). - (WePboek).
- Nederlands gesproken. - Videoversie van het boek: Rotterdam : Leminscaat, 2008.

Kijkwijzer: niet vermeld. *herdruk
2009-33-4821 (2009/38). Zie ook de
Mediaberichten.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 4.50
Volgnummer
: 3 / 384

Geanimeerde versie van het prentenboek* over Schatje en Scheetje die
samen opgesloten zitten in een donkere kerker, omdat ze een paar blauwe
sokken hebben gestolen bij de sokkensuper. Gelukkig hebben ze elkaar,
maar verder is er niets te zien in de grauwe kerker. Scheetje gaat hier,
voor zijn Schatje, verandering in brengen: hij haalt een stukje van de zee
en de zon, hij vangt een halve maan en een hele sterrenhemel, en hij
‘plukt’ een appelboom. Hij gaat elke dag uit stelen, brengt iets moois mee
en samen hebben ze het goed. Totdat ze worden vrijgelaten! Recensente
Hannelore Rubie schrijft over het prentenboek: ‘(...) wasco, pastel, knip-,
plak- en schilderwerk vormen samen een kleurig en vertederend geheel.
(...) Leespluim oktober 2008.' De geanimeerde platen bewegen en er is
muziek en geluid toegevoegd. De tekst is levendig ingesproken door Beatrijs
Sluijter. Het boek is twee keer opgenomen waarbij de tweede keer het verhaal
onderbroken wordt door vragen waarop de kijkertjes kunnen antwoorden.
De bijgevoegde handleiding geeft verwerkingssuggesties in vier talen
(Nederlands, Marokkaans, Pools, Turks). Een leuke manier om spelenderwijs
taalvaardigheid te vergroten. Voor zowel thuis als in bv. de kinderopvang. Zie
ook www.wepboek.nl. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie
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2013-46-1394

Stein, Mathilde • Bang mannetje
Bang mannetje / schrijver, illustrator: Mathilde Stein en Mies van Hout ; animatieproducent: Het Woeste Woud ; muziek: Christiaan Coenraads ; voice-over: Beatrijs
Sluijter. - [Den Haag] : Het Kinderopvangfonds, [2010?]. - 1 dvd-video (ongeveer 20
min.) : kleur, geluid + 1 tekst (4 ongenummerde pagina's). - (WePboek). - Nederlands
gesproken. - Videoversie van het boek: Rotterdam : Lemniscaat, 2005.

Kijkwijzer: niet vermeld. *5e dr.,
2011-38-3153 (2011/45). Zie ook de
Mediaberichten.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 4.50
Volgnummer
: 2 / 438

Geanimeerde versie van het prentenboek* over Bang Mannetje dat altijd
bang is. Dat kan zo niet langer en Bang Mannetje maakt een afspraak met de
Toverboom. Om daar te komen moet hij door het Wilde Woeste Woud waar
allerlei gevaren dreigen. Als hij ten slotte bij de Toverboom komt, is deze
verbaasd dat Bang Mannetje niet bang is geweest. Hij geeft hem dan de
naam 'Best Wel Dapper Mannetje'. Moedig keert het Mannetje huiswaarts en
doet al die dingen die hij daarvoor niet durfde. Recensente Jeanet Dijkstra
schrijft over het prentenboek: ‘Een sfeervol en mooi uitgevoerd prentenboek
dat op metaforische wijze het gegeven 'bang zijn' aan de orde stelt.’ Ontving
de Leespluim sept. 2006 en was Kerntitel Kinderboekenweek 2011. De
geanimeerde platen bewegen en er is muziek en geluid toegevoegd. De
tekst is levendig ingesproken door Beatrijs Sluijter. Het boek is twee keer
opgenomen waarbij de tweede keer het verhaal onderbroken wordt door
vragen waarop de kijkertjes kunnen antwoorden. De bijgevoegde handleiding
geeft verwerkingssuggesties in vier talen (Nederlands, Marokkaans, Pools,
Turks). Een leuke manier om spelenderwijs taalvaardigheid te vergroten. Voor
zowel thuis als in bv. de kinderopvang. Zie ook www.wepboek.nl. Vanaf ca. 4.
jaar. Redactie

2013-46-1400

Ulaen, Eline • Sjakie de kleine Dinodrachus en de grote
Tyrelierus Rex
Sjakie de kleine Dinodrachus en de grote Tyrelierus Rex / schrijver, illustrator: Eline
Ulaen ; animatie-producent: Pedri Animation ; muziek: Christiaan Coenraads ; voiceover: Beatrijs Sluijter. - [Den Haag] : Het Kinderopvangfonds, [2010?]. - 1 dvd-video
(ongeveer 15 min.) : kleur, geluid + 1 tekst (4 ongenummerde pagina's). - (WePboek).
- Nederlands gesproken. - Videoversie van het boek: Uithoorn : 11-12-13, 2008.

Kijkwijzer: niet vermeld. *niet
aangeboden. Zie ook de Mediaberichten.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 4.50
Volgnummer
: 3 / 388

Geanimeerde versie van het prentenboek* over de kleine Dinodrachus Sjakie,
die half dinosaurus en half draak is. Als op een dag de twee lievelingsknuffels
van Sjakie, Konijn en Giraf, gestolen worden door de Tyrelierus Rex, is Sjakie
nieuwsgierig waarom de Tyrelierus deze knuffels wil hebben. Samen met
zijn moeder achtervolgt hij de Tyrelierus en komt er achter dat die een
klein Tyramiesusje heeft. Die huilt vreselijk omdat zij geen knuffels heeft.
Sjakie heeft met haar te doen en besluit een paar van zijn eigen knuffels te
geven. Zo sluiten zij vriendschap. Het prentenboek heeft duidelijke lijnen
en heldere kleuren. De geanimeerde platen bewegen en er is muziek en
geluid toegevoegd. De tekst is levendig ingesproken door Beatrijs Sluijter.
Het boek is twee keer opgenomen waarbij de tweede keer het verhaal
onderbroken wordt door vragen waarop de kijkertjes kunnen antwoorden.
De bijgevoegde handleiding geeft verwerkingssuggesties in vier talen
(Nederlands, Marokkaans, Pools, Turks). Een leuke manier om spelenderwijs
taalvaardigheid te vergroten. Voor zowel thuis als in bv. de kinderopvang. Zie
ook www.wepboek.nl. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie
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2013-46-1392

Van Genechten, Guido • De wiebelbillenboogie
De wiebelbillenboogie / schrijver, illustrator: Guido Van Genechten ; animatieproducent: Pedri Animation ; muziek: Christiaan Coenraads ; voice-over: Beatrijs
Sluijter. - [Den Haag] : Het Kinderopvangfonds, [2010?]. - 1 dvd-video (ongeveer 15
min.) : kleur, geluid + 1 tekst (4 ongenummerde pagina's). - (WePboek). - Nederlands
gesproken. - Videoversie van het boek: Hasselt ; Amsterdam : Clavis, 2008.

Kijkwijzer: niet vermeld. *herdr.,
2013-19-0190 (2013/27). Zie ook de
Mediaberichten.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 4.50
Volgnummer
: 2 / 439

Geanimeerde versie van het prentenboek* over de familie olifant. Als
mama olifant weg moet, past papa olifant op. En dat is een feest: samen
op verkenning gaan als indianen, super veel schuim maken in bad en de
wiebelbillenboogie (leren) dansen. Als mama weer thuiskomt en de rommel
ziet, zucht ze diep. Papa olifant en de kinderen proberen haar weer op
te vrolijken. Recensente Hannelore Rubie schrijft over het prentenboek:
‘De geschilderde prenten zijn prachtig; deze familie olifant is kleurig, lief
en vertederend. Het is deze bekende auteur/illustrator wederom gelukt
om een prentenboek te maken met hoofdpersonen die de harten van alle
kinderen en hun ouders stelen. (…) Prentenboek van het Jaar 2010.’ De
geanimeerde platen bewegen en er is muziek en geluid toegevoegd. De
tekst is levendig ingesproken door Beatrijs Sluijter. Het boek is twee keer
opgenomen waarbij de tweede keer het verhaal onderbroken wordt door
vragen waarop de kijkertjes kunnen antwoorden. De bijgevoegde handleiding
geeft verwerkingssuggesties in vier talen (Nederlands, Marokkaans, Pools,
Turks). Een leuke manier om spelenderwijs taalvaardigheid te vergroten. Voor
zowel thuis als in bv. de kinderopvang. Zie ook www.wepboek.nl. Vanaf ca. 3
jaar. Redactie

2013-46-1388

Veldkamp, Tjibbe • De lievelingstrui
De lievelingstrui / schrijver, illustrator: Tjibbe Veldkamp en Gerdien van der Linden ;
animatie-producent: Yellow Monkey ; muziek: Christiaan Coenraads ; voice-over:
Beatrijs Sluijter. - [Den Haag] : Het Kinderopvangfonds, [2010?]. - 1 dvd-video
(ongeveer 15 min.) : kleur, geluid + 1 tekst (4 ongenummerde pagina's). - (WePboek).
- Nederlands gesproken. - Videoversie van het boek: Rotterdam : Lemniscaat, 2001.

Kijkwijzer: niet vermeld. *heruitg.
2009-33-4822 (2009/38). Zie ook de
Mediaberichten.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 4.50
Volgnummer
: 3 / 389

Geanimeerde versie van het prentenboek* over Biggetje Toon die erg zijn
best doet groter te worden. Hij kan zijn rode lievelingstrui in elk geval al wel
helemaal zelf aantrekken. Op een dag krijgt hij hem met geen mogelijkheid
meer over zijn hoofd. Kleine Toon wordt heel driftig, maar zijn vriendjes
weten wel wat er aan de hand is. Recensente Julienne van den Heuvel
noemt het een prentenboek: ‘(...) dat inspeelt op de vaak bij kinderen
levende wens van het 'groot willen zijn'. Dat aandoenlijke zit 'm ook in de
paginagrote zachtgekleurde illustraties in verf en potlood (...) Bekroond met
een Vlag en Wimpel (tekst) 2002. Fijn en herkenbaar prentenboek (...).’ De
geanimeerde platen bewegen en er is muziek en geluid toegevoegd. De
tekst is levendig ingesproken door Beatrijs Sluijter. Het boek is twee keer
opgenomen waarbij de tweede keer het verhaal onderbroken wordt door
vragen waarop de kijkertjes kunnen antwoorden. De bijgevoegde handleiding
geeft verwerkingssuggesties in vier talen (Nederlands, Marokkaans, Pools,
Turks). Een leuke manier om spelenderwijs taalvaardigheid te vergroten. Voor
zowel thuis als in bv. de kinderopvang. Zie ook www.wepboek.nl. Vanaf ca. 4
jaar. Redactie
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Helpt • Helpt een handje
Helpt een handje / met de stemmen van Bram Bart ... [et al.] ; geregisseerd door Paul
Sabella ... [et al.]. - [Hilversum] : Just Bridge Entertainment, cop. 2013. - 1 dvd-video
(ca. 50 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - (Bob de Bouwer). - Nederlands gesproken. Omslag vermeldt: Nieuwe animatie-special. - Videoversie van het televisieprogramma:
Groot-Brittannie͏̈ : Hit Entertainment. - Bevat: Liftie helpt mee ; Krabbel speelt toneel ;
Scramblers toneelverrassing ; Wendy's verjaardagsfeest ; Dizzies wheelies.

Kijkwijzer: alle leeftijden. Wordt niet
opnieuw aangeboden.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 8.80
: Release: 22-10-'13
: 42 / 355

Vijf afleveringen uit de Engelse animatieserie over de aannemer Bob die
samen met zijn medewerkers en bouwmachines, zoals een cementmolen,
shovel, kraan en een wals allerlei klussen uitvoert. De serie werd
oorspronkelijk in stopmotionanimatie gemaakt, maar is vanaf 2011 geheel
met de computer geanimeerd. De machines hebben namen zoals Scoop,
Muck, Dizzie, Rollie en Liftie en praten ook. Bob en zijn team nemen weer
nieuwe projecten onder handen en staan voor iedereen klaar. De kleine
graafmachine Krabbel is nog niet zo lang bij het team en leert dat er niet één
machine in de aandacht moet staan, maar het complete team. Cementmolen
Dizzie zorgt voor chaos bij de vuurtoren als ze haar nieuwe wheelie-kunsten
laat zien. Ook viert Bob's assistente Wendy haar verjaardag. Uitgezonden op
Zappelin en Ketnet. Vijf eenvoudige avonturen voor kinderen vanaf ca. 4 jaar.
Redactie

2013-42-4683

Kaatjes • Kaatjes tralalaatjes
Kaatjes tralalaatjes. - [Beerzel] : Lime-Light Pictures, [2013]. - 1 dvd-video (45 min.) :
kleur, geluid, breedbeeld. - 8: De koekjesboom / [met] Sarah Vangeel, Philippe Liekens,
Dirk Verbeek. - Nederlands gesproken. - Videoversie van de televisieserie voor Ketnet:
Belgie͏̈ : VRT Jong, 2011.

Vlaamse televisieserie met als hoofdpersonen het meisje Kaatje (Sarah Van
Geel), haar drakenvriend Kamiel, uitvinder Victor en de wezentjes Frits en
Frats (twee handpoppen). Elke aflevering heeft eenzelfde opbouw en begint
en eindigt met hetzelfde liedje. Er is altijd een probleempje dat de vrienden
met veel creativiteit oplossen. Fantasieën worden in een getekende denkwolk
verbeeld. Het enthousiasme, de mime en lichaamstaal van Kaatje zijn groots,
hoewel de lichaamstaal enigszins gekunsteld overkomt. Kostuums en decors
zijn helder en fris van kleur. Deze achtste dvd* bevat vijf afleveringen van
elk ca. acht minuten. In de aflevering 'De koekjesboom' heeft Kamiel alle
koekjes opgegeten en proberen Frits en Frats een koekjesboom te planten. De
onderwerpen sluiten aan op de belevingswereld van kleuters. Uitgezonden op
Ketnet. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie
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Kijkwijzer: alle leeftijden. *Dl. 7,
2013-29-3055 (2013/41).
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 13.28
: Deel 8
: 50 / 450

200

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2014 - 1
Jeugdfilms
2013-38-1717

Muziek • Muziek maken
Muziek maken. - [Hilversum] : Just Bridge Entertainment, 2013. - 1 dvd-video (60
min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - (Sesamstraat). - Nederlands gesproken. - Bevat:
Instrumenten ; Zingen ; Geluid ; Liedjes. - 1e dr.: 2012PPN:336469829.

Een thematische compilatie van afleveringen uit de kindertelevisieserie
Sesamstraat. Het gaat om recente Nederlandse afleveringen, dus met onder
meer meneer Aart, Ieniemienie, Tommie, varkentje Purk en Pino. Het thema is
'muziek'. Ieniemienie maakt lekker muziek met haar vriendjes, Tommie doet
niets liever dan zingen en meneer Aart maakt zich druk om verschillende
geluiden. De dvd is onderverdeeld in vier hoofdstukken: instrumenten,
zingen, geluid, muziek. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Mede naar uitgeversinformatie.
Kijkwijzer: alle leeftijden. Wordt niet
opnieuw aangeboden.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 8.80
: Release: 22-10-'13
: 42 / 357

2013-41-3643

Picknick • Picknick met taart
Picknick met taart / regie: Tom van Gestel, Mascha Halberstad en Mercedes Marro ;
producent: Bruno Felix, Femke Wolting ; stemmen: Katrien De Becker, Peter Van Gucht.
- [Amsterdam] : A-Film, [2013]. - 1 dvd-video (95 min.) : kleur, geluid, breedbeeld.
- Nederlands gesproken. - Gebaseerd op het prentenboek van Thé Tjong-Khing. Videoversie van de animatieserie: Nederland : Submarine, 2013. - Bevat onder meer:
1. Meneer en Mevrouw Hond ; 2. Ton en Daan Rat ; 3. Kikker en Hagedis ; 4. Zuster
Varken ; 5. Meneer Beer. - Bevat tevens: Special: Het verhaal van het kleine dappere
vosje.

Kijkwijzer: alle leeftijden. Wordt niet
opnieuw aangeboden.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 8.98
: Release: 12-11-'13
: 45 / 486

Nederlandse televisie-animatieserie naar de prentenboeken van Thé TjongKhing. Meneer en mevrouw Hond bakken twee heerlijke taarten voor de
picknick met hun dierenvrienden. Maar onderweg naar de picknickplek
komen ze veel obstakels tegen en uiteindelijk zijn de taarten verdwenen. Wie
zou de taarten gestolen hebben? Met veel humor wordt in elke aflevering
een ander grappig dier gevolgd en elk dier heeft zo zijn eigen kijk op de
verdwijning van de taarten. De serie bestaat uit dertien afleveringen van ca.
6 minuten en een special van 25 minuten. In de special 'Het verhaal van het
kleine dappere vosje' wil Vosje een taart bakken maar zijn alle ingrediënten
gestolen. Het geheel is een multimediaal concept van boeken, films, website
en iPad game. De serie won op het Cinekidfestival 2013 de Juryprijs voor
Beste Nederlandstalige jeugdtelevisieprogramma en werd genomineerd voor
de Publieksprijs. De bijbehorende interactieve website is genomineerd voor
de New Media Award. Uitgezonden door de KRO op Zappelin. Vanaf ca. 4 jaar.
Redactie
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Heruitgave

Zwanenprinses • De zwanenprinses

Kijkwijzer: 6 jaar, geweld, angst.
Heraanbieding tegen gereduceerde prijs.

De zwanenprinses / directed by Richard Rich ; produced by Richard Rich, Jared F.
Brown ; screenplay by Brain Nissen ; original score Lex de Azevedo ; with the voice
talents of Jack Palance ; met de stemmen van Bram van der Vlugt ; regie Aart Brouwer.
- [Hilversum] : Columbia Tristar Home Video, [1998]. - 1 dvd-video (ongeveer 86 min.) :
kleur, geluid. - Nederlands, Engels en Frans gesproken en ondertiteld. - Oorspronkelijke
titel: The swan princess. - Videoversie van de animatiefilm: Verenigde Staten : Rich
Animation Studios, 1994.

Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: sk
:A
: € 7.98
: 49 / 508

Deze animatiefilm uit 1994 is de debuutfilm van Richard Rich als zelfstandig
regisseur en producent, nadat hij jarenlang in de Disney studio's heeft
gewerkt. Het verhaal is gebaseerd op het ballet Het Zwanenmeer van
Tsjaikovski. De knappe prinses Odette, die op het punt staat te trouwen
met prins Derek, wordt door een boze tovenaar veranderd in een zwaan. In
tegenstelling tot het oorspronkelijke verhaal loopt alles in de film - op het
nippertje - goed af. Deze spannende en romantische film is mooi getekend en
bevat veel liedjes in musicalstijl. De Nederlandse versie wordt gesproken en
gezongen door bekende mensen zoals Bill van Dijk, Mandy Huydts en Marco
Bakker. Sommige recensenten vinden deze film clichématig, anderen zijn
gematigd tot zeer positief. Peter van Bueren (Volkskrant) schrijft: 'Met alle
kwaliteiten van een prima tekenfilm voor kinderen en gezinnen. Bovendien
uitstekend ver-Nederlandst.' Kreeg een nominatie voor een Annie Award voor
Beste animatiefilm. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

2013-42-4658

Stuart • Stuart Little
Stuart Little / Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki ; music by Alan Silvestri ;
director of photography Guilermo Navarro ; screenplay by M. Night Shyamalan and
Greg Booker ; produced by Douglas Wick ; directed by Rob Minkoff. - Hilversum :
Sony Pictures Home Entertainment, [2013]. - 1 blu-ray (85 min.) : kleur, geluid,
breedbeeld. - 11 talen gesproken waaronder Nederlands, 15 talen ondertiteld
waaronder Nederlands. - Gebaseerd op het gelijknamige boek van E.B. White. Videoversie van de film: Verenigde Staten : Columbia Pictures, 1999. - Bevat onder
andere.: Audiocommentaar ; Verwijderde scènes ; Bloopers.

Kijkwijzer: alle leeftijden. Niet eerder
aangeboden op blu-ray. Zie ook deel 2 in
deze rubriek.
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 13.54
Volgnummer
: 50 / 471

Amerikaanse film uit 1999 van Rob Minkoff, met Geena Davis en Hugh Laurie
als vader en moeder Little en Jonathan Lipnicki als hun zoontje George. De
film is een vrije bewerking van het boek van E.B. White. Stuart is een kleine
muis die geadopteerd wordt door het mensengezin Little. Ze behandelen hem
als zoon, maar de huiskat Sneeuwbal is niet zo blij met een muis als baasje.
Samen met twee kattenvrienden zet hij alles op alles om Stuart uit de weg
te ruimen. Stuart de muis is volledig digitaal geanimeerd. De recensenten
hebben wat kritiek op de braafheid en de Nederlandse nasynchronisatie
maar zijn overwegend enthousiast. Mirjam Keunen (Algemeen Dagblad
(13-4-2000): '(...) een spannende en knappe combinatie van animatie en
life-action gemaakt. Stuart Little is een brave film met vaart. (...) Kinderen
zullen zich evenwel vermaken bij deze spannende feel-good-movie, maar
de clichématig uitgewerkte personen wekte bij mij de sympathie op voor
de slechterikken.' Ronald Ockhuyzen (Volkskrant 13-4-2000): 'Dankzij de
voortschrijdende computertechnologie is Stuart (...) net zo innemend als in de
zoetste fantasie. (...) Amusant en sfeervol (...)'. Kreeg veel nominaties voor
prijzen en won de Young Artist Award voor Beste familiefilm, comedy. Bevat
veel extra's. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie
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Stuart • Stuart Little 2
Stuart Little 2 / Geena Davis, Hugh Laurie, Jonathan Lipnicki ; music by Alan Silvestri ;
director of photography Steven Poster ; screenplay by Bruce Joel Rubin ; produced
by Douglas Wick ; directed by Rob Minkoff. - Hilversum : Sony Pictures Home
Entertainment, [2013]. - 1 blu-ray (78 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - 15 talen
gesproken waaronder Nederlands, 11 talen ondertiteld waaronder Nederlands. Gebaseerd op de karakters van E.B. White. - Videoversie van de film: Verenigde
Staten : Columbia Pictures, 2002.

Kijkwijzer: alle leeftijden. Niet eerder
aangeboden op blu-ray. Zie ook deel 1 in
deze rubriek.
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 13.54
Volgnummer
: 50 / 472

Vervolg op de succesvolle Amerikaanse film ‘Stuart Little’ uit 1999, gemaakt
door dezelfde regisseur (Rob Minkoff) en met dezelfde hoofdrolspelers (Geena
Davis, Hugh Laurie etc.). In dit zelfstandig te bekijken vervolg, wederom in
een combinatie van animatie en life-action, heeft Stuart behoefte aan een
vriendin, die hij krijgt in de gedaante van de gewonde vogel Margalo. Margalo
blijkt echter in de macht van een gemene havik. De recensenten zijn vol lof.
Annemart van Rhee (Algemeen Dagblad aug. '02): '(...) een hartverwarmende
kinderfilm die ook volwassenen niet onberoerd laat. (...) Toegegeven: het
gezin Little is wel heel erg suikerzoet en lijkt zo uit een tijdschrift gestapt.
Maar acteurs Geena Davis en Hugh Laurie worden toch van het doek
gespeeld door de animatiefiguren die onderwerpen als liefde, vriendschap en
loyaliteit met een knipoog behandelen.' Pauline Kleijer (Volkskrant 18-7-'02):
'Met milde grapjes en spannende, maar niet te griezelige achtervolgingen
door New York is Stuart Little 2 een ideale familiefilm: op maat gesneden voor
kleine kinderen, maar onderhoudend genoeg voor de ouders. (...)' Werd o.a.
genomineerd voor de BAFTA Children's Award voor Beste film. Bevat vele
leuke extra's. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

2013-40-3304

Verloren • Het verloren vriendje en andere verhaaltjes
Het verloren vriendje en andere verhaaltjes. - [Leuven] : Dalton Distribution, [2013]. 1 dvd-video (50 min.) : kleur, geluid. - (Selected shorts ; 16). - Nederlands gesproken.
- 'Het verloren vriendje' is gebaseerd op een boek van Oliver Jeffers. - Bevat: Het
verloren vriendje / regie Philip Hunt ; Het lampje / regie Yuta Sukegawa ; De grote
broer / regie Jesús Pérez & Elisabeth Hu͏̈tterman ; Zo gaat het beter / regie Philipp
Comarella & Simon Griesser ; Flessenpost / regie Kirsten Lepore. - Videoversie van de
animatiefilms.

Kijkwijzer: alle leeftijden. Wordt niet
opnieuw aangeboden.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 12.40
: Release: 26-11-'13
: 47 / 457

Verzameling van vijf bijzondere, korte animatiefilmpjes. 'Lost and
found' (2008) van Philip Hunt is gebaseerd op het prentenboek 'Laat me
niet alleen' van Oliver Jeffers. Een jongetje ziet een pinguïn en denkt dat
hij verdwaald is. Daarom brengt hij hem in een roeibootje terug naar de
Zuidpool. Weer op weg is naar huis beseft hij dat hij de pinguïn erg mist
en keert om. Sophie Rycken (Kortfilm.be, i): 'Het prentenboek van Jeffers
komt prachtig tot leven; niet alleen dankzij het zorgvuldige animatiewerk
maar ook door de sobere geluidsband. (...) Het is een film met veel visuele
humor, die heel goed begrijpt waar kinderen mee bezig zijn en hoe ze
denken. Een verhaal over moed, kwetsbaarheid en vriendschap.' Won vele
prijzen waaronder de Bafta voor Beste animatie en de award voor Beste TV
Special op het Animatiefilmfestival in Annecy. Verder zijn opgenomen: 'The
light' van Yuta Sukegawa, 'Der grosse Brüder’ van Jesús Pérez en Elisabeth
Hütterman, 'Much better now' van Salon Alip en 'Bottle' van Kirsten Lepore.
De filmpjes maken gebruik van verschillende animatiemethoden. Zo is de
laatste film gemaakt in stopmotion met als hoofdpersonen een zandfiguur en
een sneeuwfiguur. De films wonnen vele prijzen op filmfestivals over de hele
wereld. Voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. Redactie
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Don • Don Quichot
Don Quichot : de film / [mit] Christoph Maria Herbst ... [et al.] ; Prod. Andreas Richter,
Annie Brunner, Ursula Woerner ; Regie Sybille Tafel. - [Hilversum] : Just4Kids, cop.
2013. - 1 dvd-video (90 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - Nederlands gesproken.
- Oorspr. titel: Don Quichote : gib niemals auf!. - Videoversie van de televisiefilm:
Duitsland : Roxy Film [etc.], 2008.

Kijkwijzer: 6 jaar, angst.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 9.80
Volgnummer
: 42 / 352

Na de dood van zijn moeder voelt de 11-jarige Moritz zich erg alleen. Temeer
omdat zijn vader voor zijn werk vaak van huis is. Wanneer Moritz hem in
Spanje opzoekt, komt het tot ruzie en gaat de jongen ervandoor. Hij ontmoet
de zonderlinge Don Quichot die hem leert om te gaan met verlies en verdriet
en te vechten voor zijn geluk. Aandoenlijke en respectvolle jeugdfilm die
zich afspeelt in de 21e eeuw met de klassieke vijfhonderdjarige ridderfiguur
te paard uit Cervantes' boek 'Don Quichot' in de hoofdrol. Geloofwaardig
worden de waanbeelden van de oude man in beeld gebracht; moderne
windmolens worden voor reuzen aangezien die moeten worden bevochten.
Sfeervolle gitaarmuziek en fraaie natuuropnamen verhogen de sfeer.
Deze oorspronkelijk Duitse speelfilm (2008) van Sibylle Tafel is Nederlands
ingesproken. In de hoofdrollen spelen o.a. Johann Hillmann, Christoph Maria
Herbst en Peter Lohmeyer. De film heeft een wens vervullend einde en biedt
vele identificatiemogelijkheden. Omdat er relatief veel aandacht wordt
besteed aan relatieproblemen van volwassenen, is de film minder geschikt
voor jonge kinderen. Vanaf ca. 9 jaar. Gonny Smeulders-Veltman

2013-38-1714

Heksenbox • Heksenbox
Heksenbox. - [Hilversum] : Just Bridge, cop. 2013. - 2 dvd-video's (2× 90 min.) : kleur,
geluid, breedbeeld. - [1]. - Nederlands gesproken. - Bevat: Heksje Lilly : de draak
en het magische boek / Alina Freund ... [et al.] ; regie Stefan Ruzowitzky. - Duitsland
[etc.] : Blue Eyes [etc.], cop. 2008. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Amsterdam : Bridge
Pictures, 2009. Bibi Blocksberg / Sidonie von Krosigk ... [et al.] ; Prod.: Bernd Krause ...
[et al.] ; Regie Hermine Huntgeburth. - Duitsland : Bavaria Filmverleih- und Produktions
[etc.], 2002. - Oorspr. Nederlandse uitg.: Hilversum : Just4Kids, 2012.

Kijkwijzer: 6 jaar, geweld. *2009-49-3199
(2009/52). **2012-40-2581 (2012/44).
Wordt niet opnieuw aangeboden.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
:B
: € 9.99
: Release: 22-10-'13
: 42 / 354

Verzamelbox met twee films rond het thema 'heksen'. Het verhaal van 'Heksje
Lily: de draak en het magische boek'* (2008) is gebaseerd op de populaire
boeken van Knister (Ludger Jochmann), maar dit avontuur is speciaal voor
de film geschreven. Het vertelt hoe het tienjarige meisje Lilly in bezit komt
van het toverboek van de heks Surulunda. Samen met het vliegdraakje
Hector heeft zij een proeftijd van 99 uur om te bewijzen dat zij de nieuwe
superheks is. Maar de kwade tovenaar Hieronymus wil het boek stelen om
een wereldveroveringsmachine te bouwen. 'Bibi Blocksberg'** (2002) gaat
over de dertienjarige Bibi, een bijzonder meisje dat net als haar moeder de
gave heeft van een heks. Als zij met haar toverkracht twee kinderen redt
uit een brandend huis, mag zij bij de opperheks Walpurgia komen die haar
op zo jonge leeftijd al wil inwijden en een eigen kristallen bol wil geven. De
boze heks Rabia is jaloers en gebruikt haar zwarte magie om de ceremonie
te verstoren. Voor kinderen vanaf ca. 6 jaar, respectievelijk vanaf ca. 8 jaar.
Redactie
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Return • Return to Nim's island
Return to Nim's island / [starring] Bindi Irwin, Matthew Lillard ; produced by Paula
Mazur, Chris Brown, Tom Hoffie ; directed by Brendan Maher. - [Amsterdam] : Universal
Pictures, [2013]. - 1 dvd-video (ca. 87 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - 5 talen
gesproken, 14 talen ondertiteld waaronder Nederlands. - Gebaseerd op de boeken
van Wendy Orr. - Videoversie van de film: Verenigde Staten : Mazur Kaplan Company,
2013.

Kijkwijzer: 9 jaar, angst. *2009-04-8419.
Wordt niet opnieuw aangeboden.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 12.56
: Release: 13-11-'13
: 45 / 488

Australische familiefilm van regisseur Brendan Maher met in de hoofdrollen
Bindi Irwin (de dochter van Steve Irwin, bekend van 'The Crocodile Hunter'),
Matthew Lillard en Toby Wallace. De film volgt op 'Nim's island'* (2008) en
is gebaseerd op de boeken van Wendy Orr. Het 14-jarige meisje Nim woont
met haar vader Jack op een onbewoond eiland midden in de oceaan. Ze
vist, zorgt voor de moestuin en speelt met haar dierenvriendjes zoals een
leguaan, een zeeleeuw en een schildpad. Als het eiland wordt bedreigd
door projectontwikkelaars en stropers zoekt ze hulp bij Edmund, een
jongen die van huis is weggelopen. Emily Ashby (Common Sense, i) geeft
4 sterren (van 5). Zij vindt Bindi zeer geloofwaardig in de rol van een
gepassioneerde natuurbeschermer. Ook al is dit een fictief verhaal, er zijn
genoeg aanknopingspunten over bedreigde diersoorten en bedreigde natuur
die families verder kunnen uitdiepen. Louise Keller (Urbancinefile, i) is ook
heel positief over Bindi en noemt het een aantrekkelijk, hartverwarmend
verhaal met vertederende karakters en een kleurig assortiment van wilde
dieren. Voor kinderen vanaf ca. 9 jaar. Redactie

2013-38-1786

Wim Pel Productions • Smitty
Smitty / Peter Fonda, Mira Sorvino ; een film van David Mickey Evans ; Nederlandse
versie Wim Pel Productions b.v. - [Leeuwarden] : Bright Vison Entertainment, 2013. 1 dvd-video (90 min.) : kleur, geluid, breedbeeld. - Nagesychroniseerd uit het Engels
in het Nederlands. - Videoversie van de film: Verenigde Staten : TriCoast Worldwide,
©2011.

Kijkwijzer: alle leeftijden.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: di
:B
: € 10.95
: 52 / 403

Door omstandigheden moet de 13-jarige stadsjongen Ben (Brandon Tyler
Russell) een tijdje bij zijn opa op de boerderij in Iowa gaan wonen; de twee
hebben elkaar nog nooit gezien. De rechtlijnige opa (Peter Fonda) weet
het recalcitrante gedrag van zijn kleinzoon in goede banen te leiden en
de jongen verantwoordelijkheid bij te brengen. Zo krijgt Ben de zorg over
een eigen hond en moet hij gaan werken bij de sympathieke oude Smitty
om een gitaar te kunnen kopen. De film heeft meerdere verhaallijnen; de
band tussen de hond en de jongen is er één van. Er is oog voor ethische
vraagstukken en begrip voor menselijke tekortkomingen op een realistische
en een begrijpelijke manier. Het overlijden van de oude Smitty zal ook
de kijker niet onberoerd laten. Deze oorspronkelijk Amerikaanse film van
regisseur David Mickey Evans won enkele prijzen zoals de Young Artist Awards
voor Russell. Inleefbare, gevoelige, Nederlands ingesproken jeugdfilm; vanaf
ca. 8 jaar. Gonny Smeulders-Veltman
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Oldenhave, Mirjam • Erin geluisd
Erin geluisd : hoorspel naar het boek van Mirjam Oldenhave / de rolverdeling: Nelly
Frijda, Marieke de Kruijf, Bas Westerweel, Chiel de Kruif, Arthur Boni, Jim Berghout,
Stijn Westenend, Cella van den Boogert, San de Heer, Deidre van Megesen, Claudio
Missaglia ; tekstbewerking, regie en aan- en afkondigingen: Audrey van der Jagt ;
muziek: All Music Publishing. - [Rumpt] : Stichting Hoorspel Nú, [2013]. - 1 compact
disc (63'49") + tekst (4ongenummerde pagina's). - Titel van label.

Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: de
:B
: € 16.46
: 2 / 407

Wanneer Afra's ouders op vakantie gaan naar Griekenland, gaat zij liever bij
haar oma logeren, net als vorig jaar. Want daar ontmoet ze weer de leuke
jonge pizzabezorger Vigo. Als ze er nog maar net is, wordt Vigo gearresteerd
omdat hij wordt verdacht van inbraken bij vier oude dames. Wanneer Afra en
haar oma op onderzoek uitgaan, ontdekken ze dat de nieuwe vriend van de
buurvrouw de inbraken heeft gepleegd. Leuk verhaal met spanning en humor.
Dit hoorspel is gebaseerd op het gelijknamige boek van Mirjam Oldenhave
(2000). De rollen worden professioneel en levendig neergezet door bekende
stemmen als Nelly Frijda en Bas Westerweel, met daarbij allerlei bijgeluiden,
terwijl de verbindende tekst wordt ingesproken door Audrey van der Jagt
die ook het verhaal tot hoorspel bewerkte. Uitgave van Stichting Hoorspel
Nú, die via luisterboeken het hoorspel een nieuwe impuls wil geven. Heel
goed bruikbaar voor kinderen met een leesbeperking of voor liefhebbers van
hoorspelen. Vanaf ca. 9 jaar. Erik van de Grampel

2013-41-3939

Kuipers, Sietse • Slim oefenen met leessommen
(redactiesommen) voor groep 5
Slim oefenen met leessommen (redactiesommen) voor groep 5 : speciale versie
geoptimaliseerd voor kinderen met dyslexie / Sietse Kuipers. - Versie 1.0. - Uithoorn :
Karakter Interactive, cop. 2013. - 1 cd-rom. - (Slim oefenen). - Omslag vermeldt:
Rekenen, groep 5.
ISBN 978-90-6112-675-1

MLP. Oorspronkelijke versie:
2011-30-3471 (2012/37).
SISO
PIM
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: J 512
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 19.53
: 47 / 413

Oefensommen en toetsen voor kinderen vanaf groep 5 die extra oefening
kunnen gebruiken bij leessommen (redactiesommen). De oefenstof kent
een heldere opbouw: wat moet je doen, hoe ziet de som eruit, wat is het
antwoord? Feedback bij een fout: probeer het nog eens. Bij een tweede
keer fout verschijnt het juiste antwoord. Er zijn geen tips of uitleg om tot
het goede antwoord te komen en geen beloning bij het juiste antwoord.
Het programma biedt veel van hetzelfde, didactisch gezien is dat goed –
automatisme door herhalen – maar kinderen kunnen het als saai ervaren.
De vormgeving is eenvoudig, zonder geluid. De ouder/leerkracht kan via de
beheermodule zien welke sommen een kind gemaakt heeft, hoe lang het
kind erover gedaan heeft en wat het resultaat is. Het programma past bij
alle onderwijsmethoden, voor thuis en op school. Deze cd-rom heeft een
voorleeshulp voor kinderen met leesproblemen. Een duidelijke voorleesstem
leest opgaven, feedback en helpteksten in zijn geheel of in gedeeltes voor.
Vanaf ca. 7 jaar. Naar gegevens van Iris Stekelenburg-van Halem
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Kuipers, Sietse • Entreetoets rekenen voor groep 6
Entreetoets rekenen voor groep 6 / Sietse Kuipers. - Versie 4.0. - [Uithoorn] : Karakter
Interactive, 2013. - 1 cd-rom : kleur, geluid. - (Toetstrainer. Rekenen). - Titel van label. Nederlandstalig.
ISBN 978-90-6112-745-1

SISO
PIM
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: J 475.4
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: € 29.93
: 48 / 415

De Cito entreetoets meet onder meer rekenvaardigheden van leerlingen. Wat
is het niveau en zijn er nog hiaten? Om dit te achterhalen, heeft Karakter een
oefencd-rom gemaakt met 1250 meerkeuzesommen om thuis of op school
te doen. De sommen zijn verdeeld over 40 categorieën, waaronder afronden,
telrij, vergelijken en ordenen, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen,
breuken, verhoudingen, tijd en geld. De resultaten worden automatisch
bijgehouden en het programma alarmeert wanneer een kind een bepaald
onderwerp niet voldoende beheerst. Er zijn drie niveaus: eerst met uitleg
bij het foute antwoord zonder tijdsdruk, vervolgens zonder uitleg met
tijdsdruk. Een vriendelijke vrouwenstem zegt of het antwoord goed of fout
is. De vormgeving is eenvoudig. Kuipers (1952) was leerkracht, studeerde
onderwijskunde en ontwierp software voor kinderen en leerkrachten. Dit is de
eerste cd-rom in de serie Toetstrainer voor groep 6 Entreetoets. Toetstrainer
kent voor groep 7 en 8 ook Taal en Studievaardigheden. Voor groep 8 is er nog
Wereldoriëntatie. www.karakterinteractive.nl. Iris Stekelenburg-van Halem

2013-38-1767

Wagner, Richard • Aangenaam klassiek for kids 2013
Aangenaam klassiek for kids 2013 : Der Ring des Nibelungen / Richard Wagner ;
Symfonieorkest van de Beierse Omroep ; dirigent Bernard Haitink ; verhaal en verteller
Edwin Rutten. - [Hilversum] : STEP, cop. 2013. - 2 compact discs (ca. 147 min.) +
1 tekst ([8] p.). - Omslagtitel. - Bevat: Cd 1: Das Rheingold & Die Walküre ; Cd 2:
Siegfried & Götterdämmerung.

Het ligt niet zo voor de hand Wagners 'Ring des Nibelungen' voor te
leggen aan kinderen, vooral vanwege de lange aandachtsspanne, die deze
vijftien uur durende operacyclus uit de 19e eeuw vraagt. Meesterverteller
Edwin Rutten bracht het terug tot twee uur en slaagde daarbij op een
aansprekende wijze het tot de verbeelding sprekende verhaal en de daarin
opgenomen symboliek vast te houden. In de keuze van de daarbij behorende
muziekfragmenten maakt hij optimaal gebruik van de muzikale kenmerken
van Wagners muziek. Daarbij is elk personage, van waternimf tot dwerg, en
elke gedachte, elk onderwerp verbonden aan een eigen muzikaal motief.
Hij legt het op een aparte track uit. Dat herken je tegenwoordig ook in
filmmuziek of videospellen. In tegenstelling tot kindertheaterprojecten van
Frank Groothof rond opera's heeft hij de muziek zelf ongemoeid gelaten. Deze
twee cd's zijn dan ook in Ruttens woorden en perceptie van het menselijk
bevattingsvermogen niet alleen bedoeld voor kinderen maar ook voor
'andere volwassen'. Ook kun je de cd's zien als opstapje naar het echte werk
van Wagner. Met een 'woordenboek' in het cd-boekje, tekeningen van de
personages op de cd-hoesjes en 'De Wagner Ronde quiz'. Vanaf ca. 8 jaar.
John Valk
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Uitgave ter gelegenheid van Aangenaam
Klassiek for Kids 2013. In 2013 is het
200 jaar geleden dat de componist
Richard Wagner werd geboren.
SISO
PIM
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: J 785.41
: 24 Muziek
: € 9.91
: 44 / 387
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Leukste • De leukste liedjes van Piramide
De leukste liedjes van Piramide / [methode ontworpen door] Jef J. van Kuyk ;
[ingespeeld en ingezongen] door de Taraboemboemband ; [liedjes gearrangeerd door]
Marit Eijkelkamp. - Arnhem : Cito, cop. 2001. - 1 compact disc (ca. 60 min.) : stereo +
1 tekst ([24] p.). - (Piramide. Piramideliedjes). - Teksten van de liedjes zijn opgenomen
in het omslagboekje. - Bevat o.a.: We maken een kringetje ; Wolkje vertel eens ; Tikke
takke regen ; Voetje.

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: AJ 788.2
: 24 Muziek
:A
: € 13.65
: 50 / 413

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: AJ 788.2
: 24 Muziek
:A
: € 14.11
: 43 / 436

Deze muziek-cd bevat 48 peuter/kleuterliedjes van allerlei aard. Er zijn
bekende liedjes bij zoals 'Jan Huigen in de ton' en 'Opa Bakkebaard' tot iets
minder bekende of nieuwe liedjes met een tijdsduur van 2 1/2 minuut tot 25
seconden. De liedjes worden begeleid door een of meerdere instrumenten
en worden op een heldere en duidelijke manier gezongen. Ook zijn er
enkele instrumentale nummers bij waarop bijvoorbeeld een dansje kan
worden gedaan. De cd is geproduceerd door het Cito en hoort bij de
taalontwikkelingsmethode Piramide, speciaal bedoeld voor kinderen van 3 tot
6 jaar met een taalachterstand, bijvoorbeeld voor allochtonen. Het bijgesloten
boekje bevat alle teksten. De cd is ook geschikt om thuis te gebruiken.
Redactie

2013-38-1761

Scheele, Dirk • De liedjesspeeltuin
De liedjesspeeltuin / Dirk Scheele. - [Hilversum] : Universal Music, cop. 2013. - 4
compact discs (ca. 44, 44, 42, 40 min.) + 1 miniposter. - Nederlandstalig. - Omslag
vermeldt: Alle cd's bij elkaar. - Bevat o.a.: CD 1: 1. Hallo ; 2. De schildpad ; 3. De
goudvis ; CD 2: 1. Liedjesspeeltuin ; 2. Opstaan ; 3. Wat gaan we eten ; CD 3: 1.
Liedjes zingen ; 2. Lieveheersbeestje 3. Een kokertje van karton ; CD 4: 1. Het
wonderwoud ; 2. Ik loop. ik loop 3. De tijger. - miniposter ontbreektPPN:122136330.

Verzamelbox met alle vier de cd's van de succesvolle serie 'De
liedjesspeeltuin' van kinderliedjesspecialist Dirk Scheele. Liedjes zoals
'Voetje', 'Lieveheersbeestje', 'Elastiekje', 'Een kokertje van karton', 'Ik heb
een gitaar', 'De fruitshake' en 'De boom staat stil' zijn inmiddels klassiekers
geworden. De teksten zijn origineel en eenvoudig, de muziek vlot en
swingend. Teksten en muziek dagen uit om mee te doen, waarbij de kracht
in de herhaling zit en in de bewegingen die erbij te maken zijn. Dirk Scheele
vertolkt zelf de liedjes met ondersteuning van een veelkoppig ensemble,
maar ook soms van een enkel instrument. De gelijknamige theatershow
is vanaf september 2013 tot juni 2014 te zien in de theaters. Deze mooie
liedjesbox nodigt beslist uit om actief mee te doen, maar ook om gewoon
lekker naar te luisteren. Voor gebruik thuis, op het kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal en basisschool. Vanaf ca. 2 t/m 6 jaar. Redactie
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Wijs • Wijs!!!
Wijs!!!. - [Woerden] : Wijs!, 2011. - 1 compact disc (ca. 28 min.). - (Wijs! ; [dl. 3]). Bevat o.a.: 1. Vrienden ; 2. (niet) Verliefd ; 3. Superheld ; 4. Lummeldag ; 5. Iers liedje.

Tien liedjes, geschreven en gezongen door de vier leden van muziektheater
'Wijs!', een groep die onder meer actief is op basisscholen en tot nu toe
drie cd's* heeft geproduceerd. De afgeronde onderwerpen sluiten aan op
de belevingswereld van kinderen, zoals over de karaktereigenschappen
van je vrienden, twijfelen of je wel of niet verliefd bent, een superheld zijn,
een lummeldag houden, ochtendhumeur en je schamen voor je vader. Er is
gewerkt met eenvoudige woorden en eindrijm zoals aabb, abcb en aabccb. De
liedjes zijn goed verstaanbaar en inleefbaar; het gebruik van de ik-vorm en
de tegenwoordige tijd verhoogt de betrokkenheid. De begeleidende muziek
is verrassend, meeslepend en sfeerverhogend. De keuze van specifieke
instrumenten vergroot de beoogde emoties. Ook het gebruik van diverse
muziekstijlen zoals blues in het lied 'Piekeraar' draagt daartoe bij. Dynamisch
en verzorgd geheel. Vanaf ca. 5 jaar. Gonny Smeulders-Veltman

©2014 NBD|Biblion

*zie deze rubriek voor het eerste en
tweede deel. Uitgave uit 2011, niet
eerder op a.i. aangeboden.
SISO
PIM
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 788.2
: 24 Muziek
: € 12.57
: Deel 3
: 48 / 419
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