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2015-52-4574 Heruitgave

Baeten, Lieve • Nieuwsgierige Lotje
Nieuwsgierige Lotje / Lieve Baeten. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2016]. - 30
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Oorspronkelijke uitgave:
Hasselt : Clavis, ©1992.
ISBN 978-94-629-1123-9
Nieuwsgierige Lotje is een jonge heks, die 's nachts terwijl ze op haar
bezemsteel vliegt een huis met brandend licht ziet. Ze gaat op onderzoek
uit, waarbij ze haar bezemsteel breekt. Op zoek naar iemand die haar bezem
kan repareren, ontmoet ze de muziekheks, de kookheks en de slaapheks.
De knutselheks in de kelder maakt een raketbezem voor haar, waarop ze
wegvliegt. En dan ziet ze opnieuw een lichtje! Fraai verzorgd prentenboek
met tekeningen over twee pagina's in zachte kleuren, die de sfeer van de
situatie versterken. De illustraties in een gemengde tekentechniek zijn vrolijk,
zeer gedetailleerd, humoristisch en er valt eindeloos veel op te ontdekken. Zo
beleeft Lotjes poes een eigen avontuur met een muis. Om de andere pagina
is de rechterpagina kleiner afgesneden, waardoor een verrassingselement
ontstaat. Op de achterste schutbladen (hiervoor moet het boek een kwartslag
worden gedraaid) een grappige doorsnede van het heksenhuis, waar alle
heksen druk zijn met hun eigen bezigheden. In een witte balk onder de platen
staat de goed voor te lezen korte tekst. Dit prentenboek laat zich keer op keer
genieten met nieuwsgierige heksenliefhebbers vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Genre : sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 15 / 232

2015-50-2481

Bansch, Helga • Rosa
Rosa : van de raven / Helga Bansch ; Nederlandse tekst [uit het Duits] van Joukje
Akveld. - Rijswijk : De Vier Windstreken, [2016]. - 26 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 22 × 26 cm. - Vertaling van: Die Rabenrosa. - Wenen : Verlag
Jungbrunnen, ©2015.
ISBN 978-90-5116-447-3
Uit een van de eieren uit het nest van de raven komt een mensenmeisje. Zo
anders dan haar broertjes en zusjes! Rosa heeft geen vleugels maar handen
en kan niet krassen. Omdat ze geen veren heeft, krijgt ze een jurk en mutsje
tegen de kou. Andere dieren kijken meewarig en geven ongevraagd advies,
zoals 'wrijf haar in met berkenblad, dan gaan de veren groeien'. Maar Rosa
blijft wie ze is. Prachtig en origineel oblong prentenboek met een verhaal over
een meisje dat gaandeweg ontdekt dat haar anders zijn ook voordelen heeft
en dat ze kan en mag zijn wie ze is. Terwijl andere jongen uitvliegen, blijft zij
bij haar liefdevolle ouders en helpt bij het volgende nest. De prettige tekst
is geschreven in de ik-vorm (Rosa). De schitterende illustraties zijn meestal
over een dubbele pagina, maar soms zijn meerdere bij elkaar geplaatst zoals
in een strip. Het zijn knappe combinaties van tekeningen en collages, waarbij
buitenlandse kranten en landkaarten gebruikt zijn. Emoties op de gezichten
zijn raak getroffen. Vanaf ca. 4 jaar. Yolanda Roosen

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 21 / 145
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2015-29-1533

Barroux • Waar is de zeester?
Waar is de zeester? / Barroux ; Nederlandse vertaling [uit het Engels] Lidewij van den
Berg. - Eerste druk. - Amsterdam : Meis & Maas, januari 2016. - 31 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Where's the starfish? -
London : Egmont UK Limited, ©2016. - Tekst en illustraties: Barroux.
ISBN 978-90-305-0107-7
In dit grote, bijna vierkante prentenboek maak je meteen kennis met een
dubbele paginagrote walvis die vrolijk in de oceaan zwemt, mét al zijn
kleurige vissenvriendjes. Zeester, kwal en clownvis zijn te vinden op alle
pagina’s, zwemmend tussen de andere vissen. Verder doorbladerend en
zoekend naar deze drie figuren, wordt de groep vissen steeds kleiner en
ongelukkiger, en de hoeveelheid troep en rommel in de oceaan almaar groter
en groter. Zo groot, dat er bijna geen plaats meer voor de vissen is. Maar
dan is buiten walvis gerekend – hij maakt zich boos en duwt, en duwt en
duwt… alle rommel weer terug het land op. En de vissen? Die hebben weer
plaats genoeg om vrolijk rond te zwemmen! Prachtig kleurig prentenboek
zonder woorden, dat jonge kinderen waardevrij uitnodigt om na te denken
over hoe met dit belangrijke thema om te gaan. Na een eerdere uitgave
over een olifant en bomenkap ('Waar is de olifant?'*) giet de auteur opnieuw
een belangrijke milieuvraag in een toegankelijk ‘jasje’, dat in geen enkele
(school)bieb mag ontbreken. Vanaf ca. 4 jaar. Hannelore Rubie

*2014-34-0844 (2015/22).
Genre : di
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 18 / 182

2015-50-2477

Berndes, Monique • Alles is reden voor een feestje
Alles is reden voor een feestje / tekst van Monique Berndes ; met illustraties van
Ingrid & Dieter Schubert. - Rijswijk : De Vier Windstreken, [2016]. - 26 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm
ISBN 978-90-5116-443-5
Op de dikke boom in het bos mogen alle dieren hun advertenties ophangen.
Maar vandaag hangt er een uitnodiging. Eekhoorn nodigt Haas, Mol, Mier,
Bever, Uil en Muis uit voor zijn feest omdat het zo’n mooie dag was. Dat
vinden ze gek. Wat is eigenlijk een goede reden voor een feestje? Volgens de
wijze uil kan dat alles zijn waar je blij van wordt. Dan hebben alle dieren wel
een reden voor een feestje! Ze gaan aan de slag met de voorbereidingen.
Maar als iedereen op dezelfde avond een feest geeft, wie komt er dan
op bezoek? De tekst, in een duidelijk lettertype met schreef, staat in de
illustraties die steeds dubbele pagina's beslaan. De hoeveelheid tekst is
aanzienlijk, maar loopt soepel door korte zinnen en dialogen. De prenten van
het bekende, bekroonde duo in gemengde techniek, met o.a. pastelkrijt en
inkt, zijn een lust voor het oog door de humor, kleur en uitdrukkingskracht.
De omgang met het onderwerp past bijzonder goed bij de wereld van een
kleuter. Mooie, gebonden uitgave met uitnodigend omslag. Fijn prentenboek
over de kunst van het feestjes geven, om voor te lezen en steeds weer te
bekijken. Vanaf ca. 4 jaar Eva Kramer

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 18 / 183
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2015-50-2441

Bruijn, Ruud • Crumm...
Crumm... / Ruud Bruijn. - Rijswijk : De Vier Windstreken, [2016]. - 32 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 23 × 30 cm
ISBN 978-90-5116-453-4
Cas kan heel goed tekenen en fantaseren. Hij is dol op spannende avonturen.
Natuurlijk niet in het echt, alleen in zijn hoofd! De meeste kinderen vinden
hem maar saai. Wanneer Cas jarig is, wil geen kind op school zijn laatste
uitnodiging aannemen, dus geeft Cas die mee aan de wind. Het wordt een
monsterfeest. Mama heeft een griezeltaart gebakken, Cas heeft de kamer
versierd met monsterlijke slingers en alle kinderen zijn supereng verkleed.
Toch is het feest niet echt spannend. Maar dan gaat de deurbel. Wie zou
dat zijn? Een leuk, verrassend verjaardagsverhaal. Per pagina zijn er vijf à
tien regels tekst. De tekst leest lekker vlot en heeft voldoende vaart. Er is
een goede balans tussen dialoog en verhalende tekst. Het verhaal is rijkelijk
geïllustreerd met vrolijke, felgekleurde illustraties, die vrij realistisch en
heel herkenbaar zijn. Sommige tekeningen beslaan twee pagina's, andere
beslaan slechts een gedeelte van een pagina. Er is altijd een stuk witruimte
op de pagina, waar de tekst in staat. Kinderen die de illustraties aandachtig
bekijken, hebben dubbel pret: zij zien de onverwachte gast al ruim van te
voren aankomen. Een vrolijk oblong prentenboek met een bijzonder leuk eind.
Vanaf ca. 4 jaar. Linda Adam

Genre : sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 21 / 150

2015-45-4702

Byrne, Richard • Help! We zitten in het verkeerde boek
Help! We zitten in het verkeerde boek / Richard Byrne ; vertaling [uit het Engels]:
Nederlandse editie: NBD Biblion b.v. - Zoetermeer : NBD Biblion, [2016]. - 32
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm. - Vertaling van: We're in the
wrong book! - Oxford : Oxford University Press, 2015.
ISBN 978-94-620-2142-6
Belle en Ben doen een wedstrijdje zaklopen, maar dan duwt Belles hond ze
per ongeluk van de pagina. Daardoor komen ze in een ander boek terecht.
Het valt niet mee om hun eigen verhaal terug te vinden: ze wandelen door
een boek over Egypte, een puzzelboek en zelfs door een sprookje. Hoe
vinden ze hun eigen boek terug? Dit vierkante prentenboek is een grappige
wandeling door verschillende genres, waarin kinderen en passant leren
een bootje te vouwen en verschillen kunnen zoeken. De paginavullende
afbeeldingen zijn een gevarieerde combinatie van foto’s, illustratie en
collage. Het beeld voert de boventoon, de tekst is volgend. Vooral de puzzel-
en doe-opdrachtjes zijn leuk bedacht en geven dit boek iets extra’s. Met
vrolijk bedrukte schutbladen. Doet enigszins denken aan 'Dit boek bijt' van
Nick Bromley, dat was opgenomen in de Prentenboeken TopTien voor de
Voorleesdagen 2015, maar het is minder origineel en verrassend. Van de
auteur verscheen eerder o.a. 'Waterpokken!' en 'Boek eet hond!'. Vanaf ca. 4
jaar. Marije van der Schaaf

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 21 / 151
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2015-50-3815

Caplain, Véronique • Bang voor de wolf
Bang voor de wolf / Véronique Caplain & Grégoire Mabire. - [Amsterdam] : Clavis,
[2016]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van:
Quand on parle du loup. - Namen : Éditions Mijade, ©2015. - Vertaald uit het Frans. -
Colofon vermeldt: tekst: Véronique Caplain/illustraties: Grégoire Mabire.
ISBN 978-90-448-2662-3
Oscar en Violet vragen of papa geit een verhaaltje wil voorlezen. De kleintjes
hebben een lekker griezelig boekje gevonden over een wolf want: 'Wij zijn
graag bang'. Tijdens het voorlezen horen zij vreemde geluiden. Beide geitjes
bibberen van schrik, maar papa stelt ze gerust. Er woont geen wolf in hun
bos… toch? Prachtig, groot prentenboek over de kracht van de verbeelding.
De geluiden in het verhaal - veroorzaakt door de sluwe wolf - ervaren papa
en de kinderen geit ook in het echt. Papa gaat op zoek naar de oorzaak en
vindt telkens een logische reden, bv. een klapperend raam of de postbode,
maar langzamerhand stijgt de spanning ook hem naar het hoofd. Verhaal
en werkelijkheid zijn vervlochten tot een spannend, herkenbaar en grappig
geheel. De karakteristieke schilderingen die in grootte variëren van een
dubbelpagina tot twee per bladzijde, zullen ieders hart veroveren. Houding,
actie, emotie en sfeer zijn door de rake schetsen en kleurstelling goed
getroffen. De tekst is onder, boven en in de prenten geplaatst, verdeeld
in aparte alinea’s. Eveneens is er gebruikgemaakt van typografische
accentuering. Jammer van de woordkeus in de zin ‘Allemaal de schuld van
dat verdomde boek!’, maar verder een heerlijk prentenboek. Vanaf ca. 4 jaar.
S.E. van Zonneveld

Genre : gr
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 13 / 241

2015-46-5267

Carle, Eric • Rupsje Nooitgenoeg
Rupsje Nooitgenoeg : hoe laat is het? / Eric Carle ; vertaling [uit het Engels]: J.H. Gever.
- [Haarlem] : Gottmer, [2016]. - 18 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
28 cm. - Vertaling van: What's the time? - London : Puffin Books, ©2016. - Rugtitel:
Hoe laat is het?.
ISBN 978-90-257-6206-3
Deze speciale Rupsje Nooitgenoeg-uitgave, voorzien van een klok met
draaibare wijzers, geeft een dag weer, beginnend om zeven uur 's ochtends
als Rupsje Nooitgenoeg wakker wordt. Op een aantal hele uren (zeven, tien,
twaalf, een, drie, vijf, zeven en tien uur 's avonds) is bij een bepaald dier
iets te zien, zoals de vlinder die om twaalf uur over het gras fladdert tot
de vuurvliegjes die schitteren in het donker. Op het ronde klokje, dat aan
de bovenzijde uit het boek steekt en door een uitsparing in alle pagina's
steeds goed te zien is, kan de juiste tijd hiervoor worden aangegeven. Op
de rechterpagina's de kenmerkende illustraties van Eric Carle, collages
van felgekleurd, beschilderd papier. Op de linkerpagina's een korte bij de
illustratie passende tekst met vervolgens instructie om de klokwijzers in
de juiste stand te zetten. Mooi afgewerkt kartonboek met twee afgeronde
hoeken. De wijzers zijn stevig uitgevoerd en blijven door een kliksysteem in
de gewenste stand staan. Rupsje Nooitgenoeg komt alleen op het omslag
voor. Inhoudelijk aardig hulpmiddel bij het leren klokkijken. Vanaf ca. 5 jaar.
Marianne Schoonen

Kwetsbaar voor bibliotheekgebruik door
klok met draaibare plastic wijzers.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 17 / 216
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2015-43-3279

Ciraolo, Simona • Wat is er met mijn zus gebeurd?
Wat is er met mijn zus gebeurd? / Simona Ciraolo ; [vert. uit het Engels door Ineke
Ris]. - Antwerpen ; Rotterdam : C. de Vries-Brouwers, [2015]. - 34 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - Vertaling van: Whatever happened to my
sister. - London : Nobrow Press, ©2015.
ISBN 978-90-5341-557-3
Een klein meisje vraagt zich verward af wat er toch met haar grote zus is
gebeurd. Want haar zus wil niet meer spelen of stoeien, maar zit de hele tijd
op haar kamer. Daar schrijft ze in haar super geheime dagboek of is ze aan
het bellen met vriendinnen en wil niet langer meedoen met de spelletjes
die ze vroeger samen speelden. Zou haar zus soms zijn omgeruild voor een
ander meisje? Gelukkig zijn er toch nog dingen die ze samen kunnen doen.
Lieflijk prentenboek over de veranderende band tussen twee opgroeiende
zussen, met warme illustraties in waterverf en krijt. In sfeervolle details wordt
duidelijk hoe ver de werelden van de twee zusjes van elkaar verwijderd zijn
geraakt: waar het kleine zusje wil verkleden en een picknick met knuffels
organiseert, droomt haar zus weg bij posters van popsterren. Het zijn
vooral de illustraties die het verhaal vertellen, de tekst heeft niet veel om
het lijf. Het kleurgebruik, waarin grote vlakken met oranje- en beigetinten
overheersen gecombineerd met veel wit, geeft het boek een dromerige,
nostalgische sfeer. Fraaie, verzorgde uitgave met linnen rug. Vanaf ca. 4 jaar.
Marije van der Schaaf

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 16.90
Volgnummer : 13 / 242

2015-50-1639

Corderoy, Tracey • Genoeg plek voor iedereen!
Genoeg plek voor iedereen! / Tracey Corderoy, Jane Chapman ; productie en redactie:
Vitataal ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten Verhagen. - Utrecht : Veltman Uitgevers,
[2016]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van:
Squish, squash, squeeze! - London : Little Tiger Press, 2015. - Colofon vermeldt: tekst
Tracey Corderoy en illustraties Jane Chapman.
ISBN 978-90-483-1248-1
Muis vindt een vervallen huisje onder de bomen en besluit er te gaan wonen.
Het blijkt echter een stuk minder ruim dan hij dacht, want er wonen al een
beer, een krokodil en een tijger. Alle drie proberen ze hem bang te maken
en zeggen ze dat het huis zo vol is dat Muis er niet meer bij past. Maar Muis
laat zich niet afschrikken en begint zijn spulletjes uit te pakken. Terwijl het
viertal op elkaar gepropt een kopje thee zit te drinken, stort de vloer in:
een mol was iets te enthousiast met graven. Met deze nieuwe ruimte onder
het huis is er écht genoeg plek voor iedereen, zoals te zien is op een grote
uitvouwbare pagina aan het eind. Het verhaal is aanstekelijk geïllustreerd,
met tekeningen waarop van alles valt te zien en ontdekken. De uitklappagina
(en niet zozeer een pop-up zoals het omslag vermeldt) vouwt uit tot een grote
vierkante poster waarop de dieren vrolijk met elkaar dansen en feestvieren.
De dapperheid van de kleine muis zal jonge lezers aanspreken. Ouders,
leerkrachten en andere opvoeders kunnen dit boek ook gebruiken om
zijdelings en op kleuterniveau een thema als immigratie aan te roeren. Vanaf
ca. 4 jaar. Jacqueline Wouda

Enigszins kwetsbaar door de
uitvouwbare pagina, die echter wel
stevig is uitgevoerd.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 14 / 209
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2015-33-4163

Docampo, Valeria • Assepoester
Assepoester / met illustraties van Valeria Docampo ; vertaald [uit het Italiaans] door
Jota Chabel & Edward van de Vendel ; tekst Valentina Deiana & Mattia Fontana.
- [Wielsbeke] : De Eenhoorn, [2015]. - 48 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 32 cm. - Vertaling van: Cenerentola. - Novara, Italy : De Agostini Libri
S.p.A., ©2015. - Uitgave is gebaseerd vrij naar Charles Perrault. - Omslag vermeldt:
Valeria Docampo illustreert Assepoester.
ISBN 978-94-629-1042-3
Een prentenboek met een liefdevolle versie van het sprookje Assepoester
waarin Assepoester haar kwade zusters direct vergeeft. De paginagrote
prenten zijn kleurrijk, sfeervol en bevatten kleine details. Emoties zijn
goed af te lezen aan de lichaamstaal. De vormgeving is sprookjesachtig:
niet helemaal realistisch, maar wel zeer herkenbaar. Soms met extreme
uitvergrotingen/verkleiningen, waardoor het beeld humoristisch wordt. In
een licht gedeelte van de prent is de tekst goed leesbaar geplaatst. De lange
zinnen, met veel bijzinnen, bemoeilijken in eerste instantie het (voor)lezen,
maar vertellen het verhaal duidelijk. Achter in het boek wordt getoond hoe de
prenten van Valeria Docampo zijn ontstaan: na losse schetsen met inkt wordt
de schets overgetrokken en uitgewerkt met potloden en inkt en eventueel
bewerkt met de computer. Door deze uitleg word je gewezen op details,
waardoor je beter naar de prenten gaat kijken. Valeria Docampo illustreerde
o.a. ook 'Het land van de grote woordfabriek'*. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar.
E. Stadt

*2009-26-1964 (2009/50).
SISO : AJ Frans 863
PIM : 25 Sprookjes en Volksverhalen
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 13 / 334

2015-50-2006

Dijkstra, Lida • Kuikens op de dierderij
Kuikens op de dierderij : een telboek tot en met dertig! / Lida Dijkstra, Alice Hoogstad.
- Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2016]. - 26 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - Colofon vermeldt: tekst Lida Dijkstra en illustraties
Alice Hoogstad.
ISBN 978-90-245-6956-4
Op de Dierderij krijgen alle kippen van Hendrik Haan kuikentjes, wel dertig
in totaal. Maar hoe houdt Hendrik Haan al zijn dertig kindjes uit elkaar, en
hoe zorgt hij ervoor dat er niemand zoekraakt? Gelukkig hebben de schapen
Toerelijn en Tierelijn een goed idee: ze breien voor elk kuiken een herkenbaar
truitje. Vanaf dat moment raken de kuikens nooit meer kwijt. Totdat… Een
vrolijk voorjaarsboek dat peuters en kleuters uitnodigt om de kuikens op
elke pagina te tellen. De lichtvoetige tekst op rijm is ritmisch en met vaart
geschreven. Eerder schreef de auteur over deze beestenbende 'Welkom op
de Dierderij' en 'Logeetjes op de Dierderij'*, die speels en geestig werden
geïllustreerd door Noëlle Smit. Nu zijn de illustraties van de hand van Gouden
Penseel-winnares Alice Hoogstad. Evenzo vrolijk gekleurd en dynamisch, maar
net iets minder uitbundig. Vanaf ca. 4 jaar. Marije van der Schaaf

*2010-09-5923 (2010/51) en
2011-46-0030 (2012/31).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 16 / 221
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2015-50-1906

Dumon Tak, Bibi • Siens hemel
Siens hemel / Bibi Dumon Tak & Annemarie van Haeringen. - Amsterdam : Em.
Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2016. - 25 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 21 cm
ISBN 978-90-451-1905-2
Sien de hond gaat dood… en dan? Een jongen en een meisje (die het verhaal
in de wij-figuur vertellen) en Klein Broertje nemen Sien mee naar buiten,
graven een gat, strooien blaadjes en gras op de bodem, leggen er een
bal bij (voor als ze daar wil spelen) en bedekken Sien met aarde. In huis
doet alles aan Sien denken en komen de vragen: wat moet er nu met de
riem, de mand, de etensbak gebeuren? En heeft Sien het niet koud in de
natte grond, kan ze rennen op de wolken en is er iemand die haar aait?
De volgende morgen worden ze anders wakker… Deze troostrijke uitgave
waarin twee kanjers hun krachten gebundeld hebben, is een juweeltje – de
tekst is ‘des kinderen’, liefdevol en compact, en geeft alle ruimte voor eigen
ervaring en gevoel. De collageachtige prenten verbeelden het verhaal van
het verdriet: van de zwartheid die overvalt als Sien sterft tot de kleur en de
mooie herinneringen aan Sien; deze krijgen langzaam de overhand en nemen
zichtbaar steeds meer paginaruimte in. Licht boek over een zwaar thema –
met een Sien op het omslag die je hart steelt en troost tegelijk. Vanaf ca. 5
jaar. Hannelore Rubie

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 13 / 249

2015-50-2479

Eikenaar, Joke • Op zoek naar de zeekip
Op zoek naar de zeekip / Joke Eikenaar. - Rijswijk : De Vier Windstreken, [2016]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm
ISBN 978-90-5116-459-6
Hond vertelt de andere boerderijdieren dat hij zijn verre verre verre neef de
zeehond heeft ontmoet. En dat er ook zeekoeien en zeepaardjes bestaan. Dan
moet er volgens Kip vast ook een zeekip zijn en die zal ze vinden. Ze knutselt
een duikpak in elkaar en gaat naar zee waar ze Zeehond ontmoet en zegt dat
ze op zoek is naar haar verre verre verre nicht de zeekip. Die kent Zeehond
niet, maar hij kent wel een zeekoe en daar brengt hij Kip heen. Die kent
weer een zeekat, Zeekat kent een zeemuis en Zeemuis kent een zeepaardje.
Maar geen zeekip. Tot ze een vliegende vis ontmoeten. Fraaie paginagrote
illustraties (aquarel/potlood) in zachte frisse tinten met rode accenten, over
twee pagina’s, waarop de dieren realistisch zijn afgebeeld. Ze zitten vol
beweging, er is veel op te zien en ze vertellen het verhaal. Steeds wisselend
perspectief (kikker, vogel, en face, en profil). Sprankelende eenvoudige tekst
met veel dialoog ('Alle dieren roepen vrolijk met hem mee: "Zeepaard!". Ze
beginnen lol te krijgen in de zoektocht. In een lange stoet gaan ze joelend op
weg.'). Vrolijk en fraai vormgegeven prentenboek dat kleuters zeker aan zal
spreken. Vanaf ca. 4 jaar. Carla Paijmans

Genre : di
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 21 / 157
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2016-12-0904

Engler, Michael • Olifantastisch!
Olifantastisch! : op reis naar Afrika / Michael Engler, Joe͏̈lle Tourlonias ; algemene
redactie en bewerking [uit het Duits]: Catalina Steenkoop. - Mechelen : Bakermat,
2016. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van:
Elefantastisch : auf nach Afrika! - Berlin : Annette Betz Verlag, ©2014. - Colofon
vermeldt: tekst: Michael Engler en illustraties: Joe͏̈lle Tourlonias.
ISBN 978-90-5924-174-9
Door een misverstand komt de kleine Anton in het bezit van een
knuffelolifant, precies zo een als hij al heel lang wil. Olifant Timbo vertelt
Anton over zijn avonturen in Afrika. Enthousiast spelen ze de avonturen na.
Tussen, op en onder de meubelstukken wanen zij zich in woestijnen, op de
savannes en in de jungle. Totdat blijkt dat de olifant een verjaardagscadeau
is voor het bovenbuurmeisje. Groot prentenboek over een inleefbaar
thema, met een bevredigend einde. De illustraties in overwegend oranje/
bruine kleuren beslaan dubbele pagina's en ook de schutbladen. Het lage
perspectiefgebruik, het sterke inzoomen en de beeldafsnijdingen zorgen
voor een grote betrokkenheid. De soepele, geloofwaardige overgangen
van de werkelijke slaapkamerwereld naar de gefantaseerde Afrikaanse
habitats zijn bijzonder fascinerend; het spel van licht-donker en de warme
tinten zijn sfeerverhogend. Dynamisch geheel mede dankzij de vlotte,
levendige lijnvoering. De tekst bestaat uit enkele korte zinnen die zich goed
laten voorlezen; verhalende schrijfstijl. Fantasierijk prentenboek met vele
identificatiemogelijkheden. Vanaf ca. 4 jaar. Gonny Smeulders-Veltman

Genre : av
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.99
Volgnummer : 20 / 138

2015-50-2418

Ferri, Giuliano • Steen voor steen
Steen voor steen / Giuliano Ferri. - [Rijswijk] : De Vier Windstreken, [2016]. - 24
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: Brick by brick.
- ©2016. - Vertaald uit het Engels.
ISBN 978-90-5116-512-8
Muis plukt een bloem die tussen de stenen van een muur is gegroeid; als
de bloem meegeeft valt er een steen uit. Muis raapt hem op en samen
met zijn vrienden breekt hij steen voor steen de muur af. Als Muis, Kat,
Varken, Konijn en Schaap klaar zijn, blijken ze aan een kant van het water
te staan. Op de andere oever staan exotische dieren: Aap, Leeuw, Olifant,
Giraffe en Antilope. De dieren bouwen van de stenen van de muur samen
een brug en midden op de brug vindt een feestelijke ontmoeting plaats.
Tekstloos vierkant, hardkartonnen prentenboekje met afgeronde hoeken.
De kleurrijke prenten die twee pagina’s beslaan zijn vrolijk en naturalistisch
met zachte contouren. De aangeklede dieren zien er grappig uit. Glanzende
stevige uitgave met in het omslag een uitsnede ter grootte van een steen.
De muur vult aanvankelijk de volledige bladspiegel, langzamerhand komt
er een glooiend landschap met stralend blauwe hemel achter vandaan.
Ondanks zijn eenvoud en zonder woorden raakt het boekje vele thema’s
als samenwerken, bouwen, vriendschap, verbinden en je openstellen voor
anderen/onbekenden. Prentenboekje met een hoopvolle boodschap om
samen met oudere peuters en kleuters in te kijken en over te praten; het zal
ook vanwege het intrigerende omslag de aandacht trekken. Vanaf ca. 4 jaar.
Eva Kramer

Ook goed te gebruiken met kinderen van
immigranten en vluchtelingen.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 15 / 240



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2016 - 3
4-6 jaar Prentenboeken

©2016 NBD Biblion 9

2015-50-2313

Flood, Ciara • Een perfecte picknick
Een perfecte picknick / Ciara Flood ; vertaald [uit het Engels] door Tjibbe Veldkamp. -
Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2016]. - 31 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: The perfect picnic. - London : Templar Publishing,
2015.
ISBN 978-90-261-4029-7
Eekhoorn en Mol doen alles samen: schilderen, fietsen, taarten bakken.
Vandaag gaan ze picknicken. Eekhoorn wil dat het de perfecte picknick op
de perfecte plaats wordt. Het duurt lang voor ze die plaats gevonden hebben
en dan ontdekken ze dat er iets goed mis is gegaan met hun proviand…
Dit prentenboek laat prachtig zien hoe twee heel verschillende karakters
prima bij elkaar kunnen passen. De illustraties spelen een grote rol, ze
laten haarscherp de verschillen tussen Eekhoorn en Mol zien. Zo staan de
plantjes in Eekhoorns moestuin keurig in het gelid en is het bij Mol een
gezellig groenterommeltje. Eekhoorn bakt een kunstige taart, die van Mol
ziet er niet mooi, maar wel lekker uit. Zachtjesaan leert Eekhoorn dat niet
alles perfect hoeft te zijn. In de tekst wordt dat benadrukt doordat het
herhaalde ‘Gelijk heb je’ van Mol uiteindelijk juist uit de mond van Eekhoorn
klinkt. Op de schutbladen is een kaart te zien met de route die Eekhoorn
en Mol afleggen. Een krachtig samenspel van tekst en beeld. Van de auteur
verscheen in het Nederlands eerder 'Buurman Brombeer'*. Vanaf ca. 4 jaar.
Elizabeth Kooman

*2014-48-3835 (2015/12).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 17 / 224

2015-50-1904

Freedman, Claire • Olivier & Vlek
Olivier & Vlek / Claire Freedman, Kate Hindley ; vertaald [uit het Engels] door
Bette Westera. - Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2016. - 28
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: Oliver and
Patch. - Londen : Simon and Schuster, 2015. - Tekst geschreven door Claire Freedman,
illustraties gemaakt door Kate Hindley.
ISBN 978-90-451-1902-1
De kleine Olivier is pas verhuisd naar een grote stad. Hij voelt zich daar nog
helemaal niet thuis en mist vooral zijn vriendjes. Dan vindt hij op straat het
verdwaalde hondje Vlek. Dit wordt zijn eerste vriendje en overdag hebben
ze samen veel plezier met allerlei spelletjes. Maar ’s avonds is Vlek steeds
verdrietig. Olivier begrijpt dat Vlek zijn vorige baasje mist. Ook al is Olivier
bang dat hij zijn vriendje weer kwijt zal raken, toch gaat hij voor Vlek op
zoek naar zijn oude baasje. Hij ervaart dan, dat hij niet zijn vriendje kwijt
raakt, maar er juist een vriendinnetje bij krijgt. Vierkant prentenboek met een
aandoenlijk verhaal en een duidelijke boodschap: wat je vindt, mag je niet
zomaar houden; teruggeven geeft voldoening. Illustraties en tekst vormen
een prima eenheid. De enkele regels voorleestekst per pagina zijn vrij groot
gedrukt op de lichte gedeelten binnen de veelal paginagrote prenten. De
expressieve kleurenillustraties op mat papier bevatten veel details. Samen
vertellen ze een mooi verhaal met een prachtig opbeurend einde. Vanaf ca. 4
jaar. Ria Scholten-Boswerger

Ook in het Engels aangeboden: 'Oliver &
Patch', 2015-29-1964 (2015/43).
Genre : di
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 20 / 141
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2015-52-4575

Galindo, Renata • Mijn nieuwe moeder & ik
Mijn nieuwe moeder & ik / Renata Galindo ; vertaling [uit het Engels]: Edward van de
Vendel. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2016]. - 33 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: My new mom & me. - New York : Schwartz & Wade
Books, ©2016. - Rugtitel: Mijn nieuwe moeder en ik.
ISBN 978-94-629-1127-7
De ik-persoon, een hondje, gaat bij een nieuwe mama wonen, een rode poes
en vindt dat heel spannend. De nieuwe mama doet alle dingen die moeders
doen, zoals spelen, voorlezen, pannenkoeken bakken, maar ook boos worden.
Het is heel erg wennen. Maar ook al zien ze er niet hetzelfde uit, het hondje
en zijn mama doen allebei hun best om een gezin te zijn. Prentenboek met
weinig tekst en met sfeervolle illustraties in zachte, gedempte kleuren,
goed passend bij het eenvoudig maar trefzeker vertelde verhaal. Erg goed
bruikbaar om met kinderen te praten over pleeggezinnen of adoptie. Mooi
omslag. Vanaf ca. 4 jaar. S. van Bruinisse

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 18 / 203

2015-50-3500

Haeringen, Annemarie van • Eén monster te veel
Eén monster te veel / Annemarie van Haeringen. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold,
2016. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm
ISBN 978-90-258-7020-1
Oude Dora duikt iedere avond met een grote sprong haar bed in, want
zij is bang voor het dreigende zwart eronder. Maar op haar leeftijd lukt
springen niet zo goed meer. Sneeuwwitje heeft een idee. Zij breit een kleurig
monster om onder het bed te leggen, dan past het zwart er niet meer bij. Het
monster is erg behulpzaam. Het helpt in de huishouding, maar… het wil niet
onder Dora's bed slapen. Heerlijk prentenboek van groot formaat over een
onderwerp dat zeer herkenbaar is voor jonge kinderen. De tekst is duidelijk en
aansprekend, met heldere dialogen en direct taalgebruik. Grote druk met een
ruime interlinie. De sprankelende schilderingen spatten van het hagelwitte
papier af: grote, felgekleurde monsters in aquarel enerzijds en fragielere,
getekende dieren en voorwerpen met zwarte pen anderzijds. De loshangende
draadjes aan de gebreide monsters zorgen voor een speels effect. De kleurige
bollen wol met losse draden op de grond maken het geheel gezellig en
sfeervol. Ook de humor ontbreekt niet in deze sprekende afbeeldingen. Een
vervolg op het prentenboek ‘Sneeuwwitje breit een monster’*. Fijn kijk- en
voorleesboek van de veelvoudig bekroonde illustratrice/auteur. Vanaf ca. 4
jaar. S.E. van Zonneveld

*2014-26-0406 (2014/50).
Genre : sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 21 / 163
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2015-52-4571

Hemmerechts, Kristien • Ik ben KameLeon
Ik ben KameLeon / Kristien Hemmerechts & An Candaele. - [Wielsbeke] : De Eenhoorn,
[2016]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm. - Colofon
vermeldt: tekst Kristien Hemmerechts en illustraties An Candaele.
ISBN 978-94-629-1117-8
KameLeon komt te laat op zijn eerste schooldag en alle ogen zijn op hem
gericht. Als hij dan ook nog eens spontaan de kleur van zijn blauwe krukje
aanneemt, trekt hij nog meer aandacht. Kikker vindt groen mooier. Anderen
blauw, want dat is de kleur van vergeet-me-nietjes, van bosbessen en de
hemel. 'Hier op school is jouw kleur blauw', concludeert GiRaf. Maar daarop
begint KameLeon te huilen. Niet dat hij blauw geen mooie kleur vindt, maar
hij wil af en toe veranderen. Gelukkig zien de andere dieren hier nu ook
de lol van in. Vol bewondering kijken ze hoe hij springend van krukje naar
krukje telkens weer van kleur verandert en er ontstaat direct een feestje met
KameLeon als middelpunt. Prentenboek met een duidelijke moraal: iedereen
is anders en verschillen moeten gevierd worden. De kleurrijke tekeningen
van An Candaele benadrukken de diversiteit. De dieren variëren enorm in
lichaamsgrootte: van een muisje tot een giraf die met zijn lange nek soms net
niet helemaal op de pagina past. Eerste deel van een reeks over KameLeon
en zijn vrienden, van de bekende Vlaamse schrijfster die voor volwassenen
vele romans en essays publiceerde. Vanaf ca. 4 jaar. Ingeborg Hendriks

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 16.50
Volgnummer : 17 / 230

2015-28-0875

Jagtenberg, Yvonne • Klein monster Motta
Klein monster Motta / [tekst en illustraties] Yvonne Jagtenberg. - [Amsterdam] :
Rubinstein, [2016]. - 40 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 26 × 27 cm
ISBN 978-90-476-2034-1
Wat als iedereen je schattig vindt… Klein monster Motta woont met zijn
monstermama en -papa en zijn zes harige, woeste, wilde monsterlijke broers.
Motta wil net zo groot, sterk en griezelig zijn als zijn broers, maar hoe hij
ook brult en stampt, ze vinden hem alleen maar schattig. Niemand begrijpt
hem. Boos loopt hij naar het bos, waar hij iets vindt waarmee hij iedereen
laat rillen van angst… Prentenboek met bewust grove potloodtekeningen (in
combinatie met andere technieken waaronder waterverf en collage) tegen
witte achtergronden. Eenvoudig en doeltreffend, want de auteur weet met
weinig een scala aan emoties te treffen. De tekst is gedrukt in een duidelijk
lettertype, gelardeerd met diverse andere lettertypen in verschillende kleuren
om de woorden visueel kracht bij te zetten. De schutbladen staan vol harige
monsters, achterin met de namen en enkele karaktertrekken erbij vermeld.
Fijn prentenboek als hart onder de riem voor de benjamin van elk gezin. Vanaf
ca. 4 jaar. Eva Kramer

Genre : gr
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 13 / 264
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2015-43-3240

Janssen, Bertie • Jakob en Zeeland
Jakob en Zeeland / Bertie Janssen. - Antwerpen ; Rotterdam : Uitgeverij C. de Vries
Brouwers, [2016]. - 34 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm
ISBN 978-90-5341-551-1
Het mannetje Jakob en de gans Zeeland gaan op een mooie plek, hoog in
de bergen wonen. Ze kunnen de wolken aanraken en de hele wereld zien.
Op een dag vindt Jakob een kleine bijzondere stoel-paddenstoel. De stoel
groeit. Jakob past er precies in en gaat erin zitten. De stoel springt van de
berg af, hup, de wolken in. Samen met de stoel gaat Jakob op reis, op zoek
naar de rand van de wereld. Zal hij zijn vriend Zeeland ooit weer zien? Een
licht filosofisch verhaal over vriendschap, reizen, geluk zoeken en vinden.
Per pagina zijn er vier à tien regels tekst. Het niveau van het taalgebruik ligt
vrij hoog: de woordkeus is nauwgezet en vrij literair. Het verhaal is royaal
geïllustreerd met zachtgekleurde, nostalgisch ogende prenten. Sommige
beslaan twee pagina's, andere iets minder dan een halve bladzijde. De sfeer
is sprookjesachtig. Vanwege de diepgang van het verhaal, het zorgvuldige
taalgebruik en de vormgeving zullen volwassen lezers zeker ook voor dit boek
vallen. Een zeer eigen, verzorgd en mooi uitgevoerd prentenboek. Geschikt
vanaf ca. 5 jaar. Linda Adam

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 13 / 266

2015-51-3955

Lawson, JonArno • Blommetjes
Blommetjes / JonArno Lawson, Sydney Smith. - Elburg : Karmijn uitgeverij, [2016]. - 26
ongenummerde illustraties : gekleurde illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: Sidewalk
flowers. - Toronto, Ontario : Groundwood Books, 2015. - Colofon vermeldt: tekst
JonArno Lawson en illustraties Sydney Smith. - Vertaald uit het Engels.
ISBN 978-94-921680-7-8
Een jong meisje heeft met haar vader boodschappen gedaan in de stad.
Tijdens de wandeling terug naar huis plukt ze bloemetjes. In het park ziet
ze een dood vogeltje. Ze laat een paar bloemetjes bij het vogeltje achter.
Vierkant prentenboek met een tekstloos, maar zeer sprekend verhaal. De
gewassen zwart-witte lijnillustraties zijn op sommige pagina’s bladvullend en
op andere pagina’s staan er bv. negen kleine of drie langwerpige omkaderde
tekeningen. Deze variatie geeft het ritme van de wandeling weer en volgt de
blik van het meisje dat vol verwondering rondkijkt. Opvallend is haar rode
jasje, dat doet denken aan Roodkapje. Ook de gekleurde bloemetjes springen
in het oog. Aanvankelijk zijn dit de enige kleuren in de tekeningen. Hoe
meer kleur het meisje in haar handen heeft, hoe meer gekleurde elementen
er in de omgeving te zien zijn: gele taxi’s, glaswerk achter een raam. De
bloemetjes bij het vogeltje zorgen voor een wereld vol kleur. Tekenaar en
schrijver laten heel mooi het contrast zien tussen de bedrijvigheid van
de onpersoonlijke stad en de bellende vader, en het rustige, onbevangen
meisje. Het is ontroerend hoe het meisje geniet van de onkruidbloemen en
ze vervolgens deelt met anderen. Prachtig beeldverhaal voor jong en oud(er).
Internationaal bekroond. Vanaf ca. 5 jaar. Inger Bos

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 20 / 152
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2015-26-5491

Leysen, An • Baba Jaga
Baba Jaga / An Leysen. - [Amsterdam] : Clavis, [2015]. - 48 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-448-2656-2
Vierkant prentenboek dat het verhaal vertelt over het dappere meisje Olga
en een gemene heks. Olga leeft gelukkig met haar vader in een mooi huis.
Totdat de vader van Olga verliefd wordt op een vrouw, die erg akelig doet
tegen Olga. Deze vrouw is de zus van de heks Baba Jaga. Baba Jaga schijnt
dol te zijn op kinderen, zo dol dat ze ze wel op kan eten. Op een dag wordt
Olga door haar stiefmoeder naar Baba Jaga gestuurd. Hoe blijft Olga uit
de handen van de gemene heks? Dit sprookje gaat over een heks uit de
Slavische mythologie. Het verhaal bevat typische kenmerken van sprookjes,
zoals dieren die kunnen praten, een boze stiefmoeder en objecten met
magische krachten. Er is gespeeld met de typografie om bepaalde woorden
of zinnen meer nadruk te geven. De illustraties zijn paginagroot en gemaakt
met verschillende technieken, waardoor het geheel een artistiek tintje krijgt.
Het kleurgebruik is afwisselend helder en dan weer somber. Opvallend
zijn de grote hoofden van de figuren in verhouding tot hun lichamen. An
Leysen maakte meer van deze prachtige sprookjesprentenboeken, zoals 'De
notenkraker' en 'De droom van Pinocchio'*. Het boek is geschikt om voor te
lezen aan kinderen van ca. 5 t/m 8 jaar. Liselotte Campman

*2015-40-1678 (2015/45, herdruk) en
2013-49-5289 (2014/14).
SISO : AJ Russisch 863
PIM : 25 Sprookjes en Volksverhalen
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 15 / 316

2015-50-2480

Melvin, Alice • Oma's huis
Oma's huis / Alice Melvin ; vertaling [uit het Engels]: Suus van de Kar. - Amersfoort :
BBNC jeugd, 2015. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 × 26 cm.
- Vertaling van: Grandma's house. - London : Tate Publishing, 2015.
ISBN 978-90-453-1915-5
Sally (ik-figuur) gaat na schooltijd naar haar oma. Wanneer ze het grote
huis binnengaat, kan ze haar oma niet meteen vinden. De 'lezer' volgt het
meisje op haar zoektocht door allerlei openstaande deuren, die middels
uitsparingen in het dikke, matte papier een doorkijkje bieden naar een
volgende ruimte. Ook zijn er uitklappagina’s in dit oblong prentenboek,
waardoor extra ruimtes zoals een bijkeuken en een badkamer verschijnen.
Helemaal verrassend is het dubbele openvouwen (zowel omhoog als opzij)
naar een geheime verstopzolder. Overzichtelijke bladspiegel dankzij de
kleurvlakken en de doorlopende grondlijn door alle vertrekken heen. De
verfijnde tekeningen hebben fraaie kleurcombinaties en er is veel aandacht
voor decoratieve toevoegingen op behang en kleden, keramische objecten
en bijzondere snuisterijen. Het gebruik van lijnperspectief en beschaduwing
is summier. De enkele tekstregels zijn in de tegenwoordige tijdsvorm. Fraai
uitgevoerd prentenboek waarin veel valt te zien. Achterin een nawoord van
de illustrator, waarin ze uitlegt hoe dit ‘eerbetoon’ aan haar grootmoeder
is ontstaan. Eerder publiceerde ze 'De hoofdstraat'*. Vanaf ca. 4 jaar.
Gonny Smeulders-Veltman

*2014-47-3060 (2015/21). Enigszins
kwetsbaar door uitklapbare pagina's.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 18 / 216
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2015-50-3726

Miller, Pat Zietlow • Volg je hart
Volg je hart / Pat Zietlow Miller ; met illustraties van Eliza Wheeler. - [Amsterdam] :
Clavis, [2016]. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling
van: Wherever you go. - New York : Little, Brown and Company, ©2015. - Vertaald uit
het Engels.
ISBN 978-90-448-2743-9
Konijn heeft zin in avontuur. Hij pakt zijn koffer en stapt op de fiets. Al
snel krijgt Konijn gezelschap van Uil. Ze reizen langs de zee, door grote
steden met hoge wolkenkrabbers en over bergen met besneeuwde toppen.
Onderweg ontmoeten Konijn en Uil veel nieuwe vrienden. Het wordt een
mooie reis vol verrassingen! Een filosofisch verhaal over reizen en weer
thuiskomen, over vriendschap en je gevoel volgen. Per twee pagina's zijn
er tussen de één en negen korte regels tekst. Hoewel die zich duidelijk
richt tot kinderen, is het taalgebruik regelmatig vrij spiritueel. Er staan
zinnen in als: 'Waar wil Konijn naartoe? Hij kan het helemaal zelf kiezen' of
'Denk maar niet te lang na, Konijn (...) Volg je hart'. Het verhaal is royaal
geïllustreerd. De zachtgekleurde illustraties beslaan twee pagina's. Ze zijn
fijntjes en gedetailleerd getekend en hebben iets sprookjesachtigs. Er zijn
allerlei landschappen, zowel in de stad als de natuur, met kronkelende wegen,
ook de seizoenen variëren en er zijn veel vrolijke dierenvriendjes. Dat de
achterliggende boodschap de doelgroep wellicht ontgaat, is niet hinderlijk.
Een leuk, sfeervol prentenboek. Vanaf ca. 5 jaar. Linda Adam

Genre : av
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 16 / 233

2016-04-1005

Müller, Hildegard • Wie redt Toto?
Wie redt Toto? / Hildegard Müller ; [vert. uit het Duits door Ineke Ris]. - Antwerpen ;
Rotterdam : Uitgeverij C. de Vries Brouwers, [2016]. - 32 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Der Cowboy. - Hamburg : Aladin Verlag
GmbH, ©2014. - Oorspronkelijke uitgave: Hamburg : Carlsen Verlag, 2011.
ISBN 978-90-5341-559-7
Anne (ik-figuur) is op vakantie aan zee en wil haar houten speelgoedhondje
leren zwemmen. Maar dan drijft het hondje de zee in. Niemand weet
een oplossing. Tot een kereltje met een cowboyhoed in actie komt. Groot
kleurig prentenboek over een parmantige kleuter. Anne vindt de kleine
jongen die met zijn grote hoed in een ligstoel hangt aanvankelijk maar
stom. Toch is hij degene die haar speelgoedhondje redt. Dit is de aanzet
tot een leuke vriendschap tussen de twee kinderen. De ogenschijnlijk
simpel getekende, zwart omlijnde figuurtjes vertonen bij nader bekijken
een grote zeggingskracht. De rode stippeltjesdoekjes die Anne en haar
hond Toto dragen en de grote bruine cowboyhoed van de jongen zijn leuke
verbindende elementen in het verhaal. De teksten, gedrukt in een kinderlijk
quasihandgeschreven lettertype, zijn speels in de tekeningen verwerkt,
waarbij de belangrijke woorden en zinnetjes groter zijn afgedrukt. In al zijn
eenvoud een leuk, origineel verhaal over vooroordelen en vriendschap. Vanaf
ca. 4 jaar. Conny Meijer

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 15.90
Volgnummer : 13 / 274
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2015-50-2886

Nonn, Fabiola • Het verhaal van Carl Mops
Het verhaal van Carl Mops : die verdwaalde en de weg naar huis weer vond / [auteurs]
Fabiola Nonn, Lukas Weidenbach ; [illustrator] Joe͏̈lle Tourlonias ; vertaling [uit het
Duits]: Marion Singor. - 1ste druk. - [Tiel] : Aerial Media Company, [2016]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 × 27 cm. - Vertaling van: Die
Geschichte von Carl Mops : der verloren ging und wieder nach Hause fand. - Berlin :
Verlaghaus Jacoby & Stuart, ©2014.
ISBN 978-94-02-60114-5
Mopshondje Carl (ik-figuur) wordt door zijn baasje altijd rondgedragen in haar
tas, waarin het stinkt naar parfum en lippenstift. De andere honden lachen
hem daarom vaak uit. Op een dag word Carl door zijn baasje per ongeluk
achtergelaten als ze samen boodschappen aan het doen zijn. Hij verdwaalt
en brengt de nacht door bij Paula, een grote straathond. Als Carl uiteindelijk
zijn baasje terugvindt, wil hij geen afscheid nemen van Paula. Oblong
prentenboek met bladvullende kleurenillustraties over enkele en dubbele
pagina's en een bevredigende verhaallijn. De dieren zijn natuurgetrouw
verbeeld; hun lichaamstaal is duidelijk. Wel kunnen ze onderling praten met
elkaar. Het baasje is een jonge vrouw met lang blond haar, hoge hakken en
een Chaneltasje aan haar arm van wie het gezicht buiten beeld blijft. Het
meestal lage perspectief, het inzoomen en het sfeervolle spel van licht-donker
verhogen de betrokkenheid. De kleuren bestaan merendeels uit bruin- en
groentinten met enkele felle accenten in rood of paars; levendige lijnvoering.
De tekst in de tegenwoordige tijd laat zich goed en begrijpelijk voorlezen. De
schutbladen tonen het saaie leven van Carl voor zijn ontmoeting met Paula en
zijn leven daarna. Vanaf ca. 4 jaar. Gonny Smeulders-Veltman

Genre : di
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 16 / 238

2015-50-2104

Paul, Korky • Hennie de Heks' spookhuis
Hennie de Heks' spookhuis / Korky Paul, Valerie Thomas ; vertaling [uit het Engels]:
Loes Randazzo. - [Amsterdam] : Uitgeverij Memphis Belle, [2016]. - 26 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Winnie's hauted house. -
Oxford : Oxford University Press, 2015. - Colofon vermeldt: tekst Valerie Thomas en
illustraties Korky Paul.
ISBN 978-94-631-3014-1
Tijdens haar middagdutje schrikt Hennie de Heks ineens wakker van een
harde knal. Hennie springt op en verliest daarbij haar bril. O nee! De
bloemenvaas ligt aan diggelen op de grond en even later vallen de gordijnen
en de kroonluchter naar beneden. Het spookt! Hennie zoekt in haar toverboek
naar een spreuk om haar huis spookvrij te maken. Maar zal dat wel goed gaan
zonder haar bril? Een grappig 'spookverhaal' vol chaos en misverstanden.
Het taalgebruik is eenvoudig. De hoeveelheid tekst per pagina varieert
zeer: van twee tot twaalf regels. Sommige woorden zijn groot, vet of
schuin gedrukt. Het boek is royaal geïllustreerd met fantasievolle, bonte
kleurenillustraties boordevol kleine details en grapjes. We zien veel kleine
beestjes, toverboeken, rondslingerende prullaria en gekke heksenattributen.
Alle pagina's zijn volledig geïllustreerd met ofwel een paginagrote tekening
of meerdere kleine illustraties. De serie over Hennie de Heks en haar zwarte
kat Helmer kent inmiddels al aardig wat delen en valt bij veel kleuters in de
smaak. Een leuk, vrolijk prentenboek. Vanaf ca. 4 jaar. Linda Adam

Genre : sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 22 / 201
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2015-50-3734

Put, Diane • Lotta en de pestvogel
Lotta en de pestvogel / Diane Put & Rik De Wulf. - [Amsterdam] : Clavis, [2016]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 × 30 cm
ISBN 978-90-448-2731-6
Lotta heeft zin om te spelen en gaat op zoek naar de kuikens van tante Cato.
Maar waarom zitten haar vriendjes binnen, zijn ze soms ziek? De kuikens
blijken bang te zijn van een pestvogel die hen uitlacht, hun petjes afpakt
en ze piepkuikens noemt. Dan klaagt ook de mol over de nare vogel en
gaat Lotta op onderzoek uit. De pestvogel giet Lotta’s laarzen vol water en
pakt de bolderkar af. Als hij vervolgens verbaasd is dat niemand zijn kar
wil trekken, vertellen Lotta en de kuikens hem eens flink de waarheid. Zal
de pestvogel een speelvogel kunnen worden? Oblong prentenboek met
paginagrote illustraties, getekend met dunne lijnen en egale kleurvlakken in
heldere kleuren. Deel uit de uitgebreide serie over kip Lotta. Gemiddeld vier
tot zes regels tekst per spread, waarin belangrijke woorden vet zijn gedrukt.
De aantrekkelijk uitgevoerde, vrolijke uitgave is geschikt om het verschijnsel
pesten met kleuters te bespreken. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 13 / 284

2016-04-1017

Rabei, Carolina • Mjam!
Mjam! / Carolina Rabei ; [vert. uit het Engels door Ineke Ris]. - Antwerpen ; Rotterdam :
C. de Vries-Brouwers, [2016]. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 26
cm. - Vertaling van: Crunch! - Swindon : Child's Play (International) Ltd, ©2015.
ISBN 978-90-5341-568-9
Groot vierkant prentenboek waarin Mjam de cavia alles heeft wat haar
hartje begeert: een warm hok, drie keer per dag eten en een heerlijk bedje.
Maar als Mick de muis langskomt die erge honger heeft en in ruil voor
een knuffel graag wat eten zou willen, raakt Mjam een beetje in de war.
Hij merkt dat hij wel degelijk iets mist: een vriendje. De bekende thema's
egoïsme, geven en nemen, schuldgevoel en vriendschap worden in dit
prentenboek op eenvoudige en duidelijke wijze verwoord en verbeeld. De
wat grove illustraties – hout- of linosnedes in voornamelijk bruin, beige en
groentinten, waarin alleen Mick en Mjam zwartomlijnd zijn – zijn erg duidelijk
en krachtig. De tekst bestaat uit korte zinnen in schijfletters en staat in de
afbeeldingen. Tekst en illustraties sluiten mooi bij elkaar aan. Ook goed te
gebruiken in groepsverband op school of kinderopvang. Vanaf ca. 4 jaar.
Edda Rekers-Hazelhoff

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 15.90
Volgnummer : 13 / 285
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2015-50-2110

Rempt, Fiona • Daan de voetbalkampioen
Daan de voetbalkampioen / Fiona Rempt & Natascha Stenvert. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2016]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm
ISBN 978-90-206-8261-8
Daan is helemaal opgewonden als hij zijn eerste voetbalwedstrijd mag spelen.
Hij droomt ervan ooit topscorer te worden. Maar tijdens zijn eerste wedstrijd
staat zijn team al snel achter. Dan krijgt Daan een harde bal tegen zijn hoofd
en vindt hij zichzelf terug in het Nederlands elftal. Hij moet daar meteen
aan de bak. In dit boek wordt de droom van elke beginnende voetballer niet
alleen beschreven, maar ook nog eens in beeld gebracht. Wie wil er nou
niet in het Nederlands elftal spelen en de ster van het team worden? Dat
idee is op een leuke manier in het verhaal verwerkt. De illustraties, die bijna
altijd paginagroot zijn, maken dat veel voetballende kinderen dit boek niet
meer weg willen leggen. Het verhaal is wat voorspelbaar maar heeft een
happy end. Vierde boek over de dromende Daan*. Heerlijk boek voor elke
voetbalfanaat. Vanaf ca. 5 jaar. B. Handgraaf

*'Daan in de raceauto', 2014-48-4438
(2015/17).
Genre : sr
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 22 / 208

2015-45-4767

Robinson, Michelle • Beren kijken
Beren kijken : handleiding voor beginners / geschreven door Michelle Robinson ;
getekend door David Roberts ; vertaling [uit het Engels]: Loes Randazzo. -
Amsterdam : Uitgeverij Memphis Belle, [2016]. - 32 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 31 cm. - Vertaling van: A beginner's guide to bearspotting. -
London : Bloomsbury Publishing Plc, ©2016.
ISBN 978-94-631-3007-3
Weet jij wat te doen als je een beer tegenkomt? Dan komt deze geestige
handleiding voor 'beren kijken' zeker van pas. Op bondige wijze, doorspekt
met de nodige humor, wordt het verschil tussen zwarte en bruine beren
uitgelegd. Je volgt een kind dat op trektocht gaat in het bos en daar oog in
oog komt te staan met twee beren. Klim je in een boom? Of loop je langzaam
achteruit? Misschien gebruik je pepperspray? Een portie geluk komt ook goed
van pas! En natuurlijk de hulp van je teddybeer. Het verhaal is geschreven
door Michelle Robinson (echtgenote van Barack Obama). Ze is bekend
door haar prentenboeken 'Hoe je een wollige mammoet moet wassen in
tien lessen' en 'Een leeuw in mijn cornflakes'*. Robinsons boeken hebben
een absurde humor die zeer gewaardeerd wordt door zowel ouders als
kinderen. De gedetailleerde illustraties in gemengde stijl zijn gemaakt door
New York Times bestelling illustrator David Roberts. Roberts hanteert een
sober kleurenpalet en combineert aquarel met pentekeningen. Hij brengt
het verhaal op komische wijze tot leven. Het resultaat is een beregoed boek!
Vanaf ca. 4 jaar. Cindy Mergits

*2013-48-3921 (2014/10) en
2014-28-2931 (2015/05). Prentenboek
geschreven door Michelle Robinson,
echtgenote van president Obama.
Genre : av
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 20 / 169
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2015-50-1908

Schmidt, Annie M.G. • Dries en de weerwolf
Dries en de weerwolf / Annie M.G. Schmidt & Martijn van der Linden. - Amsterdam :
Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2016. - 26 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 20 × 26 cm. - Colofon vermeldt: tekst Annie M.G. Schmidt en
illustraties Martijn van der Linden. - Oorspronkelijke uitgave: ©1948.
ISBN 978-90-451-1912-0
In dit prentenboek in oblong formaat brengt Martijn van der Linden een
klassiek verhaal van Annie M.G. Schmidt uit 1948 opnieuw tot leven. Het
gaat over de weerwolf die het hele Muiskleurig Gebergte terroriseert en
de kleine jongen Dries, die dapperder is dan alle andere bewoners van het
bergdorp bij elkaar en de weerwolf met kauwgom verslaat. De illustraties
beslaan telkens twee pagina’s en de vrij uitgebreide tekst is daaroverheen
gedrukt, in een vrij grote schreefletter. Van der Linden heeft veel ervaring met
het illustreren van dieren (o.a. voor het met een Gouden Griffel bekroonde
'Winterdieren' van Bibi Dumon Tak) en sprookjesachtige verhalen. Hij gebruikt
(grijs)blauwe en blauwgroene tinten voor zijn Muiskleurig Gebergte, en zet
daar in collagetechniek een zwarte, harige weerwolf tegen af die je de stuipen
op het lijf jaagt. Vanaf ca. 5 jaar. Elizabeth Kooman

Genre : gr
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 22 / 212

2015-50-2351

Smit, Pépé • Evert-Jan een poepvlieg met smetvrees
Evert-Jan een poepvlieg met smetvrees / Pépé Smit. - Eerste druk. - Amsterdam : De
Harmonie, maart 2016. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 21 × 26
cm
ISBN 978-90-76174-93-8
Evert-Jan is een vlieg die steeds zijn pootjes wast en zijn haren in een
perfecte scheiding wil hebben. Aan ‘vies, wild, slordig en opvliegend’ heeft hij
een hekel. Maar vliegen eten poep en dat wil Evert-Jan niet. Hij raakt verstrikt
in een spinnenweb en wordt bijna door de spin opgegeten, maar zijn broertjes
weten hem te redden. Uiteindelijk lust hij zelfs een verse caviakeutel.
Humoristisch verhaal over een vlieg die anders is dan de andere vliegen,
maar uiteindelijk toch als een vlieg verder door het leven gaat. Niet lang
echter, want aan het eind van het verhaal wordt duidelijk dat vliegen niet heel
erg lang leven. Het verhaal in dit oblong prentenboek is goed opgebouwd,
met een mooi volgehouden spanningsboog. De expressieve illustraties in een
gemengde techniek, waarbij tekeningen en foto’s soms gecombineerd worden
in één collage, volgen het verhaal en hebben net als de tekst, die duidelijk
gescheiden is van de illustraties, een humoristisch inslag. In een illustratie
ligt iemand het eerste boek van de auteur/illustrator te lezen: ‘Fred, het (heel
erg eigenwijze) hert’ (2013). Op de schutbladen schetsen van vliegen. Een
aanrader! Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.90
Volgnummer : 21 / 191
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2016-12-1121 Heruitgave

Tolman, Marije • Het eiland
Het eiland / Marije Tolman & Ronald Tolman. - Tweede druk. - Rotterdam : Lemniscaat,
2016. - 31 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 35 cm. - 1e druk: 2012.
ISBN 978-90-477-0428-7
Als de witte beer afdaalt uit een witte wolk, komt hij op een eiland vol
met papegaaiduikers. Daarna zwemt hij naar een ander eiland, waarbij
hij onderweg verschillende dieren ontmoet die in zee leven. Op het eiland
staat een heel bouwwerk, waar de beer met enkele dieren op klimt. Van
daaruit zwemt hij verder naar nog meer eilanden; op elk eiland is wel iets
bijzonders te ontdekken. Uiteindelijk vindt hij zijn liefste eiland, en doet
hij een wens bij een vallende ster. Schitterend tekstloos prentenboek, van
het duo Ronald en Marije (vader en dochter) Tolman, dat met 'De boomhut'
o.a. werd onderscheiden met een Gouden Penseel en Bologna Ragazzi
Award (2010). De beer is de rode draad in het verhaal, dat verder helemaal
zelf ingevuld kan worden. Steeds weer zijn de tweepaginagrote sfeervolle
illustraties een lust voor het oog; het zijn ware kunstwerken. Het kleurgebruik
van de illustraties roept verschillende emoties op. Het prentenboek nodigt uit
tot fantaseren en om het samen met de jonge (en ook de minder jonge) kijker
keer op keer open te slaan. Uitermate aantrekkelijk omslag. Een boek om bij
weg te dromen. Verzorgde uitgave op groot formaat, met stevig, glad papier.
Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 16 / 259

2015-50-1909

Törnqvist, Marit • Fabians feest
Fabians feest / Marit Törnqvist. - Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij,
2016. - 37 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm. - Oorspronkelijke
uitgave: [Amsterdam] : Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek,
2014.
ISBN 978-90-451-1900-7
Fabian en zijn moeder staan op het punt om samen naar het grote feest in
de stad te gaan. Fabian fantaseert er op los. Het zal het leukste feest van de
wereld worden, dat weet hij zeker. Misschien is er een taart zo groot als een
plein en zijn er grachten vol limonade, bomen vol lolly's, olifanten om op te
rijden en muziek waar je vanzelf van gaat dansen. Moeder bibbert eerst nog
een beetje als alles wat Fabian bedacht heeft echt waar blijkt te zijn. Maar
samen vieren ze uiteindelijk het feest van hun leven! De grote gedetailleerde
illustraties van Marit Törnqvist zijn geschilderd in uitbundige, intense
kleuren. Het feestgevoel spat van de pagina's: een fietsoptocht vol bizar
en fantasierijk uitgedoste fietsen, zoals een keurige heer in pandjesjas met
lampions achterop, een kale meneer op een roze fiets met een hoed van roze
taartjes en een fiets vol zonnenbloemen. Ook hoog in de bomen is het feest
en op de vele bootjes in de limonadegracht. Soms zijn er verstilde prenten,
bv. als Fabian na het feest weer in zijn bed ligt. Maar bij het openklappen
van de laatste pagina wordt duidelijk dat het feest in Fabians hoofd nog lang
niet is afgelopen... Dit prentenboek van de Kinderboekenweek 2014 is extra
feestelijk uitgevoerd met zes uitklappagina's. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Prentenboek van de Kinderboekenweek
2014. Bevat zes uitklappagina's.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 16.99
Volgnummer : 14 / 257
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2015-50-1711

Velthuijs, Max • De vader van Kikker
De vader van Kikker / Max Velthuijs & Rindert Kromhout. - Eerste druk. - Amsterdam :
Leopold, 2016. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. -
Illustraties Max Velthuijs ; tekst Rindert Kromhout.
ISBN 978-90-258-6975-5
Vaders kunnen allerlei beroepen hebben: orgelman, fietsenmaker, zelfs
koning, en ook tekenaar. Maar hoe werd de vader van de ik-figuur tekenaar?
Hij tekende altijd al. Op een gegeven moment maakte hij ook een mooie
tekening van een ‘goedig monster’, maar toch was hij nog niet tevreden
over de tekeningen. Daarna tekende hij een olifant en een krokodil en een
klein mannetje verzon er verhalen bij. En nog veel meer figuren, tot hij
op een dag een kikker tekende, en die kikker kreeg allemaal vrienden en
de verhalen werden boeken en die werden heel bekend en nog heel vaak
voorgelezen. Op basis van illustraties uit het archief van Max Velthuijs schreef
Rindert Kromhout een verhaal over de loopbaan van de ‘tekenaar’. Alle
bekende figuren komen in het verhaal voor en veel kinderen zullen deze
ook herkennen. Het verhaal is vlot geschreven, is mooi opgebouwd en laat
zich goed voorlezen (dat in het verhaal ook nog eens gepromoot wordt).
Volwassenen zullen de verschillende stadia in het kunstenaarschap van Max
Velthuijs herkennen, maar ook kleine kinderen zullen zich daar op hun niveau
bewust van worden. Een erg mooi eerbetoon aan een groot kunstenaar. Vanaf
ca. 4 jaar. Toin Duijx

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : EX/
Volgnummer : 16 / 262

2015-51-4518

Vendel, Edward van de • Het telboek van prins Hayo de
Gelukkige
Het telboek van prins Hayo de Gelukkige / Edward van de Vendel, Mattias De
Leeuw. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2016]. - 74 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 27 cm. - Colofon vermeldt: tekst Edward van de Vendel en illustraties
Mattias De Leeuw.
ISBN 978-94-629-1113-0
Hayo de Gelukkige, prins van Zuizelland, krijgt voor zijn eerste verjaardag
twee honden. Een om onderdoor te klimmen en een om lekker tegenaan te
kruipen als hij gaat slapen. Omdat hij één geworden is nodigen zijn vader,
Koning Honing, en zijn moeder, Koningin Honingin, twee beeldhouwers uit
om een standbeeld te laten maken. Twee standbeelden: één voor in de tuin
van het paleis en één voor op het grote plein. En drie schilders maken drie
schilderijen. En zo wordt elke verjaardag van Hayo op een uitzonderlijke
manier gevierd. Bijzonder origineel tel- en zoekboek. Steeds wordt de
verjaardag van Hayo als uitgangspunt genomen, maar worden al cijfers die
iets verder gaan verwerkt in het humoristische, literair vormgegeven verhaal.
Uiteindelijk krijgt hij een heel bijzonder cadeautje van zijn moeder, een zusje.
De bont gekleurde, dynamische illustraties met veel details en steeds weer
terugkerende objecten/personages leveren veel kijkplezier op. En ook de
mogelijkheid om te oefenen met cijfers, door alles wat in de tekst staat ook
op de illustraties te zoeken. Een bijzonder geslaagd telboek. Vanaf ca. 5 jaar.
Toin Duijx

Genre : sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 17.50
Volgnummer : 18 / 236
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2015-50-2442

Vliet, Helen van • Lena & Leentje
Lena & Leentje / tekst en illustraties van Helen van Vliet. - Rijswijk : De Vier
Windstreken, [2016]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm
ISBN 978-90-5116-251-6
Oma Lena en kleindochter Leentje schelen vijftig jaar. Hoe ze in de loop
van 38 jaar met elkaar omgaan wordt in dit mooi uitgegeven prentenboek
weergegeven. Ze wandelen, spelen, dansen en koken samen, totdat oma
zo oud wordt dat Leentje haar begeleidt in plaats van andersom, zoals
vroeger. De aansprekende prenten beslaan steeds een dubbele pagina.
Het zijn met aquarel ingekleurde pentekeningen. De kleuren passen goed
bij de verbeelde gebeurtenissen en de omgeving waarin die zich afspelen.
Een korte, eenvoudige tekst staat boven of onder in de plaat en bestaat
uitsluitend uit de dialogen die oma en kleindochter met elkaar hebben.
Mede door deze vorm komt het verhaal dichtbij. De liefdevolle relatie
tussen oma en kleindochter zal herkenbaar overkomen. Vanaf ca. 5 jaar.
Nelleke Hulscher-Meihuizen

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 21 / 200

2015-50-2773

Waechter, Philip • Kamperen!
Kamperen! / Philip Waechter ; vertaald [uit het Duits] door Edward van de Vendel. -
[Tielt] : Lannoo, [2016]. - 28 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. -
Vertaling van: Endlich wieder zelten. - Weinheim Basel : Beltz & Gelberg, ©2015.
ISBN 978-94-01-43303-7
Eindelijk, vakantie! De hele familie gaat kamperen aan zee. Eerst moet er
nog een lange autotocht gemaakt worden om daar te komen. Het opzetten
van de tent wil ook niet meteen lukken, maar na enige tijd is alles in orde.
Tijd om kennis te maken met de andere kinderen op de camping. Daar is van
alles te doen en natuurlijk kun je ook naar de markt in het dorp of heerlijk
surfen in de branding. Tussendoor raakt de tent beschadigd door de storm,
maar als alles weer hersteld is, zijn er nog genoeg avonturen te beleven.
Dit prentenboek bestaat de ene keer uit paginagrote illustraties met korte
tekst en de andere keer uit kleine plaatjes met stripballonnetjes erbij. Het
boek bevat zo veel gedetailleerde illustraties, dat je er uren naar kunt kijken.
Het verhaal, geschreven in de ik-vorm, is eenvoudig en geeft eigenlijk alleen
maar weer wat je tijdens het kamperen allemaal kunt meemaken; een mooie
manier om met deze manier van vakantievieren kennis te maken. Voor
basisscholen een heerlijk boek om over het thema vakantie te praten. Vanaf
ca. 5 jaar. B. Handgraaf

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 22 / 223
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2015-50-1638

Warnes, Tim • Pas op! Afblijven!
Pas op! Afblijven! / Tim Warnes ; vertaling [uit het Engels]: Ellen Hosmar ; redactie
en productie: Vitataal. - Utrecht : Veltman Uitgevers, [2016]. - 26 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Warning! Do not touch! -
London : Little Tiger Press, 2016.
ISBN 978-90-483-1246-7
Mol en zijn beste vriend het Knobbelige-Bobbelige Ding (een krokodil) plakken
samen briefjes op alles wat ze tegenkomen. Maar dan vindt het Knobbelige-
Bobbelige Ding een hoed waarop al een briefje geplakt zit: ‘Pas op! Afbijven!’.
Met alle gevolgen van dien zet de krokodil de hoed op. En elke keer dat
hij de hoed op en af zet, komt er een nieuwe verrassing uit… De kleurige
illustraties zijn een genot voor het kinderlijke oog. De tekeningen verwoorden
helder wat er te zien is. De veelzeggende gezichtsuitdrukkingen van Mol,
zijn beste vriend en alle andere dieren geven een fijne luchtigheid aan de
problematische situatie waarin de personages zich bevinden. Plot en tekst zijn
simpel en effectief. Hierdoor is het verhaal voor iedere kleuter gemakkelijk
te begrijpen en zal de humor hen niet ontgaan. De vele briefjes helpen de
kleintjes bovendien om nieuwe woorden te leren door een naam te geven
aan vormen, karaktereigenschappen en gemoedstoestanden. En een mooi
extraatje is de wijze les die in het verhaal verstopt zit. De laatste illustratie op
de schutbladen, waarop de krokodil briefjes draagt met ‘sorry’, ‘berouwvol’
en ‘schuldbewust’, is meesterlijk. Opvolger van het prentenboek ‘Gevaarlijk!’*
over hetzelfde komische tweetal. Vanaf ca. 4 jaar. Angelique Peters

*2015-39-1207 (2015/46).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 13 / 302

2015-50-2422

Weninger, Brigitte • Leren is leuk!
Leren is leuk! / Brigitte Weninger ; Eve Tharlet ; Nederlandse tekst [uit het Duits]
van Merel de Vink. - [Rijswijk] : De Vier Windstreken, [2016]. - 26 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - Vertaling van: Lernen macht Spaß. - Michael
Neugebauer, ©2016. - Eve Thartlet is een illustrator.
ISBN 978-90-5116-510-4
Micha Muis leest elke avond een verhaaltje voor aan zijn vriendjes Maaike
Mol, Sam Slaapmuis, Kasper Kikker, Maarten Merel en Erik Egel. Als de
mol vraagt om hen ook te leren lezen, beginnen ze een school in het bos.
Al snel wordt duidelijk, dat elk van de vrienden wel ergens goed in is en
daarin kan lesgeven. Zo kan de merel goed zingen (zangles). Slaapmuis
doet graag beweegoefeningen (gymles), en de mol kan goed horen, ruiken
en voelen (zintuigenles). De bescheiden egel blijkt tenslotte een held en
wordt gevraagd om de vrienden te leren zichzelf te beschermen. Alle dieren
hebben menselijke trekjes en iedereen heeft kwaliteiten. Prentenboek
met mooie grote illustraties over dubbele pagina’s, die bestaan uit dunne
potloodschetsen, met acrylverf ingekleurd in rustige natuurlijke kleuren.
Met leuke grappige details, zoals koken met zonlicht door een brilglas. De
beknopte voorleestekst staat op de egale gedeelten in de prenten in goed
leesbare zwarte dunne letters, die af en toe op een donkere ondergrond
moeilijker te onderscheiden zijn. Eenvoudig lief prentenboek met een
duidelijke boodschap. Eerder verscheen over dezelfde dierenvrienden 'Delen
is leuk!'*. Vanaf ca. 4 jaar. Ria Scholten-Boswerger

*2012-12-1037 (2012/44).
Genre : sc
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 16 / 264
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2015-43-3010

Willis, Jeanne • Lucinda Belinda Melinda McCool
Lucinda Belinda Melinda McCool / tekst: Jeanne Willis ; illustraties: Tony Ross ;
Nederlandse vertaling [uit het Engels] Lidewij van den Berg i.s.m. Jan Boerstoel. -
Eerste druk. - Amsterdam : Meis & Maas, januari 2016. - 26 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Lucinda Belinda Melinda McCool. -
London : Andersen Press Ltd., 2016.
ISBN 978-90-305-0133-6
Lucinda ziet er altijd geweldig uit. Ze verwacht hetzelfde van haar
vriendinnen. Ze geeft ongezouten kritiek als iemand er volgens haar niet
mooi genoeg bij loopt. Als ze op een dag ineens zomaar een monster in het
bos tegenkomt, probeert ze ook hem te restylen, maar dat pakt heel anders
uit dan ze gehoopt had. Dit boosaardige sprookje is op rijm geschreven.
Omdat de tekst vertaald is, loopt het ritme niet altijd even goed. Soms
worden ook moeilijke woorden gebruikt, zoals pincet of epileren. Toch blijft
het verhaal recht overeind. Dat komt vooral door de geweldige illustraties van
de bekende Britse illustrator, waarin de hoofdpersoon Lucinda schattig, maar
ook vals neergezet wordt. De tekst lijkt handgeschreven en is voorzien van
veel versiersels, tekstballonnen en vet en groter gedrukte letters. Het einde
van dit sprookje is zeker niet gelukkig, maar wel grappig en geeft – zoals het
bij sprookjes hoort – stof tot nadenken. Het verhaal is geschikt voor kinderen
vanaf ca. 5 jaar en is van harte aan te bevelen. B. Handgraaf

Genre : sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 18 / 241

2015-52-4635

Yarlett, Emma • Peuzel het boekmonster
Peuzel het boekmonster / Emma Yarlett ; vertaling [uit het Engels]: Ellen Hosmar/
Vitataal ; redactie en productie: Vitataal. - Utrecht : Veltman Uitgevers, [2016]. - 18
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Nibbles the
book monster. - London : Little Tiger Press, ©2016. - Omslagtitel.
ISBN 978-90-483-1270-2
Peuzel is een monstertje dat van alles oppeuzelt, maar toch wel het allerliefst
peuzelt aan boeken. Hij belandt in verschillende boeken, waar hij de loop van
het verhaal drastisch verandert. Hij neemt bijvoorbeeld de rol van Roodkapje
over en maakt een rommeltje in het huis van de drie beren. Uiteindelijk
belandt hij weer in zijn eigen boek, waar getracht wordt hem gevangen te
houden. Maar op de laatste pagina zien we dat hij toch weer ontsnapt is.
Bijzonder prentenboek, met binnen het verhaal weer andere, ingeplakte
boekjes waarin Peuzel een rol speelt. Door uitsnijdingen zien we ook hoe
Peuzel zich door de boeken heen bijt. Een boek dat uitnodigt om als lezer
achter Peuzel aan te gaan en hem te vangen. Erg mooi is hoe Peuzel de gang
van bekende verhalen weet te doorbreken, waardoor jonge lezers bekend
gemaakt worden met verhaaltradities. De illustraties dragen ook bij aan de
visuele ontwikkeling van de kleuter, door veel details, maar ook verbanden te
ontdekken. Een heel geslaagd prentenboek, dat keer op keer door interactief
voorlezen de kleuter veel luister- en kijkplezier zal geven. Vanaf ca. 4 jaar.
Toin Duijx

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 17 / 271
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2016-04-1004

Zhang Ze • Een naam voor babymuis
Een naam voor babymuis / Zhang Ze ; tekstbewerking Ineke Ris. - Antwerpen ;
Rotterdam : Uitgeverij C. de Vries Brouwers, [2016]. - 32 pagina's : gekleurde
illustraties ; 29 cm
ISBN 978-90-5341-570-2
In een Chinees dorp is een muisje geboren. Op zoek naar de meest
toepasselijke naam voor hun kindje, vragen mama- en papamuis raad aan
de dorpsbewoners. Papamuis besluit naar de stad te gaan om aan nog meer
muizen advies te vragen. Prachtig sfeervol en fijngevoelig prentenboek
waarin ook humor niet ontbreekt. In dit verhaal over vermenselijkte muizen,
stralen veiligheid en geborgenheid je tegemoet. Iedereen is vriendelijk
en behulpzaam. Papamuis spreekt onder meer een veerman, kok, dokter,
fotograaf en een kleermaker. Allemaal stellen ze een naam voor van een dier
(slang, aap, hond en andere dieren van de Chinese dierenriem) en noemen
daarbij een of twee positieve eigenschappen. Maar steeds weet iemand ook
negatieve kenmerken. Zo is een konijn hartelijk maar ook onzeker, een hond
is trouw maar zorgelijk. Het beste idee heeft de tovenaar: Draak! Mamamuis
vindt de naam ook prachtig, dus eindelijk kan een feest worden gegeven.
Maar waar blijven de gasten? De fijne, in dunne zwarte lijnen opgezette
tekeningen van wisselende grootte zijn ingekleurd met zachte transparante
tinten. In de huizen, inrichting en kleding zijn motieven uit het traditionele
China duidelijk zichtbaar. De tekst met veel dialoog is prettig leesbaar.
Prachtige originele uitgave. Vanaf ca. 4 jaar. Yolanda Roosen

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 15.90
Volgnummer : 14 / 268

2015-50-2421

Wilson, Henrike • Binkie
Binkie / Henrike Wilson ; Nederlandse tekst [uit het Duits] van Jet Quadekker. -
Rijswijk : De Vier Winstreken, [2016]. - 34 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 26 × 28 cm. - Vertaling van: Fiffikus. - Hamburg : Carlsen Verlag GmbH,
©2015.
ISBN 978-90-5116-457-2
Een avontuurlijke dag van het jonge hondje Binkie. Binkie moet, omdat
hij nog klein is, aan de riem en mag zeker niet alleen op stap. Maar als hij
een kater ziet, springt hij die achterna. Achtereenvolgens komt Binkie, na
correct te zijn overgestoken op het zebrapad, in het park terecht bij de andere
honden. Hij gaat achter duiven aan, eet uit de prullenbak, speelt met een
schommel in de speeltuin, komt terecht in de poppenwagen van een meisje,
en weer terug bij de andere honden. Dan wordt het langzaam donker…
Prachtige gouache-achtige tekeningen over beide pagina’s en een leuk
verhaal in een begrijpelijke tekst en aantrekkelijk lettertype, maken samen
een prachtig prentenboek. Geschikt om diverse thema’s mee te bespreken,
zoals: dierenliefde, avontuur, ontdekken en ontwikkelen. Om voor te lezen
aan kinderen vanaf ca. 4 jaar. Ad de Laat

Genre : av
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 21 / 202
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2015-26-5431

Ruiter, Elsbeth de • Houd de dief!
Houd de dief! / Elsbeth de Ruiter. - [Amsterdam] : Clavis, [2016]. - 26 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 22 × 30 cm
ISBN 978-90-448-2617-3
Een groepje dieren is op weg door het bos en langs het water. Allemaal
verliezen ze iets, totdat ze ontdekken dat er een dief is die zichzelf goed
kan verstoppen. Zo raakt de slak zijn huis kwijt, de wasbeer zijn appel,
het nijlpaard zijn hoed, een vis zijn vin en een spin zijn poot. Grappig en
fantasierijk oblong prentenboek waarin de kwestie op een luchtige wijze uit
de doeken wordt gedaan. Op de dubbele paginagrote illustraties zijn de linker-
en rechter bladzijde vaak grotendeels aan elkaar gelijk en het is knap hoe
de afbeeldingen subtiel in elkaar overlopen. Het is leuk om de verschillen
(veranderingen of weglatingen) te zoeken. De gedetailleerde tekeningen zijn
gemaakt in een gemengde techniek waarbij onder andere prints, gekleurd
papier, collage en inkt zijn gebruikt. De vele lijnen, patronen en hier en daar
vlekkerige afdrukken, zijn sfeervol maar maken de afbeeldingen ook minder
overzichtelijk. De zeer korte tekst, steeds slechts een zin, is dromerig en volgt
de vormen in de platen. Originele uitgave. Vanaf ca. 5 jaar. Yolanda Roosen

Originele uitgave, voor grote collecties.
Genre : di
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 19 / 213

2015-50-3663

Vanderheyden, Thai͏̈s • Het grote verstoppertjesboek van Piep
Het grote verstoppertjesboek van Piep / Thai͏̈s Vanderheyden. - [Amsterdam] : Clavis,
[2016]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 34 cm
ISBN 978-90-448-2733-0
Speels zoekboek van royaal formaat waarin zich wel honderd muisjes verstopt
hebben. Muisje Piep, te herkennen aan het rode stippeldoekje rond zijn hals,
telt tot tien en dan zoeken maar! Op elke plaat moeten tien muizenvriendjes
van Piep worden gevonden aan de hand van enkele aanwijzingen: in de
circuswagen, het ruimteschip, het drakenkasteel, de kashba in de woestijn
en in nog vijf verrassende locaties. Elke plaat toont een dwarsdoorsnede
van de verschillende ruimtes in bv. de duikboot, het muizenhotel hoog in
de boom of de muizenzeppelin. Tien muisjes in tien platen! Behalve een
uitdaging, biedt het boek stof voor het verzinnen van verhaaltjes bij de grote
en kleurige tekeningen, vol grappige details, over steeds twee pagina’s. De
auteur/illustrator maakte verschillende prentenboeken waarvan die over de
Spiekpietjes het bekendst zijn. Geslaagde uitgave voor kleuters vanaf ca. 4
jaar. Julienne van den Heuvel

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 20 / 182
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2015-50-3520

Busser, Marianne • Jan & Noortje op zwemles
Jan & Noortje op zwemles / Marianne Busser & Ron Schröder ; met tekeningen van
Juliette de Wit. - [Amsterdam] : Moon, [2016]. - 42 pagina's : gekleurde illustraties ;
23 cm. - (Jan & Noortje). - Franse titel: Jan en Noortje op zwemles. - Grotendeels
eerder verschenen in: Jan en Noortje gaan naar zwemles en andere verhaaltjes / met
illustraties van Marijke Duffhauss. - Vianen : The House of Books, ©2006.
ISBN 978-90-488-2914-9
Jan en Noortje zijn tweelingbroer en -zus. Samen maken ze veel leuke dingen
mee. Ze maken de straat schoon voor de buurman, vangen een kikker die zijn
naam kan zeggen en gaan samen op zwemles. Jan vindt het eigenlijk best
eng maar met hulp van de leuke badmeester komt het helemaal goed. Als ze
mogen afzwemmen, nodigen ze opa en oma ook uit. Maar waar blijft opa? Hij
zorgt voor een prachtige verrassing en een originele ontknoping. In zes korte
verhaaltjes maken we kennis met twee grappige kinderen, die van alledaagse
dingen een avontuur maken. Ze spelen verstoppertje, helpen de buurman en
gaan op zwemmen voor diploma A: allerlei hele herkenbare gebeurtenissen
voor jonge kinderen. Elk verhaaltje is met humor en vaart geschreven, en
wordt ondersteund door speelse illustraties in vrolijke kleuren. De personages
hebben treffende gezichtsuitdrukkingen, waardoor het verhaal echt tot leven
komt. Vierkante stevige uitgave, uitermate geschikt om voor te lezen voor
zowel jongens als meisjes. Eerder verschenen in iets andere samenstellingen
en met andere illustraties als 'Jan en Noortje gaan naar zwemles en andere
verhaaltjes' (2006). Tegelijkertijd verscheen nog een heruitgave, 'Jan &
Noortje logeren bij opa en oma'*. Vanaf ca. 3 jaar. J.W. Hakvoort

*zie a.i.'s deze week.
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 18 / 191

2015-50-2076

Feller, Pieter • Lentekriebels
Lentekriebels / Pieter Feller & Natascha Stenvert. - Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-
Sijthoff bv, [2016]. - 63 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Kolletje & Dirk). -
Colofon vermeldt: tekst Pieter Feller ; illustraties Natascha Stenvert.
ISBN 978-90-245-7131-4
Over de vierjarige Kolletje, die met haar rood-witte toversokken en een
toverspreuk echt kan toveren, verschenen al een aantal voorleesboeken
en boeken voor beginnende lezers. Deze uitgave bevat twaalf afgeronde
verhalen van gemiddeld vijf bladzijden, waarin Kolletje en haar vriendje
Dirk tijdens de lente allerlei avonturen beleven. Ze leren wat lentekriebels
zijn, zien met hun klasgenootjes dansende koeien, ontdekken de eerste
vlinder, helpen padden de weg oversteken, gaan dauwtrappen, enz. De
vrolijke belevenissen van fantasierijke kleuters die opgroeien in een veilige,
liefdevolle omgeving, omringd door onder meer een lieve jonge tante, leuke
oppas en een aardige bejaarde buurman. Kolletje is soms wat ondeugend,
en Dirk soms wat dwars, wat ze heel levensecht maakt. Het taalgebruik
en de humor in de verhalen sluiten perfect aan bij de doelgroep. Mooi
uitgevoerd boek met een sfeervolle lentetekening op het omslag en fijne
gladde bladzijden met heel veel aantrekkelijke, kleurrijke illustraties en zelfs
enkele echte kindertekeningen. Ideaal voorleesboek. Eerder verschenen
over de avonturen van Kolletje en Dirk tijdens andere seizoenen 'Koning
Winter valt in het water' en 'Taart met zomerkoninkjes'*. Vanaf ca. 4 jaar.
Virgi Smits-Beuken

*2015-25-4347 (2015/49) en
2015-50-2086 (2016/13) (2e druk).
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 17 / 223
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2015-26-5515

Ridder, Isabelle de • Pleuntje
Pleuntje / Isabelle de Ridder & Monique Dozy. - [Amsterdam] : Clavis, [2016]. - 75
pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - Tekst: Isabelle de Ridder/illustraties Monique
Dozy. - Ondertitel op omslag: voorleesverhalen.
ISBN 978-90-448-2652-4
Bundel met voorleesverhalen over de 5-jarige Pleuntje, die allerlei dingen
meemaakt samen met haar vriendje Joep. Zo wil ze haar speelgoed niet
opruimen, ziet papa een groene stip op haar voorhoofd als ze liegt, ontdekt
Pleuntje dat iedereen een andere haarkleur heeft en gaat ze naar de
rommelmarkt en het pretpark. Maar ook wordt aandacht besteed aan dingen
als netjes zijn, etiquette, uitdrukkingen en begrippen zoals klein en groot.
De verhalen zijn in vlotte stijl geschreven, kort en bevatten veel humor. Met
veel grote, kleurrijke illustraties. Aantrekkelijke eigentijdse verhalenbundel
waar veel jonge kinderen plezier aan zullen beleven. Met inhoudsopgave.
Aantrekkelijk, vrolijk gekleurd omslag. Vanaf ca. 4 jaar. S. van Bruinisse

Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 17.95
Volgnummer : 19 / 210

2015-50-2091

Schaapman, Karina • Op de kermis
Op de kermis / bedacht door Karina Schaapman ; gefotografeerd door Allard
Bovenberg. - Eerste druk. - Amsterdam : Rubinstein, april 2016. - 64 pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Het Muizenhuis)
ISBN 978-90-476-2096-9
Vijfde deel uit de serie ‘Het Muizenhuis’ waar Sam en zijn vriendinnetje Julia
wonen. Als op het plein voor het Muizenhuis een kermis wordt opgebouwd,
kijken de beide muisjes hun ogen uit. Ze willen dolgraag de attracties
uitproberen, maar moeten daarvoor eerst het benodigde geld zien te
verdienen. Als dat lukt en ook nog blijkt dat de oppas die Julia de volgende
dag krijgt, de stoere tienermuis Katja is, lijkt niets meer in de weg te staan
om met z’n drieën veel pret te gaan beleven. Evenals in de vorige delen
ligt ook de aantrekkingskracht van deze uitgave in de grote kleurenfoto’s
van de opgestelde stemmige taferelen uit het verhaal. De tijdloosheid, de
letterlijke wolligheid van de muisjes en de vele herkenbare details geven de
scènes een aantrekkelijk soort knusheid mee die voor jong en oud genietbaar
is. Totaal zeven keer wordt een tableau zelfs dubbelpagina groot en zonder
tekst weergegeven. De op zich weinig om het lijf hebbende belevenissen
worden in negentien korte en eenvoudig geschreven hoofdstukken verteld.
Ook goed te lezen zonder voorkennis van de andere boeken. Vanaf ca. 4 jaar.
Silvester van der Pol

*'Sam & Julia : Het grote feest',
2013-17-5088 (2013/30).
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 16.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 20 / 173
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2016-12-1922 Heruitgave

Spiegeltje • Spiegeltje, spiegeltje aan de wand...
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... : sprookjes voor jonge kinderen / illustraties
Sandra Klaassen ; redactie Maria van Donkelaar. - Zesde druk. - Rotterdam :
Lemniscaat, 2016. - 155 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - 1e druk: ©1996.
ISBN 978-90-5637-044-2
Verzamelbundel met 28 bekende sprookjes van Grimm, Perrault en Andersen
zoals Roodkapje, Timpe Tee, Vrouw Holle, Het ezeltje en De nieuwe kleren van
de keizer. De sprookjes worden in eenvoudige taal en stijl opnieuw verteld
met korte zinnen en weinig moeilijke woorden. De van oorsprong langere
sprookjes zijn waar mogelijk ingekort. Tegelijkertijd is getracht de rijkdom van
de verhalen te behouden. Daardoor zijn ze heel geschikt om voor te lezen.
De draad van de oorspronkelijke sprookjes wordt duidelijk gevolgd. In een
korte inleiding wordt de keuze van de sprookjes toegelicht. Bij elk sprookje
is een (pagina)grote, met waterverf ingekleurde pentekening opgenomen.
Daarnaast staan er vaak kleine tekeningen in dezelfde stijl tussen de tekst.
De illustraties in deze keurig verzorgde (ongewijzige her)uitgave sluiten goed
aan bij de verhalen. Geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf ca. 5 t/m 7
jaar, maar ook om zelf te lezen vanaf ca. 8 jaar. Redactie

Ongewijzigde herdruk.
SISO : AJ 861
PIM : 25 Sprookjes en Volksverhalen
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 22 / 246

2015-50-3054

Stark, Ulf • Zomer in het Grote Bos
Zomer in het Grote Bos / [tekst] Ulf Stark ; & [illustraties] Eva Eriksson ; vertaling [uit
het Zweeds]: Jan van Marken. - [Zeist] : Christofoor uitgeverij, 2016. - 121 pagina's :
gekleurde illustraties ; 28 cm. - Vertaling van: Sommar i Stora Skogen. - Stockholm :
Rabén & Sjögren Förlag AB, ©2015. - Vervolg op: Kerstfeest in het Grote Bos.
ISBN 978-90-6038-748-1
Dit voorleesboek bevat een doorlopend verhaal, in 21 korte ongetitelde
hoofdstukken, over de kabouter Tomte en de dierenbewoners in het bos.
De konijnen in het bos verheugen zich op het Midzomerfeest. Dan wordt de
kortste en lichtste nacht van het jaar gevierd. In het bos begint het opeens
te stormen en er valt veel regen. De huisjes van de konijnen zijn helemaal
ondergelopen. Ze besluiten naar Tomte te gaan. Hij heeft toch genoeg
plaats voor alle dieren, en zijn huis is droog. In dit dierenverhaal komen
veel filosofische overpeinzingen voorbij, zoals de aantrekkingskracht tussen
mensen en de waarde van iets materieels tegenover zoiets als de liefde.
Verzorgd voorlees-/prentenboek met mooie sfeervolle, paginagrote illustraties
in rustige natuurkleuren. Aantrekkelijke, vrolijke omslagillustratie. De tekst
is gedrukt in duidelijk groot lettertype, in een ruime bladspiegel. Eerder
verscheen 'Kerstfeest in het Grote Bos'*. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 7 jaar. Ingrid van der Heijden

*2014-27-1409 (2014/47).
Genre : sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 18.50
Volgnummer : 14 / 251
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2015-46-5627

Valckx, Catharina • Victor
Victor : een paar dagen uit mijn bijzonder interessante leven / tekst Catharina Valckx ;
illustraties Nicolas Hubesch. - Haarlem : Gottmer, [2016]. - 96 pagina's : gekleurde
illustraties ; 26 cm. - Vertaling van: Bruno : quelques jours de ma vie très intéressante.
- Parijs : l'ecole de loisirs, ©2015. - Vertaald uit het Frans.
ISBN 978-90-257-6527-9
Originele verhalenbundel in de vorm van een dik prentenboek. Kat Victor
woont in een grote stad, waar hij optrekt met zijn vrienden Jopie het paard,
Puh de vis, Willemien de duif en Pietje de kanarie. In zes afzonderlijke,
enigszins filosofische verhalen (tussen 2 en 22 pagina’s) vertelt Victor
(ik-figuur) over zes bijzondere dagen uit zijn leven (tevens de titels van
de verhalen): een hele rare dag, een regendag, een dag zonder stroom,
een stomme dag, een veel minder interessante dag en een bijna perfecte
dag. De verhalen bevatten leuke grapjes en gekke, soms ronduit absurde
gebeurtenissen. Zo vliegt vis Puh naast Victor over straat en kan Jopie het
paard opeens alleen nog achterstevoren lopen. Net als een kind verwondert
Victor zich over deze vreemde zaken en accepteert ze vervolgens. De grote
expressieve illustraties, merendeels over dubbele pagina’s, zijn juweeltjes.
In rustige tinten ingekleurde pentekeningen vullen de korte, wat klein
gedrukte tekst enorm goed aan en geven de diverse personages (aangeklede
dierfiguren in menselijke houdingen) een karakter. Prachtig voorlees- en
kijkboek voor kinderen vanaf ca. 5 jaar. Ria Scholten-Boswerger

Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 13 / 297
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2015-51-4537

Donaldson, Julia • Jack and the flumflum tree
Jack and the flumflum tree / written by Julia Donaldson ; illustrated by David Roberts. -
London : Macmillan Children's Books, 2012. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 25 × 29cm. - Oorspronkelijke uitgave: 2011.
ISBN 978-0-330-50406-5
De oma van Jack is ziek. Ze heeft overal rode vlekjes. De dokter denkt aan
'moozles'. Die kunnen alleen maar genezen met fruit van de flumflumboom
die op een eiland ver weg groeit. De kinderen besluiten daar meteen naartoe
te gaan. Ze timmeren een boot en krijgen van oma een patchworktas mee
met allerlei voorwerpen, die tijdens de reis goed van pas lijken te komen. Nu
maar hopen dat oma op tijd het fruit krijgt. Dit verhaal is op rijm geschreven.
Er is uitstekend op het ritme gelet en dat zorgt ervoor dat de tekst snel in je
hoofd komt. Ook staan er geregeld woordgrapjes in, bijvoorbeeld: 'don't get
your knickers in a twist'. Een zinnetje dat vaak voorkomt en natuurlijk niet
letterlijk moet worden genomen, maar zoiets betekent als 'maak je niet druk'.
De illustraties zijn vaak over twee pagina's verdeeld en heel kleurig. Dit is een
heerlijk fantasievol verhaal vol avontuur; een avontuur dat je zelf zou willen
meemaken. Vanaf ca. 4 jaar. B. Handgraaf

Uitgave uit 2012, niet eerder op a.i.
aangeboden.
Genre : engeav
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 11.95
Volgnummer : 13 / 343

2016-07-3446

Higuet, Aurélia • Crocodile is hungry
Crocodile is hungry / Aurélia Higuet ; translated from the Dutch by Clavis Publishing.
- First edition. - New York : Clavis, [2016]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 22 × 30 cm. - Vertaling van: Krokodil heeft honger. - Amsterdam : Clavis
Uitgeverij, 2015.
ISBN 978-1-60537-264-8
Een grote krokodil vraagt zich af waar hij vandaag een lekker hapje vandaan
zal halen. De schildpad is te hard en het egeltje heeft te veel stekels. De
haas rent snel weg en het kikkertje laat zich ook niet vangen. De giraf is zo
lief, dat de krokodil hem niet wil opeten. De olifant is te groot en zo gaat
het maar door. Uiteindelijk ziet de krokodil een lekker jongetje staan… Dit
grote prentenboek in oblong formaat heeft soms op één en soms op twee
tegenoverliggende pagina’s kleurrijke illustraties. De teksten staan vaak op
een witte achtergrond. De krokodil is bijna altijd groen, maar de achtergrond
van elke afbeelding verschilt van kleur: van knalgeel tot hard blauw of
steenrood. Alle tekeningen zijn figuratief en sterk grafisch van aard; ze lijken
geheel te bestaan uit gefotografeerde felgekleurde papierknipsels. De tekst
maakt er een grappig verhaal van. Kortom: een heerlijk, vrolijk boek om voor
te lezen. Winnaar van de tweejaarlijkse internationale illustratorenwedstrijd
Key Colours (2014) van uitgeverij Clavis en de stad Hasselt. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van B. Handgraaf

Genre : engedi
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 18.95
Volgnummer : 19 / 259
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2016-08-3956

Rayner, Catherine • Solomon and Mortimer
Solomon and Mortimer / Catherine Rayner. - London : Macmillan Children's Books,
2016. - 31 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 23 × 28 cm
ISBN 978-0-230-74251-2
Solomon heeft een vriendje, Mortimer. De twee jonge krokodillen, hebben
zin in lol maken. Ze vinden niet vlug speelgenootjes en besluiten dan maar
om een nijlpaard te laten schrikken. Dat zal een gespetter geven! Het
wordt inderdaad een spetterfestijn, maar op een andere manier dan ze
hadden verwacht. De krokodillen zijn net als ondeugende jongetjes, met
binnenpretjes over het plezier dat hen te wachten staat. De sluiptocht naar
het nijlpaard is spannend in woord en beeld weergegeven. De tekst met veel
dialogen laat zich vlot voorlezen. De illustraties zijn de blikvangers in dit mooi
uitgevoerde prentenboek in oblong formaat. De krokodillen zijn grappige,
zwierige dieren met felle ogen en scherpe tanden. Ze zien er eerder guitig
dan afschrikwekkend uit. De paginavullende prenten in zachte kleuren zijn
levendig en aantrekkelijk. Het wisselende perspectief, met close-ups en
scènes van boven en onder het water, creëert een sterke dynamiek door
het hele boek. Eerder verscheen van deze auteur het gelijkaardige verhaal
‘Solomon crocodile’*, waarvan de Nederlandse editie werd gekozen tot
Prentenboek van het Jaar 2014. Een gezellig voorleesboek voor kleuters vanaf
ca. 4 jaar. Ria de Schepper

*2011-16-4822 (2011/29).
Genre : engedi
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 18.95
Volgnummer : 13 / 347

2016-08-3842

Robinson, Michelle • A beginner's guide to bear spotting
A beginner's guide to bear spotting / Michelle Robinson ; illustrated by David Roberts.
- New York : Bloomsbury, 2016. - 31 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
31 cm. - Oorspronkelijke uitgave: London : Bloomsbury Publishing Plc, 2016.
ISBN 978-1-68119-026-6
Weet jij wat te doen als je een beer tegenkomt? Dan komt deze geestige
handleiding voor 'beren kijken' zeker van pas. Op bondige wijze, doorspekt
met de nodige humor, wordt het verschil tussen zwarte en bruine beren
uitgelegd. Je volgt een kind dat op trektocht gaat in het bos en daar oog in
oog komt te staan met twee beren. Klim je in een boom? Of loop je langzaam
achteruit? Misschien gebruik je pepperspray? Een portie geluk komt ook goed
van pas! En natuurlijk de hulp van je teddybeer. Het verhaal is geschreven
door Michelle Robinson (echtgenote van Barack Obama). Ze is bekend door
haar prentenboeken als 'How to wash a woolly mammoth'*. Robinsons boeken
hebben een absurde humor die zeer gewaardeerd wordt door zowel ouders
als kinderen. De gedetailleerde illustraties in gemengde stijl zijn gemaakt
door New York Times bestelling illustrator David Roberts. Roberts hanteert
een sober kleurenpalet en combineert aquarel met pentekeningen. Hij brengt
het verhaal op komische wijze tot leven. Het resultaat is een beregoed boek!
Vanaf ca. 4 jaar. Mede naar gegevens van Cindy Mergits

*2014-18-1872 (2014/38). Prentenboek
geschreven door Michelle Robinson,
echtgenote van president Obama.
Genre : engeav
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 18.95
Volgnummer : 22 / 257
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2016-08-3838

Ross, Tony • Rita's rhino
Rita's rhino / Tony Ross. - London : Andersen Press, 2015. - 26 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - Oorspronkelijke uitgave: 2014.
ISBN 978-1-78344-205-8
Rita is een lief stadsmeisje met rood haar, een grote hoed en een gigantische
liefde voor dieren. Ze vraagt haar moeder om een huisdier, maar haar
cadeau valt kleiner uit dan verwacht. Opgelaten gaat Rita naar de dierentuin
en ontmoet daar een neushoorn die op zoek is naar een nieuw thuis. Rita
smokkelt het dier naar buiten en geeft het onderdak in haar appartement.
Dit zorgt natuurlijk voor hilarische situaties. Een neushoorn lust namelijk
geen toast met gelei en een neushoorn kan ook geen gebruikmaken van
een kattenbak. Na een tijd besluit de neushoorn dat het genoeg is geweest
en loopt hij terug naar de dierentuin. Maar ze blijven de beste vrienden!
Tony Ross is een van de best bekende illustratoren voor kinderboeken in
Engeland. Hij heeft ook succes in Nederland en Duitsland. Ross schreef
meerdere verhalen, zoals die over de kleine prinses. Zijn stijl herken je aan
de simpele zwarte lijnen, aquarel inkleuring en het uitbundige kleurenpalet.
Dit prentenboek is herkenbaar qua onderwerp en zal kinderen laten
schaterlachen door de grappige situaties met de neushoorn. Vanaf ca. 4 jaar.
Cindy Mergits

Genre : engedi
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 11.99
Volgnummer : 22 / 258

2015-53-5092

Yates, Louise • Dog loves fairy tales
Dog loves fairy tales / Louise Yates. - London : Red Fox, 2015. - 32 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Oorspronkelijke uitgave: London : Jonathan
Cape, 2014.
ISBN 978-1-78295-593-1
Hond vindt een oud sprookjesboek in z'n boekenkast. Voordat hij het weet,
zit hij ‘gevangen’ in de sprookjeswereld en moet hij een lief duiveltje helpen,
dat denkt dat hij door een heks vervloekt is en dat hij alleen maar ongeluk
brengt. Dus gaan Hond en hij op zoek naar de heks. Als ze die uiteindelijk
vinden, blijkt dat de herinneringen van het duiveltje niet helemaal kloppen.
Hij brengt helemaal niet altijd ongeluk: zonder dat hij het weet helpt hij
juist de bekende sprookjesfiguren, die ze tijdens de zoektocht tegenkomen.
Vierde prentenboek uit de serie ‘Dog loves’, waarvan ‘Dog loves books’*
in 2010 de Roald Dahl Funny Prize won. Thema: het hebben van een
vriend is het beste wat je kan overkomen. Heerlijk kijk- en voorleesboek
waarin kinderen de verschillende sprookjesfiguren zullen herkennen.
Prachtige kleurrijke waterverfillustraties, verschillend in grootte met perfect
gekozen gezichtsuitdrukkingen. Een topper voor kleuters. Vanaf ca. 4 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer

Genre : engesk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 11.95
Volgnummer : 15 / 328
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2015-27-0183

Busser, Marianne • De ark van Noach
De ark van Noach : het beroemde Bijbelverhaal voor jonge kinderen op rijm / Marianne
Busser & Ron Schröder ; met tekenigen van ivan en ilia. - [Amsterdam] : Moon, [2016].
- 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm
ISBN 978-90-488-2890-6
Gecomprimeerde navertelling van het zondvloedverhaal, geënt op
het Oudtestamentische boek Genesis. Volgens de refererende Bijbelse
vertelmethode en het 'God-beloont-de-goeden'-principe wordt deze
episode chronologisch verhaald. Dubbelpagina vullende illustraties in een
gemengde techniek (digitaal en waterverf) en fleurige tinten bieden goede
ondersteuning. De kindvriendelijke, humorvolle illustraties in eenvoudig
perspectief met leuke details en goed getroffen mimiek bevorderen het
inlevingsvermogen en verbeelden telkens een korte spanningsboog. De
figuren zijn niet altijd volledig in beeld. Noch de betekenis van het verhaal
zelf, noch de functie in de Bijbelse context gaat verloren. In de illustraties
staat een acht- tot twintigregelige, goed ritmisch lopende tekst met een
enkele dialoog in eenvoudige bewoordingen en gepaard rijmschema. Vierkant
prentenboek van een bekend auteursduo met uitnodigend gewatteerd
omslag. Om samen te bekijken en lezen met kinderen met en zonder een
christelijke achtergrond vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. J.J.J.M. Engels

SISO : AJ 226.6
PIM : 27 Religie
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 19 / 238

2015-27-0195

Crausaz, Anne • Een vogel in de appelboom
Een vogel in de appelboom / Anne Crausaz ; vertaling uit het Frans: Bibi Dumon Tak. -
[Amsterdam] : Moon, [2016]. - 118 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
30 cm. - Vertaling van: L'oiseau sur la branche. - Éditions MeMo, ©2015.
ISBN 978-90-488-2828-9
De winter is net begonnen, het regent. Een koolmees hangt ondersteboven
aan een tak en lijkt naar een appel. Dan gaat het hagelen, een roodborstje
komt voorbij. Hij is graag alleen en fluit een melodietje. Het roodborstje hoopt
een insect te vinden. Als de knoppen dikker worden in januari ligt er sneeuw
op de takken. De rotte appel hangt er nog steeds en trekt belangstelling van
heggenmussen. Zo verandert het beeld van de appelboom steeds met andere
vogels die op de takken zitten. Er komen evenveel vogels voorbij als er weken
in een jaar zijn. Op elke dubbele bladzijden staat een klein tekstblok. De
bijzondere, fraaie tekeningen zijn steeds over twee bladzijden geplaatst
en vullen de tekst goed aan. De vogels zijn eenvoudig en goed herkenbaar
getekend. De digitale illustraties hebben een grafische stijl, met weinig
dieptewerking en heldere, soms warme kleuren. De achtergrond bestaat uit
één kleur of is wit. Het geheel doet wat Japans aan, o.a. door de gestileerde
vormen en de bloesemtakken. De vogels zijn goed herkenbaar. De tekst die
niet verhalend is, geeft bruikbare informatie, maar leest wat gedragen en
documentaireachtig. Informatief, mooi vormgegeven boek over vogels in ons
eigen land. Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. J.H. Stegehuis

SISO : AJ 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.99
Volgnummer : 15 / 305
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2016-01-5586

De Luca, Daniela • Het grote dierenverhalenboek
Het grote dierenverhalenboek / door Daniela De Luca ; alle illustraties door Daniela
De Luca ; teksten: Daniela De Luca, Anne McRae, Neil Morris ; redactie: Anne
McRae, Vicky Egan, Neil Morris ; vertaling [uit het Engels]: Ellen Hosmar en Gea
Scheperkeuter/Vitataal ; redactie en productie: Vitataal. - Utrecht : Veltman Uitgevers,
[2016]. - 247 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - Vertaling van: Grandma's
animal stories. - London : McRae Publishing Ltd, ©2014. - Bevat: Izzy de IJsbeer ; Ben
de Bever ; Wibo de Wolf ; Tess de Tijger ; Max de Miereneter ; Ollie de Olifant ; Karel de
Kangoeroe ; Pim de Pingui͏̈n.
ISBN 978-90-483-1257-3
Kloeke geïllustreerde verhalenbundel over acht jonge dieren die in
verschillende werelddelen opgroeien en daar spannende avonturen beleven,
telkens met een goede afloop. Dat zijn o.a. Izzy de IJsbeer in Arctica,
Ben de Bever in Noord-Amerika en Karel de Kangoeroe in Australië. Op
paginagrote, volgetekende en vrolijke platen in veelal pasteltinten worden
de aangeklede dieren in een gezellige, menselijke woonomgeving getoond
of juist in de natuur. Op de prenten is steeds weer iets nieuws te ontdekken
en kijkplezier te beleven. Naast de verhalen wordt informatie gegeven over
de eigenschappen van de dieren, meestal in een kader. De lezer wordt
in de tekst regelmatig rechtstreeks aangesproken. Veel van de dieren
zullen (vooralsnog) onbekend zijn voor kleuters en hoewel de informatie
eenvoudig is gehouden, is hulp bij moeilijke woorden noodzakelijk. In 2005
verschenen over vier van de dieren aparte informatieve prentenboeken. In
de geïllstreerde inhoudsopgave zie je waar de hoofdpersonen (dieren) leven
op een globale wereldkaart. Prachtig uitgegeven bundel zowel verhalend als
informatief. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Nelleke Hulscher-Meihuizen

SISO : AJ 592.1
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 17.50
Volgnummer : 21 / 217

2015-53-5055

Bravi, Soledad • Hoe maak je een baby?
Hoe maak je een baby? / Soledad Bravi ; vertaling [uit het Frans]: Veerle Moureau.
- Leuven : Davidsfonds Infodok, [2016]. - 40 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: Maman, comment on fait les bébés? - Paris :
L'école des loisirs, ©2015.
ISBN 978-90-5908-693-7
Zes antwoorden krijgt de kleuter uit dit boek op de vraag die alle kinderen
vroeg of laat stellen: papa, mama, hoe maak je een baby? Van: we halen
de baby op het postkantoor (beetje gedateerd, geen kind weet nog wat
dat is), een telefonische bestelling, de babywinkel en de ooievaar. Zowel
papa als mama probeert het ook met het verhaal over de dikke buik, maar
dat vindt dit meisje lang niet zo 'cool' als dat van de ooievaar. De vragen
worden telkens gesteld in een grote witte tekstballon door een kind in een
stripachtige tekening op een gekleurde achtergrond. Daarna volgt het verhaal
c.q. antwoord via twee eenvoudige, grote ballonstrips per bladzijde op een
achtergrond van verschillende heldere kleuren. De verhalen beslaan twee tot
acht bladzijden. De teksten in de tekstballonnen staan in quasischrijfletters.
Op de voor- en achterkant van het omslag staan honderd getekende baby's in
verschillende kleuren (geel, roze, bruin). De auteur is bekend illustratrice van
peuterboeken. Deze moderne uitgave kan een handig aanknopingspunt zijn
voor ouders die hun kind willen vertellen over 'de bloemetjes en bijtjes'. Zeker
niet enig in zijn soort, wel de moeite waard door de originele opzet. Vanaf ca.
4 t/m 8 jaar. Drs. Sasja E.A. Nicolai

SISO : AJ 615.51
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.00
Volgnummer : 22 / 239
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2015-46-5450

Westera, Bette • Baby'tje in mama's buik
Baby'tje in mama's buik / Bette Westera ; met tekeningen van Jan Jutte. - Eerste druk. -
Haarlem : Gottmer, 2016. - 67 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-257-6185-1
Bijna vierkant voorleesboek waarin je, door de ogen van Jip (ik-figuur, meisje),
de zwangerschap van haar moeder kan volgen. Jip wil alles weten en stelt alle
vragen ‘hardop’, aan ‘de hele wereld rondom haar heen’. Groeit er ook een
piemeltje aan, hoe komen de baby’tjes daar eigenlijk, hoeveel eitjes passen
er in mijn buik, wat is bevruchting, als de dokter de zaadjes uit het potje in de
buik van mama Myra heeft gestopt, is de dokter dan jouw vader en hoe weet
de baby dat hij pas na negen maanden geboren mag worden? En wat Jip ook
vraagt, er volgt steeds een antwoord – expliciet, humoristisch, liefdevol en
oordeelvrij rijgen hoofd- en subthema’s (o.a. leven en dood, twee moeders)
zich verhalend aaneen tot een bijna filosofische vertelling, ondersteund en
begeleid door prachtige, expressieve en collageachtige prenten. Ongelooflijk
mooie uitgave waarbij de met vele prijzen bekroonde auteur en dito illustrator
de handen ineen hebben geslagen, en het hen gelukt is om een eeuwenoud
levensthema opnieuw vorm te geven, in woord en in beeld. Iedere baby,
en meer nog iedere broer of zus, gun je dit boek! Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar.
Hannelore Rubie

SISO : AJ 615.7
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 16.95
Bijzonderheden : J4/J3/
Volgnummer : 20 / 205

2015-53-4941

Minnen-Prins, Ellen van • Hip de koe
Hip de koe / naar een idee van: Karolien Hupkes ; tekst: Ellen van Minnen-Prins ;
fotografie: Dies Goorman Fotografie, Anke van den Berg ; illustraties: Marije Siezenga.
- Didam : Hippekoeien.nl, [2015?]. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm
Hip de koe woont op een boerderij in Didam. Op een dag gaat ze op reis
om andere dieren te ontmoeten. Ze ontmoet achtereenvolgens een kat,
een hond, een muis, een schaap, een varken en een egel. Hip leert elk dier
iets anders over haar leven op de boerderij. Maar de dieren geloven haar
niet, dus neemt ze hen mee naar de boerderij. Karikaturale en simpele
kleurenillustraties van Hip en de andere dieren, en profiel afgebeeld. De
hond is bv. niet goed herkenbaar getekend. De tekeningen lopen via de
onderkant van de linkerpagina met de tekst door over de fotopagina op de
rechterzijde. Hier staan vrij saaie en wat sombere kleurenfoto’s van Didam
en omgeving (kerk, molen, kasteel, park, boerderij) die niet aansluiten bij de
tekst. De tekeningen van hierin geplaatste dieren lijken ervoor te zweven.
Beknopte tekst in korte zinnen en eenvoudig woordgebruik (‘Ben jij hip of
heet jij Hip?’ vraagt de poes. ‘Ik ben hip en ik heet Hip,’ zegt Hip. p.4). ‘De
dieren zeggen steeds: ‘Verhip Hip’ als blijkt dat ze gelijk heeft. Er is een groot
en vet lettertype gebruikt. Bijna vierkant informatief prentenboek met weetjes
over het leven van de moderne koe. Er wordt een vrij positief beeld geschetst.
Uitgegeven in eigen beheer door melkveehouderij de Fuik. Vanaf ca. 4 jaar.
Carla Paijmans

SISO : AJ 633.6
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 16 / 276
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2015-25-3287

Hollander, Vivian den • Mijn tuin
Mijn tuin / Vivian den Hollander & Natascha Stenvert. - [Houten] : Van Holkema &
Warendorf, [2016]. - 30 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - Tekst: Vivian den
Hollander ; illustraties: Natascha Stenvert.
ISBN 978-90-00-34835-0
In dit informatieve doeboek staat van alles over tuinieren in een grote of
kleine moestuin op het balkon. Op iedere spread komt een nieuw onderwerp
aan bod. Van ‘Bloemen uit een bol’, tot ‘Snel zaadjes laten groeien’ en ‘Oogst
uit eigen tuin’. Alles over ontkiemen, verpotten, beestjes, het weer, enzovoort
komt aan de orde. De personages Liam en Saar laten zien hoe alles moet,
in kleine strips, briefjes aan elkaar en op vele kleine kleurenillustraties. Ook
Sjak de wandelende tak is op iedere bladzijde te vinden, zij het soms na enig
speurwerk. Hij vertelt leuke weetjes en geeft handige tips. Het boek is rijk aan
vrolijke, zowel informatieve als grappige, illustraties van Natascha Stenvert,
o.a. bekend van Kolletje. De vele illustraties zorgen ervoor dat het boek ook
aantrekkelijk is voor kinderen die nog niet zelf kunnen lezen. Voor- en achter
in het boek staat eenzelfde jaarkalender met aanwijzingen voor de moestuin.
Vivian den Hollander die al vele kinderenboeken heeft geschreven en zelf
graag tuiniert, heeft een vrolijk en praktisch boek gemaakt waar kinderen zo
mee aan de slag kunnen. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelfstandig vanaf ca. 7
jaar. Isabelle de Ridder

SISO : AJ 638.4
PIM : 06 Huis en Tuin
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 8.99
Bijzonderheden : EX/
Volgnummer : 14 / 283

2015-50-3052 Heruitgave

Muller, Gerda • Hoera, wij hebben een tuin!
Hoera, wij hebben een tuin! / Gerda Muller ; vertaling [uit het Engels naar de
oorspronkelijke Duitse uitgave]: Maeike de Wolff-Russchen ; redactie: Jaap Verheij.
- [Zeist] : Christofoor Uitgeverij, 2016. - 40 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 31 cm. - Vertaling van: A year in our new garden. - Edinburgh : Floris
Books, 2016. - Oorspronkelijke Duitse uitgave: Ein Garten für Kinder in der Stad.
- Ravensburger Verlag, 1988. - Oorspronkelijke titel: Mijn tuin tussen de huizen. -
Amsterdam : Ploegsma, ©1990.
ISBN 978-90-6038-781-8
Mama, papa, Anna en Benjamin wonen sinds kort in een huis met een grote,
verwaarloosde tuin. Het hele gezin gaat aan de slag met spitten, onkruid
wieden en zaaien. Als het gras opkomt, is er een fijne plek om te spelen. Anna
en Benjamin willen ook een eigen stukje grond om bloemen en groenten te
kweken. Hun buurjongen Louis weet veel van tuinieren en helpt ze daarbij.
Dit is het begin van hun tuinavontuur. Groot prentenboek, waarin Anna en
Benjamin vier seizoenen lang plezier hebben van de tuin. Zij leren zaaien,
planten en stekken; wieden, bewateren, harken en oogsten. Met vrienden
picknicken zij op het gras, bestuderen de vogeltjes en spelen in de sneeuw.
Altijd is er wel wat te zien en te beleven. De sfeervolle, kleurrijke tekeningen
geven een warm beeld van de veelzijdigheid van het buitenleven met liefde
voor de natuur, waarvan alle aspecten in beeld zijn gebracht. Behalve het
verhaal biedt het boek leerzame weetjes over plant en dier, praktische
tuintips en recepten. Herziene uitgave van 'Mijn tuin tussen de huizen' (1990)
met o.a. andere hoofdpersonen; sluit aan bij 'De moestuin van Sophie'*. Een
inspirerend, mooi vormgegeven prentenboek dat kinderen in contact brengt
met de natuur in hun nabije omgeving. Voor school en thuis. Voorlezen vanaf
ca. 5 t/m 7 jaar. S.E. van Zonneveld

*2013-49-5587 (2014/12). Vervanging
aangeraden.
SISO : AJ 638.4
PIM : 06 Huis en Tuin
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 13 / 324
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2015-50-1709

Crowther, Kitty • Jan Toorop
Jan Toorop : het lied van de tijd / Kitty Crowther ; vertaling [uit het Frans] Studio Bos.
- Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2016. - 26 ongenummerde pagina's pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - Hoort bij de serie kunstprentboeken van Leopold in
samenwerking met Gemeentemuseum Den Haag.
ISBN 978-90-258-6951-9
Johannes (later Jan) wordt lang geleden geboren op een klein eiland in de
tropen. Bioscoop bestond nog niet, maar wel het schaduwspel waarin met
wajangpoppen mysterieuze verhalen werden verteld over goden, prinsen en
prinsessen. Jan is elf jaar oud als hij alleen naar Nederland wordt gestuurd
om naar school te gaan. Aan boord begint hij te tekenen, dat helpt tegen
zijn verdriet. En twee prinsessen uit het schaduwspel reizen met hem mee.
Adembenemend mooi en mysterieus kinderkunstboek ter gelegenheid van
de tentoonstelling Jan Toorop* in het Gemeentemuseum Den Haag (zestiende
deel in de reeks). Veel bekroonde auteur/illustrator schept in kleurpotlood een
magische wereld waarin zij op knappe wijze haar tekenhand en de stijl van
Toorop verweeft: de lijnen, de kleuren, de vrouwen, composities verwijzen
soms letterlijk (titel) soms verscholen naar Toorops beroemde werk. De
weinige tekst (het verhaal staat op één bladzijde) opent de deur tot het
verhaal, de prenten doen de rest. Dit fraaie, stemmige kunstprentenboek is
een geslaagde inleiding op Toorop voor een jong publiek. Vanaf ca. 4 t/m 7
jaar. Eva Kramer

*tentoonstelling t/m 16 mei 2016 in het
Gemeentemuseum in Den Haag.
SISO : AJ 736.7
PIM : 21 Beeldende kunst
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 13 / 326

2016-02-0225 Heruitgave

Dierendingen • Dierendingen
Dierendingen : 20 liedjes van, voor en over dieren / foto's en illustraties: Sesame
Workshop, NPS en Leenders Jansen. - Amsterdam : Uitgeverij Rubinstein, 2015. - 40
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm + cd. - Uitgave in licentie door
Sesame Workshop. - Vertaald uit het Engels. - Omslag vermeldt: 123 Sesamstraat™. -
Oorspronkelijke uitgave: 2006.
ISBN 978-90-476-2028-0
Vierkante kleurrijke uitgave met de tekst van twintig eerder uitgebrachte
liedjes uit de televisieserie Sesamstraat. Op de bijgevoegde cd zijn ze te
horen; ze worden aan elkaar gepraat door bekende Sesamstraat-personages.
Centraal in deze verzameling liedjes staan een of meerdere dieren: duif,
vis, hond, boerderijdieren enzovoort. De naam van het dier is telkens in de
tekst vetgedrukt in schreefloze letters. Ieder liedje staat op twee pagina’s,
gedrukt op een ondergrond van knallende versies van de kleuren roze,
blauw, groen en rood. Bij de liedjes staan enkele kleurige illustraties van
de bekende Sesamstraatfiguren plus het onderwerp van het liedje. De
liedjes worden in verschillende muzikale genres vertolkt door bekende
stemmen/figuren uit de televisieserie. De vriendelijke sfeer, de humor en
de vrolijke illustraties van de Sesamstraatserie zullen peuters en kleuters
en hun verzorgers (nog steeds) aanspreken. De eerder in 2006 op de markt
verschenen uitgave in cd-formaat heeft nu een groter formaat. Vanaf ca. 2 t/
m 5 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

Uitgave met cd. Inhoudelijk ongewijzigde
herdruk in een groter formaat.
SISO : AJ 788.2
PIM : 24 Muziek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 17 / 285
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2016-10-5515 Heruitgave

Mandje • Een mandje vol amandelen
Een mandje vol amandelen : kinderliedjes met pianobegeleiding / samengesteld door
Mien Stam-van der Staay ; met muzikale bijdragen van onder anderen Tonny Weidner
en Rudolf Perdeck ; bewerkt door Ingrid Rietveld-Roos ; met illustraties van Mies van
Hout. - Achttiende druk. - Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 2016. - 223 pagina's :
gekleurde illustraties, muzieknotaties ; 28 cm. - 1e druk: 1963.
ISBN 978-90-216-1775-6
Kloeke bundel met ruim 150 liedjes. Deze achttiende druk van deze inmiddels
53 jaar oude uitgave is ongewijzigd. In 2003 is hij wel in zijn geheel herzien.
Sindsdien is het een eigentijds ogend liedboek in een royaal formaat met vele
vrolijke, aansprekende kleurenillustraties. Er zijn illustraties in verschillende
groottes, gemaakt in een gemengde techniek (o.a krijt en verf). De liedjes
zijn gerangschikt op thema's als: aan het werk, eropuit, beestenboel en alle
dagen feest. Zes anderstalige liedjes zijn ondergebracht onder de noemer
'over de grenzen'. Bij een enkel lied en bij het thema 'Zingen en spelen' zijn
spelsuggesties opgenomen. Ook het liedrepertoire is kritisch tegen het licht
gehouden. Diverse traditionele liedjes bleven behouden maar zijn aangevuld
met een moderne liedkeuze. De liedjes zijn voorzien van pianobegeleiding
en gitaarakkoorden. Voorin een voorwoord en achterin een inhoudsopgave
(zowel op volgorde van de liedjes als op alfabet) en een bronvermelding. Het
omslag is aantrekkelijk. Zeer verzorgde en bruikbare uitgave met name voor
peuterspeelzalen en de onderbouw van de basisschool. Vanaf ca. 2 t/m 8 jaar.
Ton Jansen

Wordt ook aangeboden in a.i.'s
Bladmuziek. Ongewijzigde herdruk.
SISO : AJ 788.2
PIM : 24 Muziek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 24.99
Volgnummer : 16 / 278

2016-02-5818

Keijzer, Annabel • Mijn letter vrienden
Mijn letter vrienden / Annabel Keijzer ; teksten: Mirthe van Doornik, Merel Barends,
Annabel Keijzer. - Amsterdam : studio ANNABEL.nl, [2015]. - 67 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - Rugtitel: Mijn lettervrienden.
ISBN 978-90-824509-0-3
Een typografisch prentenboek waarin illustrator en grafisch ontwerper
Annabel Keijzer beide beroepen heeft geprobeerd samen te voegen. Het is
een prentenboek over letters met namen en bijzondere eigenschappen. Zo
is Elton waakzaam, Rudi flamboyant, Uliver imposant en Kira is strijdlustig.
De moeilijke termen van de eigenschappen in de inhoudsopgave worden
uitgelegd in korte teksten naast de illustraties. De speciale eigenschappen
van de vijftien lettervrienden zijn in de illustraties terug te zien. Op de
linkerpagina staat de naam en de uitleg van de eigenschap in één zin, rechts
een paginagrote kleurrijke prent van een figuur dat uit letters is opgebouwd,
met als basis de beginletter van de naam. Waarna een illustraties van een
hele spread over deze vriend volgt, in dezelfde kleuren. Met als laatste vraag:
wat voor vriend ben jij? Het prentenboek met de zeer eigen stijl is door
gebruik van zes bijzondere eigen kleuren heel kleurrijk. Letters, illustraties,
korte tekst, vormgeving, eigenschappen en vriendschap komen mooi samen.
Jonge kinderen kunnen op een originele manier kennismaken met de letters in
de illustraties. Vanaf ca. 5 jaar. Isabelle de Ridder

SISO : AJ Nederlands 837
PIM : 12 Communicatie
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 22.50
Volgnummer : 15 / 313
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2015-50-1713

Letterie, Martine • Kinderen met een ster
Kinderen met een ster / Martine Letterie ; illustraties Rick de Haas. - Eerste druk. -
Amsterdam : Leopold, 2016. - 88 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-258-6957-1
Deze voorleesverhalen zijn geschreven in opdracht van Herinneringscentrum
Kamp Westerbork, omdat steeds jongere kinderen dit kamp bezoeken. Ze
zijn gebaseerd op verhalen van mensen die de oorlog als kind meemaakten.
Zes jonge kinderen staan centraal in zo'n dertig verhaaltjes van twee tot drie
pagina’s elk. Het zijn gewone kinderen, totdat ze een ster moeten dragen.
Heel normale dingen mogen ze dan plots niet meer. Er wordt uitsluitend
verteld wat het jonge kind meekrijgt. Ze begrijpen nog niet wat er werkelijk
gebeurd. Zo is Rosa heel blij dat ze op haar zesde verjaardag een bolerootje
krijgt met een echte gele ster. Nu voelt ze zich groot. Ze ziet dat haar moeder
er verdrietig van wordt. Waarom wordt niet uitgelegd. Het is aan de voorlezer
om hier eventueel dieper op in te gaan. Na een gedeelte dat zich afspeelt
aan het begin van de oorlog, volgt een deel over het leven in het kamp,
waar ouders hun uiterste best doen om het voor de kleintjes zo aangenaam
mogelijk te maken. Het eindigt met enkele Joodse gezinnen die het kamp
overleven. Eenvoudig taalgebruik. Bevat vele sfeervolle kleurenillustraties,
ook paginagroot. Achterin wordt verteld waar de verhalen vandaan komen.
Voorlezen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. Ria Scholten-Boswerger

SISO : AJ 935.4
PIM : 19 Nederland
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 22 / 248
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2015-46-5507

Dam, Arend van • Dit ben ik
Dit ben ik / Arend van Dam ; met illustraties van Alex de Wolf. - Houten : Van Holkema
& Warendorf, [2016]. - 30 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Zelf lezen over
Lang geleden...)
ISBN 978-90-00-34971-5
Eerste leesboekje met de beroemde kunstschilder Rembrandt van Rijn als
hoofdpersoon. (De naam van de schilder is alleen te vinden in een illustratie
op het titelblad en de achterflap, maar komt in de verhaaltekst nergens voor).
De ik-persoon Rembrandt is druk met het maken van zelfportretten. Hij maakt
ook een portret van zijn zoon Ties en zijn vrouw Sas. Leuk historisch eerste
leesboekje dat deel uit maakt van de serie 'Zelf lezen over Lang geleden...'*,
geschreven op het allerlaagste AVI-niveau. Korte zinnen met eenvoudige
eenlettergrepige woorden (soms met twee medeklinkers aan het begin of
het eind van het woord). Elke zin begint op een nieuwe regel en bestaat
uit maximaal zeven woorden. Geen hoofdlettergebruik. De interpunctie
beperkt zich tot een enkele komma, dubbele punt en vraagteken. De tekst
is gedrukt in duidelijke zwarte schreefloze letters op witte ondergrond.
De titel van de korte hoofdstukjes is gedrukt in gekleurde letter. Ruime
interlinie. Prima bijpassende sfeervolle kleurenillustraties gemaakt in
waterverf en pentekening. Aantrekkelijk boekje op AVI-Start. Vanaf ca. 6 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze serie.
Genre : hi
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 7.99
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 20 / 134

2015-46-5508

Dam, Arend van • Het boek van Leo
Het boek van Leo / Arend van Dam ; met illustraties van Alex de Wolf. - Houten : Van
Holkema & Warendorf, [2016]. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Zelf
lezen over Lang geleden...)
ISBN 978-90-00-34977-7
Leo (Leonardo da Vinci) houdt van tekenen, schilderen en maakt graag
beelden. Hij is er erg goed in. Hij wil graag mooie dingen maken en zoekt
werk. Daarom schrijft hij een brief naar Ludo. Ludo is rijk en houdt juist van
mooie dingen. Voor Ludo maakt hij een muurschildering in de eetzaal en
een paard voor in de tuin. Hij maakt ook verschillende tekeningen, maar
Ludo gelooft niet in Leo's ideeën. Na jaren ontmoeten ze elkaar weer op het
moment dat Leo met zijn Mona Lisa bezig is. Dit eerste leesboekje maakt
deel uit van de serie 'Zelf lezen over Lang geleden...'* waarin de levens
van historische personen centraal staan. De tekst is gezet in een duidelijk
schreefloos lettertype. De zinslengte is tussen de vijf en tien woorden. Er
is beperkt gebruikgemaakt van tweelettergrepige woorden. De leestekens
beperken zich tot hoofdletters en een enkel vraag- of uitroepteken. Het boek
is geïllustreerd met mooie kleurrijke illustraties van Alex de Wolf. Verzorgde
uitgave op AVI-M3. Vanaf ca. 6 jaar. B.M. Middelaar

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze serie.
Genre : hi
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 7.99
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 20 / 135
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2015-46-5518

Hollander, Vivian den • Kaat en Ko
Kaat en Ko / Vivian den Hollander ; met illustraties van Saskia Halfmouw. - Houten :
Van Holkema & Warendorf, [2016]. - 76 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-00-34927-2
Kaat woont met haar vader en hondje Ko aan zee. Ze speelt graag piraat. Dan
ontmoet ze Bink, de zoon van de nieuwe vuurtorenwachter. Kaat wil niet met
hem spelen, maar dat verandert wanneer ze samen een schatkaart vinden.
Meegroeiboek van AVI-M3 naar AVI-E3. Vivian den Hollander schreef eerder
al series met eerste leesboekjes, zoals De Effies, De Roskam en Swing. Ook
dit verhaal over Kaat is vlot te lezen, heeft een goed opgebouwde plot met
een fijne spanningsboog en sympathieke personages. Kaat is een stoer meisje
met veel fantasie, Bink een aardige, slimme jongen die graag vrienden wil
worden. Het strand biedt een prettig decor: veel ruimte en vrijheid. Saskia
Halfmouw heeft, net als bij de andere AVI-series, de tekeningen gemaakt. De
vele kleurenillustraties van verschillende groottes beelden de handelingen in
het verhaal herkenbaar uit. Bij de dialogen staat steeds een klein tekeningetje
van de spreker. Een enkele keer staat er een tekening in de tekst: een slimme
oplossing voor de nog moeilijke woorden zoals meeuw en vuurtoren. De
vormgeving met brede marges, een schreefloos lettertype, de vele witregels
en het glanzende papier zorgt voor een frisse uitstraling. Leuke start van een
nieuwe serie voor beginnende lezers. Vanaf ca. 6 jaar. Inger Bos

Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 15 / 250

2015-50-2143

Bakker, Sanne de • Het kleine draakje vraagt om hulp
Het kleine draakje vraagt om hulp / Sanne de Bakker ; illustraties Marie͏̈lla van de
Beek. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2016]. - 28 pagina's : gekleurde illustraties ;
23 cm. - (Leren lezen met Kluitman)
ISBN 978-90-206-7817-8
Als Roos in bed ligt, tikt het kleine draakje op haar raam. Mama Draak is
gebeten door een slang en is er slecht aan toe. Ze heeft een zalfje nodig van
de heks. Maar de heks geeft het zalfje alleen als Roos de slang levend bij haar
brengt. Mooi wordt beschreven hoe Roos bang is en haar angst steeds weer
overwint. Een vlot leesbaar verhaal in de serie 'Leren lezen met Kluitman'*,
op niveau AVI-E3. De zinnen zijn kort, bevatten geen moeilijke woorden qua
begrip en leestechniek en beginnen steeds met een hoofdletter. De teksten
zijn in zwart of wit afgedrukt, afhankelijk van de gekleurde achtergrond.
Door de vele illustraties en stemmige achtergronden is het een aantrekkelijk
boekje om te bekijken en te lezen. Een lint met een plastic draakje vormt de
bladwijzer. Eerder verscheen over draakje Piet en het meisje Roos: 'Het kleine
draakje'**. Voor kinderen vanaf ca. 6,5 jaar. Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
deeltjes uit de serie 'Leren lezen met
Kluitman'. **2014-48-4436 (2015/18).
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J2/J1/
Volgnummer : 17 / 211
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2015-50-2147

Jetten, Gertrud • Jip de mus
Jip de mus / Gertrud Jetten ; illustraties Katrien van Schuylenbergh. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2016]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Leren
lezen met Kluitman)
ISBN 978-90-206-7816-1
Jip is een twee maanden oude, slimme, grappige en stoere mus. Hij woont
met zijn ouders en andere mussen in een grote struik tegenover een ijssalon.
Op een dag wil de eigenaresse van de salon de struik laten verwijderen
vanwege vogelpoepoverlast. Jips vriendin Bo adviseert te verhuizen naar de
tuin van de diervriendelijke Toos, elders in de stad, en legt hem uit hoe er
te komen. Met veel moeite kan Jip de tuin vinden. Dan doen zich natuurlijk
verhuisproblemen voor: hoe krijg je de nesten en de eieren op de nieuwe
locatie? En de zagende mannen dreigen hun zaag al in de struik te zetten!
Jip bedenkt een truc. Hij lokt Toos naar de struik. Die krijgt daar meteen ruzie
met de zagers. Toos helpt bij de verhuizing en geeft zo alle struikbewoners
een nieuw onderkomen. De kleurige, digitaal gemaakte illustraties laten
de mussen op vrolijke wijze door het boek fladderen. Het boekje heeft een
leeslintje waaraan een rubberen Jip bungelt. Deeltje uit de serie 'Leren lezen
met Kluitman'*. Het is bruikbaar voor aanvankelijk leesonderwijs, AVI-E3.
Vanaf ca. 7 jaar. Jos Weinberg

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
deeltjes uit de serie 'Leren lezen met
Kluitman'.
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J2/J1/
Volgnummer : 17 / 232

2015-50-3758

Oranje, Corien • Ga niet in dat gat!
Ga niet in dat gat! / Corien Oranje ; met tekeningen van Marja Meijer. - Heerenveen :
Uitgeverij Columbus, [2016]. - 37 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm
ISBN 978-90-854330-2-6
Tijdens het maken van een toets horen de kinderen uit groep 3 van juf Fiep
heel raar gebonk en geboor onder hun lokaal. Ze gaan via het luik in de vloer
op onderzoek uit en ontdekken dat een boef en zijn vrouw een ondergrondse
gang graven. Die willen de kluis van een nabijgelegen bank opblazen. En de
komst van twee kinderen vinden ze heel vervelend! Hoe loopt dat af? Heel
spannend verhaal voor beginnende lezers. Elke zin begint op een nieuwe
regel en het verhaal is helemaal zonder hoofdletters geschreven, AVI-E3. Een
groot aantal vlotte illustraties in zwart-wit met grijstinten ondersteunt de
tekst op een grappige manier. Dit is het negende deel van een ‘thriller’-serie
voor kinderen in groep 3 en 4. Vanaf ca. 6,5 jaar. Virgi Smits-Beuken

Genre : av
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 6.95
Volgnummer : 22 / 198
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2015-38-0498

Schoevaart, Floortje • Wat je soms ziet
Wat je soms ziet / Floortje Schoevaart, Tineke Meirink. - Eerste druk. - Groningen :
Uitgeverij Loopvis, oktober 2015. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. -
Colofon vermeldt: tekst: Floortje Schoevaart en illustraties: Tineke Meirink.
ISBN 978-94-922061-0-7
Soms zie je in de natuur iets doodgewoons. Maar je weet niet waarom het
er zo uitziet. In dit boek worden er vraagtekens gezet bij het trappelen naar
wormen van een meeuw of een tekoopbord in een grasveld. Elk onderwerp
begint met vragen over wat je precies ziet en wat de antwoorden zouden
kunnen zijn. Dit zet de lezer aan het denken. Zowel de vragen als de daarop
volgende echte antwoorden worden begeleid door kleurentekeningen
en -foto’s. Deze vullen op speelse wijze de tekst aan met pijlen en zelfs
tekeningen in de foto’s, zoals een gezicht in een foto van een klimopplant. De
afzonderlijke onderwerpen zijn bovendien gescheiden doordat elk thema een
andere achtergrondkleur en patroon heeft. De tekst bestaat uit gemakkelijk
taalgebruik met korte woorden en zinnen, AVI-E3. Het is daarnaast gedrukt
in prettige letters in paragrafen van een aantal regels. Ook zijn er grappige
rijmpjes verwerkt in de tekst, die aantrekkelijk zijn voor beginnende lezers.
Vanaf ca. 6,5 jaar. Angelique Peters

Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 14 / 242

2015-50-2151

Witte, Marianne • Op stap met Fee Fleur
Op stap met Fee Fleur / Marianne Witte ; tekeningen Jeska Verstegen. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2016]. - 29 pagina's, 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm.
- (Leren lezen met Kluitman). - Bevat: De zeefee ; De lieve draak. - ©2009, ©2009. -
(Fee Fleur) (Klavertje een-serie).
ISBN 978-90-206-7819-2
In de serie 'Leren lezen met Kluitman' is dit boekje over Fee Fleur verschenen,
waarin de eerder los verschenen boekjes ‘De zeefee’ en ‘De lieve draak’ zijn
samengevoegd. In ‘De zeefee’ gaat Fee Fleur met haar klas naar zee. Fee
Fleur gaat zwemmen. Als haar staf in de golven verdwijnt, zwemt ze er gauw
achteraan. Maar ze gaat veel te ver en veel te diep en komt een vreemde fee
tegen waar ze uiteindelijk vriendschap mee sluit. In ‘De lieve draak’ beleven
de feeën Saar en Fleur veel plezier met de blauwe vliegende draak. Ook in
dit deeltje weer de bekende vrolijke aquarelillustraties die met name meisjes
aan zullen spreken. De eenvoudige tekst, AVI-E3, bestaat hoofdzakelijk uit
eenlettergrepige woorden en bevat geen hoofdletters. De tekst leest vlot
en motiveert de lezer tot verder lezen. Voor kinderen vanaf ca. 6,5 jaar.
Isabelle de Ridder

Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 21 / 203
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2016-10-5507 Heruitgave

Bruggenkate, Reina ten • Oma Toos ... grandioos!
Oma Toos ... grandioos! / Reina ten Bruggenkate ; illustraties: ivan & ilia. - Assen :
Maretak, [2016]. - 64 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Oma Toos). - Bewerkte
uitgave van: Oma Toos schopt een rel. - ©2011. - (Giraf. Serie 7).
ISBN 978-90-437-0460-1
Oma Toos is een beetje raar, cool, ondeugend en grappig. Ze heeft zelf
geen kinderen, maar de buurkinderen Daan en Anna hebben haar als oma
‘geadopteerd’. Het huis van Toos zal worden gesloopt. Maar dat wil de oude,
feministische dame absoluut niet. Ze is voor niemand bang. ‘Ik vecht tot
mijn laatste tand,’ zegt ze. Ze barricadeert het huis en pleegt verzet door
een emmer water over de toegesnelde burgemeester te gooien en de politie
met eieren te bekogelen. Ze wordt onder dwang met haar tien katten naar
het saaie verzorgingshuis Avondrood gebracht. Ook daar zet de recalcitrante
dame de boel flink op stelten. Ze is ontevreden over het eten, protesteert
met de andere bewoners door samen buitenshuis te gaan eten en krijgt
knetterende ruzies met mevrouw Sleur, de directrice. De bewoners zijn blij
en solidair met haar, zeker als ze een hoofdrol speelt als er een overvaller
in Avondrood opduikt. De tekst staat in fladderzetsel en elke zin begint op
een nieuwe regel, AVI-M4. De anarchie van Oma Roos spat van de vele, zeer
grappige illustraties. Eerder verschenen als 'Oma Toos schopt een rel'* en
bewerkt ter gelegenheid van de Kinderboekenweek 2016. Vanaf ca. 7 jaar.
Jos Weinberg

*2010-50-3801 (2011/07). Zie a.i.'s deze
week voor nog twee boekjes over oma
Toos.
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 20 / 124

2016-10-5505 Heruitgave

Bruggenkate, Reina ten • Oma Toos in een doos!
Oma Toos in een doos! / Reina ten Bruggenkate ; illustraties: ivan & ilia. - Assen :
Maretak, [2016]. - 63 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Oma Toos). - Bewerkte
uitgave van: Oma Toos in Spanje. - ©2005. - (Giraf. Serie 4).
ISBN 978-90-437-0459-5
Oma Toos is gek op haar katten. Als oma samen met Daan, Anna en hun
ouders een weekje mee op vakantie gaat naar Spanje, mist ze haar katten.
Maar gelukkig zijn er in Spanje heel veel katten. Het zijn zwerfkatten die
oma voert en al gauw heeft ze heel veel katten om haar heen. Dat vindt de
hoteleigenaar niet goed, dus gaat oma met alle katten in een doos op het
strand slapen. Als oma op de terugweg de katten mee wil smokkelen in haar
tas, zet ze het vliegveld op zijn kop. Deel uit de driedelige serie over de rare,
grappige en eigenzinnige oma Toos. De gebeurtenissen doen wat gezocht
aan. Elke korte zin begint op een nieuwe regel. Eenvoudig taalgebruik met
veel dialoog, AVI-M4. De verhaallijn bevat tijdsprongen. Gedrukt op roomwit
papier in een duidelijk lettertype met schreef. De vele levendige en gekleurde
illustraties staan speels rondom de tekst. Dit boekje is eerder verschenen
onder de titel 'Oma Toos in Spanje' en is bewerkt ter gelegenheid van de
Kinderboekenweek 2016. Zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. Monique Luijben

*2011-52-4377 (2012/29, herdruk). Zie
a.i.'s deze week voor nog twee boekjes
over oma Toos.
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 20 / 125
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2016-10-5504 Heruitgave

Bruggenkate, Reina ten • Oma Toos is boos!
Oma Toos is boos! / Reina ten Bruggenkate ; illustraties: ivan & ilia. - Assen : Maretak,
[2016]. - 64 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Oma Toos). - Bewerkte uitgave
van: Oma Toos in opstand. - ©2003. - (Giraf. Serie2).
ISBN 978-90-437-0458-8
Er moet heel snel iets gebeuren, vinden broer en zus Daan en Anna, als ze
zien dat de bomen in hun park worden omgezaagd om plaats te maken voor
winkels! En er is maar één persoon die dat kan stoppen: Oma Toos! Ze is
niemands oma, maar iedereen noemt haar zo. Oma Toos is slim en gevaarlijk
assertief. Ze komt in actie en in haar strijd tegen de bureaucratie is niets haar
te dol! Ze tackelt de burgemeester, bindt zich vast aan een boom en laat het
cement uit de betonmolens lopen… Als Toos boos is, berg je maar! Een met
humor en een tikje maatschappijkritiek geschreven verhaal in korte zinnen
die elk op een nieuwe regel beginnen, . Veel kleurige en wat clichématige
illustraties naast de lange smalle tekstblokken. Eerder verschenen als
'Oma Toos in opstand'* en is opnieuw bewerkt ter gelegenheid van de
Kinderboekenweek 2016. Het thema 'Voor altijd jong' kan geassocieerd
worden met het jeugdige elan van Oma Toos. Voor lezers vanaf ca. 7 jaar.
Greetje Hoff

*2008-12-0245 (2008/12, herdruk). Zie
a.i.'s deze week voor nog twee boekjes
over oma Toos.
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 20 / 126

2015-46-5511

Dam, Arend van • Anton en de Spin
Anton en de Spin : over het leven van Anton Fokker (1890-1939) die zijn eigen
vliegtuig bouwde / Arend van Dam ; met illustraties van Alex de Wolf. - Houten : Van
Holkema & Warendorf, [2016]. - 30 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Zelf
lezen over Lang geleden...)
ISBN 978-90-00-35012-4
In het jaar 1900 is Anton 10 jaar. Aan school heeft hij een gruwelijke hekel.
Het liefst is Anton op zolder bezig met zijn spoorbaan. Hij bouwt een trein
met een motor erin die op stoom loopt. Vlak daarna ontwerpt hij een kano,
maar het liefst wil hij een vliegtuig ontwerpen. Als Anton 20 jaar is, gaat hij
naar Duitsland om auto’s te bouwen, maar de droom van vliegtuigbouwer
blijft knagen. Dan vindt hij een school om te leren vliegen en na maanden van
hard werken heeft hij zijn vliegtuig klaar: De Spin. Boekje uit de serie ‘Zelf
lezen over Lang geleden…’ over Anton (Anthony) Fokker (1890-1939), onze
eerste vliegenier. Elke zin begint op een nieuwe regel, volledige interpunctie
en overzichtelijke lay-out, AVI-M4. Originele thematiek om beginnende
lezers op speelse wijze kennis te laten maken met beroemdheden uit onze
geschiedenis. De illustraties met diverse materialen vervaardigd (o.a.
krijt, aquarel) zijn prominent aanwezig en geven de historie een gezicht.
Er verschenen gelijktijdig deeltjes over Rembrandt, Leonardo da Vinci
en Einstein*. Aanbevolen leesoefenstof voor kinderen vanaf ca. 7 jaar.
Ton Jansen

*zie a.i.'s deze week.
Genre : hi
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 7.99
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 20 / 132
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2015-46-5510

Dam, Arend van • De droom van Albert
De droom van Albert / Arend van Dam ; met illustraties van Alex de Wolf. - Houten :
Van Holkema & Warendorf, [2016]. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Zelf
lezen over Lang geleden...)
ISBN 978-90-00-34984-5
De jonge Albert wil graag begrijpen wat er om hem heen gebeurt. Hij heeft
overal vragen bij: waarom vallen dingen naar beneden en niet naar boven?
Hoe werkt een kompas? Is licht een golf die je kan zien? De kracht van
de natuur fascineert hem en hij wil er alles over weten en leren. De serie
‘Zelf lezen over Lang geleden…’* bestaat uit vier historische verhalen die
oplopen in AVI-niveau. In dit boeiende deeltje over Albert Einstein beeldt
de auteur diens onderzoekende geest in begrijpelijke taal uit. De korte
scènes over alledaagse gebeurtenissen waar Albert vragen bij stelt, zijn
treffend. Er zijn zeven hoofdstukken met een duidelijke titel in kleur. De
schreefloze tekst bestaat uit korte zinnen in de tegenwoordige tijd met één-
en tweelettergrepige woorden, AVI-M4. Iedere zin begint op een nieuwe regel.
In het laatste hoofdstuk, dat over de volwassen Albert gaat, is de verleden tijd
gebruikt. De vele levendige en kleurrijke schilderingen doorbreken de tekst en
geven sfeer aan het verhaal. Prettig leesbaar boekje, geschikt voor kinderen
in groep vier, vanaf ca. 7 jaar. S.E. van Zonneveld

*zie a.i.'s deze week voor de overige drie
delen.
Genre : hi
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 7.99
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 20 / 133

2015-52-4579

Vermeulen, Moniek • Siebe houdt niet van ruzie
Siebe houdt niet van ruzie / Moniek Vermeulen, Leen Van Durme. - Wielsbeke : De
Eenhoorn, [2016]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Colofon vermeldt:
tekst Moniek Vermeulen en illustraties Leen Van Durme.
ISBN 978-94-629-1125-3
Siebe is onafscheidelijk van zijn kip. Hij deelt zijn problemen met haar. Pa
en ma maken ruzie en Siebe is bang dat ze gaan scheiden, zoals bij zijn
vriendin. Opa troost hem en zegt dat ruzie niet altijd erg is. Samen met zijn
vriendin Mette bedenkt hij een plan, zodat Pa en Ma weer lief zijn voor elkaar.
Eind goed al goed. Pa en Ma gaan trouwen. Zeer herkenbaar verhaal voor
jonge kinderen die bang zijn dat hun ouders gaan scheiden. Het verhaal is
vlot leesbaar, met veel dialogen. De zinnen zijn kort, royale bladspiegel,
eenvoudige woordkeuze met enkele drielettergrepige woorden, AVI-M4.
Gedrukt in schreefloos lettertype, met gebruik van hoofdletters en leestekens.
De sfeervolle illustraties, vaak paginagroot, zijn in gecombineerde techniek,
pen en aquarel. Ze passen uitstekend bij de tekst. Een goed verzorgde
en aantrekkelijke uitgave op mooi wit papier. Dit is inmiddels het vijfde
boek over Siebe* en is los van de andere delen te lezen. Vanaf ca. 7 jaar.
Margriet Obers

*'Siebe wil niet weg', 2013-03-1463
(2013/27).
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 8.95
Volgnummer : 20 / 186
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2015-46-5628

Visser, Rian • Troep in de ruimte
Troep in de ruimte / Rian Visser ; illustraties Lars Deltrap. - Eerste druk. - Haarlem :
Gottmer, 2016. - 149 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Blitz! ; 3). - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-257-6232-2
Ruimtewezen Blitz en vogel Priet zien allemaal troep voorbij hun bol Nul
zweven. Sommige spullen vallen op hun bol, zoals een oud bed en een
krom wiel. Priet vindt het speelding dat voorbij zweeft prachtig. Hij gaat
erachteraan en zweeft per ongeluk weg. Derde, zelfstandig te lezen deel in de
reeks over Blitz, een reeks voor beginnende lezers met eenvoudige woorden,
korte tekstblokken, een ruime marge en een lettertype dat makkelijk leesbaar
zou moeten zijn voor dyslectici. Rian Visser zet met Blitz een sympathiek
karakter neer, door Lars Deltrap getekend als een grappig klein groen
mannetje met een groot hoofd. Blitz houdt van rust en luieren. Zodra hij in de
gaten krijgt dat Priet weg is, komt Blitz alsnog in actie en gaat op zoek naar
Priet. De zoektocht is spannend, maar Blitz zet dapper door. In dit grappige
en fantasievolle verhaal heeft Visser het afvalprobleem met een knipoog
verwerkt. De illustraties in gemengde techniek, inclusief foto-elementen,
ondersteunen het verhaal prima. Blitz’ emoties zijn goed te zien, evenals de
verschillende waarden van afval. De illustraties vormen een mooi geheel met
de tekst. Prettig vormgegeven en goed geschreven op AVI-M4. Vanaf ca. 7,5
jaar. Inger Bos

*'Blitz! Op bol Tien' (deel 2),
2014-25-0117 (2014/45).
Genre : sf
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 21 / 199
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2015-50-2310

Calì, Davide • Wat me nu toch gebeurde op weg naar school...
Wat me nu toch gebeurde op weg naar school... / Davide Cali. Benjamin Chaud ;
vertaling [uit het Engels]: Maartje Beukers. - [Utrecht] : Uitgeverij De Fontein Jeugd,
[2016]. - 36 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Vertaling van:
A funny thing happened on the way to school... - San Francisco, California : Chronicle
Books, LLC, ©2015. - Tekst Davide Cali ; illustraties Benjamin Chaud.
ISBN 978-90-261-3961-1
Een jongetje is te laat op school en op de vraag van de juf om uit te leggen
hoe dat komt, begint het antwoord met ‘Nou, dat is een lang verhaal…’. En
een lang, fantasierijk verhaal is het! Boosaardige ninja’s vielen hem onderweg
aan, een olifant greep hem met zijn slurf en de president belde met de vraag
of de jongen de aarde kon redden van een invasie door ruimtewezens. Zo’n
twintig ‘smoesjes’ worden genoemd, die bovendien zeer intertekstueel zijn:
ze bevatten verwijzingen naar sprookjes en andere verhalen. De vraag is
echter of het smoesjes zijn, want de scholier is uiteindelijk zeer eerlijk en
gevat. Dit humoristische verhaal wordt verteld aan de hand van eenvoudige
kleurenprenten van Benjamin Chaud, bekend van zijn prentenboeken over
Pomelo. Onder elke prent staan een tot drie regels tekst, waarin het jongetje
in de ik-vorm zijn verhaal doet. De Zwitsers-Italiaanse Davide Cali, die al
veel prentenboeken en graphic novels op zijn naam heeft staan, verzorgde
de tekst. Dit boek prikkelt zeker de fantasie van kinderen: welke ‘smoesjes’
kunnen zij nog bedenken? Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7
jaar. Linda Ackermans

Genre : av
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 13 / 239

2016-02-5934 Heruitgave

Dahl, Roald • De Reuzenkrokodil
De Reuzenkrokodil / Roald Dahl ; tekeningen van Quentin Blake ; vertaald [uit het
Engels] door Harrie͏̈t Freezer. - Negenentwintigste druk. - Utrecht : De Fontein, 2016. -
61 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: The enormous crocodile. -
London : Jonathan Cape, 1978. - 1e druk Nederlandse uitgave: Baarn : Fontein, ©1978.
ISBN 978-90-261-4074-7
Prentvertelling over een reusachtige krokodil, die kinderen wil opeten in
de stad. Andere oerwouddieren weten echter steeds op tijd de kinderen te
waarschuwen. Uiteindelijk wordt het dier gestraft voor zijn gulzigheid. Een
humoristisch verhaal met griezeleffecten; het grappige taalgebruik en de
geestige karikaturale kleurenillustraties hebben echter een neutraliserende
werking. Bedoeld voor wat oudere kleuters. Het boek heeft vrij veel tekst. Het
rijm en de diverse herhalingen in de tekst zullen kinderen erg aanspreken.
Een goedlopende vertaling met veel knappe vondsten. De dynamische
illustraties zijn zacht en vrolijk van kleur met een aantal felle accenten. Ze
passen uitstekend bij de tekst. Herdruk met een nieuw serie-omslag. Vanaf
ca. 5 jaar. Redactie

Zie Buitenlandse jeugdfictie deze week
voor de Engelstalige editie. Zie a.i.'s
deze week voor nog twee herdrukken
van Roald Dahl.
Genre : gr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 20 / 131
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2015-52-4581

De Pelseneer, Reine • Lam en Loebas
Lam en Loebas : kleine koks / Reine De Pelseneer & Claudia Verhelst. - [Wielsbeke] : De
Eenhoorn, [2016]. - 28 pagina's, 12 ongenummerde pagina's : gekleurde en zwart-wit
illustraties ; 22 cm. - Colofon vermeldt: tekst Reine De Pelseneer en illustraties Claudia
Verhelst. - Omslag vermeldt: Met recepten.
ISBN 978-94-629-1120-8
Lam oogst erwten voor het eten van vanavond. Het is bijna zomer en Lam
wordt er vrolijk van. Hond Loebas niet. Hij verveelt zich, maar hij wil Lam
wel helpen met koken. Loebas is erg onhandig en wild. Hij trapt kruiden
stuk, erwten vliegen in het rond tijdens het doppen en uien snijden lukt
ook niet best. Maar gelukkig is Loebas een meester in het voorproeven. Hij
weet precies welke kruiden er nog ontbreken en zo maken Lam en Loebas
samen een supermaaltijd klaar. Leuk eerste leesboekje, dat met eenvoudige
woorden en zinnen een sfeervol verhaaltje creëert, AVI-E4. Fraai zijn de
sfeerbeschrijvingen van de natuur en aandoenlijk is het wanneer Lam moet
huilen van de uien en Loebas vraagt of ze huilt door zijn onhandigheid in de
keuken. Boekje is voorzien van vrolijke kleurenillustraties in verschillende
formaten die de tekst aanvullen en versterken. Achterin zijn vijf recepten
opgenomen die kinderen met hulp van volwassenen kunnen maken. Op het
omslag zijn Lam en Loebas druk bezig in de keuken. Eerder verscheen over
dit tweetal 'Lam en Loebas in de sneeuw'*. Vanaf ca. 7,5 jaar. Stefan Rovers

*2013-37-1265 (2014/05).
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 19 / 185

2015-50-2139

Dijkstra, Lida • De Schedel van Kristal
De Schedel van Kristal / Lida Dijkstra ; illustraties Jan Cleijne. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2016]. - 28 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Leren lezen met
Kluitman. Dex Durfal)
ISBN 978-90-206-7818-5
Dex Durfal is voor de derde keer op reis met zijn ouders en ditmaal voert de
trip naar Peru. Vader en moeder werken voor het Mirakel Museum en moeten
de Schedel van Kristal, een verborgen schat met gevaarlijke krachten, vinden.
De allereerste daad van Dex is het redden van een aapje uit de bek van een
vos. Als Dex het aapje weer ontmoet, komen ze na een avontuurlijke tocht
door het woud bij een donker hol terecht. Plotsklaps zitten ze midden in een
riskant avontuur, want er zijn dieven actief die het ook gemunt hebben op
de schedel. Deeltje uit de serie ‘Leren lezen met Kluitman’*, geschreven
op leesniveau AVI-E4. Veel in grootte wisselende kleurenillustraties, waarbij
zeker de nachtelijke en duistere sfeer goed getroffen is. Met leeslint waaraan
Dex als plastic poppetje is bevestigd. Op de schutbladen is de wereldkaart
afgebeeld zodat de reis ook visueel gevolgd kan worden. Wensvervullend
avontuur dat voldoende spanning in zich herbergt, maar nooit te angstig
wordt. Auteur schrijft veel boeken voor beginnende lezers, ook voor deze
reeks. Vanaf ca. 7,5 jaar. Ton Jansen

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
deeltjes uit de serie 'Leren lezen met
Kluitman'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J2/J1/
Volgnummer : 17 / 220
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2015-50-3676

Gemert, Gerard van • De spelletjesdief
De spelletjesdief / Gerard van Gemert ; met illustraties van Mark Janssen. -
[Amsterdam] : Clavis, [2016]. - 53 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Kief, de
goaltjesdief ; 12e boek)
ISBN 978-90-448-2698-2
Daan neemt het direct op voor de nieuwe jongen in de E1, Jeffrey, die er maar
sjofeltjes uitziet. En daardoor krijgt Jeffrey al gauw nieuwe vrienden. Die heeft
hij nodig ook, want hij wordt met zijn broer beschuldigd van het stelen van
een spelcomputer... Twaalfde deel in de serie ‘Kief de goaltjesdief’ over de
wederwaardigheden van een voetbalelftal. Voetbal krijgt volop aandacht en
daarnaast is er een ander thema, zoals dit keer het hebben van vooroordelen.
De auteur maakt zich hieraan ook enigszins schuldig, in die zin dat hij een
stereotiep beeld neerzet, want waarom zou een woonwagenbewoner er
per definitie armoedig bijlopen? Het verhaal is uit het leven gegrepen,
vlot verteld. De valse beschuldiging en hoe die weerlegd wordt, zorgt voor
spanning. Het boekje heeft een serie-uiterlijk en enkele, wat statische
illustraties in donkere grijstinten. Vanaf ca. 7 jaar. Julienne van den Heuvel

Genre : sr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 14 / 217

2015-25-3552

Grossman, David • De zonneprinses
De zonneprinses / David Grossman, Michal Rovner ; vertaling [uit het Engels] Edward
van de Vendel. - Amsterdam : Cossee, [2016?]. - 52 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: The sun princess. - Tel Aviv : Am Oved
Publishers Ltd., ©2015. - Colofon vermeldt: David Grossman (tekst) en Michal Rovner
(beeld).
ISBN 978-90-5936-618-3
De mama van Sterre heeft een groot geheim: elk jaar is zij één hele dag de
koningin van de zon en toevallig is die dag morgen. Als Sterre dat geheim
kan bewaren, mag zij de zonneprinses zijn. De volgende dag gaan zij voor
dag en dauw op pad en fietsen naar een heuvel buiten de stad. Mama kijkt
naar de donkere lucht en begint zachtjes de zon toe te spreken… Bijzonder
verhaal over de magie van alledaagse dingen, de kracht van de verbeelding
en het wonder van de natuur. Mama en Sterre beleven het opkomen van de
zon die zij tevoorschijn toveren als een magisch gebeuren en voelen zich
de hele dag speciaal. De één- tot tienregelige tekst met ruime interlinie is
prettig leesbaar en doet poëtisch aan. De eenvoudige potloodtekeningen
van minuscule, wazige figuurtjes in een langzaam kleurende hemel geven
de sfeer van het verhaal op unieke wijze weer en passen goed bij de tekst.
Met subtiele kleurschakeringen verandert de lucht van grijze penseelstreken
in stralend geel, omringd door het hagelwit van de pagina’s. Een magische
boodschap voor kinderen. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar. S.E. van Zonneveld

Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 20 / 144
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2015-50-1715

Jacobs, Annet • De verliefde juf wordt spion
De verliefde juf wordt spion / Annet Jacobs ; omslag en illustraties: Marie͏̈lla van de
Beek. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2016. - 95 pagina's : zwart-wit illustraties ;
22 cm
ISBN 978-90-258-6953-3
De juf van Milos en Joni is heel erg verliefd, op een man van wie ze alleen de
schaduw met haar mobieltje heeft kunnen fotograferen. Wie is die schim?
Volgens de kinderen in de klas is het een spion. Om jufs geliefde te kunnen
opsporen, zullen juf en de kinderen zich allemaal als spionnen gaan gedragen.
Ondertussen zit Milos met een groot probleem: de drie witte muizen die hij als
verjaarscadeau kreeg, hebben alle gasten uit zijn vaders Griekse restaurant
weggejaagd. Hoe moet dat nu verder? Milos en Joni gaan heel ver om de
problemen op te lossen. Een redelijk grappig, detectiveachtig verhaal, met
af en toe wat warrige overgangen. Hoewel de juf regelmatig in beeld komt,
gaat het voornamelijk over de acties van Milos en zijn vriendinnetje. De
ontknoping aan het eind zullen veel lezers al hebben zien aankomen. De
vijftien hoofdstukken hebben voornamelijk korte zinnen. De vele illustraties in
zwart-wit met grijstinten geven de gebeurtenissen en emoties levendig weer.
Zelfstandig te lezen vervolg op ‘Het geheim van de verliefde juf’*. Vanaf ca. 8
jaar. Virgi Smits-Beuken

*2014-26-0407 (2014/46).
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 16 / 227

2015-50-2148

Jetten, Gertrud • Pony in paniek!
Pony in paniek! / Gertrud Jetten ; tekeningen: Ina Hallemans. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2016] - gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Manege de Zonnehoeve)
ISBN 978-90-206-6298-6
Het negende deel uit de serie 'Manege de Zonnehoeve'*, dat afzonderlijk
van de andere delen is te lezen. Een nieuwe pony, de exmoorpony Storm,
komt op de Zonnehoeve wonen. Hij is zijn vrijheid gewend en is bang voor
nieuwe dingen: in een trailer, onderhouden van zijn hoeven, dragen van een
halster, zadel en al helemaal voor een singel onder zijn buik. Klaartje doet
veel pogingen om hem op zijn gemak te stellen, maar of het haar lukt? Vlot
leesbaar verhaal met veel dialogen en een simpele verhaallijn. Dit verhaal
lijkt erg op het zevende deel ‘De wilde pony’ Jamila. De pony’s praten met
elkaar en denken als mensen. Het verhaal wordt vanuit een alwetende
verteller beschreven, waarbij ook de gedachten van de pony’s worden
verwoord. De ingekleurde pentekeningen tussen de tekst zijn aantrekkelijk en
geven een leuke aanvulling. Mooi verzorgde en aantrekkelijke uitgave. Op de
schutbladen staan afbeeldingen van de negen pony’s van de Zonnehoeve. Als
boekenlegger is een metalen pony aan een lint toegevoegd. Vanaf ca. 7 jaar.
Felix Meijer

*'De trouwe pony' (deel 9),
2014-48-4558 (2015/18).
Genre : pp
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 13 / 267
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2015-46-5509

Lacey, Josh • De drakenoppasser
De drakenoppasser / Josh Lacey ; vertaald uit het Engels door Merel Leene ;
illustraties: Gary Parsons. - Houten : van Holkema & Warendorf, [2016]. - 131
pagina's : zwart-wit illustraties ; 21 cm. - (De drakenoppasser ; 1). - Vertaling van: The
Dragonsitter en: The Dragonsitter takes off. - Londen : Andersen Press, 2012, 2013.
ISBN 978-90-00-34988-3
Eddie past samen met zijn zusje Emma en moeder op de draak van zijn oom
Mart. De draak haalt van alles uit: hij eet Emma’s konijn op, brandt gaten
in de gordijnen en gaat achter de buurkatten aan. Eddie weet niet hoe hij
de draak in bedwang kan krijgen. Eerste deel van een nieuwe reeks over
drakenoppasser Eddie van de Britse schrijver Josh Lacey; het bevat twee
delen die in Engeland los zijn uitgegeven*. Het eerste boek was in 2012
genomineerd voor de Roald Dahl Funny Prize. Beide boeken zijn volgens
hetzelfde schema opgebouwd: de draak bezorgt Eddie veel zorgen, waarover
Eddie per mail zijn beklag doet bij zijn oom; pas na vele mailtjes reageert
de oom en geeft een handige tip. Bij elk mailtje stuurt Eddie ook een foto
(afgebeeld als zwart-wittekening) mee, waarop te zien is wat de draak nu
weer heeft uitgericht of hoe boos Eddies moeder is. Het contrast tussen de
ietwat nerderige Eddie (scheiding in zijn haar, rond brilletje) en de boze,
briezende draak is grappig. De auteur laat Eddie in korte zinnen, enigszins
onderkoeld beschrijven wat de draak doet. De combinatie van de personages,
de stijl en de drakenacties levert een humoristisch en vlot leesbaar geheel op.
Twee fantasievolle verhalen die heerlijk ‘over the top’ gaan en precies lang
genoeg zijn. Vanaf ca. 7 jaar. Inger Bos

*'The dragonsitter', 2012-34-5399
(2012/51) en 'The dragonsitter takes
off', 2013-24-3345 (2013/35). MLP.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 15 / 255

2015-50-1694 Heruitgave

Letterie, Martine • Het geheim van de jongste ridder
Het geheim van de jongste ridder / Martine Letterie ; tekeningen van Rick de Haas. -
Vierde druk. - Amsterdam : Leopold, 2016. - 66 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm.
- (Geheim). - Oorspronkelijke titel: Een valk voor Berend. - 2001.
ISBN 978-90-258-6956-4
De vader van Berend en Mechteld, de heer van Vorden en Hackfort,
organiseert op zijn kasteel een jachttoernooi met valken voor alle ridders
uit de buurt, omdat zijn 12-jarige zoon Hendrik schildknaap is geworden.
Berend, die te jong voor de jacht is, amuseert zich door met zijn pony
naar de molenaar te gaan en daarna naar een van de pachters van het
kasteel. Daar ontdekt hij dat de roofridder van Wisch de hele wintervoorraad
heeft gestolen. Eenvoudige, korte zinnen met veel dialoog. Onderhoudend
geschreven met een goede indruk over het leven in de middeleeuwen.
Guitige, schetsmatige zwart-witte geaquarelleerde tekeningen, voorin een
plattegrond van de omgeving van Zutphen. Eerder verschenen onder de titel
'Een valk voor Berend' (2001). Nu deel van de serie 'Geheim'. Vanaf ca. 8 jaar.
M.J. Taselaar-Callenbach

Genre : hi
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 16 / 229
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2015-50-2105

Nilsson, Ulf • Het geheim van de pestvogel
Het geheim van de pestvogel / Ulf Nilsson ; illustraties Gitte Spee ; vertaling [uit
het Zweeds]: Loes Randazzo. - Amsterdam : Uitgeverij Memphis Belle, [2016]. - 103
pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Inspecteur Gordon ; (de laatste zaak?)).
- Vertaling van: Det sista fallet?. - Stockholm : Bonnier Carlsen Bokförlag, ©2015. -
(Kommissarie Gordon).
ISBN 978-94-631-3033-2
De pad inspecteur Gordon en zijn assistente, het muisje Paddy, onderzoeken
hoe het komt dat de dieren in het bos zo somber zijn. Er wordt gepest,
maar door wie? En wat zegt de wet daarover? Net als het eerste deeltje, 'De
nootjesroof'*, bestaat dit van oorsprong Zweedse verhaal rond antropomorfe
dieren uit twaalf korte hoofdstukken. De twee hoofdpersonages hebben een
sterk eigen karakter en maken in dit verhaal ook een ontwikkeling door.
Gordon begint te onderkennen dat hij wel erg veel muffins eet en veel slaapt,
Paddy overwint opnieuw angsten en leert lezen. De twee kunnen niet zonder
elkaar. Hoewel in dit zomeravontuur af en toe verwezen wordt naar het
eerdere winteravontuur, is dit deel prima los te lezen. Op een speelse manier
komt het onderwerp pesten aan de orde. Mooi verzorgde uitgave, geheel in
kleur met op vrijwel elke spread een grote of kleine tekening of een gekleurde
ondergrond. Gitte Spee (bekend van o.a. de prentenboeken over Aap & Mol)
weet opnieuw de sfeer van het verhaal in lieve kleurenprenten te vangen.
Zeer geschikt om voor te lezen, waarbij de voorlezer minstens zoveel plezier
zal hebben als de voorgelezene. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 8 jaar. Elizabeth Kooman

*2015-27-5882 (2015/47).
Genre : de
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 16 / 237

2016-12-1330

Siegner, Ingo • Het kleine draakje Kokosnoot en de Zwarte
Ridder
Het kleine draakje Kokosnoot en de Zwarte Ridder / Ingo Siegner ; vertaling [uit
het Duits]: Siska Lernout ; algemene redactie en bewerking: Catalina Steenkoop. -
Mechelen : Bakermat, 2016. - 70 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Het kleine
draakje Kokosnoot). - Vertaling van: Der kleine Drache Kokosnuss und der schwarze
Ritter. - München : cbj, ©2009. - (Der kleine Drache Kokosnuss).
ISBN 978-90-5924-184-8
Draakje Kokosnoot gaat samen met zijn vriendinnetje Matilda met zijn
oom Ingmar mee om de Zwarte Ridder te verslaan. Maar de Zwarte Ridder
weet de grote draak in de val te lokken met een groot vat honing met een
slaapmiddel, zodat hij zelf kan trouwen met de prinses. Maar de prinses houdt
van Walter, niet van de gemene Ridder. Terwijl de grote draak vastgebonden
ligt in het kasteel, gaan Kokosnoot en Matilda een slim plannetje bedenken
om oom Ingmar te verlossen en de Zwarte Ridder te ontmaskeren. Gaat
dit lukken? Een heerlijk sprookjesachtig verhaal. Het leest lekker snel weg,
is met veel vaart geschreven en bevat prachtige sfeervolle illustraties. De
paginagrote tekeningen nemen de lezers mee naar de wereld van sprookjes
en fabels, waarin het goede wint van het kwade, waar dieren kunnen praten
en de liefde alles goedmaakt. Een spannend voorleesboek voor kinderen
vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. J.W. Hakvoort

Zie a.i.'s deze week voor nog een
voorleesverhaal over Draakje Kokosnoot,
'Het kleine Draakje Kokosnoot op zoek
naar Atlantis'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 20 / 176
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2015-50-1697

Straaten, Harmen van • Bor ziet spoken
Bor ziet spoken / Harmen van Straaten. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2016. -
101 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-258-6973-1
Er gebeuren vreemde dingen wanneer Bor met zijn vader verhuist naar een
oud huis naast een verwaarloosde begraafplaats. Enge geluiden, vreemde
boodschappen, rondzwevende vazen en spoken die uit de schoorsteen komen
beangstigen Bor. Vader gelooft niet dat het er spookt, en wil niet weg. Bor
probeert uit te zoeken wat er echt aan de hand is en merkt al snel dat er
veel spelers in het spel zijn. Dit is een spannend verhaal over echte spoken
en nepspoken, over bang zijn en toch de confrontatie aangaan. Bor heeft
het moeilijk om zijn vader van zijn gelijk te overtuigen en vindt het vreselijk
dat zijn vader hem niet gelooft. Dit vrolijke spokenverhaal bevat geregeld
grappige scènes en soms relativerende, wat lugubere humor. Er is veel
spanning en actie, wat leidt tot een snel verhaaltempo. Het boek leest heel
vlot en is geïllustreerd met tal van zwart-witillustraties in de typische zwierige
stijl van de auteur. Een ontspannend, goed opgebouwd verhaal dat een breed
lezerspubliek kan boeien. Vanaf ca. 8 jaar. Ria de Schepper

Genre : gr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 16 / 254

2012-31-3175 Heruitgave

Tijsinger, Ellen • Eline is een prinses
Eline is een prinses / Ellen Tijsinger ; met tekeningen van Noe͏̈lle Smit. - Houten : Van
Goor, [2012]. - 63 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - Oorspronkelijke uitgave:
Amsterdam : Van Goor, ©2003.
ISBN 978-90-00-31180-4
Joost komt verkleed als koning bij Eline spelen. Een koning is de baas, denkt
Joost. Eline verkleedt zichzelf als prinses, want ook die zijn heel belangrijk.
Als koning en prinses beleven ze al spelend in hun fantasiewereld huiselijke
avonturen. Ze zorgen zelfs voor nageslacht: Julian, het babybroertje van
Eline. Koning Joost en prinses Eline besluiten gelijk met het verjaardagsfeest
van vader te trouwen. Ze nodigen hun hele 'gevolg' uit en zo wordt pappa's
verjaardag echt bijzonder. Na twee dagen prinses spelen, is Eline weer blij
gewoon Eline te zijn. De schrijfster roept een herkenbare en veilige wereld
op, waarin het goed toeven is. Op een speelse manier komt het rollenpatroon
aan bod. De grappige zwartwitillustraties -wisselend van grootte- volgen
de verhaallijn op de voet en geven dit verhaal iets extra's. Twaalf korte
hoofdstukken met daarin veel dialoog maken het boek uitstekend geschikt om
aan jonge kinderen voor te lezen. Eline is de hoofdpersoon in twee eerdere
boeken 'Eline en kleine meeuw' (2001) en 'Eline en de ziekenhuismuis' (2002).
Heruitgave als softcover. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar. . Ton Jansen

Zie a.i.'s deze week voor nog drie
herdrukken van boeken van de in maart
2016 overleden schrijfster.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.99
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 18 / 234
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2015-50-1897

Vendel, Edward van de • Toen kwam Sam. & De raadsels van
Sam
Toen kwam Sam. & De raadsels van Sam / Edward van de Vendel ; met tekeningen
van Philip Hopman. - Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2016. - 260
pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - Oorspronkelijke uitgave: 2011, 2012.
ISBN 978-90-451-1667-9
Bundeling van twee eerder los verschenen verhalen over de grote witte hond
Sam. In 'Toen kwam Sam' staat op het erf van de boerderij waar de 9-jarige
Kix en zijn zusje Emilia wonen, op een dag ineens een grote witte hond. Hij
lijkt verwaarloosd. Kix en Emilia zijn al snel verknocht aan hem en noemen
hem Sam. Zouden ze hem mogen houden? In 'De raadels van Sam' begint
de eigenzinnige Sam wat vreemd te doen en op een dag is hij verdwenen.
Kix maakt zich grote zorgen en is ontroostbaar. Als niemand nog gelooft in
een terugkeer van Sam, blijft Kix zoeken, omdat hij het gevoel heeft, dat
Sam hem roept. Sympathieke en vrolijk vertelde verhalen met een hoofd- en
heldenrol voor de jonge Kix. Ze spelen in een liefdevol gezin, dat woont in
het koude winterse Canada. Gebaseerd op de echte belevenissen van een
hond bij familie van de auteur in Canada. Korte genummerde hoofdstukken
en een ruime bladspiegel. Met mooie, subtiele zwart-witte pentekeningen van
Philip Hopman. Nieuw omslag met aantrekkelijke foto van een prachtige witte
berghond. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Het eerste
deel kreeg een Zilveren Griffel 2012. Martijn Nicolaas

Genre : di
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.00
Volgnummer : 15 / 295
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2016-04-1012

Blabey, Aaron • Weer op het goede pad
Weer op het goede pad / Aaron Blabey ; vertaling [uit het Engels]: Leen Vandereyken.
- [Antwerpen] : Biloan Junior, [2015]. - 140 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm.
- (Stoute jongens ; 1). - Vertaling van: The bad guys : episode 1. - Scholastic Press,
2015.
ISBN 978-94-630-7030-0
Meneer Wolf, Meneer Haai, Meneer Slang en Meneer Piranha. Zo op het
eerste oog niet bepaald een prettig kwartet om te ontmoeten. Dat klopt
ook, want ze klinken, zien eruit en ruiken zelfs als Stoute Jongens. Onder
leiding van meneer Wolf willen ze afstand nemen van hun verderfelijke
reputatie. Als helden willen ze door het leven gaan en derhalve staan er twee
diervriendelijke operaties op het programma: het redden van een kat uit
de boom en ‘Operatie hondenkennel’, waarbij tweehonderd puppy’s bevrijd
moeten worden uit gevangenschap. Deze graphic novel is een soort voorloper
van o.a. Het leven van een loser-boeken. De tekst, waarbij de lezer soms
rechtstreeks wordt aangesproken, is speels, ruig, chaotisch en in diverse
groottes afgedrukt. Veel vetgedrukte kretologie. De zwart-wittekeningen, in
grijstinten ingekleurd, zijn ontnuchterend humoristisch en passen goed bij
de melige inhoud. Eerste deel van ‘Stoute Jongens’. Voor lezers die opzien
tegen boeken met veel tekst of minder leeslustigen kan deze stevige uitgave
aantrekkelijk zijn. Vanaf ca. 8 jaar. Ton Jansen

MLP.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 13 / 236

2016-04-1010

Costain, Meredith • Herrie in de klas
Herrie in de klas / Meredith Costain, Danielle McDonald ; vertaling [uit het Engels]:
Leen Vandereyken. - [Antwerpen] : Biloan Junior, [2015]. - 129 pagina's : gekleurde
illustraties ; 20 cm. - (Ella : mijn dagboek). - Vertaling van: Double dare you. -
Scholastic Australia, ©2015. - (Ella diaries ; 1). - Colofon vermeldt: tekst: Meredith
Costain en illustraties: Danielle McDonald.
ISBN 978-94-630-7031-7
Als Ella (10, ik-figuur) aan het begin van een nieuw schooljaar in haar
klas komt, is haar beste vriendin er niet en komt de onaardige Bes naast
haar zitten. Bes haalt nare streken uit met Ella. Gelukkig kan Ella dit
toevertrouwen aan haar dagboek, net als de leuke gebeurtenissen in
haar leven. Vriendschap is een belangrijk thema. Het karakter van Ella
wordt goed uitgewerkt. Het dagboek is een combinatie van geschreven
tekst en illustraties met rode steunkleur. Aantrekkelijk, hip omslag. De
vrolijke pentekeningen spreken aan door hun eenvoud en de humoristische
gezichtsuitdrukkingen. Het meidenboek bevat enkele Vlaamse uitdrukkingen
die afwijken van het Nederlands. De bladspiegel is druk, maar afwisselend,
met vetgedrukte schrijfletters en verschillende lettergroottes en -typen.
Doordat er weinig tekst op een bladzijde staat, leest het vlot. De bekroonde
auteur heeft veel kinderboeken en boekenseries geschreven. Tegelijk
verscheen over Ella 'Prima ballerina'*. Vanaf ca. 8 jaar. drs. R. van der Meer

*zie a.i.'s deze week. MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 13 / 244
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2016-02-0042

Costain, Meredith • Prima ballerina
Prima ballerina / Meredith Costain, Danielle McDonald ; vertaling [uit het Engels]:
Leen Vandereyken. - [Antwerpen] : Biloan Junior, [2015]. - 141 pagina's : gekleurde
illustraties ; 20 cm. - (Ella : mijn dagboek). - Vertaling van: Ballet backflip. - Scholastic
Australia, ©2015. - (Ella diaries ; 2). - Colofon vermeldt: tekst: Meredith Costain en
illustraties: Danielle McDonald.
ISBN 978-94-630-7032-4
Ella is dol op ballet, maar als ze voor de jaarlijkse toneelvoorstelling een
andere rol krijgt dan gehoopt, verandert dat. Tot overmaat van ramp besluit
haar beste vriendin Zoë ook nog eens te stoppen met balletles. Zal Ella
doorzetten of gooit ze haar balletpakje met vleeskleurige kousen erbij neer?
Deze leuke uitgave is neergezet als dagboek waarin Ella op humoristische
wijze haar gedachtespinsels en gevoelens beschrijft. De auteur heeft de dag-
journaals geschreven vanuit de ik-vorm en maakt in de verslagen veelvuldig
gebruik van lijstjes/opsommingen, grappige tekeningen en woordspelingen.
De tekst leest heerlijk weg en is neergezet in een speels en luchtig lettertype.
Verschillende woorden zijn groot, vet of paars gedrukt om ze extra kracht
bij te zetten. Het zal de meiden gegarandeerd aanspreken. Heb jij nog nooit
eerder in het dagboek van iemand anders durven spieken? Dit is je kans!
Tegelijk verscheen over Ella 'Herrie in de klas'*. Vanaf ca. 8 jaar. S. Mulders

*zie a.i.'s deze week. MLP.
Genre : sr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 13 / 245

2015-50-2107

French, Vivian • Draken zwemmen niet
Draken zwemmen niet / Vivian French en David Melling ; vertaling [uit het Engels]:
Loes Randazzo ; redactie: Marieke de Geus. - Amsterdam : Uitgeverij Memphis Belle,
[2016]. - 118 pagina's : zwart-wit illustraties ; 21 cm. - (Ridder Rik). - Vertaling van:
Dragons can't swim. - London : Hodder Children's Books, ©2015. - (Knight in training).
ISBN 978-94-631-3015-8
Rik J. Soberloot, wat een afgrijselijke naam voor iemand die een stoere,
heldhaftige ridder wil worden. Rik logeert bij zijn oom en tante op kasteel
Hoetendael. Nog erger is de aanwezigheid aldaar van zijn vervelende nichtje
Sam(antha). Als draakje Godfried in een put in de tuin valt, verandert Riks
verblijf drastisch en kan hij zijn zo gewenste ridderdroom in praktijk brengen.
Samen met zijn eerder verfoeide nichtje Samantha bedenkt hij een ingenieus
plan om Godfried te redden. Geestig en kolderiek verhaal met heerlijke
overdrijvingen van emoties en gevoelens. Het woordgebruik is niet altijd
eenvoudig. Veel schetsmatige in karikaturale tekenstijl gemaakte zwart-
witillustraties verlevendigen het verhaal. Speelse vormgeving met ruime
interlinie, overzichtelijke lay-out en wisselende woordgrootte, incluisief
uitnodigend voorplat. Voorin worden de personages, dieren en belangrijkste
plek, ieder op een hele pagina, uitgebeeld. Er zullen meer boeken over Ridder
Rik volgen. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Ton Jansen

MLP.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 11.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 19 / 190
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2016-15-3590

Gemert, Gerard van • Tussen de palen
Tussen de palen / Gerard van Gemert ; met illustraties van Mark Janssen. - Deventer :
Uitgeverij Dyslexion, [2016]. - 55 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm. - (Kief de
goaltjesdief ; 6). - Oorspronkelijke uitgave: Hasselt ; Amsterdam : Clavis, ©2012. -
(Kief, de goaltjesdief ; dl. 6). - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-94-632-4069-7
Als Daan Kiefsma (Kief) en teamgenoot Joeri naar huis fietsen zien ze hoe
een groepje jongens met een bal een meisje pesten. Als ze ook Daan en
Joeri pesten, pakt Joeri de bal af. De groep jongens komt hen achterna en
ze verschuilen zich in een leegstaande houtzagerij. Maar zijn ze daar wel
alleen? Zesde deel uit de serie 'Kief de goaltjesdief', speciaal geschreven
voor voetballiefhebbers, die nog net te jong zijn om andere voetbalboeken
zelf te kunnen lezen. Vlot geschreven in korte zinnen en eenvoudige
bewoording en gedrukt in lettertype Dyslexie. Met zwart-witte inktillustraties,
ingekleurd met grijstinten. Ze zijn verschillend van grootte en digitaal bewerkt
(achtergronden of op de voorgrond geplaatste dingen zijn wazig), waardoor ze
soms een beetje op een foto lijken. Heerlijk leesboek voor voetballiefhebbers
vanaf ca. 7 jaar. Didi Klijnsma-de Boer

Gedrukt in lettertype Dyslexie. Zie a.i.'s
deze week voor nog vier boeken in
lettertype Dyslexie. MLP.
Genre : sr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 21 / 162

2016-10-5266

Heinlein, Sylvia • De superhelden en de dolle dreumesen
De superhelden en de dolle dreumesen / Sylvia Heinlein, Sabine Wiemers ;
Nederlandse vertaling [uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans.
- 1e druk. - Arnhem : Bontekoe, 2016. - 38 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Die Superhelden und die wilden
Windzlinge. - Berlin : Tulipan Verlag, ©2014. - Colofon vermeldt: auteur: Sylvia Heinlein
en illustraties: Sabine Wiemers. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-5529-837-2
Drie vrienden hebben een aantal echt levende striphelden ontmoet waar
ze avonturen mee beleven. Als een peuterspeelzaal wordt geopend naast
de stipwinkel, jaagt de eigenaar, uit woede om hun rommelige gedrag, de
peuters weg. Gelukkig weten de vrienden, geholpen door de stripfiguren, de
peuters (hier dreumesen genoemd) op te sporen, zodat ze op tijd weer in
de speelzaal zijn en niemand hen gemist heeft. Eenvoudig, fantasierijk en
grappig verhaal voorzien van vlotte, karikaturale, kleurrijke illustraties die de
tekst mooi aanvullen. De tekst is door het lettertype Dyslexie geschikt voor
kinderen die moeite hebben met lezen en toch iets spannends willen beleven.
Vaak is de tekst in een kader afgedrukt en maakt gebruik van tekstballonnen
en gekleurde letters voor geluiden. Deel uit de reeks 'Vaantjes'*, op AVI-E4.
Vanaf ca. 7,5 jaar. Nelleke Hulscher-Meihuizen

*zie a.i.'s deze week voor de editie met
meelees-cd en voor nog twee deeltjes
uit de reeks 'Vaantjes' met en zonder
meelees-cd. MLP.
Genre : av
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 13.75
Volgnummer : 18 / 208
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2015-50-2140

Knister • Heksje Lilly en de betoverde ezel
Heksje Lilly en de betoverde ezel / Knister ; tekeningen: Birgit Rieger ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits] en bewerking: Merel Leene. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman,
[2016]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Heksje Lilly). - Vertaling van:
Hexe Lilli und der verzauberte Goldesel. - Würzburg : Arena Verlag GmbH, ©2012.
ISBN 978-90-206-8315-8
Naar aanleiding van het sprookje 'Tafeltje dek je', dat Lilly’s broertje zo leuk
vindt, gaat Lilly op zoek naar een toverspreuk. Ze vindt er een. Nadeel: de
ezel kan maar één keer geld poepen. Lilly vindt de ezel echter zo lief, dat ze
besluit hem klein te toveren om hem als huisdier te houden en geen muntjes
te laten poepen. Als Leon binnenkomt en de ezel ziet, schreeuwt hij de spreuk
uit het sprookje en het ezeltje poept mini-muntjes en is verdwenen. Wat nu?
Zoveelste deel uit de serie van 'Heksje Lilly', nu over een sprookje van Grimm,
dierenliefde en zoals altijd toverkunst. Leuk verhaal in duidelijke letter en met
humoristische kleurige illustraties op elke bladzijde, verschillend in grootte.
AVI-E4. Leuk leesboek voor kinderen vanaf ca. 8 jaar. Didi Klijnsma-de Boer

MLP.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 8.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 18 / 212

2015-29-1728

Loon, Paul van • Weerwolfbommetje!
Weerwolfbommetje! / Paul van Loon ; tekeningen Hugo van Look. - Eerste druk. -
Amsterdam : Leopold, 2016. - 56 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Dolfje
Weerwolfje ; [17])
ISBN 978-90-258-6938-0
Als het volle maan is verandert Dolfje in een weerwolfje. Hij is dan graag
samen met de andere weerwolven van wie hij houdt. In dit nieuwe deel in de
uitgebreide serie over Dolfje Weerwolfje gaat Dolfje met pa, ma en Timmie
op weg voor een vakantie in Frankrijk. Alleen opa weerwolf mag mee. Timmie
en Dolfje hebben een geheim plannetje. Maar pa en ma ook. De grappige
karakters, bekend uit de andere boeken over Dolfje, zijn weer volop aanwezig.
Toch is het ook als eerste kennismaking met Dolfje uitstekend te lezen. Voor
lezers die de boeken over Dolfje al kennen is er het feest der herkenning.
Het aardige is dat jonge kinderen die al veel over Dolfje hebben gehoord dit
boek al snel zelf kunnen lezen. Het verhaal is in eenvoudige woorden en korte
heldere zinnen geschreven. Het is grappig en op een niet bedreigende manier
spannend. De vrolijke, kleurige tekeningen zijn in hun eenvoud treffend en
amusant. Het aantrekkelijke, uitnodigende omslag geeft een aardige indruk
van wat de lezer kan verwachten. Vanaf ca. 7,5 jaar. Conny Meijer

MLP.
Genre : gr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 17 / 242
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2016-09-4289

Maar, Paul • Een trui voor Tessa
Een trui voor Tessa / Paul Maar, Manuela Olten ; Nederlandse vertaling [uit het Duits]:
Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe, 2016. -
42 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Neles neuer
Pulli. - München : Tulipan Verlag, ©2012. - Colofon vermeldt: auteur: Paul Maar en
illustraties: Manuela Olten. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-5529-811-2
Tessa vindt geel een stomme kleur. Ze tekent graag, maar haar gele potlood
hoeft ze nooit te slijpen. Tessa’s tante Lies houdt juist wel erg van geel. Als
ze op bezoek komt, krijgt Tessa gele sokken van haar. Maar Tessa vindt er
niks aan. Haar moeder heeft de oplossing: ze wast de sokken samen met de
blauwe sokken van haar vader, zodat ze groene sokken krijgt. Als Tessa jarig
is, krijgt ze van haar tante Lies een gele trui… Maar die wil Tessa echt niet
aan! Hoe gaat ze dat nu oplossen? Deel uit de serie 'Vaantjes'*. Eenvoudig,
maar humoristisch geschreven verhaal in dyslexievriendelijk lettertype. Korte
zinnen, weinig tekst op een pagina, AVI-M4. Met veel sfeervolle illustraties
in kleur, waarin de karaktertekening van Tessa duidelijk te zien is. Ook
geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Vanaf ca. 7 jaar.
S. van Bruinisse

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de serie 'Vaantjes', met en
zonder meelees-cd. MLP.
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 13.75
Volgnummer : 16 / 231

2016-09-4291

Till, Jochen • Roofridder Robbie geeft vliegles
Roofridder Robbie geeft vliegles / Jochen Till, Zapf ; Nederlandse vertaling [uit het
Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe,
2016. - 39 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van:
Raubritter Rocko und die verflixte Flugstunde. - München : Tulipan Verlag, ©2013. -
Colofon vermeldt: auteur: Jochen Till en illustraties: Zapf. - Tekst opgemaakt in een
dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-5529-809-9
Roofridder Robbie speelt verstoppertje met zijn beste vriend en knecht
Snotneus. Wanneer Robbie zich wil verstoppen in de hut van de Klusdraak,
treft hij de draak huilend aan. De Klusdraak heeft namelijk geen vleugels,
maar wil heel graag vliegen. De twee jongens gaan vervolgens aan de slag
met geniale ideeën om de draak te helpen. Al blijken niet alle ideeën even
geniaal in uitvoering. Onderdeel van de serie ‘Vaantjes’*, toegankelijke
verhalen voor jonge lezers, in een dyslexievriendelijk lettertype en met
veel illustraties, AVI-E4. Het verhaal is grappig en onderstreept al dan niet
expres het belang van behulpzaamheid jegens de medemens. De positieve
plot gaat gepaard met gedetailleerde tekeningen waarin grapjes verstopt
zitten. Bijvoorbeeld een kat met een ooglapje die op zoek is naar een varken.
Ondertussen verstopt dat varken zich achter werktafels en in kippenhokken.
Zo zien we dezelfde personages terugkeren in de illustraties zonder dat ze
genoemd worden in de tekst. Dit zorgt voor een extra spelelement voor de
jonge lezers. Er zijn ook tekeningen te vinden aan de binnenkant van het
omslag. Een mooi vervolg op het eerder verschenen 'Roofridder Robbie en het
roestige harnas'**. Vanaf ca. 7,5 jaar. Angelique Peters

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de serie 'Vaantjes', met en
zonder meelees-cd. **2015-11-1147
(zonder cd) en 2015-11-1150 (met cd)
(2015/21). MLP.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 13.75
Volgnummer : 16 / 257
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2015-52-4578

Wille, Riet • Moppen op een bordje
Moppen op een bordje / Riet Wille & Richard Verschraagen. - Wielsbeke : De Eenhoorn,
[2016]. - 55 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - Colofon vermeldt: tekst Riet
Wille en illustraties Richard Verschraagen.
ISBN 978-94-629-1121-5
Op de eerste twee bladzijden worden de families van Noor en Sam
voorgesteld: vader, moeder, opa, oma en zusje of broertje. Daarna volgens
allemaal moppen die grotendeels over Noor of Sam en hun families gaan. De
moppen zijn verdeeld over negen thema’s: gezin, op school, beroep, dieren,
rare raadsels, aan tafel, bij de dokter, die taal en vrije tijd. Het zijn heel korte
verhaaltjes met een twist, strips, beeldverhaaltjes, raadsels, dus inderdaad
moppen – kort verhaaltje dat bedoeld is om mensen te laten lachen. Ze
variëren van één tot soms een dubbele bladzijde, tot drie per pagina en
zijn rijk, karikaturaal geïllustreerd. Er is een spel tussen taal en beeld. De
schrijfster Riet Wille speelt met humor en met taal: 'Waarom staat die vogel
op 1 poot? Als hij die poot ook optrekt, valt hij op de grond' en in 'Zeven en
zeven. Wat heb je dan? Heel fijn zand.' Goede aanvulling voor kinderen die
niet van lezen houden en om kinderen het leesplezier te laten ontdekken,
doordat de stukjes kort zijn en er een grap in verborgen zit. AVI-M4. Vanaf ca.
7 jaar. A.H. Prade-Bijl

MLP.
Genre : hu
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 18 / 240
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2016-07-3614 Heruitgave

Boonen, Stefan • Dat kan ik ook!
Dat kan ik ook! / Stefan Boonen ; tekeningen van Jort van der Jagt. - 1e druk. - Tilburg :
Zwijsen, 2014. - 20 pagina's : tekeningen ; 27 cm. - (Veilig leren lezen. Kern 7). - Op
omslag: kijk en lees en icoon maan en ster. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-813-6
Sam en Jef gaan naar het bos. Sam kan veel. Kan Jef dat ook? Leuk,
eenvoudig verhaal uit de serie Sterretjes voor kinderen die iets meer tijd
nodig hebben om te leren lezen. Sluit aan bij Kern 7 van de vernieuwde
serie Veilig Leren Lezen en bedoeld is voor kinderen die leren lezen en zo’n
18 weken leesonderwijs achter de rug hebben, AVI-M3. De woorden zijn
eenlettergrepig, de meeste interpunctie is aanwezig, behalve hoofdletters,
de tekst is gedrukt in een grote letter en de zinnen beginnen allemaal op een
nieuwe regel. Aardige, cartoonachtige kleurenillustraties beelden het verhaal
uit. Door deze combinatie van tekst en beeld is het prima te volgen voor de
jonge doelgroep. Met meelees-cd (ca. 15 min.) waarop het verhaal op AVI-
niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

Zie a.i.'s deze week voor nog vijf boekjes
met meelees-cd. Zie a.i.'s AVM deze
week voor de losse cd's.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 21.25
Volgnummer : 14 / 204

2016-13-2434

Dragt, Annemarie • Het schip van Luun
Het schip van Luun / Annemarie Dragt ; illustraties Mark Janssen. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2015]. - 30 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Leren
lezen met Kluitman). - Met cd.
ISBN 978-90-5529-839-6
In de serie ‘Leren lezen met Kluitman’* een boekje waarin Nik contact zoekt
met Luun, een mannetje van de maan. Nadat hij een brief met behulp van
een vlieger heeft gestuurd, komt Luun ’s nachts op bezoek. Maar twee
mannen willen Luun graag te pakken krijgen, waardoor Luun en Nik snel
moeten ontsnappen met het ruimteschip. Een boekje om het aanvankelijk
lezen te oefenen: korte zinnen, zonder hoofdletter, die steeds op een nieuwe
regel beginnen, eenlettergrepige woorden met gebruik van leestekens, AVI-
M3. De teksten en illustraties vullen elkaar prima aan. Het verhaal is aan
de hand van de kleurige illustraties goed te volgen en biedt meer details.
De illustraties staan in en rond de teksten. Als bladwijzer is een lintje met
een plastic figuurtje van Luun toegevoegd. Tweede boekje over Nik en
Luun. Met meelees-cd (ca. 40 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt
voorgelezen. Vanaf ca. 6 jaar. Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
boekjes uit deze reeks, nu met meelees-
cd. Zie a.i.'s AVM deze week voor de
losse cd's.
Genre : sf
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 21.75
Volgnummer : 22 / 172
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2016-13-2439

Gog, Marian van • Mijn hond is een held!
Mijn hond is een held! / Marian van Gog ; illustraties Andrea Kruis. - Eerste druk. -
[Alkmaar] : [Kluitman], [oktober 2015]. - 28 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. -
(Leren lezen met Kluitman. Rens en Robo). - Met cd.
ISBN 978-90-5529-843-3
Rens is stoer en niet gauw bang. Hij heeft een robothond, Robo, die goed
kan zien, horen en ruiken. Maar ook praten, lachen en vliegen. Robo hoopt
nog eens in de krant te komen. Op een dag staat er in de buurt een huis
in brand en de brandweer is druk doende en redt een meisje. Zij vraagt
vanaf haar brancard of Rens en Robo ‘Ding’ willen redden die nog in het
uitgebrande huis is. Zou het Robo toch nog lukken in de krant te komen? De
tekst van dit verhaaltje uit de reeks 'Leren lezen met Kluitman'* is gedrukt
in een grote schreefloze letter. De zinnen zijn kort en beginnen telkens op
een nieuwe regel, AVI-E3. De vrolijk gekleurde, zwartomlijnde illustraties
zijn van de hand van Andrea Kruis en staan op elke pagina. Het boekje heeft
een leeslint waaraan een rubberen Robo bengelt. Met meelees-cd (ca. 35
min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar.
Jos Weinberg

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
boekjes uit deze reeks, nu met melees-
cd. Zie a.i.'s AVM deze week voor de
losse cd's.
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 21.75
Volgnummer : 22 / 175

2016-10-5267

Heinlein, Sylvia • De superhelden en de dolle dreumesen
De superhelden en de dolle dreumesen / Sylvia Heinlein, Sabine Wiemers ;
Nederlandse vertaling [uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans.
- 1e druk. - Arnhem : Bontekoe, 2016. - 38 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Die Superhelden und die wilden
Windzlinge. - Berlin : Tulipan Verlag, ©2014. - Colofon vermeldt: auteur: Sylvia Heinlein
en illustraties: Sabine Wiemers. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype. - met 1
cd.
ISBN 978-90-5529-841-9
Drie vrienden hebben een aantal echt levende striphelden ontmoet waar
ze avonturen mee beleven. Als een peuterspeelzaal wordt geopend naast
de stipwinkel, jaagt de eigenaar, uit woede om hun rommelige gedrag, de
peuters weg. Gelukkig weten de vrienden, geholpen door de stripfiguren, de
peuters (hier dreumesen genoemd) op te sporen, zodat ze op tijd weer in
de speelzaal zijn en niemand hen gemist heeft. Eenvoudig, fantasierijk en
grappig verhaal voorzien van vlotte, karikaturale, kleurrijke illustraties die de
tekst mooi aanvullen. De tekst is door het lettertype Dyslexie geschikt voor
kinderen die moeite hebben met lezen en toch iets spannends willen beleven.
Vaak is de tekst in een kader afgedrukt en maakt gebruik van tekstballonnen
en gekleurde letters voor geluiden. Deel uit de reeks 'Vaantjes'*, op AVI-
E4. Met meelees-cd (ca. 35 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt
voorgelezen. Vanaf ca. 7,5 jaar. Nelleke Hulscher-Meihuizen

*zie a.i.'s deze week voor de editie
zonder meelees-cd en voor nog twee
deeltjes uit de reeks 'Vaantjes' met en
zonder meelees-cd. MLP.
Genre : av
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 25.50
Volgnummer : 18 / 207
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2016-07-3615 Heruitgave

Kruis, Andrea • Diep, diep in de zee
Diep, diep in de zee / Mariken Jongman ; tekeningen van Andrea Kruis. - 1e druk. -
Tilburg : Zwijsen, 2014. - 21 pagina's : tekeningen ; 27 cm. - (Veilig leren lezen. Kern
9). - Op omslag: strip, en icoon maan, ster. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-819-8
Tes krijgt een ring. Ze is er heel blij mee. Maar de ring valt in zee. Diep, diep
in de zee. Fin de dolfijn gaat op zoek. Vrolijk stripboek voor beginnende
lezers uit de serie Sterretjes, onderdeel van de leesmethode Veilig leren
lezen. Allereerst stellen Fin en het gezin zich voor; de daaropvolgende
pagina’s bevatten afwisselend één tot vijf omkaderde kleurenillustraties
en tweemaal een hele reeks kleine plaatjes. De schreefloze tekst op AVI-E3
bestaat uit korte zinnen met eenlettergrepige woorden en enkele woorden
met tweelettergrepen. Iedere zin begint op een nieuwe regel. De tekst staat in
tekstballonnen. Er wordt gebruikgemaakt van hoofdletters en leestekens. De
illustraties zijn fris van kleur, overzichtelijk en levendig. Sluit aan bij kern 9, na
24 weken leesonderwijs. Met meelees-cd (ca. 25 min.) waarop het verhaal op
AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar. Redactie

Zie a.i.'s deze week voor nog vijf boekjes
met meelees-cd. Zie a.i.'s AVM deze
week voor de losse cd's.
Genre : st
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 21.25
Volgnummer : 14 / 226

2016-09-4286

Maar, Paul • Een trui voor Tessa
Een trui voor Tessa / Paul Maar, Manuela Olten ; Nederlandse vertaling [uit het Duits]:
Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe, 2016. -
42 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Neles neuer
Pulli. - München : Tulipan Verlag, ©2012. - Colofon vermeldt: auteur: Paul Maar en
illustraties: Manuela Olten. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-830-3
Tessa vindt geel een stomme kleur. Ze tekent graag, maar haar gele potlood
hoeft ze nooit te slijpen. Tessa’s tante Lies houdt juist wel erg van geel. Als
ze op bezoek komt, krijgt Tessa gele sokken van haar. Maar Tessa vindt er
niks aan. Haar moeder heeft de oplossing: ze wast de sokken samen met de
blauwe sokken van haar vader, zodat ze groene sokken krijgt. Als Tessa jarig
is, krijgt ze van haar tante Lies een gele trui… Maar die wil Tessa echt niet
aan! Hoe gaat ze dat nu oplossen? Deel uit de serie 'Vaantjes'*. Eenvoudig,
maar humoristisch geschreven verhaal in dyslexievriendelijk lettertype. Korte
zinnen, weinig tekst op een pagina, AVI-M4. Met veel sfeervolle illustraties in
kleur, waarin de karaktertekening van Tessa duidelijk te zien is. Met meelees-
cd (ca. 20 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt voorgelezen. Ook
geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Vanaf ca. 7 jaar.
S. van Bruinisse

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de serie 'Vaantjes', met en
zonder meelees-cd. MLP.
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 25.50
Volgnummer : 16 / 230
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2016-07-3609 Heruitgave

Mous, Mirjam • De klas van juf Sam
De klas van juf Sam / Mirjam Mous ; tekeningen van Barbara de Wolf. - 1e druk. -
Tilburg : Zwijsen, 2014. - 35 pagina's : tekeningen ; 22 cm. - (Veilig leren lezen. Kern
8). - Op omslag: Verhalen, en icoon maan ster. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-815-0
Zes verhalen over de klas van juf Sam. De kinderen bedenken zinnen die
rijmen, maken een uitstapje met de bus, doen een proef met een boon
en ontdekken een spin in de klas. Leuke verhaaltjes uit de Sterretjesserie
voor kinderen die wat meer tijd nodig hebben om te leren lezen. Het boekje
sluit aan bij Kern 8 van de vernieuwde methode Veilig Leren Lezen en is
bedoeld voor kinderen die zo’n 21 weken leesonderwijs achter de rug hebben,
AVI-M3. De meeste woorden zijn eenlettergrepig maar op vrijwel iedere
bladzijde staan ook een of enkele woorden met twee lettergrepen. De meeste
interpunctie is aanwezig, inclusief hoofdletters. De tekst is gedrukt in een
ruime schreefloze letter en de zinnen beginnen allemaal op een nieuwe regel.
Grappige, collage-achtige illustraties in vrolijke kleuren beelden de verhalen
uit. Door deze combinatie van tekst en beeld is het prima te volgen voor de
jonge doelgroep. Met meelees-cd (ca. 30 min.) waarop het verhaal op AVI-
niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar. Redactie

Zie a.i.'s deze week voor nog vijf boekjes
met meelees-cd. Zie a.i.'s AVM deze
week voor de losse cd's.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 21.25
Volgnummer : 14 / 233

2016-07-3613 Heruitgave

Otterloo, Marly van • Waar is juf?
Waar is juf? / Marly van Otterloo ; tekeningen van Jan Van Lierde. - 1e druk. - Tilburg :
Zwijsen, 2014. - 20 pagina's : tekeningen ; 27 cm. - (Veilig leren lezen. Kern 10). - Op
omslag: kijk en lees, en icoon maan, ster. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-822-8
Tuur houdt van voetballen, zijn juf kijkt graag naar voetbal. Samen spelen ze
een wedstrijd in het park. Tuur schiet hard op het doel, maar juf Daf staat in
de weg. Deel uit de serie Veilig leren lezen: een sterretje (AVI-E3 bij kern 10,
na 27 weken leesonderwijs), voor kinderen die meer tijd nodig hebben om te
leren lezen. De tekst in dit prentenboek bestaat uit korte zinnen met woorden
van meestal een, soms twee lettergrepen; met hoofdletters en leestekens.
De schrijfster weet met heel weinig woorden knap een voetbalwedstrijd
neer te zetten en een aantal spelers te typeren. En mooi hoe Tuur na zijn
fanatisme op het veld zijn behulpzame kant laat zien en ook zijn gedachten
over zijn juf bijstelt. De paginagrote tekeningen in gemengde techniek geven
het verhaal extra sfeer. Er zit veel ruimte en rust in de tekeningen, onder
andere door de terugkerende setting. Tegelijkertijd zorgen de patronen voor
gras, water en kade voor beweging. De cartooneske figuren met hun grote
ronde hoofden zien er grappig uit. En de eendjes in de sloot zijn met hun
mimiek volwaardige verhaalfiguren. Leuk verhaal in tekst en beeld voor
eerste lezers. Met meelees-cd (ca. 10 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau
wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar. Inger Bos

Zie a.i.'s deze week voor nog vijf boekjes
met meelees-cd. Zie a.i.'s AVM deze
week voor de losse cd's.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 21.25
Volgnummer : 14 / 236
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2016-07-3635 Heruitgave

Pamelen, Frank van • Taal is raar
Taal is raar / Frank van Pamelen ; tekeningen van Barbara de Wolf. - 1e druk. - Tilburg :
Zwijsen, 2014. - 27 pagina's : tekeningen ; 21 cm. - (Veilig leren lezen. Kern afsluiting).
- Op omslag: versjes, en icoon maan, ster. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-827-3
Verzorgde leesoefenstof in de vorm van humoristische versjes over taal.
De versjes gaan over o.a. de echo, rijmen en over een trom en een pet
die samen als trompet muziek maken. Elk versje staat op een pagina en
wordt opgevrolijkt met een grote, grappige kleurenillustratie in gemengde
techniek. De tekst is gedrukt in duidelijke schreefloze letters op een
rustige achtergrond. De titels van de versjes zijn vet gedrukt. De regels zijn
wisselend van lengte. Met gebruik van hoofdletters en interpunctie. Veel
eenlettergrepige en enkele tweelettergrepige woorden. Aantrekkelijk vierkant
boekje op AVI-E3, uit de Sterretjes-serie voor lezertjes die wat meer tijd nodig
hebben om te leren lezen. Het sluit aan bij kern Afsluiting van leesmethode
Veilig leren lezen. Met meelees-cd* (ca. 25 min.) waarop het verhaal op AVI-
niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
boekjes met meelees-cd. Zie a.i.'s AVM
deze week voor de losse cd's.
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 21.25
Volgnummer : 13 / 278

2016-07-3639 Heruitgave

Pamelen, Frank van • Wissel!
Wissel! / Frank van Pamelen ; tekeningen van Siri van de Laar. - 1e druk. - Tilburg :
Zwijsen, 2014. - 27 pagina's : tekeningen ; 22 cm. - (Veilig leren lezen. Kern 10). - Op
omslag: Verhaal, en icoon maan, ster. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-820-4
Sam heeft een losse tand. Mam zegt dat hij een nieuwe tand zal krijgen en
dat tanden wisselen heel gewoon is. Toch vindt Sam het niet leuk en is hij
een beetje bang. ’s Nachts droomt hij dat zijn haar een andere kleur krijgt,
dat hij van klas wisselt en zelfs een andere moeder krijgt. Tanden wisselen
lijkt daarna helemaal niet eng meer. Kinderen zullen de onzekere gevoelens
van Sam herkennen. Via een droom met ongewone wissels, wordt duidelijk
dat tanden wisselen heel normaal is. Het verhaal is een Sterretje uit kern
10 van Veilig Leren Lezen, geschreven voor jonge lezers die wat meer tijd
nodig hebben om te leren lezen. De zinnen zijn kort, met een eenvoudig
woordgebruik, leesniveau AVI-E3. De lay-out is heel overzichtelijk met
tekstblokken in een groot lettertype. De illustraties in verf en kleurpotlood
visualiseren de tekst op een rustige en toch expressieve manier. Voor lezers
na 27 weken leesonderwijs. Met meelees-cd (ca. 35 min.) waarop het verhaal
op AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar. Ria de Schepper

Zie a.i.'s deze week voor nog vijf boekjes
met meelees-cd. Zie a.i.'s AVM deze
week voor de losse cd's.
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 21.25
Volgnummer : 14 / 239
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2016-07-3611 Heruitgave

Slegers, Marlies • Een feest voor Muis
Een feest voor Muis / Marlies Slegers ; tekeningen van Doesjka Bramlage. - 1e druk. -
Tilburg : Zwijsen, 2014. - 20 pagina's : tekeningen ; 22 cm. - (Veilig leren lezen. Kern
8). - Op omslag: Verhalen, en icoon maan en ster. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-816-7
Muis is bijna jarig. Hij wordt zes jaar en wil een feest geven. Muis loopt een
rondje over de boerderij en nodigt al zijn dierenvrienden uit. Dan maakt
hij zijn hele huis schoon, maakt soep en ook nog taart en friet. Dan is Muis
zo moe dat hij in slaap valt. Maar daar komt de visite al… Leuk, eenvoudig
verhaal uit de Sterretjesserie, die bedoeld is voor kinderen die iets meer
tijd nodig hebben om te leren lezen. Het boekje sluit aan bij kern 8 van de
vernieuwde serie Veilig Leren Lezen, na zo’n 21 weken leesonderwijs, AVI-
M3. Vrijwel alle woorden zijn eenlettergrepig, de tekst is gedrukt in een grote
letter en de zinnen beginnen allemaal op een nieuwe regel. Er wordt gebruik
gemaakt van interpunctie. Grappige illustraties in vrolijke, frisse kleuren
beelden het verhaal uit. Door deze combinatie van tekst en beeld is het prima
te volgen voor de jonge doelgroep. Met meelees-cd (ca. 30 min.) waarop het
verhaal op AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar. Redactie

Zie a.i.'s deze week voor nog vijf boekjes
met meelees-cd. Zie a.i.'s AVM deze
week voor de losse cd's.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 21.25
Volgnummer : 14 / 248

2016-13-2435

Schmitz, Jowi • Stan en de negen rovers
Stan en de negen rovers / Jowi Schmitz ; illustraties Hugo van Look. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2015]. - 28 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Leren
lezen met Kluitman). - Met cd.
ISBN 978-90-5529-844-0
Opmerkelijk origineel verhaal met literaire kwaliteit in de 'Leren lezen met
Kluitman'*-serie, die stevig gebonden uitgaven bevat met een rood leeslint
met een plastic poppetje van de hoofdpersoon eraan. Stan is ziek en slap en
zijn ouders laten hem alleen en zijn niet lief. Negen rovers geven afleiding
en graven in de tuin naar hun moeders die liefde kunnen geven. Als Stan
in het ziekenhuis belandt, komen ze een zak vol moederliefde brengen die
Stans ouders ook laat inzien wat hij nodig heeft om beter te worden. Met
grappige taal in een poëtische stijl, steeds in blokjes vierregelig gebroken
rijm (abcb) en bijzonder omgeven met speels geplaatste kleurrijk ingeverfde
krijtpotloodtekeningen, wordt de wereld van Stan geschetst. Het zware
onderwerp is niet meteen begrijpelijk voor de beginnende lezer. Het roept
vragen op en zal met begeleiding het best tot zijn recht komen: bestaan de
rovers alleen in Stans fantasie en valt hij vanwege levensmoeheid op de auto
van de buurman? Spannend, humoristisch en aantrekkelijk boek met een
aanstekelijk roverslied, dat op YouTube te zien en te beluisteren is en waarvan
de tekst achterin op het schutblad staat. AVI-E4. Met meelees-cd (ca. 45
min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 7,5 jaar.
Ellie de Ridder

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
boekjes uit deze reeks, nu met melees-
cd. Zie a.i.'s AVM deze week voor de
losse cd's. MLP.
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 21.75
Volgnummer : 22 / 213
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2016-07-3636 Heruitgave

Smulders, Frank • De ijsboer
De ijsboer / Frank Smulders ; tekeningen van Monica Knaapen ; foto's: Shutterstock.
- 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2014. - 20 pagina's : tekeningen ; 21 cm. - (Veilig leren
lezen. Kern 9). - Op omslag: informatief, en icoon maan, ster. - Met cd.
ISBN 978-90-5529-818-1
Roos heeft zin in ijs. Ze gaat naar de ijsboer. Daar leert ze van alles over ijs en
over smaak. Het is een verhalend en informatief boek uit de reeks Sterretjes,
horend bij kern 9 van de leesmethode Veilig Leren Lezen. In korte zinnen die
steeds met een hoofdletter op een nieuwe regel beginnen, wordt met vooral
eenlettergrepige woorden het verhaal verteld en informatie gegeven, AVI-
M3. De teksten staan in de illustraties, maar in een tekstballon, wanneer Roos
of de ijsboer het zegt. De illustraties zijn deels getekend, maar bevatten ook
kleurenfoto's. Ze geven een leuk en aanvullend beeld. Met meelees-cd* (ca.
25 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
boekjes met meelees-cd. Zie a.i.'s AVM
deze week voor de losse cd's.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 21.25
Volgnummer : 13 / 292

2016-07-3617 Heruitgave

Spronsen, Elisa van • Een boek vol kunst!
Een boek vol kunst! / Elisa van Spronsen ; tekeningen van Sanne Duijf ; foto's:
Bridgeman Art Library, Chazen Museum of Art, University of Wisconsin-Madison,
Hollandse Hoogt, Shutterstock. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2014. - 27 pagina's :
tekeningen ; 21 cm. - (Veilig leren lezen. Kern 11). - Op omslag: informatief, en icoon
maan, ster. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-825-9
Dit eerste leesboekje vertelt het verhaal van Wout. Wout maakt kunst. Dat
wilt Tijn later ook. Daarom komt hij vaak bij Wout. Naast het verhaal krijgt
de lezer informatie over bv. de werkplaats van een kunstenaar, kleuren
mengen en kunst in de oertijd. Het is een verhalend en informatief boek
uit de reeks Sterretjes, horend bij kern 11 van de leesmethode Veilig Leren
Lezen. In korte zinnen die steeds met een hoofdletter op een nieuwe regel
beginnen, wordt met vooral eenlettergrepige woorden het verhaal verteld
en informatie gegeven, AVI-E3. De teksten staan naast de illustraties, maar
in een tekstballon bij een tip van Wout. Het verhaal en de informatie over
kunst worden opgevrolijkt door eenvoudige illustraties in felle kleuren. Voor
beginnende lezers, na ca. 30 weken leesonderwijs, een leuk verhaal over
Wout gecombineerd met goede informatie over kunst. Met meelees-cd* (ca.
35 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
boekjes met meelees-cd. Zie a.i.'s AVM
deze week voor de losse cd's.
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 21.25
Volgnummer : 13 / 293
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2016-09-4287

Till, Jochen • Roofridder Robbie geeft vliegles
Roofridder Robbie geeft vliegles / Jochen Till, Zapf ; Nederlandse vertaling [uit het
Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe,
2016. - 39 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van:
Raubritter Rocko und die verflixte Flugstunde. - München : Tulipan Verlag, ©2013. -
Colofon vermeldt: auteur: Jochen Till en illustraties: Zapf. - Tekst opgemaakt in een
dyslexie lettertype. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-828-0
Roofridder Robbie speelt verstoppertje met zijn beste vriend en knecht
Snotneus. Wanneer Robbie zich wil verstoppen in de hut van de Klusdraak,
treft hij de draak huilend aan. De Klusdraak heeft namelijk geen vleugels,
maar wil heel graag vliegen. De twee jongens gaan vervolgens aan de slag
met geniale ideeën om de draak te helpen. Al blijken niet alle ideeën even
geniaal in uitvoering. Onderdeel van de serie ‘Vaantjes’*, toegankelijke
verhalen voor jonge lezers, in een dyslexievriendelijk lettertype en met
veel illustraties, AVI-E4. Het verhaal is grappig en onderstreept al dan niet
expres het belang van behulpzaamheid jegens de medemens. De positieve
plot gaat gepaard met gedetailleerde tekeningen waarin grapjes verstopt
zitten. Bijvoorbeeld een kat met een ooglapje die op zoek is naar een varken.
Ondertussen verstopt dat varken zich achter werktafels en in kippenhokken.
Zo zien we dezelfde personages terugkeren in de illustraties zonder dat ze
genoemd worden in de tekst. Dit zorgt voor een extra spelelement voor de
jonge lezers. Er zijn ook tekeningen te vinden aan de binnenkant van het
omslag. Een mooi vervolg op 'Roofridder Robbie en het roestige harnas'**.
Met meelees-cd (ca. 40 min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt
voorgelezen. Vanaf ca. 7,5 jaar. Angelique Peters

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de serie 'Vaantjes', met en
zonder meelees-cd. **2015-11-1147
(zonder cd) en 2015-11-1150 (met cd)
(2015/21). MLP.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 25.50
Volgnummer : 16 / 258

2016-07-3620 Heruitgave

Versteeg, Isabel • Pas op, een mop!
Pas op, een mop! / Isabel Versteeg ; tekeningen van Ineke Goes. - 1e druk. - [Tilburg] :
Zwijsen, 2014. - 27 pagina's : tekeningen ; 21 cm. - (Veilig leren lezen. Kern 11). - Op
omslag: moppen, en icoon maan, ster. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-823-5
Oen en Oentje staan centraal in dit moppenboek voor beginnende lezers.
Ze zijn, zoals hun naam al doet vermoeden, niet echt slim. Met uitzondering
van een pagina waarop raadseltjes staan, maken Oen en Oentje onderdeel
uit van alle moppen. Zo eet Oen een pleister omdat hij buikpijn heeft en
breit hij in hoog tempo een sjaal; voordat de wol op is. Op een uitzondering
na beslaat elke mop een enkele pagina. Dit kan in de vorm van een strip
zijn, met tekst in een paginagrote illustratie of in tekstballonnen, AVI-E3.
De kleurenillustraties zijn humoristisch en wat karikaturaal en soms nodig
om de mop te verduidelijken. Bij beginnende lezers zal het zeker aanslaan
en het lezen stimuleren. Boek uit de serie Sterretjes van de methode Veilig
Leren Lezen dat geschikt is voor kinderen die wat meer tijd nodig hebben
om te leren lezen. Achter in het boek stellen de schrijfster en illustrator zich
in woord en beeld aan de lezer voor. Op het omslag Oen, Oentje en een
springende kikker. Met meelees-cd* (ca. 20 min.) waarop het verhaal op AVI-
niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 6,5 jaar. Stefan Rovers

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
boekjes met meelees-cd. Zie a.i.'s AVM
deze week voor de losse cd's.
Genre : hu
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 21.25
Volgnummer : 13 / 298
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2015-43-3035

Sikkel, Manon • De honing en de honingin
De honing en de honingin / Manon Sikkel ; met tekeningen van Jeska Verstegen. -
1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2016. - 58 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. -
(Toneellezen)
ISBN 978-90-487-2944-9
Op Koningsdag gaat Lien, de dochter van de koning, naar school. Daar
is iedereen verkleed als prinses, alleen Lien niet. Maar zij is prinses, ook
al geloven de andere kinderen dat niet. Totdat de koning en koningin de
school bezoeken en ze de hele klas meenemen naar het paleis. Een verhaal
geschreven in de vorm van een toneelstuk. Door de rollen te verdelen kunnen
twee, drie of vier kinderen steeds een stukje tekst voorlezen. Er staan ook
regie-aanwijzingen in, die niet altijd even duidelijk zijn. Met name wanneer er
uitgelegd wordt welke stukjes er voorgelezen moeten worden, als je met zijn
tweeën bent. De tekst, geschreven op niveau AVI-E3, is vlot leesbaar zonder
moeilijke woorden, qua begrip of leestechniek. De illustraties vormen een
leuke aanvulling. Op de schutbladen staan alle hoofdpersonen afgebeeld. Een
humoristisch verhaal om samen te lezen, waarbij het grappig is dat Lien in
plaats van de k een h zegt. Vanaf ca. 6,5 jaar Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit de serie 'Toneellezen'.
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 16 / 250

2015-43-3082

Winsemius, Chris • Tent in de storm
Tent in de storm / Chris Winsemius ; met tekeningen van ivan & ilia. - 1e druk. -
Tilburg : Zwijsen, 2016. - 59 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Toneellezen)
ISBN 978-90-487-2945-6
Tom en zijn hond Bas vervelen zich. Maar Daan, die op het dak sax zit te
spelen, wil niet met hen spelen. Dan ziet Bas een groot geel pak. Als Tom
het lint verwijderd, ontstaat een tent. Buurman Niek waarschuwt hem dat
er storm komt en dat de tent vastgezet moet worden, maar Tom is daar te
laat mee. Ineens is de tent verdwenen, en Daan ook. Waar zijn ze gebleven?
Eersteleesboekje uit de serie ‘Toneellezen’*, waarbij twee lezers steeds de
rollen van de verschillende personages lezen. Deze personages worden op de
schutbladen van het boekje geïntroduceerd. Het verhaal is geschreven zonder
hoofdletters, op niveau AVI-M3. Het is is niet heel interessant en ook niet echt
spannend, de vrolijk gekleurde illustraties voegen er ook niet veel aan toe.
Dat buurvrouw An slechthorend waardoor soms een misverstand ontstaat
maakt, het verhaal nog enigszins aardig. In de tekst staan sommige woorden
vet of cursief gedrukt om aan te geven dat deze harder moeten worden
uitgesproken. In het voorwoord wordt de lezer aangeraden te spelen met zijn
stem bij het voorlezen, als in een toneelstuk. Vanaf ca. 6 jaar. Toin Duijx

*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit de serie 'Toneellezen'.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 16 / 265
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2015-50-1674

Grote • Het grote voorleesboek voor rond de 7 jaar
Het grote voorleesboek voor rond de 7 jaar / samenstelling: Marie Lotte Hagen. -
Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2016]. - 232 pagina's : gekleurde illustraties ; 25
cm. - Titel op Franse titelpagina: Het grote voorleesboek voor rond de zeven jaar. - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-90-216-7550-3
Na de grote voorleesboeken voor rond de vier, vijf en zes jaar is er nu
een ‘schatkist vol voorleesverhalen’, voor kinderen rond de zeven jaar.
Een veelheid van bekende en minder bekende hoofdrolspelers komen
als in een optocht voorbij… Pippi Langkous gaat boodschappen doen,
Jan schrijft een boek over zichzelf, Kikker en Pad vieren Kerstavond, het
welkomstproject van Mees Kees, een valstrik voor Erge Ellie en nare Nellie
én Haas (van Hanna Kraan) die heel lang afwezig is. Alle voorleesverhalen
hebben als kern herkenbare thema’s uit de belevingswereld van jonge
kinderen, vermengd met een scheut humor, actie, wensdromen, feiten en
fantasie. Ieder verhaal bevat de originele tekeningen, soms nieuw en (nog)
onbekend, soms al bekend bij generaties (voor)lezers. Mooie uitgave die in
geen enkele (school)bieb mag ontbreken – voorlezen als ‘boekpromotie en
leesplezier’, ook als je de start met zelf lezen al hebt gemaakt. Vanaf ca. 6
jaar. Hannelore Rubie

Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 18 / 204

2015-46-5498

Yoshitake, Shinsuke • Is het een appel?
Is het een appel? / Shinsuke Yoshitake ; vertaling [uit het Engels naar het
oorspronkelijke Japans] Rindert Kromhout. - Houten : Van Goor, [2016]. - 30 pagina's :
gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: Ringo kamo shirenai. - Tokyo, Japan :
Bronze Publishing Inc, ©2013.
ISBN 978-90-00-34886-2
Een jongen komt thuis van school en ziet een appel op tafel liggen.
Maar is dat ronde rode ding wel een appel? Hoe weet je dat? Misschien
is het wel een opgerolde rode vis, een machinaasappel of een ei met
een vreemd wezentje erin? Wie weet is het een planeet met heel kleine
klokhuiskabouterbewoners. Hoe kwam de appel op de tafel of is het misschien
oma die zich heeft vermomd? Innemend en vindingrijk prentenboek met
een graphic novelachtige sfeer. In de prenten, zowel bladvullend als in
stripkaders, spelen zwarte lijnen de hoofdrol ondersteund door een paar
kleuren (rood, geel, taupe, roze, kaki); ze staan bol van details en humor. De
tekst, in de ik-vorm, is kort en doeltreffend, in en om de illustraties geplaatst
in een handschrift-lettertype. Het omslag heeft een quasiwetenschappelijke
uitstraling, waarop de appel en titel in glimmende lak zijn gedrukt. De
Japanse bekroonde illustrator blinkt uit door zijn tekentalent te mengen met
ongekende fantasie, gevatheid en plezier. Aanstekelijk origineel prentenboek
dat een genot is voor je ogen en waar je hoofd van open gaat. Vanaf ca. 6
jaar. Eva Kramer

Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.99
Volgnummer : 19 / 234
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2016-01-5307

Pelt, Lizzy van • Uil gaat uit fietsen en waarom oom Vivant
zich losmaakt van aardse zaken
Uil gaat uit fietsen en waarom oom Vivant zich losmaakt van aardse zaken / Lizzy
Koppe-van Pelt ; illustraties Annie Meussen. - [Zuid-Beijerland] : SpecialBooX, [2016]. -
260 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm
ISBN 978-94-916626-9-0
Mooi vormgegeven dichtbundel met, zoals de auteur schrijft 101 verzen ‘voor
kinderen van 1-101 jaar’. Een breed scala aan onderwerpen en belevenissen
komt aan de orde: het weer, gevoelens, feesten (zoals het Suikerfeest),
dromen, familie, toveren, fantasieën, diverse dieren, gedachten, natuur
en karaktereigenschappen. Het is leuk om er één per dag voor te lezen.
Dat levert poëzieplezier op voor meer dan drie maanden. De auteur is
overduidelijk geïnspireerd door het werk van Annie M.G. Schmidt. Het werk
ademt haar sfeer. Alle gedichten zijn afzonderlijk van elkaar te lezen. In de
inhoudsopgave staan alle titels. Het zijn vertederende, woordenschatrijke
gedichten van één tot drie pagina’s. De tekst heeft regelmatig een diepere
laag door bijvoorbeeld woordspelingen: op het strand wordt een schatkist
gevonden met op de bodem ervan ‘een woordenschat van duizend woorden’.
Bij elk gedicht is minstens één vrij traditionele illustratie opgenomen, veelal
paginagroot. Het betreft fijne, luchtige illustraties in gouache. Er worden
verschillende rijmschema’s gebruikt zoals aabccb/abcb/aabb/abab en aabc.
Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Jos Weinberg

SISO : AJ Nederlands 875
PIM : 26 Gedichten en Versjes
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 18 / 255
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2016-09-4957 Heruitgave

Dahl, Roald • The Enormous Crocodile
The Enormous Crocodile / Roald Dahl ; illustrated by Quentin Blake. - UK : Puffin,
2016. - 58 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - Oorspronkelijke uitgave: London :
Jonathan Cape Ltd, 1978.
ISBN 978-0-14-136551-0
Heerlijk (voorlees)verhaal van beroemde kinderauteur Roald Dahl, eenvoudig
maar doeltreffend en onovertroffen geïllustreerd door Quentin Blake. De
reuzenkrokodil heeft zin in kindertjes en onderneemt een tocht door de jungle
naar het dorp. Hij jaagt allerlei dieren (een olifant, een aap, etc.) de stuipen
op het lijf met zijn hongerige plan. In het dorp aangekomen bedenkt hij
allerlei listen om de kinderen te kunnen verorberen. Hoewel oorspronkelijk
uit 1978 heeft dit tijdloze verhaal nog niets aan kracht ingeboet. De
reuzenkrokodil is heerlijk vals, zijn plannetjes listig, de redding van de
kinderen vol humor en de krokodils einde verdiend (absurd) verschrikkelijk.
De uitgebreide illustraties maken het boek geschikt om voor te lezen, maar
door de vele illustraties is het ook makkelijk en uitnodigend voor kinderen
om zelf te lezen. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar, ook
voor iets oudere Nederlandse kinderen die al vroeg met Engels zijn begonnen.
T.M. Bauduin

Genre : engegr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 7.25
Volgnummer : 22 / 252

2016-03-0573

Duddle, Jonny • The Jolley-Rogers and the monster's gold
The Jolley-Rogers and the monster's gold / Jonny Duddle. - London : Templar, 2015. -
158 pagina's : zwart-wit illustraties ; 19 cm
ISBN 978-1-78370-445-3
Matilda vist een fles op. Daarin zit een schatkaart die verwijst naar een
grote piratenschat. Samen met haar piratenvrienden De Jolley-Rogers gaat
ze op zoek. Een geheimzinnige violist geeft in liedjes aanwijzingen. Als de
houten poot van opa kapot gaat, worden ze gevangengenomen op een
eiland. Maar daar krijgen ze ook de tip hoe het monster te verslaan dat de
enorme piratenschat bewaakt. Ook dit derde piratenverhaal over de vrolijke
en tamelijk onschuldige piratenbende De Jolley-Rogers, zit weer vol grappen
en grollen. Het leuke avontuur is heel fantasievol verteld en daarom erg leuk.
Komische zwart-witillustraties vullen het verhaal aan. Omdat veel piratentaal
in een soort dialect wordt verteld, is het wellicht niet altijd even makkelijk
voor de doelgroep. Voor wie Engels niet de eigen taal is, ligt de leeftijd hoger.
De vele dialogen en de combinatie van taal en illustratie maakt het evenwel
toegankelijk genoeg. Vanaf ca. 8 jaar. Ook leuk voor iets oudere Nederlandse
kinderen die al vroeg Engels leren. Mac Steenaart

Genre : engeav
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 19 / 256
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2016-08-3843

Hale, Shannon • The princess in black and the hungry bunny
horde
The princess in black and the hungry bunny horde / Shannon Hale & Dean Hale ;
illustrated by LeUyen Pham. - First edition. - Sommerville, Massachusettes :
Candlewick Press, 2016. - 85 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (The princess in
black ; 3)
ISBN 978-0-7636-6513-5
Als de ring van prinses Magnolia een monsteralarm laat horen, moeten zij en
haar eenhoorn een heerlijke brunch missen met prinses Sneezewort. Via de
verborgen grot veranderen ze in 'Princess Black' met haar 'pony Blacky' en
gaan ze op weg naar de monsters. De monsters blijken echter schattige roze
konijntjes te zijn en de prinses is helemaal vertederd. Maar schijn bedriegt.
Derde zelfstandig te lezen deel uit de serie 'The princess in Black'* waarin
Blacky een duidelijke hoofdrol heeft en 'kwaad' bestrijdt met praten in plaats
van met vechten. Leuk sprookjesachtig verhaal met veel humor. Vrij groot
lettertype met kleurrijke, gedetailleerde illustraties. Boekje is een soort
overgang van prentenboek naar zelf lezen. Voor jonge Engelstalige lezers
of voor Nederlandse kinderen die al vroeg Engels leren. Vanaf ca. 7 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer

*'The princess in black and the perfect
princess party' (deel 2), 2015-44-4032
(2016/08).
Genre : engesk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 22 / 255

2016-08-3851

Hoban, Russell • The twenty-elephant restaurant
The twenty-elephant restaurant / Russell Hoban & Quentin Blake. - London : Walker
Books, 2015. - 45 pagina's : gekleurde illustraties ; 19 cm. - Colofon vermeldt: text
Russell Hoban en illustrations Quentin Blake. - Oorspronkelijke uitgave: London :
Jonathan Cape Ltd, 1980.
ISBN 978-1406343854
Een man besluit als gevolg van een wiebelende tafel een restaurant
te bouwen waar olifanten op de tafels dansen, het eten serveren
en de boekhouding doen. Russel Hoban schrijft zowel kinder- als
volwassenenliteratuur, ontving voor beide al meerdere prijzen en geniet een
grote achterban aan fans. Enkele van zijn werken zijn als theaterstukken
opgevoerd, waarvan er ook een werd verfilmd. Regelmatig worden zijn
boeken geïllustreerd door Quentin Blake, bekend van vele illustraties
voor Roald Dahl. Samen brengen zij hier een schitterend verhaal met een
ingenieus opgebouwde structuur, een komische stijl en een creatieve,
fantasierijke inhoud die steeds onverwachte, verrassende wendingen geeft.
De stijl is makkelijk te volgen en vrolijk, doch volwassen en licht filosofisch
van aard en heeft in de verte iets weg van die van Toon Tellegen. Het
verhaal zet de lezer aan het denken. Er is geen punt te vinden waar iets op
aangemerkt kan worden. Het boek is gericht op een kinderpubliek vanaf ca.
6 jaar, maar is ook leuk voor oudere Nederlandse kinderen die al vroeg met
Engels zijn begonnen. E. Miranda

Genre : enge
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 21 / 234
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2016-09-4964

Mack • All about the weather
All about the weather / Mack ; translated from the Dutch by Clavis Publishing. -
First edition. - New York : Clavis, [2016]. - 74 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 27 cm. - (Mack's world of wonder). - Vertaling van: Meer over het weer. -
Amsterdam : Clavis, ©2015. - (Wondere wereld).
ISBN 978-1-60537-262-4
Kijk eens naar buiten… Hoe is het weer vandaag? Schijnt het zonnetje
of stormt het misschien? Vriest het dat het kraakt of hangen er donkere
wolken in de lucht? Het weer kan heel divers zijn. Met behulp van dit
boek lees en leer je er bijna alles over! Het is ingedeeld in vier thema’s:
wind en regen, kou en warmte, wolken en licht, meer over het weer. Elk
thema is verdeeld in diverse deelonderwerpen. Zo is er bij ‘Wolken en licht’
aandacht voor bijvoorbeeld schapenwolken, bliksem en de regenboog. Elk
onderwerp is uitgewerkt op een dubbele pagina. De bladzijden zijn telkens
op dezelfde manier vormgegeven: links zien we een grote kleurenfoto met
een informatieve tekst. Rechts staat een kleurenfoto gecombineerd met
grappige, getekende illustraties, een feitje en een denkvraag. De teksten zijn
eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen; ze sluiten aan bij de jonge doelgroep.
Deze leerzame en zeer aantrekkelijke uitgave (vierkant formaat) uit de reeks
‘Mack's world of wonder’ zou op geen enkele basisschool mogen ontbreken.
Ook geschikt voor thuis. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
S. Mulders

SISO : AJ 555
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 21.95
Volgnummer : 16 / 293

2016-08-3849

Mould, Chris • The great drain escape
The great drain escape / Chris Mould. - London : Hodder Children's Books, a division
of Hachette Children's Group, 2016. - 129 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. -
(Pocket pirates). - Omslag vermeldt: Tiny pirates on big adventures.
ISBN 978-1444923681
De piepkleine piraten Captain Crabsticks, Old Uncle Noggin en de jonge
Button en Lily verlaten in dit tweede deel uit de reeks 'Pocket pirates'* hun
stoffige flessenschip in een rommelwinkel, op zoek naar eten. Ze rollen
van het ene in het andere lachwekkende probleem, doordat de wereld
om hen heen in verhouding zo groot is (van één regendruppel raken ze al
doorweekt). Het verhaal leest vlot weg door de beeldende beschrijvingen.
De figuren spreken een piratentaaltje en vloeken in zelfverzonnen, grappig
klinkende scheldwoorden. Daarmee doet het boek denken aan Janet Foxley’s
prijswinnende 'Muncle Trogg' (2011). Qua sterkte van de verhaallijn doet dit
verhaal daar wel iets voor onder, aangezien sommige problemen zichzelf door
toeval oplossen. Op bijna iedere spread is een illustratie te zien, gemaakt
met zwarte pen in een krasserige stijl. Daarop zijn de typisch uitziende
piraten afgebeeld tijdens hun actiemomenten, vaak met een klein stukje van
hun omgeving erbij. Ook daarin wordt hun klein-zijn benadrukt. Voorlezen
vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar, en voor iets oudere Nederlandse
kinderen. Nathalie Bierhuizen

*'The great cheese robbery',
2015-39-1364 (2015/52).
Genre : engeav
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 8.95
Volgnummer : 21 / 237
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2016-07-2935

Ridder, Isabelle de • Ramadan en Suikerfeest
Ramadan en Suikerfeest / Isabelle de Ridder ; tekeningen: Annette Links ; redactie
Minke van Dam, Marian van Gog, Isabelle de Ridder. - Groningen : Noordhoff Uitgevers,
[2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]173). - Colofon
vermeldt: 0/16.
ISBN 978-90-01-84119-5
In dit deel uit de bekende informatieve serie 'De kijkdoos'* komen diverse
aspecten van de maand ramadan aan de orde: de islam als geloof, wat vasten
inhoudt, de betekenis van de maand voor het gezin en de viering van het
afsluitende feest. Dat gebeurt volgens een vast stramien: na een kijkplaat
volgen op steeds twee pagina’s duidelijk afgebakende hoofdstukken met links
een zelf te lezen tekst en rechts een langere tekst die zelf te lezen of voor te
lezen is. Op de laatste bladzijde komen de belangrijkste woorden terug. Een
ander belangrijk kenmerk zijn de grote foto’s en gekleurde tekeningen. De
tekst is zeer helder opgebouwd en geschreven en getuigt van gedegen kennis
van het onderwerp. Wat jammer is, is dat het gezin van Abbas en zijn zusje op
de foto’s centraal lijkt te staan, maar halverwege het boek komen er andere
namen voor en is het gezin niet meer te herkennen. Verder is de benaming
‘Suikerfeest’ niet echt verkeerd en in Nederland inmiddels ingeburgerd, maar
het blijft wel een met name door Turkse moslims gebruikte term. Geslaagd
deel uit de serie 'De Kijkdoos' voor gebruik op diverse scholen: ter informatie
voor niet-moslimkinderen en ter herkenning voor moslimkinderen. Voorlezen
vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. K. Woets

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen. MLP.
SISO : AJ 217.3
PIM : 27 Religie
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.69
Bijzonderheden : J4/J3/
Volgnummer : 17 / 274

2015-30-2446

Hartman, Bob • Vertelbijbel
Vertelbijbel / geschreven door Bob Hartman ; gei͏̈llustreerd door Krisztina Kállai Nagy ;
vertaald [uit het Engels] door Van den Berg-Goddijn Vertalingen. - [Amsterdam] : Ark
Media, [2016]. - 63 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: The Lion
storyteller book of parables. - Oxford : Lion Hudson plc., ©2015.
ISBN 978-90-338-3292-5
Het vertellen in gelijkenissen is een Joodse manier om een boodschap aan
het gehoor over te brengen. Jezus was hierin een meester. Zijn gelijkenissen,
bewaard in het Nieuwe Testament, zijn wereldbekend geworden, ook buiten
de kerk. In dit keurig vormgegeven boek vindt men een navertelling van 27
gelijkenissen van Jezus, bedoeld om voor te lezen. Met achterin verteltips
voor de voorlezers van een groep, voor elke gelijkenis één. De Amerikaanse
auteur, predikant, heeft zich toegelegd op het vertellen van verhalen aan
een wisselend publiek en dit is goed te merken aan de tekst van dit boek.
De verhalen zijn er duidelijk op gericht om te worden voorgelezen en
geven de voorlezer gelegenheid om breed uit te halen. Elk verhaal is twee
pagina’s groot en rijkelijk geïllustreerd met kleurrijke prenten, die de tekst
ondersteunen. Ze zijn gericht op een jeugdig publiek en tonen vrolijk en
speels maar doen vrij plat aan. Opvallend is dat de meeste gezichten zich
richten tot de (voor)lezer. De oorspronkelijke boodschap van de gelijkenissen
komt goed over zonder dat er te veel uitleg wordt toegevoegd, waardoor
de uitwerking van de gelijkenissen zou zijn verstoord. De 'Vertelbijbel' uit
2008 heeft een andere inhoud. Voorlezen aan kinderen van ca. 5 t/m 8 jaar.
Prof. dr. K.A.D. Smelik

*2009-09-0302 (2009/09), uitgave
met dezelfde titel maar maar met een
andere inhoud!
SISO : AJ 227.4
PIM : 27 Religie
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 22 / 232
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2015-50-3261

Liukas, Linda • Hello Ruby
Hello Ruby : een avontuurlijk sprookje over programmeren / Linda Liukas ; vertaling
[uit het Engels]: Ronald Schrijber ; redactioneel advies: Sjoerd Dirk Meijer. -
Amsterdam : Uitgeverij Nieuwezijds, [2016]. - 112 pagina's : gekleurde illustraties ; 25
cm. - Vertaling van: Hello Ruby, adventures in coding. - New York : Feiwel and Friends,
2015.
ISBN 978-90-5712-462-4
Het is bijzonder ambitieus om kinderen vanaf ca. 5 jaar via een verhaaltje te
leren om zodanig te denken dat het gedachtepatroon van een programmeur
ontstaat. Het levert een bijzonder boek op van de jonge schrijfster Liukas. De
roodharige Ruby leert in elk hoofdstuk nieuwe vriendjes kennen die ze helpt
met taken of problemen. De hoofdstukken zijn kleurrijk vormgegeven en de
illustraties zijn vrij aantrekkelijk maar ogen soms wat houterig. Elk hoofdstuk
is gekoppeld aan een hoofdstuk uit het activiteitenboek, dat halverwege het
boek begint. Bij die activiteiten worden verhaalelementen verder uitgewerkt
door spelletjes en puzzels te presenteren die kinderen leren gericht te
denken. Opvallend is de hoeveelheid eigen creativiteit die kinderen mogen
inzetten. Creativiteit die uiteindelijk nodig is om computerprogramma’s te
kunnen verzinnen. Het daadwerkelijke programmeren is uiteraard nog een
brug te ver, maar er wordt wel voorwerk gedaan. Zelfs als programmeren
niet als uiteindelijke doel wordt gezien, is deze vorm van hersensport een
welkome aanvulling op het schoolwerk. Vooral ook omdat het nergens
als schoolwerk voelt. Bevat een introductie en informatiekaders voor
volwassenen, een woordenlijst en een website helloruby.nl. Onder begeleiding
vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. Gerben Pelgrom

SISO : AJ 415.4
PIM : 01 Geestelijk leven
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 17.95
Volgnummer : 22 / 233

2015-34-4531

Weiss, Nancy • MeCards4Kids™
MeCards4Kids™ : zelfiekaarten maak je zo! / Nancy Weiss en Jane Raphael ;
Nederlandse vertaling [uit het Engels]: Adrie Beyen. - Geesteren : A3, [2016]. - 96
pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: How to make MeCards4Kids™,
creative expression for children and the grown-ups in their lives. - Santa Cruz, USA :
Hanford Mead Publishers, Inc., ©2013. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-915572-5-5
In dit vierkante boek wordt beschreven hoe je 'zelfiekaarten' (MeCards)
kunt maken. Zo'n kaart bestaat uit een kartonnetje met een combinatie
van foto's en plaatjes uit tijdschriften, waar je vervolgens een gedicht over
schrijft. Allereerst zien en lezen we hoe kinderen van 4-10 jaar in stapjes
een collage opbouwen, ondersteund met deelfoto's en voorbeeldkaarten.
Daarna wordt ingegaan op het gedicht; in 17 zinnen met een vast begin
verwoorden kinderen het verhaal van en hun gevoelens bij de collage.
Achterin staat achtergrondinformatie voor opvoeders voor zowel individueel
als groepsgebruik. Deze manier van collages maken is afgeleid van het
SoulCollage-proces* (zielenkaarten). Door het maken van collages kunnen
kinderen hun gevoelens, dromen en fantasie visualiseren, benoemen en er
aan werken. Het kleine formaat zorgt ervoor dat elke kaart maar een thema
heeft, waardoor ze leren hun aandacht op één ding te focussen. Het is een
leuke, verfrissende manier om via zelfiekaarten met jezelf aan de slag te
gaan. Wel wordt sommige informatie veelvuldig herhaald en is er relatief veel
ruimte voor de gedichten. Voor school, thuis of naschoolse opvang. Onder
begeleiding vanaf ca. 4 t/m 12 jaar. I. de Jong-Smoor

*zie de uitgave 'SoulCollage®:
werken met je eigen zielenkaarten',
2014-29-3589 (2015/08), alleen voor V
aangeboden.
SISO : J 433.9
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 20.00
Volgnummer : 22 / 236
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2016-07-2936

Gog, Marian van • Logeren
Logeren / Marian van Gog ; tekeningen: Eefje Kuijl ; redactie Minke van Dam, Marian
van Gog, Isabelle de Ridder ; foto's Frank Broekhuizen. - Groningen : Noordhoff
Uitgevers, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ;
[N]174). - Colofon vermeldt: 0/16.
ISBN 978-90-01-84120-1
Deel over logeren uit de serie 'De kijkdoos'*, een serie informatieve boeken
met een breed scala aan onderwerpen, herkenbaar uit de omgeving van het
jonge kind. In tien hoofdstukken wordt ingegaan op vragen als: is logeren
leuk, wat neem je mee en is het anders dan thuis? Het onderwerp wordt
ingeleid met een tekstloze strip waarin een logeerpartij is uitgebeeld. Op de
linkerpagina staat steeds een grote kleurenfoto van eerst een meisje (Liz) en
daarna een jongen (Luuk) die respectievelijk uit logeren gaan bij oma en een
vriend, met daarboven een gekleurd kader. Hierin staan enkele regels tekst
in een heel grote schreefloze letter. Op de rechterpagina's zijn een of meer
kleurrijke tekeningen opgenomen en een langere tekst met meer informatie
in een vrij grote schreefloze letter. Beide teksten, in korte zinnen en in de
tegenwoordige tijd, zijn geschikt om zelf te lezen en om voor te lezen. 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. Ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben
met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit deze omvangrijke serie.
MLP.
SISO : AJ 492
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.69
Bijzonderheden : J4/J3/
Volgnummer : 17 / 275

2015-31-2968

Hédelin, Pascale • Grote dino's voor kleine speurneuzen
Grote dino's voor kleine speurneuzen / Pascale Hédelin ; illustraties Didier Balicevic,
Robert Barborini, Benjamin Bécue, Sylvie Bessard ; vertaling [uit het Frans]: Gretel
Schoukens. - Eerste druk. - [Kalmthout] : Abimo, september 2015. - 94 pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - Vertaling van: Les dinosaures. - Toulouse : Éditions
Milan, ©2012. - (Mes années pourquoi). - Met register.
ISBN 978-94-623-4416-7
Een kleurrijke encyclopedie over dinosauriërs met vier hoofdstukken:
Verschillende soorten dino’s, De beroemdste dino’s, Het leven van dino’s
en De wereld zonder dino’s. Na elk hoofdstuk twee pagina’s ‘Spelen met
dino's’ waar de gelezen kennis geoefend of getest wordt. Op iedere spread
een korte tekst in grote letters van hooguit drie regels en veel illustraties
(strak, kleurrijk, duidelijk) met bijschrift. Rechts staat in een gekleurd
kader een vraag met antwoord, in korte en langere tekst met illustraties.
Achterin verschillende geheugensteuntjes: een tijdlijn, dino’s in alle maten
(afgebeeld in verhouding tot de mens), recordhouders bij dino’s (de zwaarste,
de grootste), de wereld van dino’s (laat zien waar op aarde restanten van
dino’s zijn gevonden), andere dieren die in dezelfde periode leefden en
een trefwoordenlijst. In een kader in de inhoudsopgave staan richtlijnen
voor ouders over hoe ze hun kinderen met het boek kunnen helpen. De
encyclopedie doet door alle onderdelen wat schools aan, maar kan aan de
andere kant geheel naar eigen wens gebruikt worden. Door de opzet en
vriendelijke uitstraling een leuke toevoeging aan de boeken over dino's die er
al zijn. Samen bekijken vanaf ca. 6 jaar, zelfstandig vanaf ca. 8 t/m 10 jaar.
Isabelle de Ridder

SISO : J 576
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 13 / 315
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2016-07-2937

Gog, Marian van • In de zomer
In de zomer / Marian van Gog ; tekeningen: Jan Lieffering ; redactie Minke van Dam,
Marian van Gog, Isabelle de Ridder. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2016]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]175). - Colofon vermeldt:
0/16.
ISBN 978-90-01-84121-8
Deel over de zomer uit de serie 'De kijkdoos'*, een serie informatieve boeken
met een breed scala aan onderwerpen, herkenbaar uit de omgeving van het
jonge kind. In tien hoofdstukken wordt ingegaan op de leuke en minder leuke
kanten van de zomer en het verschil met de andere seizoenen, wat er in de
natuur allemaal gebeurt en op vakantie gaan. Het onderwerp wordt ingeleid
met een getekende kijk- en praatplaat van een recreatieplek in de natuur.
Op de linkerpagina staat steeds een grote kleurenfoto van veelal kinderen
die buiten spelen, met daarboven een gekleurd kader. Hierin staan enkele
regels tekst in een heel grote schreefloze letter. Op de rechterpagina's zijn
een of meerdere kleurrijke tekeningen opgenomen en een langere tekst met
meer informatie in een vrij grote schreefloze letter. Beide teksten, in korte
zinnen en in de tegenwoordige tijd, zijn geschikt om zelf te lezen en om voor
te lezen. 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. Ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite
hebben met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit deze omvangrijke serie.
MLP.
SISO : AJ 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.69
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 17 / 276

2015-36-5223

De la Bédoyère, Camilla • Mijn mama en ik
Mijn mama en ik / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Bianca
Mastenbroek ; eindredactie en bewerking: Gerard van de Garde. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 25 cm. - (Mamadieren en papadieren). - Vertaling van: Mum. - London :
QED Publishing, ©2014. - (I love).
ISBN 978-94-617-5411-0
Bijna vierkante uitgave waarin op een lieve, invoelende manier wordt verteld
over moederdieren en hun jonkies. In elk hoofdstukje is het jong aan het
woord: het zegt iets tegen zijn moeder. Hieruit blijkt grote affectie. We zien
vertederende tafereeltjes van o.a. de koala, het jachtluipaard, de dolfijn,
het nijlpaard, de olifant, de ijsbeer en de luiaard. Elk hoofdstuk beslaat
een dubbele bladzijde. Een grote kleurenfoto van moeder en jong trekt
de aandacht. De tekst staat ernaast in een grote letter. Deze tekst begint
met de uitspraak van het jong – bijvoorbeeld: ‘Ik hou zoveel van je mama!
Ik wil de hele dag met je knuffelen!’ Daarna volgt een kort, begrijpelijk
informatieblokje over het leven en de gewoonten van dit dier. Achterin
staan enkele eenvoudige opdrachten, zoals een mooie tekening voor je
moeder maken. De oorspronkelijk Engelstalige uitgave (2014) is vertaald in
aansprekend Nederlands. Het boek kent zijn pendant in het deeltje 'Mijn papa
en ik'* uit de serie 'Mamadieren en papadieren'. Vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 7 jaar. Mart Seerden

*zie a.i.'s deze week.
SISO : AJ 592.3
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.00
Volgnummer : 16 / 273
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2015-36-5225

De la Bédoyère, Camilla • Mijn papa en ik
Mijn papa en ik / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Bianca
Mastenbroek ; eindredactie en bewerking: Gerard van de Garde. - Etten-Leur : Corona,
Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
25 cm. - (Mamadieren en papadieren). - Vertaling van: Dad. - London : QED Publishing,
©2014. - (I love).
ISBN 978-94-617-5412-7
Ontdek hoe papadieren voor hun kleintjes zorgen en hun jonkies beschermen.
Zoals bijvoorbeeld vader keizerspinguïn die in de barre kou voor de eieren
zorgt en op de kuikens past, papa kikker die de kikkervisjes in zijn keel
bewaart om ze te beschermen tegen roofdieren en vader zwaan die de
pasgeboren kleintjes op zijn rug draagt. In totaal komen veertien mannelijke
dieren met hun kroost in beeld. De vertederende close-up kleurenfoto’s
beslaan telkens driekwart van een dubbele pagina en tonen leuke en
soms opmerkelijke momenten van dierlijk samenzijn. De begeleidende
tekst bestaat uit twee delen. Allereerst een tweetal eenvoudige zinnen
in grote vetgedrukte letters, waarin het jonge dier zelf aan het woord is.
Bij de slapende leeuwen bijvoorbeeld: 'Ik kan niet slapen, papa. Je snurkt
zo hard! De tweede tekst in een kleinere letter geeft beknopte informatie
over het dier op de kleurenfoto. De achtergrond in zachte kleuren met een
vage afdruk van diverse patronen doet rustig aan. Achterin staan enkele
eenvoudige opdrachten, zoals je vader een dikke knuffel geven. Deel uit de
serie ‘Mamadieren en papadieren’, waarin ook een uitgave verscheen over
'Mijn papa en ik'*. Geschikt om voor te lezen vanaf ca. 4 jaar en zelf te lezen
vanaf ca. 7 jaar. S.E. van Zonneveld

*zie a.i.'s deze week.
SISO : AJ 592.3
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.00
Volgnummer : 16 / 274

2015-51-3884

Heapy, Teresa • Kleurencodes in de natuur
Kleurencodes in de natuur / Teresa Heapy ; vertaling [uit het Engels]: Anja De
Lombaert ; bewerking en eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (In de roos ;
1). - Vertaling van: Colour codes. - Oxford : Oxford University Press, ©2014. - Met
register.
ISBN 978-94-617-5445-5
Planten en dieren brengen met kleuren vaak een bepaalde boodschap over.
Ze gebruiken ze bv. om op te vallen of juist te camoufleren. In deze handzame
wordt hiervan op elke bladzijde een voorbeeld gegeven. Zo zien we dat
koraalriffen omgeven worden door helder water waardoor de dieren goed
zichtbaar zijn. En dat roofdieren bij het jagen niet mogen/willen opvallen in
hun omgeving. Er is gebruikgemaakt van icoontjes voor bv.: opvallen, lekker
hapje en op jacht. Aantrekkelijke en kleurrijke lay-out met op elke bladzijde
een paginagrote kleurenfoto van een dier, met vaak een verklarend woord
daarbij als oog of camouflage. In de illustratie staat een tekst van twee tot
vier zinnen en soms een weetje in een kader. De grote vetgedrukte titels
en de teksten in grote letters zijn duidelijk en goed leesbaar. Achterin staan
een woordenlijst en register. Verder worden enige verwerkingstips en een
doetip gegeven voor opvoeders. De serie ‘In de roos’* is een (vertaalde)
serie boeken, die afhankelijk van de kleur, geschikt is voor een oplopende
doelgroep van 7- tot 11-jarigen. In de delen komen zeer uiteenlopende
onderwerpen aan bod. Vanaf ca. 8 jaar, ook geschikt voor iets oudere
kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie. In a.i.-week 18
zijn ook vijf delen aangeboden. De delen
zijn verschillend qua o.a. niveau; zie ook
de mededelingen. MLP.
SISO : J 593
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 15.00
Volgnummer : 19 / 246
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2015-50-2402

Benefield, James • Vleeseters
Vleeseters / James Benefield ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
eindredactie: Corian Linnemans. - [Etten-Leur] : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (wat dieren eten!). - Vertaling
van: Carnivores. - Capstone Global Library Limited, ©2015. - (What animals eat). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5398-4
In dit deel uit de subserie ‘Wat dieren eten’* van ‘Mijn eerste docu-boek’
worden dieren besproken die vooral vlees eten. Wat vleeseters zijn, of ze
zelf hun prooi doden, hoe ze voedsel vinden, waar vleeseters leven, al deze
thema's komen aan de orde. Ook is er kort aandacht voor de relatie tussen
mens en vleeseters. Elk thema, met eigen kop, beslaat een dubbele pagina.
De informatie is beknopt. Op elke pagina staat een grote kleurenfoto met
een begeleidende tekst van twee tot vier regels in een vrij groot lettertype.
De dierkeuze varieert van een otter tot een koningscobra, lantaarnvis en
havik. Het geeft een goede indruk van het hele, zeer gevarieerde dierenrijk.
Het taalgebruik (je-taal) is eenvoudig, afgezien van soms erg lange zinnen.
Moeilijke woorden staan vetgedrukt en worden achter in het handzame boek
in de korte woordenlijst uitgelegd. Bevat enige verwijzingen naar sites en
register. Ook geschikt voor kleine werkstukken en spreekbeurten. Een leuke
leerzame eerste kennismaking met vleeseters voor kinderen vanaf ca. 7 t/m 9
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen van de nieuwe subreeks 'Wat
dieren eten'.
SISO : J 594
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 12.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 13 / 319

2015-50-2405

Benefield, James • Alleseters
Alleseters / James Benefield ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
eindredactie: Corian Linnemans. - [Etten-Leur] : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (wat dieren eten!). - Vertaling
van: Omnivores. - Capstone Global Library Limited, ©2015. - (What animals eat). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5400-4
In dit deel uit de subserie ‘Wat dieren eten’* van ‘Mijn eerste docu-boek’
worden dieren besproken die alle soorten voedsel eten. Wat alleseters zijn,
hoe ze aan voedsel komen, of ze zelf ook gegeten worden, het gebit en
waar deze dieren zoal leven, al deze thema's komen aan de orde. Ook is er
aandacht voor de mens. De onderwerpen worden, met eigen kop, steeds per
dubbele pagina besproken. De informatie is beknopt. Op elke pagina staat
een grote kleurenfoto met een begeleidende tekst van twee tot vier regels
in een vrij groot lettertype. De dierkeuze lijkt enigszins willekeurig (van beer,
everzwijn en egel tot kasuaris, vlieg en plompe lori), maar is daardoor juist
leuk en het geeft een goede indruk van het hele, zeer gevarieerde dierenrijk.
Het taalgebruik (je-taal) is eenvoudig afgezien van soms erg lange zinnen.
Moeilijke woorden staan vetgedrukt en worden achter in het boek in de korte
woordenlijst uitgelegd. Bevat enige verwijzingen naar sites en register. Ook
geschikt voor kleine werkstukken en spreekbeurten. Een leuke leerzame
eerste kennismaking met alleseters voor kinderen vanaf ca. 7 t/m 9 jaar.
Jacolien Zwart

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen van de nieuwe subreeks 'Wat
dieren eten'.
SISO : J 594
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 12.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 13 / 317
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2015-50-2403

Benefield, James • Planteneters
Planteneters / James Benefield ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
eindredactie: Corian Linnemans. - [Etten-Leur] : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (wat dieren eten!). - Vertaling
van: Herbivores. - Capstone Global Library Limited, ©2015. - (What animals eat). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5399-1
Meer weten over planteneters? Lees en bekijk dan dit deel uit de subserie
'Wat dieren eten!'* in de reeks 'Mijn eerste docu-boek'. Vragen als ‘wat is
een planteneter’, ‘hoe vinden ze hun voedsel’, ‘heb jij een planteneter in
huis’ en ‘bedreigde planteneters’ worden in woord en beeld beantwoord. Het
grootste deel van de pagina wordt in beslag genomen door een kleurenfoto
van een planteneter. Om het antwoord op de vraag te weten te komen, is
het lezen van de korte tekst nodig. Om de tekst zelf te kunnen lezen is ruime
leesvaardigheid noodzakelijk, zowel wat techniek als begrip betreft. Bevat een
duidelijke inhoudsopgave, een kleine quiz (waar - niet waar), (eenvoudige)
woordenlijst, enige verwijzingen en een compact register. Uitgave voor
school, o.a. bij het maken van een werkstuk of een spreekbeurt. Maar ook om
'gewoon' kennis te maken met de wereld van de planteneters. Vanaf ca. 7 t/m
9 jaar. Hannelore Rubie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen van de nieuwe subreeks 'Wat
dieren eten'.
SISO : J 594
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 12.00
Volgnummer : 13 / 318

2015-51-3875

Ganeri, Anita • Grote oren en andere kenmerken
Grote oren en andere kenmerken / Anita Ganeri ; vertaling [uit het Engels]: Anja De
Lombaert ; bewerking en eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (In de
roos ; 9). - Vertaling van: Big ears and sticky fingers. - Oxford : Oxford University Press,
©2014. - Met register.
ISBN 978-94-617-5454-7
Waarom zijn grote oren handig als je een woestijnvos bent? En waarom
hebben nachtdieren in het oerwoud zulke lange vingers? In deze handzame
uitgave wordt kennisgemaakt met negen bijzondere dieren die zich hebben
aangepast aan extreme leefomstandigheden. In de inleiding worden ze met
een illustratie geïntroduceerd in een globale wereldkaart. Daarna komt elk
dier aan bod op een dubbele bladzijde. Aantrekkelijke en kleurrijke lay-out
die voor een groot deel in beslag wordt genomen door een of meerdere
kleurenfoto's. Daartussen staan teksten van maximaal vijf zinnen en een
of twee weetjes in gekleurde kaders. De grote vetgedrukte titels en de
teksten met een vrij ruime interlinie en in grote letters zijn duidelijk en goed
leesbaar. Achterin staan een woordenlijst en register. Verder worden enige
verwerkingstips en een doetip gegeven voor opvoeders. De serie ‘In de roos’*
is een (vertaalde) serie boeken, die afhankelijk van de kleur, geschikt is
voor een oplopende doelgroep van 7- tot 11-jarigen. In de delen komen zeer
uiteenlopende onderwerpen aan bod. Vanaf ca. 9 jaar, ook geschikt voor iets
oudere kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie. In a.i.-week 18
zijn ook vijf delen aangeboden. De delen
zijn verschillend qua o.a. niveau; zie ook
de mededelingen. MLP.
SISO : J 594
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 15.00
Volgnummer : 19 / 247
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2015-46-5268

Boerendans, Henriette • Aap beer zebra
Aap beer zebra / Henriette Boerendans ; met versjes van Bette Westera. - Eerste druk.
- Haarlem : Gottmer, 2016. - 58 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 33
cm. - Illustraties Henriette Boerendans.
ISBN 978-90-257-6238-4
In dit grote langwerpige prentenboek worden (hoofd)letters en dieren
gekoppeld: A is een aap, B is een beer, C een cheeta, enzovoort. Over ieder
dier wordt in een gedichtje iets verteld. Er zijn verschillende rijmschema's
gebruikt. Achterin staan alle letters nog eens als kleine letter, met daarbij
weetjes over het betreffende dier. Illustratrice Boerendans (Vlag en Wimpel
2014) maakte kleurige houtsnedes van dieren (paginagroot, 21 x 32 cm)
en letters. Op de afbeeldingen zijn de dieren te herkennen maar niet direct
herkenbaar/realistisch weergegeven. De teksten van Bette Westra (Gouden
Griffel 2015) zijn op speelse wijze informatief; het originele taalgebruik
gegoten in dichtvorm is kwalitatief hoogstaand. Dezelfde houtsnedes
zijn eerder opgenomen in 'Aap beer cheeta'* van Boerendans uit 2009,
die daarvoor ook de begeleidende teksten schreef. Dit prentenboek met
dierenalfabet biedt een aantrekkelijke manier om letters en dieren te leren
kennen, maar is vooral een esthetische uitgave door de illustratie- en
taaltechniek. Het is goed bruikbaar in lesverband met of als voorleesboek
voor kinderen vanaf ca. 4 t/m 8 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

*2008-99-1759 (2009/22). Grote uitgave.
SISO : AJ 592.1
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 17 / 277

2015-35-5005

Vanderheyden, Thai͏̈s • Over botjes, protjes en snotjes
Over botjes, protjes en snotjes : het-grote-zo-werkt- je-lichaam-boek / Thai͏̈s
Vanderheyden ; eindredactie: Saskia Martens ; coördinatie: Cleo Vandenbosch, Joni
Verhulst & Anne-Sophie Moerman. - Eerste druk. - Gent : Borgerhoff & Lamberigts,
oktober 2015. - 55 pagina's : gekleurde illustraties ; 33 cm. - Omslag vermeldt: Kleine
kenners.
ISBN 978-90-893155-4-0
Over botjes, protjes en snotjes… - misschien wist je nog niet dat je ze had,
maar in ‘het-grote-zo-werkt-je-lichaam-boek’ ga je er van alles over leren.
Dokter Mol neemt de jonge kijklezer mee op reis door het menselijk lichaam,
en doet dit samen met andere dieren. In de grote geschilderde prenten ligt de
focus op één lichaamsdeel, orgaan, of op iets ‘wat dat lichaamsdeel of orgaan
goed kan’. In woord en beeld wordt informatie toegankelijk gemaakt, waarbij
ruimte is voor feiten en gevoel, voor weten en voelen. En hoe lastig, eng of
spannend de informatie soms ook is, Dokter Mol is bij je! Liefdevol gemaakte
uitgave waarin de auteur een brug slaat tussen kennis over je eigen lichaam,
over hoe hier respectvol en gezond mee om te gaan én over wat het kan
betekenen als er toch iets mis gaat met dat lichaam. Rijke en kleurrijke
uitgave in een groot formaat, waarin jonge kinderen serieus en ‘groot en
geduldig’ benaderd worden – voor thuis, op school én bij dokter, kinderarts
of ziekenhuis. Wat informatie betreft niets nieuws – maar je gunt ieder kind,
gezond of ziek, een ‘Dokter Mol’! Vanaf ca. 4 t/m 8 jaar. Hannelore Rubie

Grote uitgave.
SISO : AJ 600.5
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 19 / 249
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2015-26-5428

Ollivier, Reina • Spelen in de wereld
Spelen in de wereld / Reina Ollivier & Marjolein Hund. - [Amsterdam] : Clavis, [2016]. -
27 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Willewete. De wereld). -
Colofon vermeldt: Tekst: Reina Ollivier/Illustraties: Marjolein Hund.
ISBN 978-90-448-2658-6
Wat voor spelletjes doen kinderen in Afrika, Azië en andere delen van de
wereld? In dit bijna vierkante prentenboek in de serie 'Willewete'* staat vrije
tijd en met name het maken van een spelletjesreis door de wereld centraal.
Na een informatieve inleiding vertellen allerlei kinderen wat voor spelletjes
ze doen, o.a. in Europa doen ze zakdoekje leggen en tikkertje, in Afrika
zijn kinderen aan het hoogspringen en hoepel rollen en in Azië stokje aan
het rapen en evenwichtspelletjes. Ook worden de belangrijkste regels bij
spelletjes uitgelegd. Soms zijn dat open deuren, bv.: een spel kent winnaars
en verliezers, je kunt samenspelen etc. Achterin staan twee manieren om
zelf een spel te maken, echter zonder een toelichtende tekst waardoor het
lastig is om ze zelf uit te voeren. Op een halve uitklappagina staat een quiz;
de antwoorden staan aan de binnenkant. Hoewel speels, vrolijk en kleurrijk
uitgevoerd met o.a. enkele uitklappagina’s is de inhoud wel erg simpel en zijn
de spelletjes zo bekend dat dit boek daaraan weinig toevoegt. Vanaf ca. 5
jaar, zelf lezen voor goede lezers vanaf ca. 7 jaar. Mac Steenaart

*zie a.i.'s deze week voor nog een
nieuw deel en vier heruitgaven uit deze
uitgebreide serie. Bevat een dubbele
uitklappagina in het midden.
SISO : AJ 622.1
PIM : 09 Sport en Spel
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 13 / 322

2015-51-3885

Gerdtz, Wayne • Insecten
Insecten / Wayne Gerdtz ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ; bewerking en
eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Cat MacInnes. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (In de roos ;
2). - Vertaling van: Big buzz! - Oxford University Press, ©2014. - Met register.
ISBN 978-94-617-5447-9
'Zoek een insect'. 'Zeg niet dat je geen insect vindt, want je vindt ze overal'.
Met deze woorden start deze handzame uitgave waarin de wonderlijke
wereld van insecten wordt verkend. In de overige negen hoofstukken van een
dubbele bladzijde is er aandacht voor insecten in het algemeen, bv. over de
huisvesting, de ontwikkeling van ei tot vlinder (met duidelijke foto's) en over
hun speciale ogen, vleugels en poten. Aantrekkelijke en kleurrijke lay-out die
voor een groot deel in beslag wordt genomen door twee tot vijf kleurenfoto's.
Daartussen staan korte teksten en een of twee weetjes in gekleurde kaders.
De grote vetgedrukte titels en de teksten met een vrij ruime interlinie en in
grote letters zijn duidelijk en goed leesbaar. Achterin staan een woordenlijst
en register. Verder worden enige verwerkingstips en een doetip gegeven
voor opvoeders. De serie ‘In de roos’* is een (vertaalde) serie boeken, die
afhankelijk van de kleur, geschikt is voor een oplopende doelgroep van 7-
tot 11-jarigen. In de delen komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod.
Vanaf ca. 7 jaar, ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben
met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie. In a.i.-week 18
zijn ook vijf delen aangeboden. De delen
zijn verschillend qua o.a. niveau; zie ook
de mededelingen. MLP.
SISO : AJ 597.8
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.00
Volgnummer : 19 / 248
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2015-50-2788

Devos, Sarah • Het complete Ketnet tuinboek
Het complete Ketnet tuinboek : spelen, zaaien en proeven in de tuin / Sarah Devos. -
Tielt : Lannoo, [2016]. - 112 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm
ISBN 978-94-01-43320-4
Een eigen moestuintje in een hoekje van de tuin, op balkon of gewoon op de
vensterbank is niet zo moeilijk, als je dit boek leest dat boordvol leuke ideeën
staat om zelf aan de slag te gaan. In de uitgebreide inleiding wordt verteld
hoe planten in elkaar zitten, wat er het hele jaar te doen is, wat er nodig is en
hoe het werkt. Daarna staat per seizoen vermeld welke groenten, kruiden en
fruit gekweekt kunnen worden. Het kweken van tomaten, veldsla, courgette
en pompoenen worden stap-voor-stap uitgelegd in eenvoudig taalgebruik
met veel kleine kleurenfoto’s, tekeningen en tips. Handige icoontjes geven
aan hoe lang een project duurt, wat de moeilijkheidsgraad is, hoe groot de
kans van slagen is en hoeveel ruimte er nodig is. Bij ieder jaargetijde zijn ook
knutselideeën en recepten te vinden zoals een pop-up restaurant voor vogels
of een zaadbom, het maken van aardbeienijs of een wortelcake. Kleurrijke
en overzichtelijke lay-out met korte teksten en veel gekleurde tussenkopjes
en fonts. Achter in het handzame boek staan tips om de natuur groener te
maken, een overzicht wanneer gewassen geplant moeten worden en handige
webadressen en tips. Met hulp vanaf ca. 6 jaar, zelfstandig vanaf ca. 8 t/m 11
jaar. Marjon Meijers

SISO : J 638.4
PIM : 06 Huis en Tuin
Winkelprijs : € 15.98
Volgnummer : 18 / 250

2016-04-1383 Heruitgave

Winters, Pierre • Op reis met de trein
Op reis met de trein / Pierre Winters & Tineke Meirink. - Tweede druk. - [Amsterdam] :
Clavis, 2016. - 29 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. -
(Willewete. De wereld). - Colofon vermeldt: Tekst: Pierre Winters/Illustraties: Tineke
Meirink. - 1e druk: 2012.
ISBN 978-90-448-1640-2
De serie ‘Willewete’* maakt educatieve onderwerpen toegankelijk voor
jonge kinderen. Dit grote, bijna vierkante, prentenboek uit de categorie ‘de
wereld, op reis’ gaat over reizen met de trein. Het boek begint vanuit de
belevingswereld van Sam die met zijn houten treintje speelt en op reis gaat
met een echte trein. Daarna volgt informatie over verschillende soorten
treinen van vroeger en nu, wat erbij komt kijken om een trein te laten rijden
en hoe de binnenkant van een passagierstrein eruit ziet. Een uitklapbare
dubbele pagina in het midden van het boek toont de bedrijvigheid op het
station, compleet met twee binnengekomen treinen. Een stripverhaal laat
zien hoe je de trein letterlijk kunt missen. Er is veel te bekijken op de mooi
getekende kleurenprenten, onderdelen worden duidelijk benoemd. Korte
teksten met uitleg zijn in en rondom de kleurenillustraties gezet en gekleurde
kaders met ‘Wist je dat’ geven weetjes. Tot slot twee versjes, een paar
knutselopdrachten, ‘Wat hoort bij elkaar? en een miniquiz (met antwoorden).
Leuk kijk- en doeboek, een ongewijzigde herdruk, om voor te lezen vanaf ca.
4 jaar: verder voor goede lezers vanaf ca. 7 jaar. S.E. van Zonneveld

*zie a.i.'s deze week voor twee nieuwe
delen en nog drie heruitgaven uit deze
uitgebreide serie. Bevat een dubbele
uitklappagina in het midden.
SISO : AJ 657.82
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 13 / 325
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2015-50-1393 Heruitgave

Verburg, Marja • Van Dale juniorwoordenboek Nederlands
Van Dale juniorwoordenboek Nederlands / door Marja Verburg en Monique Huijgen ;
illustraties Ed Boelaarts, Annemiek Borsboom, Ruud Bruijn, Rick de Haas, ivan &
ilia illustraties, Gertie Jaquet, Guus Kool, Nicole Rutten, Marjolein Selles. - Derde,
herziene editie door Hans de Groot. - Utrecht : Van Dale, 2016. - 647 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 22 cm. - 1e editie: Utrecht : Van Dale Lexicografie ; Houten : De Ruiter,
1994.
ISBN 978-94-607-7286-3
Derde herziene editie van het Juniorwoordenboek Nederlands is gericht
op basisschoolleerlingen van 8 tot 10 jaar. Voor iets oudere kinderen
verscheen het 'Van Dale Basiswoordenboek'* (4e herz. dr., 2016). De tekst
bij de lemma’s is teruggebracht tot eenvoudige beschrijvingen en heldere
voorbeeldzinnen. Op veel plaatsen wordt de uitleg ondersteund door
duidelijke kleine zwart-wittekeningen op een pastelkleurige achtergrond. Er
zijn ook enige typisch Belgische woorden opgenomen, zoals microgolfoven
voor een magnetron. De taalkundige en lexicografische informatie is tot
een minimum beperkt. En om goed te leren omgaan met het boek zijn in
deze editie lessen in alfabetiseren en opzoeken toegevoegd. Daarnaast zijn
bv. nieuwe en frequente (zijn woorden die al langer bestonden zoals spelt)
trefwoorden toegevoegd en er is meer kleur gebruikt in de vormgeving.
Elke letter heeft zijn eigen (steun)kleur. Helaas wordt niet duidelijk wat de
selectiecriteria zijn voor opname van een woord. Er wordt geschermd met 'de
leefwereld van een achtjarige', maar welk corpus hoort daarbij? Zolang dit
type woordenboek op internet echter nog vrijwel ontbreekt, blijft het in een
behoefte voorzien. Stevige, goed verzorgde uitgave met ook een uitnodigend
nieuw omslag. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. D.J. Hoenink

*2015-50-1394 (2016/13). Vervanging
aangeraden.
SISO : J Nederlands 831
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 26.99
Volgnummer : 21 / 225

2015-26-5429

Boshouwers, Suzan • De Grieken
De Grieken / Suzan Boshouwers & Veronica Nahmias. - [Amsterdam] : Clavis,
[2016]. - 30 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties, kaart ; 27 cm. -
(Willewete. Geschiedenis). - Colofon vermeldt: Tekst en illustraties van objecten: Suzan
Boshouwers en illustraties: Veronica Nahmias. - Uitgave in samenwerking met het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden.
ISBN 978-90-448-2657-9
Hoe leefden de oude Grieken? Hierover komen we meer te weten via
veel (pagina)grote en kleinere prenten en korte teksten. In een dubbele
uitklappagina nemen we een kijkje bij de pottenbakkers in Athene. Op het
schutblad achterin staat een overzicht van voorwerpen uit die tijd van het
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Afgesloten wordt met een miniquiz
en uitleg van het bikkelspel. De informatie wordt gegeven door Lex, een
jongen in het heden, die als Alexios verplaatst is naar het oude Griekenland.
In hoofdstukken van een dubbele bladzijde wordt aandacht besteed aan
o.a. de geschiedenis, de stad, goden, democratie, toneel en sport. Er komt
veel informatie aan de orde. Door de vele stripachtige kleurenillustraties ziet
de uitgave er aantrekkelijk en mooi verzorgd uit. In sommige prenten zijn
woorden toegevoegd, waarvan sommige overbodig lijken zoals borduren, zee
en hardlopen. Een goede aanvulling is de kaart van het Griekse Rijk op de
schutbladen voorin. Deze uitgave maakt deel uit van de serie ‘Willewete’* in
de categorie ‘geschiedenis’; er verscheen ook een deel over de Romeinen**.
Interessante informatie om zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar; aantrekkelijk kijk- en
voorleesboek vanaf ca. 5 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog een
nieuw deel en vier heruitgaven uit deze
uitgebreide serie. **2014-28-2892
(2015/01). Bevat een dubbele
uitklappagina in het midden.
SISO : AJ 923.1
PIM : 20 Geschiedenis
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 13 / 336
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2016-07-2938

Gog, Marian van • Koning en koningin
Koning en koningin / Marian van Gog ; tekeningen: Roger Klaassen ; redactie Minke
van Dam, Marian van Gog, Isabelle de Ridder. - Groningen : Noordhoff Uitgevers,
[2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]176). - Colofon
vermeldt: 0/16.
ISBN 978-90-01-86496-5
Deel over de koning en koningin van Nederland uit de serie 'De kijkdoos'*,
een serie informatieve boeken met een breed scala aan onderwerpen,
herkenbaar uit de omgeving van het jonge kind. In tien hoofdstukken wordt
ingegaan op vragen als: hoe word je koning(in), wat doen ze, waar wonen
ze en hoe is het om een prinses te zijn? Het onderwerp wordt ingeleid met
een getekende kijk- en praatplaat van de huiskamer. Op de linkerpagina
staat steeds een grote kleurenfoto van met name leden van het koningshuis,
met daarboven een gekleurd kader. Hierin staan enkele regels tekst in een
heel grote schreefloze letter. Op de rechterpagina's zijn een of meerdere
kleurrijke tekeningen opgenomen en een langere tekst met meer informatie
in een vrij grote schreefloze letter. Beide teksten, in korte zinnen en in de
tegenwoordige tijd, zijn geschikt om zelf te lezen en om voor te lezen. 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. Ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben
met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit deze omvangrijke serie.
MLP.
SISO : AJ 936.4
PIM : 19 Nederland
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.69
Bijzonderheden : J4/J3/
Volgnummer : 17 / 288

2014-11-3495

Overwater, Georgien • Amsterdam
Amsterdam / gezien en getekend door Georgien Overwater. - Eerste druk. -
Amsterdam : Leopold, 2016. - 28 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29
cm
ISBN 978-90-258-6574-0
De familie Jansen gaat een dagje naar Amsterdam. Ze komen aan bij het
Centraal Station en lopen dan de stad in, waar zij op de Dam het Koninklijk
Paleis (vroeger het stadhuis van Amsterdam) bewonderen. Met een waterfiets
bekijken ze de gracht en zien ze vanaf het water de Westerkerk en het Anne
Frankhuis, waar veel mensen in de rij staan. Groot prentenboek waarin op
elke spread een deel van Amsterdam staat afgebeeld. In grote letters wordt
het verhaal van de familie Jansen kort weergegeven en onderaan de pagina’s
wordt informatie over belangrijke bezienswaardigheden van Amsterdam
gegeven. Geen uitgebreide informatie, maar juist goed gedoseerd. De
kleurrijke, sfeervolle waterverfillustraties geven geen fotografisch beeld van
Amsterdam, maar een zwierige interpretatie van de illustratrice. Door de
vele details bieden zij veel kijkplezier en is het leuk om te ontdekken waar de
familie Jansen zich ophoudt. Een boek dat niet alleen bedoeld is voor kinderen
die een dagje in Amsterdam zijn geweest, maar voor alle kinderen die een
beeld willen hebben van een grote stad. Aantrekkelijk omslag. Er is ook een
Engelstalige editie*. Vanaf ca. 6 t/m 9 jaar. Toin Duijx

*wordt z.s.m. aangeboden. Grote
uitgave.
SISO : J Noord-Holland ; Amsterdam

986.6
PIM : 19 Nederland
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 17 / 290
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2015-50-1888

Aar, Hetty van • Ellen in de spotlights
Ellen in de spotlights / Hetty van Aar. - Antwerpen : Manteau, [2016]. - 173 pagina's ;
23 cm. - (For girls only! ; 15)
ISBN 978-90-02-25976-0
Ellen en haar vriendinnen zijn vaak op manege Het Hoefijzer te vinden. Op
een dag krijgen ze te horen dat er televisie-opnames gemaakt zullen worden
en de meiden zijn daarover erg opgewonden. Vreemd genoeg verschijnt er
op de eerste opnamedag een nieuw meisje op de manege om paardrijles te
nemen. Algauw blijkt daar meer achter te zitten. Vriendschap en pesten, dat
zijn de thema’s van dit gemakkelijk lezende verhaal. Hoe los je pesterijen op,
wat doe je tegen de pester? De pester wordt erg zwart-wit beschreven, dat
is jammer. Desondanks zullen veel meiden dit verhaal geweldig vinden. Het
speelt zich af op een manege, bevat de nodige spanning en bovendien komt
er een vriendinnengroepje in voor, dat elkaar altijd helpt en steunt. Wat wil je
nog meer? Deel uit de uitgebreide serie 'For girls only'. Heerlijk voor meiden
vanaf ca. 10 jaar. B. Handgraaf

Genre : pp
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 19 / 178

2015-46-5484

Barnett, Mac • De vreselijke twee
De vreselijke twee : nog vreselijker / Mac Barnett, Jory John ; gei͏̈llustreerd door Kevin
Cornell ; vertaling [uit het Engels]: Merel Leene. - Houten : van Holkema & Warendorf,
[2016]. - 219 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - (De vreselijke twee ; 2). -
Vertaling van: The terrible two get worse.
ISBN 978-90-00-34597-7
De twee schavuiten Mick en Nick zitten op het 'Dutjebroek College voor Alles
en Nog Wat'. Bijna iedere dag zetten ze daar de boel op stelten met een
veelheid aan inventieve grappen. Ze hebben zelfs een grappenlaboratorium.
Natuurlijk vinden niet alleen zijzelf alles onbedwingbaar komisch. Door hun
klasgenoten worden ze zeer bewonderd, maar schooldirecteur Barsman jr.
kan hen wel schieten. Vroeger was Barsman sr. directeur van deze school.
Vanwege de wanorde ontslaat hij zijn zoon en neemt zelf de macht over.
Hij gaat proberen iedere vorm van lol en plezier volledig uit te roeien. Dus:
vooral geen grappen meer! Iedere grap wordt door de directeur volkomen
genegeerd in de hoop dat het wangedrag daarmee uitdooft. Dat is net iets
voor Mick en Nick. Verzet hiertegen is hun op het lijf geschreven. Ze willen de
vroegere directeur weer aan het roer. Echter, dat kan alleen bereikt worden
door een goeie grap te bedenken. En deze keer een héél goeie! Ook dit
tweede deel* over de grappenmakers bevat humor van de bovenste plank
voor jonge, ook minder gedreven lezers, ondersteund door vele komische
zwart-witillustraties. Vanaf ca. 9 jaar. Jos Weinberg

*'De vreselijke twee' (deel 1),
2014-46-1767 (2015/19). MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 19 / 180
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2015-50-2141

Berns, Manon • Het geheim van Monet
Het geheim van Monet / Manon Berns. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2016]. - 224
pagina's ; 21 cm. - (Blockbusters). - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-206-7494-1
Spannend jeugdboek uit de serie 'Blockbusters'* waarin het inventieve
vriendenclubje Storm, Jimi, Lara en Juul in een nieuw kunstavontuur verzeild
raken. De vrienden proberen een kunstkartel te ontmaskeren, dat dure
schilderijen ver onder de prijs opkoopt, waardoor de verkopende partij de
dupe wordt en het kartel de winst opstrijkt van doorverkoop. Nu betreft
het een schilderij van Monet: ‘Vijver met waterlelies’, maar ook een kistje
dat Monet ergens in zijn tuin verborgen moet hebben. De Blockbusters
maken bij hun onderzoek gebruik van alle mogelijke moderne hulpmiddelen:
appjes & sms’jes, foto’s, bestanden downloaden, intensieve samenwerking,
mailverkeer en ze maken reizen tussen Nederland en Parijs. Het verhaal wordt
in een vlotte stijl en met veel verbeeldingskracht verteld. Het is doorweven
met informatie over Monet en schilderkunst. De auteur is een kunstkenner.
Vanaf ca. 10 jaar. Mart Seerden

*'Het Picasso mysterie' (deel 1),
2015-13-2819 (2015/34).
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 13 / 235

2015-46-5549

Bolt, Arienne • De laatste reis van de Ballerinus
De laatste reis van de Ballerinus / Arienne Bolt ; met illustraties van Linde Faas. -
Rotterdam : Lemniscaat, [2016]. - 334 pagina's : gekleurde illustraties, kaart ; 23 cm
ISBN 978-90-477-0775-2
De wees Ravi woont in een caravan aan het water. Als hij voor zijn verjaardag
een abonnement krijgt voor een dierentuin met circusdieren, ontdekt hij dat
de directeur hen aan de slager wil verkopen. Samen met zijn nieuwe vriend
Sep, een kapitein met pensioen, bedenkt Ravi een wild plan om de dieren
te redden. Dit is het begin van een spannende wereldreis om alle dieren
terug te brengen naar waar ze vandaan komen. Fantasievol, humoristisch
avonturenverhaal vol leuke vondsten, dat doet denken aan Annie M.G.
Schmidts 'Pluk van de Petteflet': Ravi die helemaal alleen woont, dieren
die mensentaal kunnen verstaan, volwassenen met snode plannen en een
hoofdpersoon met een hart van goud. De vanzelfsprekendheid waarmee Ravi
omgaat met de dood van zijn moeder is ontroerend beschreven. Sommige
gebeurtenissen en personages zijn wat over de top. Wie daarin mee wil gaan,
wacht echter een vrolijk avontuur over moed, vriendschap en dierenliefde.
Met veel zorg uitgegeven debuut met prachtige, sfeervolle full colour
illustraties van wisselend formaat. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 9 jaar. Eefje Buenen

Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 13 / 237
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2015-50-1727

Brouwer, Willeke • Silvester ...en de brand in IJsselbroek
Silvester ...en de brand in IJsselbroek / Willeke Brouwer. - Utrecht : Callenbach, [2016].
- 217 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - (Silvester). - Op omslag en titelpagina
is de "i" van Silvester is doorgestreept en erboven staat een u. - Op omslag: Met veel
bloed en pleisters.
ISBN 978-90-266-2164-2
Silvester is met zijn ouders en zusje verhuisd naar een dorpje op het
platteland en probeert daar te wennen. Hij heeft met zijn nieuwe vrienden
een keet waar ze samenkomen. Op een avond, als Silvester zonder oppas
thuis mag blijven en enkele vrienden heeft uitgenodigd, slaat de vonk van de
allesbrander over naar de keet, die volledig afbrandt. Als Silvester probeert
de poes te redden, valt een balk op zijn been en moet hij naar het ziekenhuis.
Op school wordt het bezoek van het koningspaar voorbereid en tussendoor
gaat Silvester naar zijn oude stad Burgerdam voor het pleinfeest op zijn oude
school. Verhaal in de lijn van series als 'Het leven van een loser', waarbij er
weinig tekst is die afgewisseld wordt door tekeningen in zwart-wit (graphic
novel). Door het gebruik van de ik-vorm wordt de lezer direct aangesproken.
De belevenissen evenals het taalgebruik zijn niet bijzonder. De woordkeus
sluit wel aan bij de beoogde doelgroep. De verschillen tussen het dorpsleven
en dat in de stad wordt wel erg zwart-wit weergegeven. Ook geschikt voor
minder vaardige lezers. Vervolg op 'Silvester en de bizarre verhuizing'*. Vanaf
ca. 9 jaar. Toin Duijx

*2015-12-2052 (2015/31). MLP.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 16 / 211

2015-50-1543

Burnham, Molly B. • Lucas op weg naar een wereldrecord
Lucas op weg naar een wereldrecord / Molly B. Burnham ; met illustraties van Trevor
Spencer ; vertaling [uit het Engels]: Sandra C. Hessels ; redactie en productie: Vitataal.
- Utrecht : Veltman Uitgevers, [2016]. - 221 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. -
Vertaling van: Teddy Mars : almost a world record breaker. - New York : Katherine Tegen
Books, ©2015.
ISBN 978-90-483-1275-7
Lucas (9, ik-figuur) heeft vijf oudere zussen en één, superverwend, jonger
broertje, bijgenaamd ‘de Verwoester’, die de voorkeur geeft aan de kattenbak
boven de eettafel. Lucas is bezeten van het Guiness Book of Records (GBR).
Het is zijn ultieme droom zelf een record te vestigen. Hij wordt daarin
bijgestaan door Lenny, fanatiek fan van Star Wars, en de nieuwsgierige Pippa.
Om aan de verwoestende invloed van zijn broertje te ontkomen, blijft Lucas
na zijn tiende verjaardag slapen in de tent die hij heeft gekregen, wat in de
winter niet eenvoudig is. Niet vrij van clichés. De norse, duiven houdende
buurman ontdooit gaandeweg, dankzij de zorg van Lucas. Overzichtelijk
ingedeeld, ruime bladspiegel, korte paragrafen voorzien van vetgedrukte
kopjes, veel zwart-witillustraties en lijstjes. Gemakkelijk leesbaar. Bestemd
voor aarzelende lezers die ook van Star Wars en GBR houden. De vaak
melige, maar voor de doelgroep aantrekkelijke humor maakt van Lucas het
jongere neefje van Bram Botermans (uit Jeff Kinney’s ‘Het leven van een
loser’). Poging tot educatie door veel (meestal wat onzinnige) weetjes en een
pedagogische boodschap. Vanaf ca. 9 jaar. C. la Roi

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 14 / 207
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2015-50-2142

Christiaanse, Nicolle • Project paard
Project paard : red Madelief / Nicolle Christiaanse ; illustraties Marja Meijer. - [1e druk].
- [Alkmaar] : Kluitman, [2016]. - 125 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - ISBN
niet in boek, afkomstig van barcode.
ISBN 978-90-206-2481-6
Omdat de benen van Madelief, het lievelingspaard van Angel, versleten
zijn, is het leven van deze Haflinger in gevaar. Met Eefje, die ze eerst niet
aardig vond, probeert Angel een oplossing te bedenken. Vooral als blijkt dat
het paard Sem een maatje nodig heeft, zodat hij niet meer ontsnapt uit de
wei. Het verhaal is in dagboekstijl geschreven. Brugklasleerling Angel richt
zich daarin tot haar vader die ze nooit heeft gekend. De gezinssituatie is
echter van ondergeschikt belang. De hoofdstukken hebben de namen van
de dagen en het verhaal speelt zich gedurende een week af. De schrijfstijl
is vlot en direct, met veel dialoog. De tekst is ruim gedrukt in een wat
onrustig lettertype met schreef, op ‘lijntjespapier’. Ondanks de toegankelijke
schrijfstijl is het lezen hierdoor wat lastiger. De kleine eenvoudige tekeningen
in grijstinten en het vriendelijke omslag (met elastiek) zullen de doelgroep
aanspreken. Dit eenvoudige, maar aardige paardenverhaal is geschikt voor
liefhebbers vanaf ca. 10 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

Genre : pp
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 22 / 171

2015-50-2267 Heruitgave

Dahl, Roald • De heksen
De heksen / Roald Dahl ; tekeningen van Quentin Blake ; vertaald [uit het Engels]
door Huberte Vriesendorp. - Vijfenvijftigste druk. - [Utrecht] : De Fontein, 2016. - 191
pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: The witches. - London : Cape,
1983. - 1e druk Nederlandse uitgave: Baarn : De Fontein, 1984.
ISBN 978-90-261-3939-0
Nadat zijn beide ouders bij een auto-ongeluk om het leven zijn gekomen,
wordt de 7-jarige ik-figuur opgenomen door zijn Noorse grootmoeder, waarna
ze samen in Engeland gaan wonen. Daar wonen de gemeenste heksen van
de wereld. Heksen zijn overigens gewone vrouwen die men slechts aan
kleine details kan herkennen. Grootmoeder is een expert op het gebied van
de 'heksuologie' en maakt haar kleinzoon deelgenoot van deze kennis. In
Engeland komt hij midden in een heksencongres terecht. Hij wordt veranderd
in een muis en beleeft fantastische avonturen. De ontknoping kan alleen
Dahl verzinnen. Een spannend verhaal in een schitterende vertaling met veel
woordgrapjes en voortreffelijke heksentaal. De zwart-witte pentekeningen
van Quentin Blake zijn zwierig en vormen een hechte eenheid met de tekst.
Bedoeld voor alle (kleine) mensen die hun oerangsten voor heksen, tovenarij
en kleine beestjes willen overwinnen. Met nieuw kleurrijk omslag. Uitstekend
bruikbaar als voorleesboek; zelfstandig lezen vanaf ca. 10 jaar. Redactie

Zie a.i.'s deze week voor nog twee
herdrukken van boeken van Roald Dahl.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.98
Volgnummer : 18 / 195



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2016 - 3
9-12 jaar Zelf lezen

©2016 NBD Biblion 92

2015-50-2145

Elbers, Tonja • Niet voor softies!
Niet voor softies! : over een hersentumor, een stoute hond en honderd andere
uitdagingen / Tonja Elbers ; illustraties Andrea Kruis ; co-auteur en redactie: Victoria
Farkas. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2016]. - 184 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-206-7445-3
Sanne zit in groep 8 en houdt van lachen, lol maken met vriendinnen en
paardrijden, zoals zo veel meisjes. Alleen krijgt Sanne op een dag te horen
dat ze een hersentumor heeft en daar aan geopereerd moet worden. Sanne
neemt de lezer mee in de aanloop naar deze zware hersenoperatie en de
periode erna. We zien hoe het leven van een jong meisje ineens verweven is
met ziekenhuisbezoeken en – opnames, pijn, onzekerheid en beperkingen.
Het verhaal is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van de auteur, maar
'Het is niet mijn eigen verhaal. Dat zou veel te saai zijn. Dit is de feelgood-
versie van mijn verhaal.' Ondanks het aangrijpende onderwerp is de toon
van het verhaal niet te zwaar. Voor kinderen, maar ook volwassenen (ouders,
behandelaars), die te maken krijgen met een hersentumor is het fijn dat dit
boek er is, maar misschien nog wel meer voor de mensen daarbuiten die
geen idee hebben en door het verhaal van Sanne op een laagdrempelige
manier ermee in contact komen. Ieder hoofdstuk begint met een mooie zwart-
wittekening van Andrea Kruis. Vanaf ca. 10 jaar. Isabelle de Ridder

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : EX/
Volgnummer : 21 / 158

2015-50-1717 Heruitgave

Fabricius, Johan • De scheepsjongens van Bontekoe
De scheepsjongens van Bontekoe / Johan Fabricius ; hertaling Suzanne Braam ;
tekeningen Dick de Wilde. - Vierendertigste druk. - Amsterdam : Leopold, 2016. - 476
pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - 1e druk: 's-Gravenhage : Leopold, 1924.
ISBN 978-90-258-6952-6
Dit klassieke verhaal gaat over de avonturen van drie jongens, Hajo, Rolf en
Padde, die met de Oostinjevaarder 'De Nieuwhoorn' onder schipper Bontekoe,
in 1618 naar de Oost vertrekken. Na verschillende belevenissen lijden ze
schipbreuk. Het schip brandt af en in een jol weten vele bemanningsleden
Sumatra te bereiken. Daar raken de drie jongens met nog een scheepsmakker
het contact met de anderen kwijt. Een tocht over het eiland met vele
spannende ogenblikken begint. Lekker dik spannend avonturenboek uit 1924,
op uitstekende wijze voor de moderne jeugd bewerkt door Suzanne Braam,
zonder het origineel te kort te doen. Het is overzichtelijk ingedeeld in korte
hoofdstukken. De vele zwart-witte tekeningen tussen de tekst geven goed
de sfeer van het verhaal weer. Deze druk heeft een nieuwe, aantrekkelijke
omslagillustratie van Martijn van der Linden. Verfilmd in 2008. Kleine druk.
Vanaf ca. 11 jaar. Redactie

Genre : hi
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 22.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 18 / 201
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2015-50-2007

Feller, Pieter • Nieuwe voetbalschoenen voor Lynn
Nieuwe voetbalschoenen voor Lynn / Pieter Feller & Tiny Fisscher. - Amsterdam :
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2016]. - 127 pagina's ; 22 cm. - (Het meidenteam ; 1)
ISBN 978-90-245-6962-5
Voetballen is Lynns lust en leven. Thuis hebben ze het niet breed, en als
Lynns voetbalschoenen te klein zijn en haar moeder achterloopt met het
betalen van de contributie, weet ze niet of ze wel op voetbal kan blijven. Maar
dan grijpt het meidenteam in. De opzet van dit eerste deel van de nieuwe
voetbalserie 'Het meidenteam' is eenvoudig, de taal met de vele dialogen
toegankelijk en nergens gaan het verhaal en de uitwerking van emoties
erg ver de diepte in. Maar Feller en Fisscher (die beiden afzonderlijk eerder
publiceerden) zullen hun lezers weten in te nemen voor de meiden die niet
alleen voetbal, maar ook vriendschap serieus nemen. Dit deel vormt een
afgerond geheel, maar laat tegelijk vragen open die in een volgend deel
beantwoord kunnen worden. Behalve een illustratie van een voetbal boven
elke hoofdstuktitel bevat het boek geen illustraties. Mooie aanvulling op de
talloze boeken die over voetballende jongens zijn geschreven. Vanaf ca. 9
jaar. Elizabeth Kooman

Genre : sr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 13 / 250

2015-50-1884 Heruitgave

Funke, Cornelia • De spokenjagers
De spokenjagers / Cornelia Funke ; vertaald [uit het Duits] door Esther Ottens met
illustraties van Fréderic Bertrand. - [Antwerpen] : Manteau, [2016]. - 137 pagina's :
gekleurde illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Gespensterjäger auf eisiger Spur. -
Bindlach : Loewe Verlag, 1993. - Oorspronkelijke Nederlandse uitgave: Amsterdam :
Querido, 2008.
ISBN 978-90-02-26005-6
Het spookt in de kelder van de 9-jarige Tom en zijn familie. Niemand gelooft
Tom, behalve zijn oma. Zij brengt hem in contact met haar vriendin Hedwig
Kummelsap. Hedwig weet heel veel over spoken. Ze helpt Tom het MES
(Matig Eng Spook) uit zijn kelder te verjagen. Maar het spook, Hugo geheten,
blijkt door een veel enger spook, een VES (Vreselijk Eng Spook), uit zijn
huis verdreven te zijn. Waar moet hij nu heen? Zou Hedwig Kummelsap
hem ook kunnen helpen het VES te verjagen? Eerste deel uit de serie 'De
spokenjagers'*. Leuk en spannend verhaal in mooie taal met af en toe vrij
lange zinnen. De spoken spreken in een leuk dialect: 'Hoe heut joi dan?'
of 'Jouhouw hois bevahalt me!' Met veel aantrekkelijke kleurenillustraties
in allerlei formaten. Om elke hoofdstuktitel is een MES afgebeeld. De
schutbladen tonen een donker kerkhof met allerlei kleine witte spoken.
Achterin staat een lijst van afkortingen uit het grote spokenboek van Hedwig
Kummelsap. Hierin staat een aantal moeilijke woorden, en slechts een paar
van de afkortingen komen in het verhaal voor. Met nieuwe omslagillustratie.
Vanaf ca. 9 jaar. M. Migchelsen

*zie aanbieding Buitenlandse jeugdfictie
deze week voor de eerste twee delen
van de Spokenjagers in het Duits.
Genre : gr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 18 / 202
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2015-50-1907

Hagen, Hans • Yuna's maan
Yuna's maan / Hans Hagen ; met illustraties van Martijn van der Linden. - Amsterdam :
Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2016. - 109 pagina's : gekleurde illustraties ;
24 cm + mp3-cd / met luisterboek voorgelezen door Hans Hagen en met muziek van
Floor Minnaert
ISBN 978-90-451-1915-1
Yuna woont op een eiland. Het wordt steeds moeilijker om dicht bij huis
vis te vangen en vissersboten moeten verder de zee op. Yuna’s oma is de
verhalenvertelster van het dorp en wil deze taak overdragen aan haar 12-
jarige kleindochter Yuna. Op een nacht komt er een vreemdeling naar het
eiland, die enkele keren bij volle maan een verhaal vertelt en de bewoners
helpt bij de visvangst. Uiteindelijk vindt Yuna de durf om een eigen stem
aan haar verhalen te geven. Erg knap opgebouwd en in ritmisch taalgebruik
geschreven verhaal rondom het belang van verhalen vertellen binnen
een kleine gemeenschap van mensen. De verhalen die met duidelijke
verhaaltradities verteld worden, zijn organisch verweven in het hoofdverhaal.
De hoofdpersoon Yuna, met al haar twijfels of zij ooit verhalenvertelster kan
worden en ook haar grootmoeder die haar man erg mist als zijn vissersboot
niet terugkomt, komen écht tot leven. De bijbehorende liederen, die te
beluisteren zijn op de bijgevoegde mp3-cd, passen ook helemaal binnen de
mondelinge verteltradities. Ook wordt het verhaal door de auteur voorgelezen
op de cd. De sfeervolle illustraties sluiten qua stijl helemaal aan bij de
magische tekst met veel beeldspraak. Een bijzonder boek. Vanaf ca. 10 jaar.
Toin Duijx

Uitgave met cd.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 22.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 19 / 192

2015-50-3763

Kortsmit, Simone • Gymroddels
Gymroddels / Simone Kortsmit ; beeldmateriaal en foto's: illustraties Max Kooistra.
- [Amsterdam] : Clavis, [2016]. - 259 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. -
(Turn toppers ; 3). - Omslag vermeldt: Met een exclusief voorwoord van olympisch
topturnster Eythora Thorsdottir.
ISBN 978-90-448-2703-3
Ling is een fanatiek turnster en traint hard voor het NK. Haar BFF en
turnmaatje Sammie is verhuisd naar Singapore en daar heeft Ling het moeilijk
mee. Ze krijgt nauwelijks reactie op de berichtjes die ze stuurt en Ling snapt
niet wat er ineens zo belangrijk voor Sammie is. Maar Sammie komt op
bezoek in Nederland en gaat mee op trainingsstage. Ling hoopt dat alles weer
als vanouds wordt, maar dat is niet zo. Sammie gedraagt zich geheimzinnig
en als ze plotseling is verdwenen, ontbreekt elk spoor van haar. Totdat Ling
en haar vriendinnen ontdekken dat Sammie via Facebook een jongen heeft
leren kennen… een onbekende jongen die hen ook berichtjes heeft gestuurd.
Derde, los te lezen deel uit de serie 'Turn toppers'*. In vlotte stijl geschreven
verhaal voor meiden die van turnen houden. Korte hoofdstukken, veel gebruik
van spreektaal. Naast blogberichten staan er uitgeschreven appjes in de
tekst. Het verhaal wordt verlevendigd met enkele zwart-witfoto’s, waarvan
sommige met de app Layar te bekijken zijn (er verschijnt dan een filmpje met
een turnoefening). Aantrekkelijk omslag. Vanaf ca. 9 jaar. S. van Bruinisse

*'Teamspirit' (deel 2), 2015-12-1795
(2015/33).
Genre : sr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 22 / 185
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2015-50-1900

Leonard, M.G. • Keverjongen
Keverjongen / M.G. Leonard ; vertaald [uit het Engels] door Esther Ottens ; illustraties
Julia Sarda. - Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2016. - 284
pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Beetle Boy. - Frome, United
Kingdom : Chicken House Ltd. - 2016, - (The Battle of the Beetles).
ISBN 978-90-451-1904-5
De vader van de 13-jarige Darkus is spoorloos verdwenen. Darkus vermoedt
dat zijn vader ontvoerd is en gaat op onderzoek uit. Hij krijgt hulp uit
een onverwachte hoek: Baxter, een grote zwarte neushoornkever, blijkt
meer te weten. Geholpen door Baxter en heel veel andere bijzondere
kevers ontdekt Darkus steeds meer over zijn vader én zijn gevaarlijke,
geheimzinnige tegenstander. Een spannend verhaal over een gewone
jongen die in een bijzonder avontuur belandt. Het verhaal is origineel en
ijzersterk. De personages zijn, met al hun gebreken en kwaliteiten, uitstekend
uitgewerkt. De nuchtere, toegankelijke Darkus is een leuke hoofdpersoon.
De verhaallijn staat als een huis en is kundig opgebouwd. Zelfs de meest
vreemde gebeurtenissen worden overtuigend en geloofwaardig overgebracht.
Het taalgebruik is mooi en correct, zonder dat het te hoog gegrepen is.
Achter in het boek is een woordenlijst waarin moeilijke 'kever-gerelateerde'
woorden als 'palpen' en 'thorax' worden uitgelegd. Eerste deel, met open
einde, van een serie. Een geweldig boek dat vraagt om meer! Vanaf ca. 10
jaar. Linda Adam

Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.98
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 14 / 229

2015-52-4582

Misschaert, Inge • Duifje
Duifje / Inge Misschaert, Seppe Van den Berghe. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2016]. -
72 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 25 × 30 cm. - Colofon vermeldt:
tekst Inge Misschaert en illustraties Seppe Van den Berghe.
ISBN 978-94-629-1110-9
Deze prentvertelling in ruim, oblong formaat vertelt het verhaal van een
opgesplitst dorp, van vooroordelen en absurde regels en van een vreemde
vogel die zich ontpopt als vredesduif. Ooit vormden het Gebied van Zonder
en het Gebied van Met samen één dorp. Om redenen die niemand zich
meer kan herinneren, leven de Zonderlingen en de Metters strikt van elkaar
gescheiden. Als Duifje neerstrijkt in het grensgebied, vinden de leiders van
beide gebieden dat zij tot de verantwoordelijkheid van de ander behoort.
Maar Duifje laat zich niet wegjagen. Met een roerende toespraak vanaf
de kerktoren weet zij de harten van de dorpsbewoners te raken. En dan
blijkt dat regels en gewoonten ook doorbroken kunnen worden. Het verhaal
wordt verteld in retrospectief door Beer, de zoon van de leider van de
Zonderlingen, die wacht op de komst van Duifje die het dorp na een jaar
weer komt bezoeken. Door de tijdsprongen en het taalgebruik is het geen
eenvoudig verhaal. De experimentele illustraties zijn dynamisch en hebben
een grote emotionele kracht. Een mooi aanknopingspunt om te praten over
de vluchtelingenproblematiek. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca.
9 jaar. Ingeborg Hendriks

Genre : po
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 17.50
Volgnummer : 20 / 159
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2015-50-1887

Morgan, Winter • De invasie van de endermannen
De invasie van de endermannen / Winter Morgan ; vertaling [uit het Engels]: Ann Van
Dyck. - [Antwerpen] : Manteau, [2016]. - 109 pagina's ; 22 cm. - Vertaling van: The
endermen invasion : an unofficial Minecrafter's novel : book three. - New York : Sky
Pony Press, ©2014. - Ondertitel op omslag: een niet-officie͏̈le roman voor gamers.
ISBN 978-90-02-25981-4
Steve (bekend uit twee eerdere delen in de reeks over Minecraft) beleeft
spannende avonturen met zijn vrienden (schatzoekers) Max, Lucy en Henry
en wordt in dit deel geholpen door zijn buurvrouw Kyra. Hij is uitgekozen om
mee te doen aan een wedstrijd huizen bouwen op het Paddestoeleneiland.
Maar ook op dit veilige eiland komen er aanvallen van Endermannen
en verdwijnen er voortdurend materialen. Is er een Griefer onder de
spelers? De avonturen spelen zich af in de van het computerspel bekende
Minecraftwereld. In achttien korte hoofdstukken met een opeenvolging van
spannende gebeurtenissen zal blijken of Steve kan winnen. Belangrijkste
thema is echter de vriendschap die alles overwint. Er zijn geen illustraties
behalve op het voorplat. Het taalgebruik is eenvoudig en maakt veel gebruik
van termen uit het spel. Hier en daar Vlaams woordgebruik: 'ik ben niet
weerhouden' (p. 7); 'met een voorval verveeld zitten' (p. 34). Geschikt om
kinderen vanaf ca. 9 jaar die van het spel houden aan het lezen te krijgen.
Fred Koekoek

Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 14 / 232

2015-50-2888

Morpurgo, Michael • Adelaar in de sneeuw
Adelaar in de sneeuw / Michael Morpurgo ; illustraties Michael Foreman. - 1ste druk.
- Tiel : Aerial Media Company, [2016]. - 186 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. -
Vertaling van: An eagle in the snow. - London : HarperCollins Children's Books, 2015. -
Vertaald uit het Engels.
ISBN 978-94-02-60119-0
In 1940 is de 10-jarige Barney met zijn moeder onderweg naar een tante,
nu hun huis na een bombardement onbewoonbaar is geworden. Tijdens de
lange treinreis is er een luchtaanval. De trein weet een tunnel te bereiken,
waar gewacht wordt tot het weer veilig is. Om de wachttijd te doden, vertelt
een medepassagier het verhaal van zijn kameraad Billy, die tijdens de
Eerste Wereldoorlog oog in oog kwam te staan met Adolf Hitler en diens
leven spaarde. Hij was zich later pijnlijk bewust van de invloed die hij
daarmee had op de loop van de geschiedenis. Dit verhaal is gebaseerd
op een ware gebeurtenis, waarover voor en achter in het boek wordt
verteld. De Britse Morpurgo (voormalig Children’s Laureate) publiceerde
aansprekende verhalen over de Eerste en Tweede Wereldoorlog, waaronder
‘Warhorse’. Zijn toegankelijk geschreven verhalen bieden een goede mix
van fictie en feiten, en zijn spannend om te lezen. De illustraties in zwart-
wit maken het verhaal extra aantrekkelijk. Ruime druk. Vanaf ca. 10 jaar.
W. van der Pennen-Schleicher

Ook in het Engels aangeboden: 'An
eagle in the snow', 2015-52-4807
(2016/12).
Genre : oo
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 16.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 22 / 197
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2015-50-1696

Niemeijer, Martijn • Wat niemand ziet
Wat niemand ziet / Martijn Niemeijer. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2016. - 148
pagina's ; 23 cm
ISBN 978-90-258-6963-2
Als haar ouders onverklaarbaar dood in huis liggen, vertelt de ongeveer
10-jarige Ros haar verhaal aan een politieagente. Ze vertelt over haar
omzwervingen door de stad omdat ze thuis geen aandacht krijgt: haar vader
is alcoholist en haar ouders hebben vaak enorme ruzies. In de stad verzint ze
voor elke dag een woord en maakt ze op verborgen plekken ‘afvaltuintjes’:
met zwerfafval gemaakte kunstwerkjes in perkjes of bomen. Op een dag blijkt
iemand haar tuintjes te zien en met haar te communiceren: ze heeft een
vriend. Via een boekhandelaar komt ze erachter wie hij is: een klokkenluider
die berooid raakte en nu rondzwerft. In heldere taal vol sprekende details
schetst de auteur de innerlijke wereld van een verwaarloosd meisje dat haar
creativiteit inzet om een eigen veilige wereld te scheppen. Deze uitgave is
het debuut van de auteur die literatuur studeerde en daarna vijftien jaar bij
een cosmeticabedrijf werkte. Een toegankelijk boek voor stille en creatieve
kinderen vanaf ca. 10 jaar. Martijn Nicolaas

-
Genre : so
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.99
Volgnummer : 14 / 235

2015-50-2009

Northfield, Gary • Rollebollen met de Romeinen
Rollebollen met de Romeinen / Gary Northfield ; vertaald [uit het Engels] door Edward
van de Vendel. - Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2016]. - CCLXXXIV pagina's :
zwart-wit illustraties ; 21 cm. - (Julius Zebra ; I). - Vertaling van: Rumble with the
Romans. - Londen : Walker Books, 2015. (Julius Zebra ; 1).
ISBN 978-90-245-7013-3
Wanneer zebra Julius stiekem wegloopt van zijn familie, wordt hij
gevangengenomen door Romeinse soldaten. Samen met het slimme
wrattenzwijn Cornelius en de nukkige leeuw Milus wordt hij opgesloten in een
kleine, benauwde wagen en gaat hij op weg naar Rome. Eenmaal in Rome
aangekomen blijkt dat Julius, samen met de andere dieren, moet vechten
tegen gladiatoren. Is Julius wel sterk genoeg en wat staat hem allemaal te
wachten in deze vreemde stad? Een humoristisch verhaal over een naïeve,
bange zebra die in de wereld van de Romeinen belandt. Het taalgebruik
is toegankelijk. Er zijn veel dialogen en de tekst is doorspekt met grapjes,
lollige kreten en lekker flauwe toespelingen. We zien veel uitroeptekens en
woorden die in kapitalen zijn geschreven. Iedere bladzijde is geïllustreerd. De
cartooneske zwart-wit illustraties zijn vaak voorzien van praatballonnetjes
met tekst. Achterin is een woordenlijst waarin moeilijke Romeinse woorden
worden uitgelegd. Deze graphic novel doet sterk denken aan de boeken over
Nurdius Maximus. Eerste deel van een serie. Een leuk, grappig boek voor
kinderen vanaf ca. 9 jaar. Linda Adam

MLP.
Genre : hi
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 16 / 239
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2015-50-2889

Pennypacker, Sara • Pax
Pax / Sara Pennypacker ; illustraties van Jon Klassen ; vertaling [uit het Engels]:
Suzanne Braam. - 1ste druk. - Tiel : Aerial Media Company, [2016]. - 239 pagina's :
zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Pax. - New York : HarperCollins
Publishers, ©2016.
ISBN 978-94-02-60052-0
De moeder van Peter (12) leeft niet meer en zijn vader sluit zich aan bij het
leger om te helpen bij de dreigende oorlog. Peter moet bij zijn grootvader
gaan wonen, maar wat moet hij doen met zijn enige vriend, een tamme vos,
waar hij al vijf jaar voor zorgt? Hij laat hem los in het bos, maar daar heeft hij
onmiddellijk spijt van. Hij besluit naar huis terug te lopen, een tocht van vele
honderden kilometers. Goed verteld, ontroerend verhaal over vriendschap
en loyaliteit, prioriteiten en keuzes. Het verhaal is afwisselend geschreven
vanuit het perspectief van de vos en van de jongen: hoe overleeft deze
tam geworden vos in de vrije natuur en hoe bereikt de jongen zijn doel?
Mooi gevarieerd taalgebruik. Door de perspectiefwisselingen blijft de vaart
in het verhaal behouden. Voorzien van enkele bijpassende illustraties van
prentenboekenmaker Jon Klassen. Voor goede lezers vanaf ca. 10 jaar een
mooi verhaal over de vriendschap met een dier. J.R. de Kler-Kuipers

Wordt binnenkort in het Engels
aangeboden.
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 20 / 164

2015-50-1700

Rorby, Ginny • Dromen van dolfijnen
Dromen van dolfijnen / Ginny Rorby ; vertaald [uit het Engels] door Annemarie de
Vries. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2016. - 201 pagina's ; 23 cm. - Vertaling
van: How to speak dolphin. - New York, NY : Scholastic Inc., ©2015.
ISBN 978-90-258-6968-7
De 12-jarige Lily doet alle moeite om haar stiefvader ervan te overtuigen dat
haar autistische broertje Adam meer baat heeft bij een deskundige therapie
dan bij het spelen met dolfijnen, hoezeer hij daar ook van geniet. Haar
broertje heeft zo te weinig ondersteuning en de jonge, wilde dolfijn lijdt in
zijn gevangenschap. Gelukkig kan haar blinde vriendin Zoë goed verwoorden
dat, wanneer iemand met een beperking te veel beschermd wordt, dit zijn
ontwikkeling in de weg staat. Lily en Zoë bedenken een plan om dolfijn Nori
zijn vrijheid terug te geven. Doordat het verhaal vanuit het perspectief van
Lily is geschreven, is het voor de lezer duidelijk hoe groot de persoonlijke druk
is die zij als zus van Adam ondervindt. Het eenvoudige woordgebruik en de
niet te ingewikkelde zinnen zorgen ervoor dat het verhaal makkelijk leest.
De bladspiegel is wel vrij vol. Er gebeurt veel in het, ondanks alle moeilijke
momenten, positieve verhaal. Voor een zeer kritische lezer misschien soms
wat te zwaar aangezet, maar zeker de moeite waard. Vanaf ca. 10 jaar.
Conny Meijer

Actueel vanwege de vraag naar
dierenwelzijn in dolfinaria.
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 15 / 274
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2015-50-2285

Russell, Rachel Renée • Houd de dief!
Houd de dief! : avonturen van een niet-zo-suffe drama queen / Rachel Renée Russell ;
in samenwerking met Nikki Russell en Erin Russell ; vertaling [uit het Engels]: Mechteld
Jansen. - Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2016]. - 337 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 23 cm. - (Dagboek van een muts ; 9). - Vertaling van: Tales from a not-so-
dorky drama queen. - New York : Aladdin, June 2015. - (Dork diaries ; 9).
ISBN 978-90-261-4000-6
Nikki is verliefd op Brandon. Nadat hij haar heeft gezoend, beweert de nare,
ijdele MacKenzie dat hij dat alleen deed voor een stuk van zijn lievelingspizza.
Denkend dat MacKenzie achter haar staat, scheldt Nikki erop los. Maar dan
blijkt daar Brandon te staan. Of dat niet erg genoeg is, krijgt MacKenzie
Nikki’s dagboek in handen. En natuurlijk heeft Nikki ook nog haar handen
vol aan haar kleine zusje. Dit alweer negende deel in de serie 'Dagboek van
een muts', de vrouwelijke evenknie van Kinney’s 'Dagboek van een loser', is
meer van hetzelfde: onbenullige meisjesbelevenissen van vlak beschreven
karakters in schreeuwerige taal en populaire afkortingen (BFF). De lay-
out is druk, met schrijfletters waarin veel hoofdletters worden gebruikt, en
een grote hoeveelheid op manga geïnspireerde zwart-wittekeningen. Het
uiterlijk maakt de serie laagdrempelig, al is de taal dat soms weer totaal niet
(‘sterkte, overweldigende emotie’). De belangrijkste personages uit de serie
komen terug, waardoor het boek vooral aantrekkelijk zal zijn voor fans van de
serie. En die zijn er genoeg! Vanaf ca. 11 jaar. Elizabeth Kooman

Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 19 / 214

2015-45-4116

Scherz, Oliver • Niemand houdt Don Carlo tegen
Niemand houdt Don Carlo tegen / Oliver Scherz ; met tekeningen van Peter Schössow ;
vertaald uit het Duits door Marieke Hoogland. - Haarlem : Uitgeverij Holland, [2016]. -
103 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Keiner hält Don Carlo auf. -
Stuttgart : Thienemann, ©2015.
ISBN 978-90-251-1324-7
Carlo (11, ik-figuur) mist zijn vader vreselijk, nadat die door zijn moeder
in hun woonplaats Bochum in Duitsland op straat is gezet, en is verhuisd
naar Palermo op Sicilië. Hij wil zijn vader terughalen, maar heeft geen idee
van de afstand, noch de kosten van de reis. Gewapend met een koffer met
zijn dierbaarste bezittingen gaat Carlo op pad. Onderweg treft hij o.a. een
onwillige vrouw aan het treinloket, een louche taxichauffeur, een lieve, oude
dame, een behulpzame familie en een slinkse jongen, allen niet geheel
vrij van clichés. De reis kent een hoopvol einde. Kleine gestileerde zwart-
witillustraties onderscheiden de etappes, locaties, vervoermiddelen en
het tijdsverloop van de reis. Door korte fragmenten, korte zinnen, ruime
bladspiegel en veel dialogen is het verhaal vrij gemakkelijk leesbaar. Carlo’s
reis symboliseert het verlangen van kinderen van gescheiden ouders om het
gezin bij elkaar te houden. Boeiend door de sympathieke hoofdpersoon, zijn
grappige naïviteit en de serieuze ondertoon. Aantrekkelijke omslagillustratie
van Mark Janssen. Vanaf ca. 9 jaar. C. la Roi

Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.90
Volgnummer : 19 / 216
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2015-51-4463

Stilton, Geronimo • De Zwarte Piraat
De Zwarte Piraat / Geronimo Stilton ; oorspronkelijke tekst van Emilio Salgari ;
illustraties: Francesca Gallina en Giuseppe Di Dio ; vertaling [uit het Italiaans]:
Dorette Zwaans. - Amsterdam : De Wakkere Muis, [2016]. - 213 pagina's : gekleurde
illustraties ; 20 cm. - Vertaling van: Le avventure del Corsaro Nero. - Segrate : Edizione
Piemme S.p.A, ©2013. - Uitgave gebaseerd op een idee van Elisabetta Dami. - Colofon
vermeldt: vrij bewerkt door Geronimo Stilton.
ISBN 978-90-859234-3-5
Emiel Zwartrots, beter bekend als de Zwarte Piraat en schrik van de
Caribische zee, is op zoek naar de moordenaar van zijn broers: hertog
Wan Guld, de wrede knager. Tijdens zijn zeereis pikt hij Honorata op, een
Vlaamse muizin van adel, en wordt verliefd op haar. Tot verbijstering
van de Zwarte Piraat blijkt zij familie te zijn van Wan Guld. Avontuurlijk
muizenverhaal met een open einde. Het taalgebruik is niet altijd eenvoudig,
vooral namen kunnen soms struikelblokken zijn voor de beoogde lezersgroep.
De vormgeving is identiek aan talrijke eerdere uitgaven: ruime interlinie en
groot lettertype waarbij vrijelijk gespeeld wordt met typografie en kleuren. De
stripachtige en bontgekleurde illustraties in diverse groottes zijn prominent
aanwezig. Op het voorste schutblad zijn de personages getekend. Achterin
korte historische verantwoording over piraten in het Caribisch gebied en
een biografie van de oorspronkelijke auteur. Stilton heeft dit verhaal van
Emilio Salgari, uitgeven in 1898, vrij bewerkt en ondergebracht in de serie
‘Klassiekers, naverteld door Geronimo Stilton’. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 9 jaar. Ton Jansen

Genre : ze
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Bijzonderheden : MN/EX/
Volgnummer : 17 / 254

2016-04-1013

Stewner, Tanya • Alea Aquarius
Alea Aquarius : de lokroep van het water / Tanya Stewner ; vertaling [uit het Duits]:
Michiel Nijenhuis. - [Antwerpen] : Biloan Junior, [2015]. - 253 pagina's ; 23 cm. -
Vertaling van: Alea Aquarius : der Ruf des Wassers. - Hamburg : Verlag Friedrich
Oetinger, ©2105.
ISBN 978-94-630-7029-4
Als haar pleegmoeder Marianne op sterven ligt, sluit Alea zich aan bij de
Alpha Cru, twee jongens en een meisje die met een zeilboot over zee reizen.
Alea heeft alleen een probleem: haar pleegmoeder heeft haar altijd op het
hart gedrukt niet met water in aanraking te komen, want dat kan fataal
zijn. Maar als Alea tijdens een storm overboord slaat, blijkt dat ze in de zee
verandert in een soort zeemeermin en is ze de beste zwemmer ooit. Ze kan
praten met de dieren onder water. Ze probeert dit lang geheim te houden
voor haar vrienden, maar als de boot vast komt te zitten door plastic en Alea
de enige is die hulp kan halen van de onderwaterdieren, komt haar geheim
toch uit. En dan is er nog de geheimzinnige Lennox… Mooi opgebouwd, goed
geschreven verhaal met een originele insteek, dat prettig leesbaar is. Het is
afgerond op wat kleine stukjes na, waardoor het duidelijk is dat er nog een
deel verschijnt. Ingedeeld in korte hoofdstukken, met als illustraties enkel
zwart-witte waterspetters. Mooi, aantrekkelijk omslag. Vanaf ca. 10 jaar.
S. van Bruinisse

Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 13 / 295
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2015-51-4502

Stilton, Thea • De spiegel der duisternis
De spiegel der duisternis / Thea en Geronimo Stilton ; illustraties binnenwerk, kaarten
en strip: Danilo Barozzi ; vertaling [uit het Italiaans]: Manon Smits & Pieter van der
Drift. - Amsterdam : De Wakkere Muis, [2016]. - 285 pagina's, 8 ongenummerde
pagina's : zwart-wit en gekleurde illustraties ; 21 cm. - (De 13 zwaarden ; deel 1).
- Vertaling van: Il Segreto del Drago. - Segrate : Edizioni Piemme S.p.A., ©2013. -
Gebaseerd op een idee van Elisabetta Dami.
ISBN 978-90-859234-2-8
De elf Ondine (17) krijgt met drie andere tovenaarsleerlingen de opdracht
dertien magische zwaarden te vinden die in Fantasia verborgen liggen.
Tezamen kunnen deze zwaarden de Spiegel der Duisternis tot leven wekken,
een krachtig magisch wapen dat kan worden ingezet tegen de Kwade
Magiërs, die de vrede in het rijk bedreigen. De jongeren beginnen aan een
moeizame tocht door Fantasia. Gaat het ze lukken alle zwaarden vinden?
Eerste deel in de fantasyserie 'De 13 zwaarden' van de hand van Thea en
Geronimo Stilton, waarin geen muizen maar elfen, nimfen en magische
wezens de hoofdrol spelen. Bedoeld voor de meer ervaren lezers, die
de muizenavonturen van Geronimo ontgroeid zijn. Een met veel vaart
geschreven avonturenverhaal met de nodige spanning waarin het goede als
altijd overwint. Het verhaal wordt verteld vanuit verschillende perspectieven
(goed en kwaad), in toegankelijk en wat clichématig taalgebruik. Met typische
fantasy-illustraties en versierde randen, die net als de tekst zijn gedrukt
in een blauwpaarse tint. Ruime schreefletter. Voor in het boek worden de
personages geïntroduceerd, en in het midden zit een informatief katern in
kleur. Vanaf ca. 10 jaar. Marije van der Schaaf

Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 18 / 229

2015-38-0476

Tammes, Barbara Sophia • Mijn chaotische, romantische,
stadse, boerse, piekerige leven is een prachtige puinhoop
Mijn chaotische, romantische, stadse, boerse, piekerige leven is een prachtige
puinhoop / Barbara Tammes. - Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij,
2016. - 159 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Pippa Leeuwenhart journal ;
No. 2). - Bevat: Izzy de IJsbeer ; Ben de Bever ; Wibo de Wolf ; Tess de Tijger ; Max de
Miereneter ; Ollie de Olifant ; Karel de Kangoeroe ; Pim de Pingui͏̈n.
ISBN 978-90-451-1903-8
De 14-jarige Pippa Leeuwenhart woont door de week bij haar moeder,
stiefvader en zusje Poppy op een boerderij. In het weekend is ze bij haar
vader, stiefmoeder en halfbroertje in de stad. In haar ‘journal’ (dagboek)
doet Pippa verslag van haar gesplitste leven, dat vooral draait om paarden,
een onmogelijke liefde en het doel haar ouders met Kerstmis voor één
avond zonder ruzie aan tafel te krijgen, want dat heeft ze haar zusje beloofd.
Dat laatste is niet gemakkelijk, want haar ouders praten niet meer met
elkaar. Haar journal bestaat uit korte hoofdstukjes, rijkelijk voorzien van
vaak grappige, gekleurde tekeningen met handgeschreven bijschriften.
Tweede deel over Pippa Leeuwenhart* dat qua verhaallijn los te lezen is
van het eerste deel, maar vanwege de vele personages die in het verhaal
voorkomen is het handig het eerste deel gelezen te hebben. Knalroze omslag
dat goed aansluit bij de stijl van het binnenwerk. Aansprekend, vlot leesbaar
meidenboek dat jonge tienermeisjes zal aanspreken. Vanaf ca. 10 jaar.
Wendy Buenen

*'Het leven volgens Pippa Leeuwenhart',
2015-27-5892 (2016/04).
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 15 / 288
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2012-32-3920 Heruitgave

Tijsinger, Ellen • De olifantenjongen
De olifantenjongen / Ellen Tijsinger. - Houten : Van Goor, [2012]. - 160 pagina's ; 22
cm. - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : Van Goor, ©2002.
ISBN 978-90-00-31174-3
De twaalfjarige Kari woont in Kenia en is opgegroeid bij zijn oma. Als de
oogst is mislukt, stuurt ze Kari weg omdat ze hem niet genoeg eten kan
geven. Hij komt in een grote stad terecht en sluit zich met tegenzin aan
bij een jeugdbende omdat hij dan te eten heeft. Als het voor de groep op
straat te gevaarlijk wordt, bouwen ze buiten de stad een hut, precies in het
territorium van olifanten. Bij een ontmoeting met een olifant blijkt dat Kari
een bijzondere gave heeft om de dieren te kalmeren. Uiteindelijk vindt hij een
pleeggezin waar hij liefdevol wordt opgenomen. Vlot leesbaar verhaal over de
belevenissen van een Keniaanse jongen. Goede karaktertekening en schets
van de locale cultuur. Aantrekkelijke omslagillustratie in meerkleurendruk
van een situatie uit het verhaal. Met verklarende woordenlijst. Heruitgave als
softcover. Vanaf ca. 10 jaar. Erik van de Grampel

Zie a.i.'s deze week voor nog drie
herdrukken van boeken van de in maart
2016 overleden schrijfster.
Genre : so
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.25
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 18 / 233

2015-50-3706

Van Sever, Nadja • Een koekje van eigen deeg
Een koekje van eigen deeg / Nadja Van Sever ; met illustraties van Nena Peeters. -
[Amsterdam] : Clavis, [2016]. - 165 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-448-2706-4
Katlijn legt zich op school toe op het pesten van Bas, en zij neemt haar
vriendinnen daarin mee. Op een dag wordt Katlijn ontvoerd en komt ze bij
Marc en Mie Belhamel terecht. Ze moet vier opdrachten uitvoeren waarbij ze
mensen moet redden, en op moet komen tegen onrecht, met de bedoeling
dat ze daar iets van gaat leren. De auteur zet de setting van het verhaal
krachtig neer. Het begint met een pestscène, waarin de verhouding tussen
de vriendinnen ook direct duidelijk wordt. De opbouw van de plot is boeiend.
Terwijl Katlijn van alles beleeft in de parallelle wereld van Marc en Mie, gaat
het leven van Bas en Katlijns vriendinnen door. Hoofdstukjes over deze twee
verhalen wisselen elkaar af. Als Katlijn weer terug mag naar de gewone
wereld, mag ze kiezen: terug naar hoe het nu geworden is (het pesten is
opgehouden) of terug naar het moment dat ze ontvoerd werd. Met nawoord
van de Voorzitter van het Vlaams Netwerk 'Kies Kleur tegen Pesten'. Het
omslag bevat een vrolijke illustratie, en in het boek staan een aantal leuke
zwart-witillustraties. Vanaf ca. 10 jaar. Leny Verhoeven

Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 17 / 258
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2015-50-1695 Heruitgave

Verroen, Dolf • Hoe mooi wit ik ben
Hoe mooi wit ik ben / Dolf Verroen ; met illustraties van Martijn van der Linden. -
Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2016. - 72 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23
cm. - Bekroond met de Gustav-Heinemann-Friedenspreis en de prestigieuze Deutscher
Jugendliteraturpreis. - Oorspronkelijke titel: Slaaf kindje slaaf. - Rotterdam : Guijs,
2006.
ISBN 978-90-258-6976-2
Maria krijgt op haar twaalfde verjaardag een mooi cadeau van haar vader:
Koko, haar eerste eigen slaafje. Hij wordt opgediend tijdens het diner in
een grote, zilveren schaal. Maria is blij met Koko want hij doet wat ze hem
opdraagt zonder dat ze hem hoeft te slaan. De meeste Afrikaanse slaven
die op de theeplantage van haar vader werken, worden vaak afgeranseld.
En als Koko niet meer bevalt, dan verkoopt ze hem toch? In de ik-vorm
doet Maria in veertig korte hoofdstukjes van een of twee bladzijden verslag
over haar opkomende puberteit maar vooral over de vanzelfsprekendheid
waarop zij en haar familie slaven behandelen als handelswaar. Er is geen
moreel besef bij Maria. Dat maakt haar tot een onsympathiek persoon maar
in haar tijd was dat de werkelijkheid, hoe schokkend ook. Door de korte
zinnen die steeds op een nieuwe regel beginnen, het simpele taalgebruik, de
ruime bladspiegel en de sobere illustraties in zwart-wit lijkt het een eerste
leesboekje maar dat is het beslist niet. Intrigerend boek; eerder verschenen
onder de titel 'Slaaf kindje slaaf' (2006); nu met nieuwe illustraties van Martijn
van der Linden. In 2006 meermalen bekroond in Duitsland, met de Deutscher
Jugendliteraturpreis. Vanaf ca. 10 jaar. Monique Luijben

Heruitgave met nieuwe illustraties.
Genre : hi
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.99
Volgnummer : 17 / 259

2015-46-5483 Heruitgave

Vriens, Jacques • Die rotschool met die fijne klas
Die rotschool met die fijne klas / Jacques Vriens. - Achtentwintigste herziene druk. -
Houten : Van Holkema & Warendorf, 2016. - 158 pagina's ; 22 cm. - Jubileumeditie. - 1e
druk: Van Holkema & Warendorf, 1976.
ISBN 978-90-00-34591-5
Jan Brinkman, de meester van groep zeven, probeert op een andere manier
met de kinderen uit zijn groep om te gaan. Door een ongeluk dat hij buiten
zijn schuld met zijn auto veroorzaakt, belandt een van zijn leerlingen in
het ziekenhuis. De schoolleiding en enkele ouders nemen hem zijn gedrag
kwalijk, maar dat zijn groep hem niet in de steek laat, blijkt als de kinderen
buiten zijn medeweten met zijn auto een prijs voor hem winnen. Dit in
vlotte stijl geschreven verhaal, dat kinderen uit de bovenbouw van de
basisschool in één adem uit zullen lezen, houdt een pleidooi voor meer
zelfstandigheid van de leerling in de groep. Of dat altijd zo succesvol verloopt
als de schrijver suggereert, kan betwijfeld worden. Dat zal echter weinig
afdoen aan het genoegen waarmee kinderen dit boek zullen lezen. De zwart-
witte tekeningen sluiten bij de tekst aan. Achterin is informatie opgenomen
over de auteur en over andere boeken van hem die zich op school afspelen.
Op het goudkleurige omslag wordt vermeld dat dit het debuut van de
meesterverteller is. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : MN/EX/
Volgnummer : 16 / 263
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2015-50-1467

Weigelt, Udo • Rover gezocht
Rover gezocht / Udo Weigelt ; met illustraties van Marieke Nelissen ; vertaald [uit het
Duits] door Merel de Vink. - Rotterdam : Lemniscaat, [2016]. - 216 pagina's : gekleurde
illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: Achtung : Räuber gesucht!. - Frankfurt am Main : S.
Fischer Verlag GmbH, ©2013.
ISBN 978-90-477-0618-2
In het piepkleine koninkrijk Ignazië, slechts één eiland groot, heeft de
wachtmeester (opsporingsambtenaar) zo weinig te doen, dat hij depressief
wordt. Finn, de jonge stalknecht, gaat in het gevaarlijke Noordrijk op zoek
naar een rover om de wachtmeester wat te doen te geven. Finns zoektocht
zorgt voor ontmoetingen met vriendelijke en echte rovers, heksenkraaien
en een grote draak. Hij vindt meer dan waarnaar hij op zoek ging, leert
ondertussen veel over de gevolgen van een onveilige samenleving en
vooral over zichzelf. Het verhaal komt wat traag op gang, maar wanneer
Finn eenmaal op weg is, wordt het steeds spannender. Door de introductie
van magische wezens en de spannende situaties; verhaaltechnisch doordat
de hoofdstukken heen en weer springen van Finn naar de situatie op het
thuisfront. Vriendschap en opoffering zijn de thema’s. Zeventien paginagrote
sfeervolle kleurige aquareltekeningen onderbreken de soms volle bladspiegel.
De schrijfstijl vraagt een grote leesvaardigheid door het woordgebruik en veel
bijzinnen; het sprookjesachtige avonturenverhaal zelf is toegankelijk voor
jongens en meisjes. Door het enigszins open einde lijkt een vervolg logisch.
Vanaf ca. 9 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 13 / 303
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2016-08-3763

Lanen, Marleen van • Tikkie terug!*
Tikkie terug!* : *de tijdreis van Bas / Marleen van Lanen. - Gouda : Museum Gouda,
[2016]. - 143 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Tekst en illustraties: Marleen
van Lanen. - Publicatie bij de tentoonstelling Erasmus, 'ik wijk voor niemand' in
Museum Gouda in het Erasmusjaar 2016.
ISBN 978-90-72660-10-7
Wanneer Bas in het park in Gouda op een vriend wacht, spreekt tot zijn
verbazing het standbeeld van Erasmus hem aan. Erasmus is een belangrijke
schrijver uit de Nederlandse geschiedenis. Hij neemt Bas mee naar de tijd
waarin hij zelf jong was, de middeleeuwen. Wanneer ze proberen Bas weer
terug te laten gaan naar het nu, mislukt het. Moet Bas nu voorgoed in de
middeleeuwen blijven? Dit verhaal gaat over de tijdreis van Bas naar de
tijd waarin Erasmus opgroeide. Het verhaal bestaat uit korte en duidelijk
afgebakende hoofdstukken. Belangrijke begrippen of moeilijke woorden
worden door de auteur uitgelegd. Het is een leerzaam boek over een stukje
middeleeuwse geschiedenis, waarin we door de ogen van Bas kennismaken
met Erasmus, zijn gedachten en zijn tijdgenoten. Dit boek is geschreven
naar aanleiding van het Erasmusjaar, uitgeroepen door Museum Gouda,
en het werd aangeboden aan alle basisscholen in Gouda. Het staat vol met
kleurrijke illustraties die het verhaal goed verbeelden. Vooral een aanrader
voor liefhebbers van geschiedenis. Vanaf ca. 9 jaar. Liselotte Campman

Genre : hi
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 17.50
Volgnummer : 15 / 257
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2015-46-5569

Cambré, Charel • Driezil!
Driezil! / Charel Cambré ; de inkleuring is van Anita Schauwvlieghe. - [Eindhoven] :
Strip2000, [2015]. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Jump ; 11)
ISBN 978-94-628-0111-0
Dit stripverhaal gaat over drie tieners en een gordeldier die een jeugdbende
vormen. Op hun schaatsplanken maken ze de buurt onveilig. Op een dag
komt Dweezil, een van de drie, onder de aandacht van een filmregisseur en
wordt hij zowaar stuntman in een film. Op de set gebeuren echter vreemde
dingen die spanning in het verhaal brengen. een strip die gezien het verhaal
en gemakkelijke identificatiemogelijkheden met de hoofdfiguren, het goed zal
doen bij de doelgroep die vooral gezocht moet worden onder jonge tieners.
De tekenstijl en de figuren doen soms denken aan een puberale versie van
Suske en Wiske hetgeen verklaarbaar is doordat de auteur en tekenaar
werkzaam zijn bij Studio Vandersteen. Ook heeft hij de nodige ervaring met
het maken van animatiefilms. Aardige strip die het goed zal doen bij de
beoogde leeftijdsgroep. Los leesbaar naast het vorige deel, 'Vampieren met
ketchup!' (2015)*. R.J.L. Verhoek

*2015-27-0445 (2015/38).
Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 7.95
Volgnummer : 13 / 240

2015-46-5566

Tommy A • De zes dienaren
De zes dienaren / Tommy A. - [Eindhoven] : Strip2000, [2015]. - 46 pagina's :
gekleurde illustraties ; 30 cm. - (Tommy A's De sprookjes van Prins Kat ; 1). - Naar de
gebroeders Grimm.
ISBN 978-94-628-0117-2
De achtjarige prins Kat laat zich door zijn lakei, Hans, overhalen om zijn
computerspelletje te laten voor wat het is en mee op zoek te gaan om een
prinses te redden die door haar boze moeder opgesloten is. De kwaliteiten
van de prinses spreken prins Kat helemaal niet aan tot hij hoort dat zij ook
zijn geliefd computerspelletje kan uitspelen. Onderweg sluiten meerdere
helpers bij hen aan: Henk de muis, Agneta de slang, Janine met de superlange
benen, een heel streng kijkende vogel Joop en de pinguïn Gerda die het altijd
koud heeft. Zo heeft prins Kat zes dienaren (zie titel) en kan hij zijn opdracht
met succes uitvoeren. Dit bizarre, knotsgekke stripverhaal vol absurde
humor leest vlot weg en is neergezet in een pittige, eigenwijze tekenstijl.
Manu Manderveld

Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 7.95
Volgnummer : 13 / 296
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2016-05-1785

Valkema, Gerben • Elsje maakt geschiedenis
Elsje maakt geschiedenis / Hercules & Valkema. - Oosterhout : Don Lawrence
Collection, [2016]. - 76 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 × 23 cm. - 1. - Tekst Eric
Hercules, tekeningen Gerben Valkema.
ISBN 978-90-888625-1-9
Niets is zo relatief als de tijd en in deze stripbundel van 'Elsje' wordt een en
ander aanschouwelijk gemaakt. Het enigszins krengerige meisje Elsje neemt
de lezer chronologisch mee door de geschiedenis en begint in de prehistorie.
Hoewel er dan nog geen sprake is van geschreven bronnen, wordt ons
duidelijk gemaakt dat de moderne informatierevolutie, inclusief computers
en zelfs selfies, hun oorsprong vinden in dit verre duistere verleden. Via de
Egyptenaren en Grieken (hier wordt natuurlijk gerefereerd aan het begrip
democratie) komen we terecht bij de Romeinen en Bataven, waar zowel
inhoudelijk als qua tekenstijl een en ander aan Asterix ontleend lijkt. Hoewel
af en toe de oertijd (die de beide auteurs nog het meest lijkt te fascineren)
nog even om de hoek komt kijken, wordt met rasse chronologische schreden
de loop van de geschiedenis doorkruist, om te eindigen in de (nabije)
toekomst. Humoristische strip gericht op jeugd rond 10 jaar. Op speelse wijze
kunnen jeugdige lezers veel opsteken over geschiedenis. Gebruik in het
onderwijs behoort tot de mogelijkheden. Wel zijn het 'gagstrips', wat inhoudt
dat steeds sprake is van korte grappen en is er geen doorlopend verhaal. Toch
kunnen die 'gags' dienen als aanleiding tot behandeling van een historische
periode of onderwerp. R.J.L. Verhoek

Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 22 / 222

2016-09-4864

William • Een overdosis energie
Een overdosis energie / tekeningen & inkleuring William ; scenario Cazenove &
William ; vertaling [uit het Frans]: BOOM!. - Eerste druk. - Antwerpen : Ballon, [2016].
- 46 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Sisters ; 10). - Oorspronkelijke Franse
uitgave: Bamboo Édition, ©2015.
ISBN 978-94-621-0404-4
De kleurrijke ballonstrip over het ondeugende zusje Marine en haar oudere
zus Wendy is terug met het tiende deel vol avontuurlijke verhalen. Het
uit het Frans vertaalde stripboek staat bomvol avontuurlijke en grappige
gebeurtenissen die de zussen meemaken met zijn tweetjes en al hun
vrienden. De perikelen die zussen in het dagelijkse leven met elkaar hebben,
komen aan bod in het stripverhaal. Ze hebben ruzie, vechten, maar kunnen
zich ook geen leven voorstellen zonder elkaar. In bijna alle verhalen die zich
afspelen in het ouderlijk huis en op hun vakantieplek, is er een rol weggelegd
voor de vriendinnen van de zussen. Dit deel heeft vooral een avontuurlijk
tintje vanwege hun kampeer-/hardloopvakantie. Het boek bestaat naast
eenpagina-strips ook uit verhalen die soms meer pagina's beslaan. De
verhalen van de zussen zijn gebaseerd op de dochters van Cazenove. De
familiestrip is geschikt voor jonge meiden vanaf ca. 10 jaar. De strip is los
leesbaar naast het vorige deel, 'Mijn zus ten voeten uit!' (2015)*. Kleine druk.
Meltem Kumru

*2015-11-0797 (2015/24).
Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 6.50
Volgnummer : 19 / 232
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2015-50-2552

Griffiths, Andy • De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen
De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen / Andy Griffiths en Terry Denton ;
vertaald [uit het Engels] door Edward van de Vendel. - Tielt : Lannoo, [2016]. - 383
pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: The 65-storey treehouse. -
Sydney : Pan Macmillan Australia, Pty Limited, ©2015. - (Treehouse books). - Rugtitel:
De waanzinnige boomhut. - Rug vermeldt het cijfer 5. - Colofon vermeldt: "illustraties
copyright © Terry Denton 2015".
ISBN 978-94-01-43376-1
In dit vijfde deel over de waanzinnige boomhut van Andy en Terry zijn
weer dertien nieuwe verdiepingen geplaatst. Aan deze aanwinsten wordt
minder aandacht besteed door de komst van een bouwinspecteur die de
bouwvergunning komt controleren. Andy, Terry en de inspecteur gaan terug in
de tijd om de vergunning voor de uitbreiding alsnog aan te vragen. Daardoor
komen ze op allerlei plekken in andere tijden, zoals de prehistorie, Egypte,
Romeinen, maar ook in de toekomst. In alle situaties is een relatie met Andy
en Terry en kunnen ze de toekomst die ze al kennen beïnvloeden. Zo leren
ze de grotbewoners tekenen. Net als in de vorige boeken is het een verhaal
vol actie, waarin de gebeurtenissen elkaar in hoog tempo opvolgen. Het
bevat relatief weinig tekst waarmee het verhaal op een vlotte en originele
manier wordt verteld. De illustraties vormen het grootste deel van het boek
en geven een goed beeld van het verhaal. In de zwart-witte pentekeningen
zijn veel details te zien. Voor kinderen vanaf ca. 9 jaar een erg leuk boek,
waarin de vormgeving, humor en verbanden tussen het heden en verleden
erg aanspreken. Felix Meijer

MLP.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 13 / 258

2015-30-2157

Hofmans, Jørgen • Dit is foute boel!
Dit is foute boel! / Jørgen Hofmans ; met tekeningen van Mark Janssen. - 1e druk.
- Tilburg : Zwijsen, 2015. - 54 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Zoeklicht
dyslexie). - Tekst opgemaakt in Dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-487-2831-2
Voordat Tom met zijn vriendjes mag gaan spelen, moet hij van zijn moeder
eerst nog even een boodschap doen. Maar in de supermarkt komen er
opeens twee gehelmde mannen binnen, elk met een wapen in de hand.
Alle mensen moeten van de boeven op de grond gaan liggen en Tom zelf
moet bovendien al zijn zakken leegmaken. Met zijn mobieltje bellen de
mannen de politie en eisen heel veel losgeld. Hoe zal dit aflopen? Met vaart
en spanning geschreven misdaadverhaal dat bedoeld is voor lezers met
dyslexie. Het leesgemak wordt bevorderd door een speciaal ontworpen
lettertype en een overzichtelijke bladspiegel met elke zin beginnend op een
nieuwe regel. Kernwoorden en namen zijn niet alleen vet en in kleur gedrukt,
maar worden ook afgebeeld en uitgelicht op flapjes voor en achter in het
boek. Ook de vele korte zinnen en de aansprekende paginagrote illustraties
dragen bij aan het leesgemak. Verzorgde uitgave met achterin een aantal
tips voor een boekbespreking in de klas. Onderdeel van de serie 'Zoeklicht
dyslexie', voor iets oudere kinderen met leesniveau AVI-E3. Vanaf ca. 10 jaar.
Silvester van der Pol

MLP.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B-E3
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 15 / 249
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2016-07-3589

Jager, Elsbeth de • Hoe bedoel je?
Hoe bedoel je? / Elsbeth de Jager. - Eerste druk. - Tolbert : Uitgeverij EigenZinnig,
februari 2016. - 65 pagina's ; 22 cm. - Het eerste deel Niet waar! is los verschenen bij:
Steenwijk : 248media, 2011. - (Wijzjes).
ISBN 978-94-917772-6-4
Naomi, een heel gewoon meisje, gaat naar school, houdt van karate en heeft
een vader en een moeder. Tijdens een karateles vangt ze in de kleedkamer
op dat haar ouders gaan scheiden; haar vader zou op mannen vallen. Op
een speelse en begrijpelijke wijze worden twee onderwerpen, homofilie
en echtscheiding, bespreekbaar gemaakt. Het verhaal is geschreven om
acceptatie te bevorderen c.q. begrip te kweken voor de gevoelens van een
kind met een homoseksuele ouder. Het verhaal is ingedeeld in twee delen,
getiteld 'Niet waar' en 'Echt wel', en bevatten getitelde hoofdstukken. De
auteur schrijft colums, gedichten en korte verhalen. In 2011 verscheen
haar eerste kinderboek 'Niet waar'* dat nu als eerste deel in dit boek is
opgenomen. Het boek laat aan jeugdige lezers zien hoe homoseksualiteit
onder leerlingen bespreekbaar gemaakt kan worden. Bruikbaar zowel tijdens
groepsbesprekingen als voor individueel gebruik. Het verhaal is op leesniveau
AVI-E4 geschreven, dus ook geschikt voor moeilijk lezende kinderen. Vanaf ca.
9 jaar. M.L.J. Demandt-Voncken

*2011-45-3877 (2012/04). MLP.
Niveau/leeftijd : B-E4
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 22 / 182

2016-08-3717

Lake, Angie • De IJzermobiel
De IJzermobiel / Angie Lake ; illustraties: Creative Books, Suruchi Sati & Shanith
MM ; vertaling [uit het Engels]: Hanne Vandenbroeck ; algemene redactie en
bewerking: Catalina Steenkoop. - Mechelen : Bakermat, 2016. - 239 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 20 cm. - (Kasper Klungels fantastische ontdekkingen ; boek 1). -
Vertaling van: The Metal-mobile. - Leicester : Sweet Cherry Publishing, 2016. - (Danny
Dingle's fantastic finds).
ISBN 978-90-5924-167-1
Kasper Klungel wil later uitvinder worden van coole gadgets voor zijn idool,
superheld IJzerkop. Met vriend Lukas test hij na schooltijd de kracht van
gas in hun geheime lab in de boomhut. Gas is namelijk het geheime wapen
van IJzerkop. Ze gaan naar de natuurkundeclub en krijgen daar opdrachten
waarmee ze prijzen kunnen winnen, zoals kaartjes voor de nieuwe IJzerkopfilm
of pretpark IJzerland. Betweter Alexander lijkt er steeds met de prijzen
vandoor te gaan, maar hij speelt vals. Bij de zeepkistenracebouwen Kasper
en Lukas, met hulp van pa Klungel, de IJzermobiel. Zouden ze Alexander
nu kunnen verslaan? Humoristische en absurde graphic novel met veel
grappen over scheten en boeren (gas). Voorzien van kenmerkende zwart-
wite illustraties die het verhaal extra komisch maken. Als geheel een
(no-)nonsensboek voor onschuldig tijdverdrijf zonder pretenties. Op het
omslag Kasper en Lukas met voorwerpen die een rol in het verhaal spelen.
Deel twee wordt aangekondigd. Vanaf ca. 9 jaar. Stefan Rovers

MLP.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 17 / 239
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2015-50-2286

Peirce, Lincoln • Niek de Groot in topvorm
Niek de Groot in topvorm / Lincoln Peirce ; vertaling [uit het Engels]: Anne Douqué. -
Utrecht : Uitgeverij De Fontein jeugd, [2016]. - 224 pagina's : zwart-wit illustraties ;
23 cm. - (Niek de Groot ; 6). - Vertaling van: Big Nate in the zone. - New York :
HarperCollinsPublishers, ©2015.
ISBN 978-90-261-4007-5
Niek is geen hoogvlieger en jaagt de meeste leraren tegen zich in het harnas.
Hij levert huiswerk te laat in, sloopt de zitkussens in de schoolbieb en slaat
een modderfiguur als zanger van ‘De zwarte slakken’ tijdens de aftrap van
het schoolproject ‘Topvorm!’. Nadat hij Jans talisman mag lenen, lijkt het tij
echter te keren en wordt Niek zelfs populairder dan Marco. Het geluk in dit
humoristische verhaal is echter van korte duur. Zesde, zelfstandig te lezen
deel* uit de serie humoristische verhalen over Niek de Groot. Het wordt door
Niek in de ik-vorm verteld, afwisselend in tekst en beeld. Het beeld bestaat
uit één of meer stripachtige tekeningen, los of in kadertjes. Het beeld met de
tekst daarin vormt een essentieel onderdeel van de vertelling. Hiermee wordt
ook het humoristische en slapstickachtige karakter van de gebeurtenissen of
gedachten benadrukt. Ook kan Niek zich hiermee profileren als cartoonist. De
auteur was als kind fan van de bedenker van Snoopy, wat aan de tekenstijl
af te zien is. Het verhaal is creatief vertaald. Vreemd is wel dat Niek in groep
8 zit, terwijl duidelijk is dat hij op de middelbare school zit. Vanaf ca. 9 jaar.
K. Woets

*'Niek de Groot draait door' (deel 5),
2014-28-2928 (2014/44). MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 14 / 240

2016-02-5768

Pantermüller, Alice • De vrolijke avonturen van Tina Talent
De vrolijke avonturen van Tina Talent : de strijd om de gouden kers / Alice
Pantermüller ; met illustraties van Daniela Kohl ; Nederlandse vertaling [uit het
Duits]: Hilde Nagel-Peters. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, [2016]. - 138 pagina's :
gekleurde illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Linni von Links : Berühmt mit Kirsche
obendrauf - Würzburg : Arena Verlag GmbH, ©2015.
ISBN 978-90-447-4431-6
Tina Talent is dol op dichten en wil heel graag een beroemde dichteres
worden. Dat gaat vast lukken, want Tina komt uit een familie waarin alle
vrouwen en meisjes beroemd zijn. Wanneer er een dichtwedstrijd wordt
georganiseerd, grijpt Tina haar kans. Helaas is niemand echt enthousiast
over haar gedichten. En dan is er ook nog die rare, nukkige oma die 's
nachts in haar kamer verschijnt en haar op andere ideeën wil brengen...
Een ongedwongen, humoristisch verhaal over een naïef, vrolijk meisje dat
graag beroemd wil worden. De tekst is eenvoudig en toegankelijk. Het
lettertype is iets groter dan gebruikelijk en de marges zijn royaal. Iedere
pagina is geïllustreerd en soms gedrukt op een gekleurde ondergrond.
De illustraties variëren in grootte: van paginagroot tot kleine illustraties
in de marge. Ze zijn zachtgekleurd, wat zoet en lekker meisjesachtig: vol
stippen, bloemetjes, strikjes, lieve jurkjes en eigenwijze meisjes met grappige
staartjes. Dit boek zal in de smaak vallen bij meisjes die van luchtige, vrolijke
meidenboeken houden. Ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met
lezen. De schrijfster is bekend van de serie over Lotte Wirwar*. Vanaf ca. 9
jaar. Linda Adam

*'Chaos op de filmset' (deel 4),
2015-32-3677 (2015/51). MLP.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 16 / 240
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2015-46-5445

Pichon, Liz • In topvorm (maar soms even niet)
In topvorm (maar soms even niet) / door Liz Pichon ; vertaling [uit het Engels]:
Ieske van Heek. - Eerste druk. - Haarlem : Gottmer, 2016. - 216 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 24 cm. - (Tom Groot ; 9). - Vertaling van: Top of the class. - London :
Scholastic Ltd, 2015. - (Tom Gates).
ISBN 978-90-257-6251-3
Tom Groot wil graag gekozen worden in de schoolraad, zodat hij mee kan
beslissen over wat er op zijn Eikenhofschool gebeurt. De leerlingen mogen
een poster maken waarop staat waarom er op jou gestemd moet worden.
De beste leerling zijn, is daarbij een voordeel, maar daar kan Tom niet
makkelijk aan voldoen. Er gaat van alles mis als hij een toets moet maken
waarbij een pestkop in de klas steeds aan het langste eind trekt. Ook
thuis heeft Tom het niet makkelijk met een oudere, wijsneuzige zus. In dit
negende deel* van de populaire serie worden veel herkenbare en hilarische
situaties beschreven. De speelse typografie en de vele simpele cartoon-
en doedelachtige tekeningetjes die ook woorden vervangen, ondersteunen
de humoristische tekst in dit eenvoudige verhaal dat een beetje aan de
oppervlakte blijft. De bladspiegel is nogal vol, maar de schrijfletter en de
ruime interlinie zijn aantrekkelijk voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Achterin staat een verwijzing naar een 'kwis' op de website, vogelfeitjes en
hoe je een papieren vliegtuigje vouwt. Vanaf ca. 10 jaar. S. Roest-Mouissie

Ook in het Engels aangeboden: 'Top
of the class (nearly)', 2015-44-4003
(2016/08). MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.95
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 21 / 182

2015-51-4462

Stilton, Geronimo • Griezelen in de achtbaan
Griezelen in de achtbaan / Geronimo Stilton ; illustraties binnenwerk: Danilo Barozzi
(ontwerp) en Giulia Zaffaroni (kleur) ; kaarten: Archief Piemme ; vertaling [uit het
Italiaans]: Loes Randazzo ; bewerking: De Wakkere Muis. - Amsterdam : De Wakkere
Muis, [2016]. - 142 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm + leeslegger. - Vertaling
van: Brividi sull'ottovolante - Segrate : Edizioni Piemme S.p.A., ©2011. - (Tenebrosa
Tenebrax). - Gebaseerd op een idee van Elisabetta Dami. - Tekst opgemaakt in een
dyslexie lettertype. - Bijlage ontbreekt.
ISBN 978-90-859234-1-1
Muis Geronimo Stilton, de deftige bebrilde eigenaar en uitgever van de
meest gelezen krant 'De Wakkere Muis' van Muizeneiland gaat met zijn
vriendin Duifje naar de Grote Griezelkermis. De grootste attractie is een
griezelachtbaan met karretjes in de vorm van doodskisten die rijden op
rails die dwars door een reusachtige schedel lopen. Maar waar blijven de
passagiers die in de achtbaan gaan maar er niet meer uitkomen? Precies een
zaak voor Duifje en Geronimo om daar achter te komen. Het blijkt dat veel
kinderen de verhalen over en van Geronimo Stilton waarderen, niet alleen
door het verhaal, maar meer nog door de bijzondere en speelse lay-out van
de tekst die in verschillende lettertypes, grootte en kleuren is afgedrukt. De
lopende tekst is gedrukt in een dyslexie-vriendelijk lettertype*. Het helpt
hen om moeilijke begrippen spelenderwijs te doorgronden, ook al door de
verklaring van uitdrukkingen onder aan de bladzijden. Behalve de tekst
maken de vele, kleurrijke grappige illustraties het verhaal zeer toegankelijk.
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. W. van Es-Kik

*zie a.i.'s deze week voor de gewone
editie. MLP.
Genre : gr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 21 / 197
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2015-51-4461

Stilton, Geronimo • Griezelen in de achtbaan
Griezelen in de achtbaan / Geronimo Stilton ; illustraties binnenwerk: Danilo Barozzi
(ontwerp) en Giulia Zaffaroni (kleur) ; kaarten: Archief Piemme ; vertaling [uit het
Italiaans]: Loes Randazzo. - Amsterdam : De Wakkere Muis, [2016]. - 116 pagina's :
gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Groene reeks ; deel 6 van 6). - Vertaling van: Brividi
sull'ottovolante - Segrate : Edizioni Piemme S.p.A., ©2011. - (Tenebrosa Tenebrax). -
Gebaseerd op een idee van Elisabetta Dami.
ISBN 978-90-859234-4-2
Muis Geronimo Stilton, de deftige bebrilde eigenaar en uitgever van de
meest gelezen krant 'De Wakkere Muis' van Muizeneiland gaat met zijn
vriendin Duifje naar de Grote Griezelkermis. De grootste attractie is een
griezelachtbaan met karretjes in de vorm van doodskisten die rijden op
rails die dwars door een reusachtige schedel lopen. Maar waar blijven de
passagiers die in de achtbaan gaan maar er niet meer uitkomen? Precies een
zaak voor Duifje en Geronimo om daar achter te komen. Het blijkt dat veel
kinderen de verhalen over en van Geronimo Stilton waarderen, niet alleen
door het verhaal, maar meer nog door de bijzondere en speelse lay-out van
de tekst die in verschillende lettertypes, grootte en kleuren is afgedrukt. Het
helpt hen om moeilijke begrippen spelenderwijs te doorgronden, ook al door
de verklaring van uitdrukkingen onder aan de bladzijden. Behalve de tekst
maken de vele, kleurrijke grappige illustraties het verhaal zeer toegankelijk.
Zesde deel uit de 'Groene Reeks' te herkennen aan de groene kleur op de rug
en onder aan het omslag. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9
jaar. W. van Es-Kik

Zie a.i.'s deze week voor een editie in
een dyslexie-vriendelijk lettertype. MLP.
Genre : gr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 21 / 196

2015-51-4458

Stilton, Geronimo • De grote voetbalfinale
De grote voetbalfinale / Geronimo Stilton ; illustraties binnenwerk: Danilo Loizedda
(ontwerp) en Antonio Campo en Andrea Cavallini (kleur) ; kaarten: Andrea Da Rold
(ontwerp) en Andrea Cavallini (kleur) ; vertaling [uit het Italiaans]: Loes Randazzo. -
Amsterdam : De Wakkere Muis, [2016]. - 107 pagina's : gekleurde illustraties, kaarten ;
20 cm. - (Rode reeks ; deel 1 van 6). - Vertaling van: Finale di supercoppa... a topazia!
- Segrate, Italie͏̈ : Edizioni Piemme, ©2016. - Uitgave is gebaseerd op een idee van
Elisabetta Dami.
ISBN 978-90-859234-7-3
Het eerste deel uit de ‘Rode Reeks’ over de populaire Geronimo Stilton, de
hoofdredacteur van uitgeverij De wakkere muis. In dit deel gaat Geronimo
op onderzoek uit als zijn twee favoriete voetbalteams in de finales van
de Supercup moeten spelen tegen tegenstanders die onder verdachte
omstandigheden tot nu toe steeds wisten te winnen. Ontdekt Geronimo het
geheim? Ook in dit deel staan veel muizenissige woordgrapjes, naamgrappen
als Johan Kuif en Sylvie Sokker. Het boek heeft een aantrekkelijke lay-out met
verschillende lettertypes in diverse kleuren. Er wordt een groot aantal lastige
woorden gebruikt, die soms verklaard worden. Tussen de hoofdstukken door
zijn pagina’s met informatie over personen, voetbalregels, voetbalwoorden,
warming up en rek- en strekoefeningen opgenomen. Op het aantrekkelijke
omslag staan de titel en Geronimo in foliedruk afgebeeld. Voorlezen vanaf ca.
7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Felix Meijer

MLP.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 22 / 221
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2016-03-0606

Kaaberbøl, Lene • Wildfire
Wildfire / Lene Kaaberbøl ; illustrated by Rohan Eason ; translated [uit het Deens]
by Charlotte Barslund. - London : Pushkin Children's Books, 2016. - 187 pagina's :
zwart-wit illustraties ; 20 cm. - (Wildwitch). - Vertaling van: Ildprøven. - Florlaget
Kopenhagen : Alvilda, 2010. - (Vildheks).
ISBN 978-1-78269-083-2
Clara (12) wordt in het trappenhuis aangevallen door een gigantische kat.
Ze wordt zo ziek dat ze door haar moeder naar haar tante gebracht wordt.
Dankzij haar magische krachten wordt Clara weer beter. Omdat ze de gave
heeft, gaat ze bij haar tante in opleiding voor heks. Ze wordt bedreigd
door een verstoten heks en moet daarvoor drie zware proeven doorstaan.
Boeiend geschreven verhaal. Goede karakterbeschrijving en met humor. Er
zijn raakvlakken tussen de gewone wereld en de magische, die niet zonder
gevaren is. Clara is een 'muisje' maar ontpopt zich door haar eerlijkheid als
een heldin. Deel een van de 'Wildwitch'-serie. Dit boek wordt in Denemarken
verfilmd. Vanaf ca. 10 jaar. Ook nog leuk voor iets oudere Nederlandse
kinderen. Anita Waajen

Ook in het Nederlands aangeboden: 'De
wilde heks : Vuurproef', 2014-46-1900
(2015/13).
Genre : engesk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.95
Volgnummer : 17 / 295

2016-08-3850

Morpurgo, Michael • I believe in unicorns
I believe in unicorns / Michael Morpurgo ; illustrated by Gary Blythe. - London : Walker
Books, 2015. - 100 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - Oorspronkelijke uitgave:
2005.
ISBN 978-1406366402
Tegen de achtergrond van de Tweede Wereldoorlog leren we de 8-jarige
Thomas kennen, wiens grootste hobby buiten spelen is. School, lezen en
leren is niets voor hem. Als hij op last van zijn moeder een poosje in de
bibliotheek moet blijven, leert hij de bibliothecaresse kennen, die gezeten
op een houten eenhoorn de prachtigste verhalen vertelt. Als de bibliotheek
door bommen verwoest wordt, is het mede door Thomas, dat de boeken
en de eenhoorn gered worden. Prachtig kort verhaal waarin o.a. via het
verhaal van Noach en de Ark verteld wordt waarom eenhoorns niet echt meer
bestaan, maar wel magische krachten hebben. Overzichtelijke bladspiegel,
met veel ruimte tussen de regels. Perfect passende potloodillustraties
die de sfeer van het verhaal heel goed tot uitdrukking brengen. Ook te
gebruiken voor Nederlandse kinderen die al vroeg met Engels zijn begonnen.
Voorlezen aan Engelse kinderen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer

Oorspronkelijk verschenen in 2005, niet
eerder op a.i. aangeboden.
Genre : engeoo
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 19 / 263
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2016-09-4962

Pilkey, Dav • Captain Underpants and the attack of the talking
toilets
Captain Underpants and the attack of the talking toilets / the second epic novel by Dav
Pilkey ; with colour by Jose Garibaldi. - London : Scholastic, 2014. - 134 pagina's, 16
pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - Titelpagina vermeldt: Now in full colour. -
Oorspronkelijke uitgave: New York : Scholastic Inc, 1999.
ISBN 978-1407143965
In het eerste deel van de serie 'Captain Underpants'* slaagden George en
Harold erin om van de schooldirecteur per ongeluk de superheld Captain
Underpants te maken. Nu, in dit tweede deel, begaan ze weer een vergissing,
waardoor een leger van gevaarlijke, sprekende toiletpotten de school
bedreigt. Met behulp van Captain Underpants en de Robo-plunger proberen
ze de toiletpotten te bestrijden. Kleurrijk, humoristisch geïllustreerd verhaal
met een extra stripverhaaltje over Dog-man. Het verhaal bevat een aantal
moeilijke woorden en Nederlandse lezers moeten toch wel één à twee jaar
Engels achter de rug hebben. Anderzijds maken de talrijke illustraties de
verhaallijn ook behoorlijk duidelijk. Vanaf ca. 9 jaar. C.J. Meijer

*eerste deel niet op a.i. aangeboden.
Genre : engesc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.95
Volgnummer : 21 / 239

2015-53-5099

Whitehorn, Harriet • Violet and the Pearl of the Orient
Violet and the Pearl of the Orient / Harriet Whitehorn ; illustrated by Becka Moor. -
London : Simon and Schuster, 2014. - 186 pagina's : gekleurde illustraties ; 18 cm
ISBN 978-1471118951
Als de peperdure broche van buurvrouw Dee Dee Derota wordt gestolen,
weet de 10-jarige Violet zeker dat de nieuwe buren er iets mee te maken
hebben: graaf en gravin Du Plicitous en hun onuitstaanbare dochter Isabella.
Niemand gelooft haar. Violet en haar vriendin Rose gaan op zoek naar bewijs.
Spannend en komisch eerste deel in een reeks, dat door de Engelse setting
en de enigszins ouderwetse toon van de alwetende verteller (‘Het was Violet
Remy Robinson die avond in bed duidelijk dat ze de zaken in eigen hand
moest nemen.’) doet denken aan de detectiveverhalen van Enid Blyton (De
Vijf). Met een speelse opmaak, handschriftachtig lettertype en lekker veel
illustraties in duotoon (zwart-paars). Voorin een plattegrond van de buurt
waarin Violet en Rose wonen en een overzichtsplaat waarop de personages
op humoristische wijze worden voorgesteld aan de hand van hun favoriete
eten. Achterin een verklarende woordenlijst. Aantrekkelijk omslag met
goudfolie. Vrolijk en toegankelijk speurdersverhaal voor meisjes vanaf ca. 9
jaar. Mede naar gegevens van Eefje Buenen

Ook in het Nederlands aangeboden:
'Violet en de parel van de Oriënt',
2015-27-0156 (2015/48). MLP.
Genre : engede
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.95
Volgnummer : 15 / 327



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2016 - 3
9-12 jaar Informatieve boeken

©2016 NBD Biblion 115

2015-50-1400

Viegas, Marneta • Happy relax kids
Happy relax kids : knutsel, klets en knuffelboek voor kinderen en ouders / Marneta
Viegas ; illustraties van Nicola Wyldbore-Smith ; vertaling [uit het Engels]: Marijn van
der Zwaard-Hoogendam ; fotografie: nvme.co.uk. - [Utrecht] : AnkhHermes, [2016]. -
111 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Relax Kids). - Vertaling van: How to be
happy. - New Alresford : Our Street Books, ©2013.
ISBN 978-90-202-1256-3
Hoe blijf je positief, hoe doe je iets aardigs voor een ander en hoe maak
je een chillplekje? Dit handzame lees- en doeboek bevat 52 ideeën en
activiteiten voor kinderen van 6-12 jaar om te ontspannen, lekker in
hun vel te zitten en hun zorgen en emoties te verwerken. De ideeën
concentreren zich rond negen thema's, waaronder: tijd met het gezin,
humeur en mindfulness, school en je goed voelen. De auteur richtte
Relax Kids op om kinderen te helpen ontspannen en heeft meerdere
boeken geschreven die hoog gewaardeerd worden door ouders, kinderen,
leerkrachten en andere professionals. Kleurrijke en eigentijdse vormgeving
met veel kleurenillustraties, een combinatie van kleurenfoto's en
stripachtige illustraties. De vormgeving zal kinderen zeker aanspreken.
De ideeën, gepresenteerd door het meisje Rosie van 9 jaar, zijn nieuw,
verfrissend en bovendien leuk om met het hele gezin te doen. Nog een
greep uit de onderwerpen: ‘Zo speel je voor geheime engel’, ‘Zo maak je
zorgenpoppetjes’, ‘Zo maak je feeënstof’ en ‘Zo blijf je lachen’. Hier en daar
staat de tekst op een onrustige achtergrond. Dit boek uit de reeks 'Relax kids'
zal vele kinderen en hun ouders aanspreken. Bevat bijlage met informatie
over Relax Kids. Met hulp vanaf ca. 6 jaar, (ook) zelfstandig vanaf ca. 8 t/m 12
jaar. Danielle Bakker

Ook geschikt voor speciale
opvoederscollecties.
SISO : J 172
PIM : 01 Geestelijk leven
Winkelprijs : € 16.99
Volgnummer : 22 / 230

2015-50-2314 Heruitgave

Eykman, Karel • Woord voor woord
Woord voor woord / Karel Eykman ; met tekeningen van Bert Bouman. - Zeventiende
druk. - [Utrecht] : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2016]. - 302 pagina's : gekleurde
illustraties ; 25 cm. - Omslag vermeldt: Kinderbijbel. - Eerste druk: Ede : Zomer &
Keuning, 1982. - Oorspronkelijk geschreven voor het IKON-televisieprogramma Woord
voor Woord.
ISBN 978-90-261-4031-0
Eykman schreef zijn Bijbelse vertellingen voor het IKON-televisieprogramma
‘Woord voor Woord’. Deze druk bevat een voorwoord van Aart Staartjes, die
de verhalen op tv voorlas, en wederom de illustraties van Bert Bouman. Dat
deze bundel steeds nieuwe generaties aanspreekt, heeft te maken met de
nadruk op de veelheid aan menselijke ervaringen met een God met wie 'valt
te praten', door wie mensen gezien worden en bij wie mensen hoop vinden.
Verder is er Eykmans vertelstijl: direct, toegankelijk en levendig zonder dat
het bijzondere karakter van de verhalen tekort gedaan wordt. Hoewel Eykman
deze vertellingen volgens eigen zeggen beschouwt als een ‘oprijlaantje’
naar de Bijbel, is het een volwaardige ‘weg’. De bundel begint met Abraham.
De verhalen over de schepping en Jona worden gebracht op het moment
dat de joden in ballingschap zijn in Babylon en verhalen vertellen over hoe
het ooit begon tussen God en zijn volk. De gekleurde illustraties zijn deels
schetsachtig, deels zeer precies, en waar het gezichtsuitdrukkingen betreft,
zeer expressief. Deze 17e druk verschijnt in het jaar dat de kinderbijbel van
theoloog, dichter en jeugdboekenschrijver Eykman 50 jaar bestaat. Met
uitgebreide inhoudsopgave en nieuwe omslagillustratie. Om zelf te lezen
vanaf ongeveer 9 t/m 12 jaar. K. Woets

Deze herdruk (inhoudelijk ongewijzigd)
verschijnt in het jaar dat de
kinderbijbel van theoloog, dichter en
jeugdboekenschrijver Eykman 50 jaar
bestaat.
SISO : J 222
PIM : 27 Religie
Winkelprijs : € 29.99
Volgnummer : 13 / 306
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2015-45-4338

Corstens, Veerle • Met een klap van de hamer
Met een klap van de hamer / Veerle Corstens en Marjet Wullink ; idee en concept:
Veerle Corstens en Marjet Wullink ; tekst: Veerle Corstens ; illustraties omslag en
binnenwerk: Marjet Wullink. - [Den Haag] : BJu, Boom Juridische uitgevers, [2015]. - 51
pagina's : zwart-wit illustraties met steunkleur ; 23 cm
ISBN 978-94-629-0157-5
Aan de hand van een kort verhaal in negen getitelde hoofdstukken wordt
uitgelegd hoe rechtspraak in Nederland werkt. Er is een overval gepleegd op
een juwelierszaak, waarbij de juwelier gewond is geraakt. De neef van de 12-
jarige Juun wordt hiervoor aangehouden op aanwijzing van de juwelierszoon.
Juun verzint een alibi voor haar neef, omdat ze gelooft in zijn onschuld.
Samen met haar vriendin en haar opa volgt ze de ontwikkelingen. Ze zitten
in de rechtszaal, als de neef wordt vrijgesproken. Maar de slachtoffers gaan
in hoger beroep. Een verhaal waarin op eenvoudige wijze de juridische
aspecten in een strafzaak aan de orde komen. In speciale blokjes tekst –
'harde feiten' genoemd – worden begrippen verduidelijkt. Met achterin nog
een extra woordenlijst en een schematische weergave van een strafzaak.
De verhaallijn is wat kort door de bocht, de personages zijn oppervlakkig,
soms zelfs ongeloofwaardig (boomjongen die alles heeft gezien), maar
het doel om de rechtspraak duidelijk te maken wordt wel bereikt. Met
eenvoudige pentekeningen geplaatst in geel geverfde vlakken. Vanaf ca. 9
jaar. Ria Scholten-Boswerger

Een van de weinig jeugdboeken over het
thema rechtspraak.
SISO : J 393.7
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 13 / 309

2015-45-4242

Macdonald, Fiona • Wees blij dat je niet in een middeleeuwse
gevangenis werkt!
Wees blij dat je niet in een middeleeuwse gevangenis werkt! : gevangenen die je
liever niet bewaakt / geschreven door Fiona Macdonald ; gei͏̈llustreerd door David
Antram ; ontworpen door David Salariya ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken
Kolmer. - Zoetermeer : nbd biblion, [2016]. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ; 25
cm. - Vertaling van: You wouldn't want to be in a medieval dungeon! - Brighton : The
Salariya Book Compagny, ©2003. - Met register.
ISBN 978-94-620-2131-0
Een Engelse soldaat keert in de 15e eeuw enigszins gehavend terug uit een
oorlog en kan als gevangenisbewaarder aan het werk. De lezer kruipt in
de huid van deze hoofdpersoon, doordat hij met 'jij' wordt aangesproken.
Aan de orde komt o.a. hoe de gevangenissen er destijds uitzagen, de
omstandigheden in gevangenissen, voor welke vergrijpen men gevangen
gezet kon worden, de gevangenisbeheerders, enz. De negatieve aspecten
van de baan worden op hilarische wijze gebracht. Elk hoofdstuk bestaat
uit een dubbele pagina, met groot gedrukt het verhaal over de loopbaan
van de middeleeuwse gevangenisbewaarder. In kleinere tekstblokjes
komen wetenswaardigheden aan de orde. Daarnaast is er in elk hoofdstuk
een grappige 'handige tip' voor de hoofdpersoon. De tekst wordt prima
ondersteund door grappige, grote en kleine, stripachtige kleurenillustraties.
Hierin staan regelmatig tekstballonnetjes, die het stripachtige karakter nog
onderstrepen. Bevat inhoudsopgave, lijst met moeilijke woorden en register.
Aantrekkelijk vormgegeven boek in de serie 'Wees blij dat…'*. Vanaf ca. 9
jaar. Ria Scholten-Boswerger

*zie a.i.'s deze week voor nog een nieuw
deel uit de serie 'Wees blij dat...'.
SISO : J 395.82
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 15 / 301
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2015-36-5467

Aken, Pauline van • Presenteren
Presenteren = leuk! : voor kinderen van 9-12 jaar, hun ouders en leerkrachten :
maak van je spreekbeurt een succes! / Pauline van Aken ; illustraties: Sjeng Schupp. -
[Amsterdam] : Niño, [2016]. - 106 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-856067-2-7
Help een spreekbeurt! Bij het idee alleen al raken veel kinderen in de
stress. Er is hoop, presenteren kan heel leuk zijn als je maar bereid bent
veel te oefenen. Je moet drie dingen doen: ten eerste moet je jezelf leren
te ontspannen. Daarvoor zijn er oefeningen opgenomen in het boek. Ten
tweede moet je voorbereiding goed zijn en als laatste moet je ervoor zorgen
dat de spreekbeurt inhoudelijk goed is ingedeeld (weet WAT je zegt) en je
taalgebruik en stemgebruik duidelijk zijn (weet HOE je het zegt). Tijdens je
presentatie kun je als aanvulling een Powerpoint of Prezi gebruiken, maar zet
daar niet te veel tekst op. Al deze handige tips zijn in dit boek stap voor stap
weergegeven. Heel belangrijke tips staan in een kader of zijn oranje van kleur.
Rustige bladspiegel met veel wit. Duidelijk, schreefloos lettertype. Jammer dat
er geen verwijzingen zijn naar filmpjes of sites op internet, maar dat is ook
het enige minpunt. Het boekje is in heldere taal geschreven en veel kinderen
zullen hier wat van opsteken. Aanbevolen voor o.a. basisscholen. Vanaf ca. 9
jaar, en ook voor iets oudere kinderen die moeilijk lezen. B. Handgraaf

MLP.
SISO : J 450.8
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 16.50
Volgnummer : 16 / 270

2015-31-2969

Beyers, Annick • De survivalgids stotteren en broddelen
De survivalgids stotteren en broddelen / Annick Beyers; stottertherapeuten: Caroline
Moerenhout, Gert Reunes ; met illustraties van Josine van Schijndel ; redactie: Saskia
Martens. - [Sint-Niklaas] : Abimo, [2015]. - 161 pagina's : zwart-wit illustraties. ; 23 cm.
- (Survivalgids). - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-623-4426-6
Nieuw deel in de uitgebreide reeks ‘Survivalgidsen'. In dit deel wordt op
een voor ouders, leraren, kinderen begrijpelijke wijze aandacht besteed
aan stotteren en broddelen. Het lukt sommige kinderen en volwassenen
niet om op bepaalde momenten bepaalde woorden of letters uit te
spreken. Zij gaan spreeksituaties uit de weg of vermijden spreekkeuzes
en gaan zich vaak steeds meer gespannen, droevig, boos voelen, zeker
bij veel goedbedoelde adviezen uit de omgeving. Wanneer de druk om te
praten minder groot is, bijvoorbeeld als een stotteraar alleen is, lukt het
spreken opeens veel beter. De auteur analyseert in dit rijke boek, legt uit,
illustreert en biedt handreikingen – de toon is optimistisch en geeft inzicht in
behandelmogelijkheden. De stotteraar (broddelaar) krijgt zelf een hoge mate
van regie en medeverantwoordelijkheid in de behandelaanpak. Informatie
(ook voor ouders en leerkrachten) met checklijstjes, reflectieopdrachten,
oefenspelletjes, wist-je-dats en ervaringen van kinderen. Overzichtelijke lay-
out in zwart-wit met een oranje steunkleur voor de tussenkopjes (welkom
tussen de vrij uitgebreide tekst) en enkele illustraties. Vlot geschreven,
samengesteld in samenwerking met erkende specialisten. Aanrader voor
school en thuis. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Mart Seerden

Een van de weinige jeugduitgave over
stotteren.
SISO : J 463.4
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Winkelprijs : € 11.95
Volgnummer : 18 / 243
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2016-04-0879

Taal • Taal - Lezen en taal - Begrippenlijst en taalverzorging
Taal - Lezen en taal - Begrippenlijst en taalverzorging : citotoets, entreetoets, LVS-
toetsen oefenen boeken set - groep 7 & 8 / redactie SM&C Internet Services bv. -
Eerste druk, eerste oplage. - Enschede : SM&C Internet Services BV, [2016]. - 2 delen :
illustraties ; 21 × 30 cm. - Uitgave voor het basisonderwijs.
ISBN 978-90-821669-9-6
In de verwachting dat veel oefenen een hogere uitslag geeft en dus een
grotere kans op een hogere vorm van vervolgonderwijs, ontstaat een steeds
grotere belangstelling bij zowel ouders als basisscholen voor oefenstof voor
de leerlingen uit groep zeven en acht voor de Entree-, Cito- en LVS-toetsen.
Deze set voldoet aan die wens: een oblong oefenboek met vragen over
taal voor wat betreft o.a. lezen, schrijven, woordbetekenis en begrippenlijst
en taalverzorging. De 751 opgaven zijn gedrukt in een klein, duidelijk
lettertype, op een rustige bladspiegel met veel wit. Op een liggende A4-
bladzijde staan meerdere opgaven met soms een kleine kleurenillustratie
of tabel. Het oblong 'Antwoorden en uitlegboek' geeft naast de antwoorden
er ook kort uitleg bij. Zowel uitvoering als opzet is verder hetzelfde als het
oefenboek. Deze oefenset is te gebruiken in combinatie met aanvullend
online oefenen. Hiervoor moet wel een gebruiksrecht aangevraagd worden
(zie toetsendleren.nl.). In dezelfde opzet verschenen meerdere uitgaven*
voor Citotoetsen. Afgestemd op leerlingen in groep zeven en acht, maar zal
worden ingezet door de leerkracht van die groep en ouders. Vanaf ca. 10 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor een oefenset
voor rekenen voor groep 7 en 8. Alleen
als set te bestellen. De losse uitgaven
worden afzonderlijk ingewerkt en
gecatalogiseerd.
SISO : J 475.2
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 99.00
Bijzonderheden : 2 DL
Volgnummer : 14 / 270

2016-04-0880

Rekenen • Rekenen
Rekenen : Citotoets, Entreetoets, LVS-toetsen oefenen boeken set - groep 7 + 8 /
redactie SM&C Internet Services bv. - Eerste druk, eerste oplage. - Enschede : SM&C
Internet Services BV, [2016]. - 2 delen : illustraties ; 21 × 30 cm. - Uitgave voor het
basisonderwijs.
ISBN 978-90-821669-8-9
In de verwachting dat veel oefenen een hogere uitslag geeft en dus een
grotere kans op een hogere vorm van vervolgonderwijs, ontstaat een steeds
grotere belangstelling bij zowel ouders als basisscholen voor oefenstof voor
de leerlingen uit groep zeven en acht voor de Entree-, Cito- en LVS-toetsen.
Deze set voldoet aan die wens: een oblong oefenboek met vragen over
rekenen voor wat betreft o.a. getallen, verhoudingen, meten en meetkunde
en verbanden. De ruim vierhonderd opgaven zijn gedrukt in een klein,
duidelijk lettertype, op een rustige bladspiegel met veel wit. Op een liggende
A4-bladzijde staan meerdere opgaven met veelal een kleine (schematische)
kleurenillustratie, een tekening of foto. Het oblong 'Antwoorden en uitlegboek'
geeft naast de antwoorden korte uitleg. Zowel uitvoering als opzet is verder
hetzelfde als het oefenboek. Deze oefenset is te gebruiken in combinatie
met aanvullend online oefenen. Hiervoor moet wel een gebruiksrecht
aangevraagd worden (zie toetsendleren.nl.). In dezelfde opzet verschenen
meerdere uitgaven* voor Citotoetsen. Afgestemd op leerlingen in groep zeven
en acht, maar zal worden ingezet door de leerkracht van die groep en ouders.
Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor een oefenset
voor taal voor groep 7 en 8. Alleen
als set te bestellen. De losse uitgaven
worden afzonderlijk ingewerkt en
gecatalogiseerd.
SISO : J 475.4
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 99.00
Bijzonderheden : 2 BD
Volgnummer : 14 / 271
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2016-01-5584

Marji, Majed • Programmeren met Scratch
Programmeren met Scratch : leer programmeren door je eigen spellen, animaties en
andere programmeerprojecten te maken / door Majed Marji ; vertaling [uit het Engels]:
Irene Venditti. - Eerste druk. - Uithoorn : Visual Steps™, maart 2016. - 304 pagina's :
illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: Learn to program with Scratch. - San Francisco : No
Starch Press, ©2014. - Met index.
ISBN 978-90-5905-403-5
Programmeren vereist veel kennis van een programmeertaal om tot mooie
computerprogramma’s te komen. Het is ingewikkeld en kost veel tijd
om onder de knie te krijgen. Vooral voor kinderen is dit lastig. Het gratis
programma Scratch is hiervoor een mooie oplossing. Het is ontwikkeld voor
kinderen van 8 t/m 16 jaar, maar wordt ook door volwassenen gebruikt
vanwege de mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid. In dit boek wordt het
programma op heldere wijze uitgebreid uitgelegd. Al in het eerste hoofdstuk
leer je de basisprincipes en maak je zelfs al een computerspel na. Als je de
smaak te pakken hebt, wordt in de overige acht hoofdstukken gedetailleerder
verteld wat er allemaal mogelijk is met de verschillende onderdelen van het
programma. Het ziet er complex uit, maar elk hoofdstuk bevat duidelijke
illustraties en toegankelijke tekst om het proces inzichtelijk te maken. Op
de website van de uitgeverij staan bestanden om je nog verder op weg te
helpen. Het boek is uitgebreid getest op scholen in de Verenigde Staten en
is een geweldige opstap naar de wereld van het programmeren. Gebruikt de
nieuwste versie* van Scratch, die via internet te gebruiken is. Met hulp vanaf
ca. 9 jaar, zelfstandig vanaf ca. 12 jaar en veel ouder. Gerben Pelgröm

V/J-AANBIEDING. *in 'Leren
programmeren met Scratch' van
Ron Ford wordt een oudere versie
behandeld, 2012-47-2561 (2013/26).
SISO : J 525.5
PIM : 14 Computers
Winkelprijs : € 22.95
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 19 / 242

2015-45-4241

Rooney, Anne • Wees blij dat er internet is!
Wees blij dat er internet is! / geschreven door Anne Rooney ; gei͏̈llustreerd door Mark
Bergin ; ontworpen door David Salariya ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken
Kolmer. - Zoetermeer : nbd biblion, [2016]. - 33 pagina's : gekleurde illustraties ; 25
cm. - Vertaling van: You wouldn't want to live without the internet! - Brighton : The
Salariya Book Compagny, ©2016. - Met register.
ISBN 978-94-620-2130-3
In deze vierkante uitgave wordt op verhalende, documentair-informatieve
wijze ingegaan op het internet. Historische feitelijkheid, toptips en humor
gaan hand in hand. Wat is internet precies, wat kun je er mee doen, welke
genieën hebben een bijdrage geleverd, (te)veelheid aan beschikbare
informatie en de virtuele wereld – stap voor stap komen verschillende
thema’s voorbij en maken zichtbaar dat, met internet, 'de wereld een dorp
is'. Het is smullen geblazen als kinderen kunnen lezen over de relatief korte
geschiedenis van iets dat voor hun zo vanzelfsprekend is. Van eerste teksten
en een mechanische rekenmachine, van de Verschilmachine en de eerste
webpagina. Naast de historie is er veel aandacht voor de voor- en nadelen
van de grote toegankelijkheid, het gemak van delen en de volgende stap ‘het
internet der dingen’. Kleurige cartoonachtige strips begeleiden de informatie.
Aantrekkelijk boekwerkje uit de serie 'Wees blij dat...'*, met woordenlijst en
register, waarin het verleden op een inzichtelijke wijze present gemaakt wordt
in heden én toekomst. Vanaf ca. 10 jaar. Hannelore Rubie

*zie a.i.'s deze week voor nog een nieuw
deel uit de serie 'Wees blij dat...'.
SISO : J 528.5
PIM : 14 Computers
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 15 / 304
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2015-50-2945

Green, Jen • Het weer in 30 seconden
Het weer in 30 seconden / Dr. Jen Green ; adviseur: professor Adam Scaife ; illustrator
Tom Woolley ; vertaling [uit het Engels]: Erika Venis ; redactie en productie: Vitataal.
- Ede : De Lantaarn, [2016]. - 96 pagina's : gekleurde illustraties, kaarten ; 24 cm.
- Vertaling van: Weather in 30 seconds. - Lewes : Ivy Press Limited, ©2015. - Met
register.
ISBN 978-94-618-8623-1
Dertig onderwerpen over het weer in zes hoofdstukken: Weer op aarde,
Het klimaat en de seizoenen, Allerlei soorten weer, Extreem weer, Het
weer voorspellen en Klimaatverandering. Elk onderwerp bestaat uit een
samenvatting in 30 seconden met een mini-samenvatting van 3 seconden (de
belangrijkste feiten). Verspreid over het boek experimenten van 3 minuten
als: Test de kracht van de zon, Maak een regenboog. Ieder hoofdstuk begint
met een woordenlijst. Achterin een lijstje met interessante, ook enkele
Engelstalige, websites en een uitgebreid register. De auteur heeft meer
informatieve kinderboeken geschreven en geeft les aan een universiteit
in Sussex. Voor dit onderwerp heeft ze zich laten adviseren door professor
Scaife, weerexpert. Het boek is kleurrijk en staat vol functionele, modern
vormgegeven, getekende en ook schematische kleurenillustraties met
bijschriften. Door de hele opzet komt er heel veel kort aan de orde. Lezers
die toch meer willen weten over een bepaald onderwerp moeten buiten het
boek op zoek. Aan de andere kant maakt het boek zijn belofte waar: een
flitsende kennismaking met alle aspecten van het weer. In dezelfde opzet
verschenen uitgaven over de aarde van Anita Ganeri en het lichaam* van
Anna Claybourne. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Isabelle de Ridder

*2015-30-2240, 2015-30-2239 (beide in
2015/51).
SISO : J 555
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 8.99
Volgnummer : 20 / 196

2015-46-5727

Manning, Phillip Lars • De kracht van de dino
De kracht van de dino / geschreven door dr. Phil Manning ; gei͏̈llustreerd door Peter
Minister ; vertaling [uit het Engels]: Irene Paridaans ; redactie: Madeleine Gimpel. -
Utrecht : Kosmos, [2016]. - 80 pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - Vertaling van:
Dinosaur war. - London : Ticktock, 2014. - Met index.
ISBN 978-90-215-6139-4
Een allosaurus zet zijn tanden in de kop van een stegosaurus. Wie gaat
winnen? Dit boek bevat zestien spreads met verhaaltjes over twee
dinosaurussen in gevecht, gevolgd door een spread met informatie over
beide soorten. Daarbij worden ook hun ‘wapens’ vergeleken, zoals hun
kracht, intelligentie en snelheid. De uitkomsten van de gevechten staan
achterin. Daar lees je bijvoorbeeld dat geen enkele dino het kon winnen
van de T.rex. Het boek is chronologisch opgebouwd, met een tijdlijn boven
aan de infopagina’s. De verhaaltjes staan in een wit kader op paginagrote
afbeeldingen waarbij de dino’s in een natuurfoto zijn gezet. De dino’s zelf
ogen door de felle kleuren minder natuurlijk. Op de infopagina’s staat de tekst
in korte blokjes en bijschriften in duidelijke letters. Het informatiegehalte
is hoog en de tekst is gericht op gevorderde lezers. Leuk zijn de fonetische
noteringen van de namen, en de vergelijkingen met de grootte van een mens.
Dit boek onderscheidt zich vooral van andere dinoboeken door de spannende
invalshoek. Met woordenlijst en register. Vanaf ca. 10 jaar. Annet Huizing

SISO : J 576
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 14 / 272
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2015-51-3910

Sparkes, Ali • Dieren met een slechte reputatie
Dieren met een slechte reputatie / Ali Spankers ; vertaling [uit het Engels]: Anja De
Lombaert ; bewerking en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Ross Collins.
- Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde
illustraties ; 23 cm. - (In de roos ; 18). - Vertaling van: Scratch's bad reputation. -
Oxford : Oxford University Press, ©2014. - Omslagtitel. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-617-5443-1
Wat doe je als je een spin, kakkerlak of slang ziet? In deze handzame uitgave
komen 'gevaarlijke' dieren aan bod en dieren waarvoor veel mensen bang
zijn. Gelukkig laat onze gids, stripfiguur Ratty, zien dat deze dieren ook
nuttig zijn. In totaal komen tien van zulke dieren op speelse wijze aan
bod in hoofstukken van een dubbele bladzijde. Aantrekkelijke lay-out die
voor een groot deel in beslag wordt genomen door kleine kleurenfoto's
en grappige stripachtige kleurenillustraties van Ratty op veelal een witte
achtergrond. Daartussen staan teksten en een of twee weetjes en een tip
in een pastelkleurig kader. De grote vetgedrukte titels en de teksten met
een vrij ruime interlinie zijn duidelijk en goed leesbaar. Achterin staan een
woordenlijst en register. Verder worden enige verwerkingstips en een doetip
gegeven voor opvoeders. Dit achttiende deel* uit de serie ‘In de roos’* is
een (vertaalde) serie boeken, die afhankelijk van de kleur, geschikt is voor
een oplopende doelgroep van 7- tot 11-jarigen. In de delen komen zeer
uiteenlopende onderwerpen aan bod. Vanaf ca. 10 jaar, ook geschikt voor
kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie. In a.i.-week 19
worden nog vijf delen aangeboden. MLP.
SISO : J 592.1
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 18 / 246

2016-05-1645

Vonk, Freek • Freeks wilde avonturen
Freeks wilde avonturen / redactie: Dr. Freek Vonk. - Amsterdam : Freek of Nature
Productions BV, [2015]. - 112 pagina's : foto's ; 26 cm
ISBN 978-90-823533-0-3
De avonturen van bioloog, wetenschapper en tv-presentator Freek Vonk
zijn tot nu toe vooral op dvd vastgelegd en in een doeboek. Kinderen die
graag lezen over de wilde natuur, kunnen hun hart ophalen met dit boek
vol kleurenfoto’s en ruim vijftig verhalen. Er staan dierenverhalen in over
superdieren, bizarre beesten en Freeks favorieten. Ook krijgt de lezer in
drie hoofdstukken een inkijkje in Freeks leven: hij vertelt bijvoorbeeld hoe
hij als tiener al gek was op slangen. En natuurlijk doet hij verslag van zijn
wilde avonturen, zoals zwemmen met piranha’s. Het boek lijkt wat snel in
elkaar gezet met grammaticale slordigheden (‘zeeolifanten zijn een van de
grootste roofdieren’) en een aantal minder goed leesbare intro’s (letter in
kleur op gekleurde achtergrond). Ook is het jammer dat een woordenlijst
ontbreekt. Maar voor de Freek-fans zal dat de pret niet drukken. Het is een
cool en interessant boek, met spannende foto’s (deels van Freek zelf) en een
enthousiaste vertelstijl (‘Hoe gaaf’) waarbij Freek de lezer echt meeneemt in
het verhaal. In 2011 verscheen 'Op expeditie met Freek Vonk'*. Vanaf ca. 9 t/
m 12 jaar. Annet Huizing

*2011-26-5657 (2012/07).
SISO : J 592.1
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 20 / 201
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2015-51-3887

Shipton, Vicky • Je lichaam in beeld
Je lichaam in beeld / Vicky Shipton ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
bewerking en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Chantel de Sousa. - Etten-
Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ;
23 cm. - (In de roos ; 12). - Vertaling van: Your body, inside out. - Oxford : Oxford
University Press, ©2014. - Met register.
ISBN 978-94-617-5449-3
Verschillende onderwerpen over het lichaam komen aan de orde: van het
skelet en spieren tot aan bloed, zintuigen en haar. Elk thema heeft een andere
(achtergrond)kleur. Op iedere spread wordt een onderwerp behandeld in
weinig tekst verdeeld over kleine vakjes. Ook zijn er leuke weetjes of is er
een test, bv. 'Kun jij je elleboog likken?' en 'Kun jij één wenkbrauw optillen?'.
Verder staan op elke spread meerdere functionele kleurrijke illustraties met
bijschriften en een kleine kleurenfoto. Naast een duidelijke inhoudsopgave
voorin en een beknopte woordenlijst en register achterin staan op het
achteromslag tips voor ouders en begeleiders ter voorbereiding en afsluiting.
Echter, de genoemde website www.inderooslezen.nu waarop kinderen na het
beantwoorden van vragen punten kunnen scoren voor de klas, is (nog) niet
online. De serie ‘In de roos’* is een (vertaalde) serie boeken voor kinderen
van 7 t/m 11 jaar die steeds beter lezen. Ze veranderen van blauw, via
blauwgroen en lichtgroen naar donkergroen. Dit twaalfde deel is lichtgroen.
De thema's van de uitgaven zijn heel uiteenlopend. Al met al een eenvoudig
kleurrijk boek waarmee kinderen op een snelle manier informatie tot zich
nemen maar niet de diepte in gaan. Vanaf ca. 9 jaar, ook geschikt voor
moeizame lezers. Isabelle de Ridder

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie. In a.i.-week 19
worden nog vijf delen aangeboden. MLP.
SISO : J 600.5
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Winkelprijs : € 15.00
Volgnummer : 18 / 247

2015-25-3365

O' Doherty, David • Pas op
Pas op : nog meer gevaar! : Hier waak ik! door dr. Noel Zone 'de beste gevaroloog
ter wereld' : een nieuw handboek voor het ontwijken van nog meer gevaren / tekst:
David O' Doherty ; illustraties: Chris Judge ; vertaling [uit het Engels]: Marjan Doets. -
[Houten] : Van Holkema & Warendorf, [2016]. - 217 pagina's : zwart-wit illustraties ; 19
cm. - Vertaling van: Danger is still everywhere. - London : Penguin Books, Ltd., ©2015.
- Titelpagina vermeldt: Uitgeverij gevarenzone presenteer Pas op: nog meer gevaar. -
Op omslag: Dr. Noel Zone presenteert.
ISBN 978-90-00-34570-0
Dr. (docteur, geen dokter) Noel Zone is gevaroloog: hij ziet altijd en overal
gevaren opdoemen. Neem een boek en stel het is een pop-up boek.
Levensgevaarlijk. Evenzo huisdieren, er kan van alles misgaan. Daarom
adviseert Noel een steen te nemen als huisdier, veel praktischer. Deze en
talloze andere voorbeelden bevolken dit tweede handboek voor het ontwijken
van gevaren, volgend op het eerste boek: ‘Pas op: gevaar!’*. Het boek lift
mee op succesvolle graphic novel-series als 'Het leven van een loser' en 'Tom
Groot'. De eenvoudige, cartoonachtige zwart-wittekeningen zijn passend
bij de meligheid van de teksten. De woorden zijn in verschillende groottes
gedrukt (in een quasihandgeschreven letter) en buitelen over de pagina’s.
Verwacht geen hoogdravend proza, maar een opsomming van allerlei gevaren
die de mensheid bedreigen en de daarbij behorende levensreddende tips.
Gedoseerd lezen, anders raak je als lezer snel overvoerd. Het ganzenbordspel
halverwege is dan ook een geschikt moment voor een break. Voor lezers die
moeite hebben met boeken met veel tekst en gevoel voor humor hebben, kan
dit een bruikbaar alternatief zijn. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar. Ton Jansen

*2015-13-2797 (2016/05). MLP.
SISO : J 617.73
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 22 / 240



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2016 - 3
9-12 jaar Informatieve boeken

©2016 NBD Biblion 123

2015-51-3886

Hamilton, Kirsty • Karatekids
Karatekids / Kirsty Hamilton ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ; bewerking
en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Fiona Lee, Pounce Creative. - Etten-
Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ;
23 cm. - (In de roos ; 11). - Vertaling van: Flying kicks. - Oxford : Oxford University
Press, ©2014. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-617-5448-6
Hoe doe je een tegengestelde stoot en een gesprongen trap? In deze
handzame uitgave wordt veel aandacht besteed aan de techniek van karate.
Daarnaast is er in de tien hoofstukken van een dubbele bladzijde aandacht
voor o.a. de gekleurde banden en de geschiedenis. Tot slot worden nog enkele
andere vechtsporten genoemd. Aantrekkelijke lay-out die voor een groot
gedeelte in beslag wordt genomen door enige grote actiefoto's in kleur,
zonder kaders en voorzien van bijschriften in gekleurde vakjes. Soms is
gebruikgemaakt van tekstballonnen. Elk hoofstuk heeft een grote vetgedrukte
titel. De korte teksten van hoogstens vijf zinnen per pagina staan in een goed
leesbare letter. Achterin staan een woordenlijst en register. Verder worden
enige verwerkingstips en een doetip gegeven voor opvoeders. Dit elfde deel*
uit de serie ‘In de roos’ is een (vertaalde) serie boeken, die afhankelijk van de
kleur (o.a. op de rug), geschikt is voor een oplopende doelgroep van 7- tot 11-
jarigen. In de delen komen zeer uiteenlopende onderwerpen aan bod. Vanaf
ca. 9 jaar, ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie. In a.i.-week 19
worden nog vijf delen aangeboden. MLP.
SISO : J 618.83
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 18 / 248

2015-50-1943

Chevannes, Sabrina • Schaken voor de jeugd
Schaken voor de jeugd : speel- en oefenboek / Sabrina Chevannes ; vertaling [uit het
Engels]: Ghislaine de Thouars ; redactie en productie: Vitataal. - Utrecht : Veltman
Uitgevers, [2016]. - 119 pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm. - Vertaling van: Chess
for children : activity book. - London : Batsford, 2015. - Met register.
ISBN 978-90-483-1269-6
Dit speel- en oefenboek is een prachtig uitgevoerde aanvulling op het eerder
verschenen leerboek 'Schaken voor de jeugd'* (2015) waarin de eerste
stappen om te leren schaken worden beschreven. Weer nemen de stripfiguren
Guusje en Jesse de jonge doelgroep (8 t/m 11 jaar) aan de hand. Waar in
het eerste boek uitleg stond over de basisstappen, worden in dit boek extra
oefeningen met de verschillende stukken gegeven. Bij elk schaakstuk start de
auteur met een herhaling van de basisfuncties, gevolgd door wat eenvoudige
oefeningen. Daarna volgt een puzzel of een spelvariant met genoemd stuk
in de hoofdrol. Alle oefenstof wordt, net als in de eerste uitgave, in prettige
dialogen verteld door Guusje en Jesse. De lay-out op crèmekleurig papier is
hetzelfde. Heldere, grote tekeningen, nu vooral van de bordaanwijzingen, met
duidelijke pijlverwijzingen, in combinatie met een rustige en overzichtelijke
lay-out en op de doelgroep gerichte teksten zorgen voor een aangenaam te
lezen speel- en oefenboek. Bevat een uitgebreide woordenlijst en register.
Een inspirerend vervolg voor beginnende schakers. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.
Mac Steenaart

*2015-06-3478 (2015/32).
SISO : J 621.24
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 20 / 206
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2015-50-1945

Drosten, Michaela • Aan de slag met de naaimachine
Aan de slag met de naaimachine : leuke projecten om zelf te maken / Michaela
Drosten ; foto's en afbeeldingen bij de patronen: Domenik Broich ; vertaling [uit het
Duits]: Angelique den Brok ; eindredactie: Kirsten Verhagen. - [Utrecht] : Veltman
Uitgevers, [2016]. - 112 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm + patroonblad. -
Vertaling van: Durchstarten an der Nähmaschine. - Igling : Edition Michael Fischer
GmbH, 2014.
ISBN 978-90-483-1284-9
Dit boek bevat 25 projecten die kinderen zelf op de naaimachine kunnen
maken: van tassen tot een stoere colsjaal met plaats voor je smartphone en
van vriendschapsbandjes tot een geplastificeerde lunchtas. Alle projecten zijn
gemaakt van fleurige stoffen en hebben een styling die kinderen aanspreekt.
De meeste zijn voor meisjes én jongens aantrekkelijk. Voorin staat uitgebreide
uitleg over gereedschappen, materialen en technieken. Het werken met de
naaimachine krijgt extra aandacht. De verschillende onderdelen worden
besproken, net als oefeningen die je kunt doen om het werken met de
naaimachine onder de knie te krijgen. Bij elk project worden de verschillende
stappen getoond in kleine, maar meestal duidelijke kleurenfoto’s met
daaronder een korte, bondige uitleg. De vormgeving is aantrekkelijk, helder
en kleurrijk. Achter in het boek is een los patronenblad* toegevoegd. De
auteur heeft een naaiatelier waar ze kinderen en volwassenen begeleidt bij
creatieve projecten. In Duitsland verschenen als een speciale uitgave voor
BROTHER naaimachines. Vanaf ca. 10 t/m 16 jaar. Andrea Oostdijk

*wordt ingewerkt meegeleverd.
SISO : J 625.3
PIM : 08 Hobby's
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 22 / 242

2015-51-3871

Scott, Janine • De kunst van het vliegen
De kunst van het vliegen / Janine Scott ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
bewerking en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Olivier Daumas. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm.
- (In de roos ; 10). - Vertaling van: Flight or fright? - Oxford : Oxford University Press,
©2014. - Met register.
ISBN 978-94-617-5455-4
Vliegen als een vogel in de lucht, dat willen mensen al eeuwenlang.
Om een poging te wagen is van alles uitgevonden: enorme vleugels, de
heteluchtballon, het zweefvliegtuig, een luchtschip. Niet alle pogingen
liepen goed af. De serie ‘In de roos’ bevat informatieve boekjes over
uiteenlopende onderwerpen. Dit tiende deel* geeft op speelse wijze een
chronologisch overzicht vanaf de eerste vliegpogingen tot het ruimteschip.
Bekende uitvinders als Montgolfier, Lilienthal en Wright komen evenals hun
uitvindingen in beeld. De rubriekjes ‘Goed geprobeerd!’ en ‘Totaal verkeerd!’
geven goede acties en mislukkingen weer. De lay-out is overzichtelijk. Een
groot gedeelte van de dubbele pagina’s wordt ingenomen door fotomateriaal
en grappige stripachtige kleurenillustraties. De vetgedrukte titels en de
drie- tot vijfregelige teksten met ruime interlinie zijn duidelijk en goed
leesbaar. Hulp bij het lezen van de moeilijke buitenlandse namen, Engelse- en
meerlettergrepige woorden, zoals onder meer ‘stealthbommenwerper’, is voor
deze doelgroep wel een vereiste. Met inhoudsopgave, woordenlijst en register.
De serie ‘In de roos’* is een (vertaalde) serie boeken, die afhankelijk van de
kleur, geschikt is voor een oplopende doelgroep. Vanaf ca. 9 jaar, ook voor
moeizame lezers. S.E. van Zonneveld

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie. In a.i.-week 19
worden nog vijf delen aangeboden. MLP.
SISO : J 659.1
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Winkelprijs : € 15.00
Volgnummer : 18 / 251
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2016-05-1950

Jheronimus • Jheronimus Bosch
Jheronimus Bosch / hoofdredactie Mia Goes, Antoine Ullmann en Christian Nobial ; aan
dit nummer werkten mee: Marion Arbona, Éva Bensard, Sonja de Monchy, Catherine
Gimonnet, Margje van Hooijdonk, Kiki, Laetitia Le Moine, Émilie Martin-Neute, Marie͏̈lle
Mijs, Olivier Morel, Éloi Rousseau, Clémence Simon. - Eindhoven : Plint, [2016]. - 50
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Dada : kunsttijdschrift voor kinderen van 6
tot 106, ISSN 1382-6034 ; [jaargang 20], no 89). - Omslagtitel: Bosch.
ISBN 978-90-5930-663-9
Het zal niemand zijn ontgaan: 2016 is het jaar van Jheronimus Bosch,
vanwege de unieke overzichtstentoonstelling in zijn geboorteplaats Den
Bosch. Het verbaast dus niet dat het thematische kunsttijdschrift Dada*
(4x per jaar) een nummer aan de laatmiddeleeuwse meesterschilder
(1450-1516) heeft gewijd. Bosch is vooral bekend door de vele griezelige
duivels, kwelgeesten en fantasiewezens in zijn werk. Maar ook andere
kwaliteiten worden belicht: bv. hoe prachtig en gedetailleerd hij kleding en
landschappen kon schilderen. Ook de tijd waarin hij werkte en de belangrijke
rol die het geloof en de dood toen speelden komen aan bod. En de vele
kunstenaars die door het werk van Bosch zijn geïnspireerd, inclusief een
Amerikaanse kunstenaar die een eigen versie maakte van een van zijn
beroemdste schilderijen, met… emojis! Korte artikelen worden gevolgd
door een thematisch ABC en enkele doe-opdrachten en een kleurplaat. Ook
is er aandacht voor boeken, (virtual reality) films en apps over Bosch. De
uitgave heeft een aantrekkelijke lay-out met korte tekstblokjes, gekleurde
tussenkopjes en veel kleurenillustraties. Zeer bruikbaar voor docenten in het
basis- en voortgezet onderwijs en voor pabo’s en culturele opleidingen. Onder
begeleiding vanaf ca. 10 jaar, zelfstandig vanaf ca. 13 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nummers van het kunsttijdschrift Dada.
SISO : J 736.2
PIM : 21 Beeldende kunst
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 14 / 287

2015-31-3155

Bruegel • Bruegel
Bruegel / hoofdredactie Mia Goes, Antoine Ullmann en Christian Nobial ; aan dit
nummer werkten mee: Sandrine Andrews, Sonja de Monchy, Louise Heugel, Margje
van Hooijdonk, Marie͏̈lle Mijs, Yann Kebbi, Kiki, Max Manz, Émilie Martin-Neute, Éléonore
Nessmann, Amélie Pacaud, Gabrie͏̈lle van Rijn, Éloi Rousseau, Clémence Simon. -
Eindhoven : Plint, [2015]. - 50 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Dada :
kunsttijdschrift voor kinderen van 6 tot 106, ISSN 1382-6034 ; [jaargang 19], no 87). -
Omslagtitel.
ISBN 978-90-5930-656-1
In dit nummer van het thematische kunsttijdschrift Dada (4x per jaar) staat
de schilder Pieter Bruegel de Oude (1525-1569) centraal. Zijn werk is heel
bekend, hij schilderde veelal gedetailleerde dorpstaferelen en boertige
feesten met veel mensen en dieren, maar over de schilder zelf weten we
niet veel. Korte artikelen, voorzien van veel kleurenafbeeldingen worden
gevolgd door een thematisch ABC en enige doe-opdrachten. Leuk is de
zoekopdracht naar Nederlandse spreekwoorden op een schilderij; achterin
staan de antwoorden. Tot slot wordt geattendeerd op Google Art waarop
veel kunstwerken staan. Om alles te begrijpen hebben de lezers toch wat
voorkennis nodig. Gelukkig valt er een hoop te bekijken in het boekje.
Het is full colour gedrukt; overzichtelijke en aantrekkelijke lay-out met
korte tekstblokjes met gekleurde tussenkopjes en veel kleurenillustraties.
Bruikbaar als naslagwerk en bron van inspiratie voor docenten in het
basis- en voortgezet onderwijs en voor pabo's, culturele opleidingen en
kunstinstellingen. Onder begeleiding vanaf ca. 10 jaar, zelfstandig gebruik
vanaf ca. 13 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nummers van het kunsttijdschrift Dada.
SISO : J Belgie͏̈ 737.2
PIM : 21 Beeldende kunst
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 14 / 288
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2015-50-1394 Heruitgave

Verburg, Marja • Van Dale basiswoordenboek Nederlands
Van Dale basiswoordenboek Nederlands / door Marja Verburg en Monique Huijgen ;
illustraties Roger Klaassen. - Vierde, herziene editie / door Hans de Groot. - Utrecht :
Van Dale, 2016. - 806 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Oorspronkelijke titel: Van Dale
basiswoordenboek van de Nederlandse taal. - Gorinchem : De Ruiter, ©1987.
ISBN 978-94-607-7288-7
Kloek verklarend woordenboek Nederlands voor leerlingen in groep
7 en 8 van het basisonderwijs en de eerste jaren van het voortgezet
onderwijs. Uiteraard niet alleen handig op school, maar ook thuis. Tevens
een praktisch hulpmiddel voor mensen van niet-Nederlandse herkomst
die enigszins gevorderd zijn. Opgenomen zijn veel voorkomende gewone
en moeilijke woorden uit spreek- en schrijftaal, afkortingen, telwoorden,
ondoorzichtige samenstellingen, termen uit populaire vakgebieden en voor-
en achtervoegsels. Een aparte lijst met aardrijkskundige namen completeert
een en ander. Bevat informatiekaders waarin nuttige begrippen in samenhang
bij elkaar staan en een handig snelzoeksyteem met op elke bladzijde het
alfabet. Het fraai uitgegeven boek munt uit door heldere formuleringen
en een grote overzichtelijkheid. Op beide schutbladen staat dezelfde
gebruiksaanwijzing. Bij de vierde herziene editie (2016) zijn o.a. 1000 nieuwe
trefwoorden, betekenissen en voorbeeldzinnen toegevoegd en (ouderwetse)
woorden geschrapt. Ook zijn kleine kleurenillustraties toegevoegd. Definities
en voorbeeldzinnen zijn geactualiseerd en er is aandacht voor verschillen in
taalgebruik in Nederland en Vlaanderen. Met achterin lessen Werken met het
woordenboek. Ook digitaal beschikbaar. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. Redactie

V/J-AANBIEDING. Geactualiseerde druk.
Vervanging aangeraden.
SISO : J Nederlands 831
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 29.99
Volgnummer : 13 / 335

2015-50-1386 Heruitgave

Danie͏̈ls, Wim • Van Dale junior spreekwoordenboek
Van Dale junior spreekwoordenboek : wat betekenen onze spreekwoorden? /
geschreven door Wim Danie͏̈ls ; getekend door Roger Klaassen. - Tweede editie,
zevende oplage. - [Utrecht] : Van Dale, 2016. - 550 pagina's : gekleurde illustraties ;
25 cm. - Eerste druk: Utrecht [etc.] : Van Dale Lexicografie ; Amsterdam [etc.] :
Piramide, 2001.
ISBN 978-94-607-7297-9
Ruim 2700 spreekwoorden, zegswijzen en uitdrukkingen zijn overzichtelijk
alfabetisch op hoofdwoord gerangschikt. Behalve de betekenis staat er
ook een korte herkomstverklaring en/of uitleg bij. Vervolgens wordt het
spreekwoord gebruikt in zinsverband. Daarbij spelen jongeren vaak een
rol. Voor alle onderdelen zijn verschillende lettertypes en kleuren gebruikt.
Het hoofdwoord is in een rode kleur afgedrukt. Dit woordenboek bevat een
groot aantal bekende en minder bekende spreekwoorden, uitdrukkingen en
zegswijzen. Ze zijn verdeeld over twee kolommen, zodat er veel informatie
op een bladzijde past, maar het geheel toch prettig leesbaar is. Ook heel
moderne uitdrukkingen, zoals 'elk nadeel heeft zijn voordeel' zijn erin
terug te vinden. Daarnaast is de lay-out kleurrijk. Met behulp van kleine,
cartoonachtige kleurentekeningen wordt bijvoorbeeld de letterlijke betekenis
heel overdreven weergegeven. In kaders worden allerlei weetjes verteld
over spreekwoorden. Nieuw omslag, verder ongewijzigde herdruk. Prima
naslagwerk voor iedereen vanaf ca.10 t/m 14 jaar. Ook geschikt voor de
naslagkast. Cecile Bolwerk

Vrijwel ongewijzigde herdruk.
SISO : J Nederlands 845
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 29.99
Volgnummer : 21 / 226



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2016 - 3
9-12 jaar Informatieve boeken

©2016 NBD Biblion 127

2015-37-5818

Grappigste • De grappigste Jantje moppen voor kinderen
De grappigste Jantje moppen voor kinderen / Idee & inhoudelijk en grafisch concept:
ZNU ; illustraties: Shutterstock, Inc.: abeadev, artenot. - [Aartselaar] ; [Oosterhout] :
Deltas, [2015]. - 95 ongenummerde pagina's : zwart-wit illustraties ; 16 cm. - Rugtitel:
De grappigste Jantje-moppen voor kinderen.
ISBN 978-90-447-4481-1
Kleine, bijna vierkante uitgave met moppen over de bekende Jantje die vaak
in moppen voorkomt. Zoals gebruikelijk met dit soort bundels zijn de grappen
de ene keer geslaagder dan de andere. Het niveau ligt ongeveer zo: 'Luukje
en Jantje zitten op een tandem. "Ting, ting," doet Jantje met zijn fietsbel. "Ik
ga je inhalen, hoor!"'. Per bladzijde zijn drie of vier moppen opgenomen. Ook
staat hier en daar een raadsel; de oplossing staat er cursief onder. Hier en
daar staan eenvoudige met de computer gemaakte illustraties, grotendeels
van Jantje. De moppen staan in een schreefloze, blauw gedrukte letter op
een witte ondergrond. Ze zijn (kind)vriendelijk. Inhoudelijk niet beter dan de
andere moppenboeken voor de jeugd. De vormgeving is rustig, maar ook vrij
saai. Het omslag is kleurrijk. Vooral bij jongens zijn moppenboekjes populair.
Vanaf ca. 9 jaar; ook geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben
met lezen. Redactie

Klein formaat uitgave. MLP.
SISO : J Nederlands 846
PIM : 12 Communicatie
Winkelprijs : € 7.95
Volgnummer : 14 / 292

2016-13-2446

Ongelofelijke • De ongelofelijke avonturen van Jules Verne
De ongelofelijke avonturen van Jules Verne / hoofdredactie: Jet Manrho ; tekstredactie:
Bianca Boer, Judy Elfferich, Cynthia van der Hoogte ; tekst: Bianca Boer, Ilse Bos,
Ola Cieślak, Gerda De Preter, Imme Dros, Lida Dijkstra, Judy Elfferich, Harrie Geelen,
Frank Gunning, Hartog & Hartog, Marco Kunst, Hermine Landvreugd, Myrte Leffing,
Jet Manrho, Jo Pollitt, David Scheel, Marije Sietsma, Linda Vogelesang, Bette Westera,
Igor Zhykov ; illustraties: Aleks Deurloo, Jeroen Funke, Harrie Geelen, Bjorn Gort,
Chuck Groenink, Inge Nouws, Wendy Panders, Boris Peeters, Sebastiaan Van Doninck,
WASCO ; fotografie: David Scheel ; vertalingen: Judy Elfferich, Esselien 't Hart, Jurjen
Tjallema. - Rotterdam : Stichting Autoped/BoekieBoekie, [2016]. - 97 pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Boekie boekie, ISSN 0926-3985 ; No 100)
ISBN 978-94-922430-7-2
Het literaire kunsttijdschrift BoekieBoekie, in 1991 verscheen het nulnummer,
presenteert bij het 25-jarig bestaan dit jubileumnummer. Deze honderdste
uitgave staat geheel in het teken van Jules Verne. Na een introductie middels
een fictief interview met de hoofdpersoon en achtergrondinformatie in
woord en beeld over sciencefiction staan vier hervertellingen van deze
schrijver (1828-1905) centraal: ‘De reis naar de maan in 28 dagen en 12
uren’, ‘Vijf weken in een luchtballon’, ‘Twintigduizend mijlen onder zee’
en ‘Naar het middelpunt der aarde’. Deze hervertellingen worden in de
vorm van (strip)verhalen en gedichten, voorafgegaan door een kijkplaat,
gepresenteerd. Door de gevarieerdheid, zowel tekstueel als illustratief, is er
in dit dikste BoekieBoekie-nummer ooit voor elk wat wils. Naast aanstormend
en ontluikend talent, vooral in illustratief opzicht, is er ook plek voor bekende
namen als Harrie Geelen, Lida Dijkstra, Marco Kunst en Bette Westera. Het op
A4-formaat uitgegeven magazine biedt lees- en kijkplezier voor nieuwsgierige
en talige lezers vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Ton Jansen

SISO : J Frans 853.6
PIM : 22 Schrijvers en Boeken
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 20 / 211
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2015-25-3387

Dam, Arend van • Het land van de farao's!
Het land van de farao's! : verhalen over het oude Egypte / Arend van Dam & Georgien
Overwater. - Houten : Van Holkema & Warendorf, [2016]. - 39 pagina's : gekleurde
illustraties ; 23 × 25 cm. - Colofon vermeldt: tekst: Arend van Dam en illustraties
Georgien Overwater.
ISBN 978-90-00-34783-4
Narmer, een boerenzoon die samen met zijn ouders zo’n vijfduizend jaar
geleden aan de Nijl woont, is een bijzondere jongen. Zijn vader denkt dat de
goden grote plannen met hem hebben. En inderdaad: jaren later is Narmer
priester en wordt hij uiteindelijk farao (= leider van het grote huis) van de
eerste Dynastie van Egypte. Met dit verhaal opent deze bundel, waarin
tien verhalen over het oude Egypte staan. Boven elk verhaal staat een
tijdsaanduiding. Niet alleen lezen we hoe het de farao’s verging maar ook hoe
archeologen opgravingen deden op zoek naar de geschiedenis van Egypte.
De levendige verhalen zijn prettig geschreven en kleurig geïllustreerd met
grappige geverfde afbeeldingen. Afgesloten wordt met een verhaal over het
graf van Sensaos, van wie de kist en de mummie inmiddels te bezichtigen
zijn in het Museum voor Oudheden in Leiden. Al met al is dit een prima boek
om de geschiedenislessen op de basisschool te ondersteunen. Maar ook leuk
voor bv. thuis. In dezelfde opzet verschenen al zo'n elf verhalenbundels, zoals
'Lang geleden... : de geschiedenis van Nederland in vijftig voorleesverhalen'*
(2015). Aanbevolen voor kinderen vanaf ca. 8 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 t/m
12 jaar. B. Handgraaf

*22e dr.: 2015-31-2976 (2015/44).
SISO : J 922.1
PIM : 20 Geschiedenis
Winkelprijs : € 10.00
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 16 / 289

2015-53-5035

Schwendemann, Andrea • De grote kinderatlas
De grote kinderatlas : landen, mensen, natuur, dieren / tekst en concept: Andrea
Schwendemann ; illustraties: Jochen Windecker/Ralf Bitter (kaarten) ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits]: Hilde Nagel-Peters. - [Aartselaar] ; [Oosterhout] : Deltas,
[2015]. - 60 pagina's : gekleurde illustraties ; 33 cm. - Vertaling van: Ravensburger
Kinder-Weltatlas. - Ravensburg : Ravensburger Buchverlag Otto Maier GmbH, ©2014. -
Met register.
ISBN 978-90-447-4387-6
Atlas met allerlei wetenswaardigheden over landen, mensen, natuur en dieren
op de wereld. Na een uitleg over hoe een atlas tot stand komt en hoe deze
werkt, volgen vier wereldkaarten met diverse records (grootste, diepste,
langste, meeste, enz.). Daarna wordt per vier pagina’s een werelddeel
besproken: een dubbele pagina met een natuurkundige reliëfkaart (natuur
en dieren) en een dubbele pagina met een staatkundige topografische kaart
(landen en mensen). Uitzonderingen hierop zijn Australië (besproken op
slechts één dubbele pagina) en Azië (verdeeld in drie regio’s, met voor elke
regio een reliëf- en topografische kaart). Rond de kaarten staan kleurenfoto’s
en beknopte tekstblokjes, waarin bijzondere kenmerken uit het betreffende
werelddeel aan de orde komen. Met pictogrammen wordt verwezen naar
plaatsen op de kaart. De informatie, voor kinderen heel toegankelijk
geschreven, is niet volledig en zeer willekeurig. Desondanks een aantrekkelijk
boek met leuke weetjes om gewoon regelmatig door te bladeren of om even
wat in op te zoeken. Met topografisch register en wereldvlaggenoverzicht.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Ria Scholten-Boswerger

Vrij groot boek.
SISO : J 950.6
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 22 / 249
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2015-51-3909

Alexander, Bryan • Reis naar Siberie͏̈
Reis naar Siberie͏̈ / Bryan Alexander ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
bewerking en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Gemma O'Callaghan. - [Etten-
Leur] : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties,
kaart ; 23 cm. - (In de roos ; 19). - Vertaling van: Our Siberian journey. - Oxford : Oxford
University Press, ©2014. - Met register.
ISBN 978-94-617-5442-4
In de serie 'In de roos' worden informatieve boeken rond een hoofdthema
uitgegeven, bestemd voor kinderen van 7 tot 11 jaar die steeds beter kunnen
lezen. Voor welke doelgroep het boek is, kun je zien aan de kleur op o.a.
de rug. Dit negentiende deel* (met een donkergroene kleur) vertelt het
verhaal van een fotograaf die met de Nenetsen stam meereist als zij met hun
rendieren over sneeuw en ijs naar de zomerweiden trekken. Centraal staat
de tekst (maximaal tien zinnen per pagina), uiteraard in dit geval aangevuld
met mooie kleurenfoto’s. De teksten, gedrukt in een duidelijke grote letter,
zijn gericht op kinderen vanaf ca. 10 jaar. Enkele lastige woorden worden
achterin verklaard. De informatie wordt op een persoonlijke manier verhalend
verteld door de fotograaf en is door het avontuur van de trektocht in een
onherbergzaam gebied zeker aansprekend voor de doelgroep. Zowel voor-
als achterin staan tips (hoe om te gaan met de informatie) voor volwassenen
maar ook voor de lezer. Bevat verder een woordenlijst en beknopt register.
Een verzorgde uitgave die in slechts 24 pagina’s wel veel interessante
informatie geeft. Vanaf ca. 10 jaar, ook geschikt voor kinderen die moeite
hebben met lezen. Mac Steenaart

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nieuwe serie. In a.i.-week 19
worden nog vijf delen aangeboden. MLP.
SISO : J Rusland 954.1
PIM : 18 Landen en Volken
Winkelprijs : € 15.00
Volgnummer : 18 / 258
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2015-51-3917

Spilsbury, Richard • Gassen, vloeibare en vaste stoffen
Gassen, vloeibare en vaste stoffen / Richard en Louise Spilsbury ; vertaling [uit het
Engels]: Karin Beneken Kolmer ; bewerking en eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-
Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ;
25 cm. - (Basisboek science). - Vertaling van: Solids, liquids and gases. - Capstone
Global Library Ltd., ©2014. - (Essential physical science). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-94-617-5394-6
Zijn alle vaste stoffen hard? Hoe werkt verdamping? Dit soort vragen over
vaste stoffen, vloeistoffen en gassen staan centraal in dit deel van de serie
'Basisboek science'*. In zeven hoofdstukken, variërend van twee tot acht
bladzijden, wordt ingegaan op hoe veel stoffen kunnen voorkomen in de vorm
van een vloeistof, gas of vaste stof. En ook hoe ze van de ene vorm in de
andere overgaan. Ten slotte is er aandacht voor de veiligheid. Overzichtelijke
lay-out met tekstblokken en gekleurde kaders met weetjes, belangrijke
ontdekkingen en toekomstontwikkelingen. De teksten worden ondersteund
door veel grote kleurenfoto's en enkele schematische illustraties. In de tekst
vetgedrukte moeilijke woorden worden in de vrij uitgebreide woordenlijst
achterin nog eens uitgelegd. De lezer wordt regelmatig met je aangesproken,
hetgeen de betrokkenheid verhoogt. Tussendoor staan drie stapsgewijs
uitgeschreven experimenten waarmee de lezer zelf aan de slag kan. Qua
vormgeving valt op dat in de kleurrijke en speelse lay-out veel illustraties
en tekstblokken vrij schuin zijn afgedrukt. Aanwezig zijn nog een register en
internetlinks. Leerzame uitgave waarin de informatiedichtheid hoog is, vooral
voor op school. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze serie. In a.i.-week 19 zijn ook
vier delen aangeboden.
SISO : J 531.1
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 20 / 195

2015-51-3920

Royston, Angela • Kracht en beweging
Kracht en beweging / Angela Royston ; vertaling [uit het Engels]: ir. Kria
Djoyoadhiningrat ; bewerking en eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Corona,
Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. -
(Basisboek science). - Vertaling van: Forces and motion. - Capstone Global Library
Limited, ©2014. - (Essential physical science). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5397-7
Wat gebeurt er als twee krachten even sterk zijn? Wat heeft gewicht te maken
met de zwaartekracht? Waarom gaan dingen die bewegen steeds langzamer,
tot ze stilstaan? Dit soort vragen over kracht en beweging staan centraal
in dit deel van de serie 'Basisboek science'*. De informatie is verdeeld over
zeven hoofdstukken, variërend van twee tot acht bladzijden. Overzichtelijke
lay-out met tekstblokken en gekleurde kaders met weetjes, belangrijke
ontdekkingen en toekomstontwikkelingen. De teksten worden ondersteund
door veel grote kleurenfoto's en enkele schematische illustraties. In de tekst
vetgedrukte moeilijke woorden worden in de vrij uitgebreide woordenlijst
achterin nog eens uitgelegd. De lezer wordt regelmatig met je aangesproken,
hetgeen de betrokkenheid verhoogt. Tussendoor staan drie stapsgewijs
uitgeschreven experimenten, waarmee de lezer zelf aan de slag kan. Qua
vormgeving valt op, dat in de kleurrijke en speelse lay-out veel illustraties
en tekstblokken vrij schuin zijn afgedrukt. Aanwezig zijn nog een register en
internetlinks. Leerzame uitgave voor op school (in de techniekles), maar ook
voor thuis. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze serie. In a.i.-week 20 worden
nog vier nieuwe delen aangeboden.
SISO : J 531.9
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 243
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2015-51-3915

Spilsbury, Louise • Levensprocessen
Levensprocessen / Louise en Richard Spilsbury ; vertaling [uit het Engels]: Hannah Mai
van Dijkhuizen ; bewerking en eindredactie: Kirsten de Pré. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Basisboek
science). - Vertaling van: Life processes. - Capstone Global Library Limited, ©2014. -
(Essential life science). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5392-2
Wat zijn levensprocessen en welke zeven zijn er? Vragen over de
levensprocessen van mensen, dieren en planten staan centraal in dit deel
van de serie 'Basisboek science'*. In zeven hoofdstukken, variërend van twee
tot acht bladzijden, wordt ingegaan op hoe een levend wezen krijgt wat het
nodig heeft uit zijn omgeving. Ten slotte is er aandacht voor de uitdagingen
en bedreigingen voor levensprocessen, vaak veroorzaakt door de mens.
Overzichtelijke lay-out met tekstblokken en gekleurde kaders met weetjes,
belangrijke ontdekkingen en toekomstontwikkelingen. De teksten worden
ondersteund door veel grote kleurenfoto's en enkele schematische illustraties.
In de tekst vetgedrukte moeilijke woorden worden in de vrij uitgebreide
woordenlijst achterin nog eens uitgelegd. De lezer wordt regelmatig met je
aangesproken, hetgeen de betrokkenheid verhoogt. Tussendoor staan drie
stapsgewijs uitgeschreven experimenten waarmee de lezer zelf aan de slag
kan. Qua vormgeving valt op dat in de kleurrijke en speelse lay-out veel
illustraties en tekstblokken vrij schuin zijn afgedrukt. Aanwezig zijn nog een
register en internetlinks. Leerzame uitgave waarin de informatiedichtheid
hoog is, vooral voor op school. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze serie. In a.i.-week 19 zijn ook
vier delen aangeboden.
SISO : J 573
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 19.00
Volgnummer : 20 / 197

2015-51-3916

Waldron, Melanie • Variatie en soorten
Variatie en soorten / Melanie Waldron ; vertaling [uit het Engels]: Anja de Ridder ;
eindredactie en bewerking: Kirsten de Pré. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi
Uitgeverij, [2016]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Basisboek science). -
Vertaling van: Variation and classification. - Capstone Global Library Limited, ©2014. -
(Essential life science). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5393-9
Waarom zien we er allemaal anders uit? Hoe herkennen we levende
wezens? Dit soort vragen over hoe planten en dieren in de loop der tijd zijn
veranderd, staat centraal in dit deel van de serie 'Basisboek science'*. In
zeven hoofdstukken, variërend van twee tot acht bladzijden, wordt ingegaan
op o.a. de evolutie, de indeling van planten en dieren. Tot slot komt de
toekomst aan de orde. Overzichtelijke lay-out met tekstblokken en gekleurde
kaders met weetjes, belangrijke ontdekkingen en toekomstontwikkelingen.
De teksten worden ondersteund door veel grote kleurenfoto's en enkele
schematische illustraties. In de tekst vetgedrukte moeilijke woorden worden
in de vrij uitgebreide woordenlijst achterin nog eens uitgelegd. De lezer
wordt regelmatig met je aangesproken, hetgeen de betrokkenheid verhoogt.
Tussendoor staan drie stapsgewijs uitgeschreven experimenten waarmee
de lezer zelf aan de slag kan. Qua vormgeving valt op dat in de kleurrijke en
speelse lay-out veel illustraties en tekstblokken vrij schuin zijn afgedrukt.
Aanwezig zijn nog een register en internetlinks. Leerzame uitgave waarin de
informatiedichtheid hoog is, vooral voor op school. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze serie. In a.i.-week 19 zijn ook
vier delen aangeboden.
SISO : J 577.1
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 20 / 199
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2015-51-3913

Waldron, Melanie • Aanpassing
Aanpassing / Melanie Waldron ; vertaling [uit het Engels]: Anja de Ridder ; bewerking
en eindredactie: Kirsten de Pré. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016].
- 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Basisboek science). - Vertaling van:
Adaptation. - Capstone Global Library Limited, ©2014. - (Essential life science). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5390-8
Wat hebben planten en dieren nodig om te overleven? Hoe ontsnapt een
prooidier (soms) aan een roofdier? Dit soort vragen over de aanpassing van
dieren en planten aan hun leefomgeving staan centraal in dit deel van de
serie 'Basisboek science'*. In zeven hoofdstukken, variërend van twee tot
acht bladzijden, wordt ingegaan op o.a. de aanpassing aan hitte, kou en
zoet en zout water. Overzichtelijke lay-out met tekstblokken en gekleurde
kaders met weetjes, belangrijke ontdekkingen en toekomstontwikkelingen.
De teksten worden ondersteund door veel grote kleurenfoto's en enkele
schematische illustraties. In de tekst vetgedrukte moeilijke woorden worden
in de vrij uitgebreide woordenlijst achterin nog eens uitgelegd. De lezer
wordt regelmatig met je aangesproken, hetgeen de betrokkenheid verhoogt.
Tussendoor staan drie stapsgewijs uitgeschreven experimenten waarmee
de lezer zelf aan de slag kan. Qua vormgeving valt op dat in de kleurrijke en
speelse lay-out veel illustraties en tekstblokken vrij schuin zijn afgedrukt.
Aanwezig zijn nog een register en internetlinks. Leerzame uitgave waarin de
informatiedichtheid hoog is, vooral voor op school. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze serie. In a.i.-week 19 zijn ook
vier delen aangeboden.
SISO : J 577.9
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 20 / 200

2015-51-3919

Spilsbury, Richard • Energie
Energie / Richard en Louise Spilsbury ; vertaling [uit het Engels]: ir. Kria
Djoyoadhiningrat ; bewerking en eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Corona,
Ars Scribendi Uitgeverij, [2015]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. -
(Basisboek science). - Vertaling van: Energy. - Capstone Global Library Limited, ©2014.
- (Essential physical science). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5396-0
Wat is de snelheid van het licht? Waarom is duurzame, hernieuwbare energie
zo belangrijk? Dit soort vragen over energie staan centraal in dit deel van
de serie 'Basisboek science'*. In zeven hoofdstukken, variërend van twee tot
acht bladzijden, wordt ook ingegaan op bijvoorbeeld chemische energie, het
omzetten van brandstoffen in elektriciteit en de ontwikkeling van alternatieve
brandstoffen. Overzichtelijke lay-out met tekstblokken en gekleurde kaders
met weetjes, belangrijke ontdekkingen en toekomstontwikkelingen. De
teksten worden ondersteund door veel grote kleurenfoto's en enkele
schematische illustraties. In de tekst vetgedrukte moeilijke woorden worden
in de vrij uitgebreide woordenlijst achterin nog eens uitgelegd. De lezer
wordt regelmatig met je aangesproken, hetgeen de betrokkenheid verhoogt.
Tussendoor staan drie stapsgewijs uitgeschreven experimenten waarmee
de lezer zelf aan de slag kan. Qua vormgeving valt op dat in de kleurrijke en
speelse lay-out veel illustraties en tekstblokken vrij schuin zijn afgedrukt.
Aanwezig zijn nog een register en internetlinks. Leerzame uitgave voor op
school (in de techniekles), maar ook voor thuis. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze serie. In a.i.-week 20 worden
nog vier nieuwe delen aangeboden.
SISO : J 644
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 19 / 252
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2015-51-3918

Spilsbury, Louise • Licht en geluid
Licht en geluid / Louise en Richard Spilsbury ; vertaling [uit het Engels]: Karin Beneken
Kolmer ; bewerking en eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2015]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Basisboek
science). - Vertaling van: Light and sound. - Capstone Global Library Limited, ©2014. -
(Essential physical science). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5395-3
Hoe komt het geluid van de ene plek naar de andere? Wat is sonar? Dit
soort vragen over geluid en ook licht staan centraal in dit deel van de serie
'Basisboek science'*. In acht hoofdstukken, variërend van twee tot acht
bladzijden, wordt eerst ingegaan op geluid: hoe ontstaat het, hoe hoor je
het en kun je het gebruiken? Daarna is er aandacht voor licht: hoe beweegt
licht, helpt licht je zien en hoe gebruik je het? Tot slot volgen praktische
tips om goed voor je oren en ogen te zorgen. Overzichtelijke lay-out met
tekstblokken en gekleurde kaders met weetjes, belangrijke ontdekkingen en
toekomstontwikkelingen. De teksten worden ondersteund door veel grote
kleurenfoto's en enkele schematische illustraties. In de tekst vetgedrukte
moeilijke woorden worden in de vrij uitgebreide woordenlijst achterin nog
eens uitgelegd. De lezer wordt regelmatig met je aangesproken, hetgeen de
betrokkenheid verhoogt. Tussendoor staan drie stapsgewijs uitgeschreven
experimenten waarmee de lezer zelf aan de slag kan. Qua vormgeving valt
op dat in de kleurrijke en speelse lay-out veel illustraties en tekstblokken
vrij schuin zijn afgedrukt. Aanwezig zijn nog een register en internetlinks.
Leerzame uitgave voor op school (in de techniekles), maar ook voor thuis.
Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze serie. In a.i.-week 20 worden
nog vier nieuwe delen aangeboden.
SISO : J 536
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 244

2015-51-3914

Spilsbury, Louise • Cellen
Cellen / Louise en Richard Spilsbury ; vertaling [uit het Engels]: Hannah Mai van
Dijkhuizen ; bewerking en eindredactie: Kirsten de Pré. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Basisboek
science). - Vertaling van: Cells. - Capstone Global Library Limited, ©2014. - (Essential
life science). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5391-5
Wat is een cel, hebben levende wezens verschillende soorten cellen en
hoeveel cellen heeft het menselijk lichaam? Dit soort vragen over cellen staan
centraal in dit deel van de serie 'Basisboek science'*. In negen hoofdstukken,
variërend van twee tot zes bladzijden, wordt ook ingegaan op bijvoorbeeld
de vorming en samenwerking van cellen. Tot slot wordt verteld hoe je je
cellen gezond houdt, bv. door gezonde voeding en verstandig zonnen.
Overzichtelijke lay-out met tekstblokken en gekleurde kaders met weetjes,
belangrijke ontdekkingen en toekomstontwikkelingen. De teksten worden
ondersteund door veel grote kleurenfoto's en enkele schematische illustraties.
In de tekst vetgedrukte moeilijke woorden worden in de vrij uitgebreide
woordenlijst achterin nog eens uitgelegd. De lezer wordt regelmatig met je
aangesproken, hetgeen de betrokkenheid verhoogt. Tussendoor staan drie
stapsgewijs uitgeschreven experimenten waarmee de lezer zelf aan de slag
kan. Qua vormgeving valt op dat in de kleurrijke en speelse lay-out veel
illustraties en tekstblokken vrij schuin zijn afgedrukt. Aanwezig zijn nog een
register en internetlinks. Leerzame uitgave voor op school, maar ook voor
thuis. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze serie. In a.i.-week 20 worden
nog vier nieuwe delen aangeboden.
SISO : J 573.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 19 / 245
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2015-36-5228

Craats, Rennay • Skateboarden
Skateboarden / Rennay Craats ; vertaling [uit het Engels] en bewerking: Catalien
van Paassen ; eindredactie: Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi
Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (AV+. Sport en
passie). - Vertaling van: Skateboarding. - Weigl Publishers Inc., ©2014. - (In the zone).
- Met register.
ISBN 978-94-617-5366-3
Wist je dat je er bij skateboarden geen regels zijn? In negen korte
hoofdstukken wordt niet alleen de geschiedenis belicht maar ook de
benodigdheden, de plaatsen waar je kunt skaten, technieken en tricks. In de
laatste hoofdstukjes worden enkele golfsterren voorgesteld onder wie geen
Nederlanders. Tenslotte volgen nog tips om in vorm te blijven. Kleurrijke en
overzichtelijke lay-out met grote en kleine kleurenfoto's (waaronder veel
actiefoto's) met een korte toelichting in een vette letter. De tekst staat in
blokjes, regelmatig onderbroken door een witruimte, gedrukt in een duidelijke
letter. De foto's sluiten goed aan bij de tekst. Het taalgebruik is redelijk goed
op de doelgroep afgestemd. Moeilijke woorden zijn vetgedrukt; ze staan in de
woordenlijst achterin. Achterin zijn nog een korte kennisquiz opgenomen en
een register. In de uitgave staat een code die toegang geeft tot de website
www.avplus.nu waarop zowel de luisterversie staat als filmpjes, weblinks,
puzzels en quizzen. Er wordt vrijwel geen aandacht besteed aan skateboarden
in Nederland. Maakt deel uit van de serie 'Sport en passie'*. Geschikt om
kinderen kennis te laten maken met skateboarden. Wellicht wordt het hun
passie! Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
in deze nu achtdelige serie.
SISO : J 618.65
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 19.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 17 / 280

2015-36-5229

Wiseman, Blaine • Vechtsport
Vechtsport / Blaine Wiseman ; vertaling [uit het Engels] en bewerking: Catalien van
Paassen ; eindredactie: Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi
Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (AV+. Sport en
passie). - Vertaling van: Martial arts. - Weigl Publishers Inc., ©2014. - (In the zone). -
Met register.
ISBN 978-94-617-5368-7
Wist je dat je vechtsporten alleen bedoeld zijn om je te verdedigen?
In negen korte hoofdstukken wordt kort ingegaan op de verschillende
vecht- of verdedigingssporten, gevolgd door de regels (geduld, respect en
zelfverdediging), technieken en de combinatie van vechtsporten (MMA). In
de laatste hoofdstukjes worden enkele sterren voorgesteld onder wie de
Nederlandse Edith Bosch. Tenslotte volgen nog tips om in vorm te blijven.
Kleurrijke en overzichtelijke lay-out met grote en kleine kleurenfoto's
(waaronder veel actiefoto's) met een korte toelichting in een vette letter. De
tekst staat in blokjes, regelmatig onderbroken door een witruimte, gedrukt in
een duidelijke letter. De foto's sluiten goed aan bij de tekst. Het taalgebruik is
redelijk goed op de doelgroep afgestemd. Moeilijke woorden zijn vetgedrukt;
ze staan in de woordenlijst achterin. Achterin zijn nog een korte kennisquiz
opgenomen en een register. In de uitgave staat een code die toegang geeft
tot de website www.avplus.nu waarop zowel de luisterversie staat als filmpjes,
weblinks, puzzels en quizzen. Er is vrijwel geen aandacht voor vechtsporten in
Nederland. Deel van de serie 'Sport en passie'*. Geschikt om kinderen kennis
te laten maken met verdedigingssporten. Wellicht wordt het hun passie! Vanaf
ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
in deze nu achtdelige serie.
SISO : J 618.8
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 19.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 17 / 281
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2015-36-5230

Evdokimoff, Natasha • Volleybal
Volleybal / Natasha Evdokimoff ; vertaling [uit het Engels] en bewerking: Catalien
van Paassen ; eindredactie: Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi
Uitgeverij, [2016]. - 23 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (AV+. Sport en
passie). - Vertaling van: Volleyball. - Weigl Publishers Inc., ©2014. - (In the zone). - Met
register.
ISBN 978-94-617-5365-6
In het begin werd vollebal met een basketbal gespeeld. In negen korte
hoofdstukken wordt niet alleen de geschiedenis van volleybal belicht maar
ook het veld, de spelregels, de posities, spelregels en het internationale
karakter. In de laatste hoofdstukjes worden enkele sterren voorgesteld onder
wie de Nederlanders Peter Blangé, Manon Flier en Ron Zwerver. Tenslotte
volgen nog tips om in vorm te blijven. Kleurrijke en overzichtelijke lay-out
met grote en kleine kleurenfoto's (waaronder veel actiefoto's) met een
korte toelichting in een vette letter. De tekst staat in blokjes, regelmatig
onderbroken door een witruimte, gedrukt in een duidelijke letter. De foto's
sluiten goed aan bij de tekst. Het taalgebruik is redelijk goed op de doelgroep
afgestemd. Moeilijke woorden zijn vetgedrukt; ze staan in de woordenlijst
achterin. Achterin zijn nog een korte kennisquiz opgenomen en een register.
In de uitgave staat een code die toegang geeft tot de website www.avplus.nu
waarop zowel de luisterversie staat als filmpjes, weblinks, puzzels en quizzen.
Tussendoor is er kort aandacht voor de volleybalsport in Nederland. Maakt
deel uit van de serie 'Sport en passie'*. Geschikt om kinderen kennis te laten
maken met volleybal. Wellicht wordt het hun passie! Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
in deze nu achtdelige serie.
SISO : J 619.35
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 19.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 17 / 282

2015-36-5226

Wells, Don • Golfen
Golfen / Don Wells ; vertaling [uit het Engels] en bewerking: Catalien van Paassen ;
eindredactie: Jannie van der Leer. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (AV+. Sport en passie). -
Vertaling van: Golf. - Weigl Publishers Inc., ©2014. - (In the zone). - Met register.
ISBN 978-94-617-5367-0
Wist je dat je bij golf niet twee handschoenen draagt maar één? In negen
korte hoofdstukken wordt niet alleen de geschiedenis van golf belicht
maar ook de benodigdheden, de spelregels, de golfslagen en de etiquette.
In de laatste hoofdstukjes worden enkele golfsterren voorgesteld onder
wie de Nederlander Joost Luiten. Tenslotte volgen nog tips om in vorm te
blijven. Kleurrijke en overzichtelijke lay-out met grote en kleine kleurenfoto's
(waaronder veel actiefoto's) met een korte toelichting in een vette letter. De
tekst staat in blokjes, regelmatig onderbroken door een witruimte, gedrukt in
een duidelijke letter. De foto's sluiten goed aan bij de tekst. Het taalgebruik is
redelijk goed op de doelgroep afgestemd. Moeilijke woorden zijn vetgedrukt;
ze staan in de woordenlijst achterin. Achterin zijn nog een korte kennisquiz
opgenomen en een register. In de uitgave staat een code die toegang geeft
tot de website www.avplus.nu waarop zowel de luisterversie staat als filmpjes,
weblinks, puzzels en quizzen. Er wordt geen specifieke aandacht besteed aan
de golfsport in Nederland is. Maakt deel uit van de serie 'Sport en passie'*.
Geschikt om kinderen kennis te laten maken met golf. Wellicht wordt het hun
passie! Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
in deze nu achtdelige serie.
SISO : J 619.81
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 19.50
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 17 / 283
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2015-50-3400

Turnbull, Stephanie • Trektochten
Trektochten / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Anne Frehen ; bewerking
en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Guy Callaby. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Ruige
Sporten). - Vertaling van: Hiking. - Smart Apple Media, ©2016. - (Adventure Sports). -
Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5419-6
Is wandelen een duffe sport? Beslist niet! Zeker niet als je lange, ruige
trektochten maakt. Zorg altijd voor een goede voorbereiding: de warming-up,
een uitstekende wandeltechniek, uitrusting afstemmen op het weer en draag
goede en waterdichte schoenen. Dunne laagjes over elkaar aantrekken is het
beste met daarover een ademende, waterdichte jas. Als je meerdere dagen
op pad gaat, neem dan een tent, slaapzak, matje en kookgerei mee. Een
veilige route plannen, moet ook niet onderschat worden. Je kunt trektochten
maken in de bergen, langs kolkende rivieren of dwars door de woestijn. Al
deze informatie is te vinden in dit leuke, rijk geïllustreerde boekje. In kaders
staat extra informatie over extreme prestaties, zoals over een man die van
Zuid-Amerika helemaal naar Alaska liep. Achterin worden moeilijke woorden
uitgelegd en staan verwijzingen naar enkele boeken en sites. Ook is een
register aanwezig. Jammer dat er niets in dit boek staat over wandelen met
GPS. Maakt deel uit van de serie 'Ruige sporten'*. Bevat duidelijke informatie
voor stoere kinderen vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. B. Handgraaf

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : J 617.7
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 14 / 275

2015-50-3412

Turnbull, Stephanie • Kanoe͏̈n en kajakken
Kanoe͏̈n en kajakken / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Anne Frehen ;
bewerking en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Guy Callaby. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. -
(Ruige Sporten). - Vertaling van: Canoeing and kayaking. - Smart Apple Media, ©2016.
- (Adventure Sports). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5417-2
Wil je met hoge snelheid door gevaarlijke stroomversnellingen kanovaren of
kajakken? In deze uitgave wordt o.a. ingegaan op het verschil tussen kanoën
en kajakken. Verder komen in negen hoofstukken van een dubbele bladzijde
aan bod: de uitrusting die je nodig hebt, hoe je moet peddelen, wat je moet
doen als je omslaat of in wild water terechtkomt, maar ook bijvoorbeeld
de voorbereidingen die je moet treffen. Deel uit de serie 'Ruige sporten'*.
Korte teksten, met daarnaast ook veel leuke feitjes en weetjes. Met veel
kleurenfoto’s en -illustraties. De lay-out oogt wel wat rommelig omdat tekst
en foto’s door elkaar staan. Vrijwel in elk hoofdstuk staan kaders getiteld
'Sensatiezoekers' en 'Extreem maar waar' met extreme prestaties. Bruikbare
uitgave voor bv. spreekbeurten of voor wie wil beginnen met deze sporten.
Met inhoudsopgave, woordenlijst, websites en register. Voor stoere kinderen
van ca. 10 t/m 13 jaar. S. van Bruinisse

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : J 617.83
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 14 / 276
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2015-50-3414

Turnbull, Stephanie • Bergbeklimmen
Bergbeklimmen / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Anne Frehen ;
bewerking en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Guy Callaby. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24
cm. - (Ruige Sporten). - Vertaling van: Rockclimbing. - Smart Apple Media, ©2016. -
(Adventure Sports). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5421-9
Houd je van inspanning, opwinding en extreme hoogtes? Dit is de populaire
toon van vooral de inleidende teksten in deze kleurrijke uitgave over
moutainbiken. In negen korte hoofstukken wordt informatie gegeven over
o.a. de uitrusting, de touwen, training, teamwork, klimmen in de winter en
veiligheid. Speelse lay-out met veel kleurenfoto's en korte tekstblokken met
informatie, tips en extreme feiten in kaders. De teksten in een zwarte of witte
duidelijke letter staan soms in de foto's of op een witte ondergrond met een
patroontje erin. Het taalgebruik is niet altijd eenvoudig. Moeilijke woorden
als GPS-ontvanger, karabijnhaak en zekeren kunnen worden opgezocht in
de verklarende woordenlijst achterin. Verder bevat de handzame uitgave
enkele tips voor boeken en websites en een register. Maakt deel uit van de
serie 'Ruige sporten'*. De soms populaire toon en het thema zullen stoere
en sportieve jongens en meisjes zeker aanspreken. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : J 618.3
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 14 / 279

2015-50-3413

Turnbull, Stephanie • Grotonderzoek
Grotonderzoek / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Anne Frehen ;
bewerking en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Guy Callaby. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm.
- (Ruige Sporten). - Vertaling van: Caving. - Smart Apple Media, ©2016. - (Adventure
Sports). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5418-9
Als jij het superspannend en opwindend vindt om een vreemde, ondergrondse
wereld te verkennen, dan is dit stoere boek uitermate geschikt voor jou!
In deze kleurrijke uitgave over grotonderzoek wordt ingegaan op o.a.
verschillende soorten grotten, over de moeilijkheidsgraden ervan, over de
uitrusting die nodig is bij grotonderzoek en over andere zaken die zeker
niet vergeten mogen worden. Speelse lay-out met veel kleurenfoto's en
overzichtelijke tekstblokken met informatie, tips en extreme feiten. De
teksten bevatten hier en daar vrij moeilijke woorden die opgezocht kunnen
worden in de verklarende woordenlijst achterin. Verder bevat het handzame
boek 'meer-weten-tips’ en een register. De tekst wordt ondersteund door
heldere kleurenfoto’s die wisselend van formaat zijn. Maakt deel uit van de
serie 'Ruige sporten'*. Coole, leerzame uitgave die geschikt is voor kinderen
in de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet
onderwijs. Zeer geschikt voor school en thuis. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
S. Mulders

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : J 618.3
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 14 / 280
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2015-50-3402

Turnbull, Stephanie • Mountainbiken
Mountainbiken / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Anne Frehen ;
bewerking en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Guy Callaby. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm.
- (Ruige Sporten). - Vertaling van: Mountainbiking. - Smart Apple Media, ©2016. -
(Adventure Sports). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5420-2
Ben je niet vies van spetters en modder? En heb je zin in duizelingwekkende
afdalingen met een adembenemende snelheid? Dit is de populaire toon van
vooral de inleidende teksten in deze kleurrijke uitgave over moutainbiken. In
negen korte hoofstukken wordt informatie gegeven over o.a. de uitrusting,
verzorging en reparatie, de techniek van het fietsen voor beginners en
gevorderden en speciale mountainbikeroutes. Speelse lay-out met veel
kleurenfoto's en korte tekstblokken met informatie, tips en extreme feiten in
kaders. De teksten in een zwarte of witte duidelijke letter staan soms in de
foto's of op een witte ondergrond met een patroontje erin. Het taalgebruik is
niet altijd eenvoudig. Moeilijke woorden als freeride en konijnensprong kunnen
worden opgezocht in de verklarende woordenlijst achterin. Verder bevat de
handzame uitgave enkele tips voor boeken en websites en een register. Maakt
deel uit van de serie 'Ruige sporten'*. De populaire toon en het thema zullen
stoere en sportieve jongens en meisjes zeker aanspreken. Vanaf ca. 10 t/m 13
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : J 618.5
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 14 / 281

2015-50-3415

Turnbull, Stephanie • Skie͏̈n en snowboarden
Skie͏̈n en snowboarden / Stephanie Turnbull ; vertaling [uit het Engels]: Anne Frehen ;
bewerking en eindredactie: Monica Terpstra ; illustraties: Guy Callaby. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2016]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. -
(Ruige Sporten). - Vertaling van: Skiing & Snowboarding. - Smart Apple Media, ©2016.
- (Adventure Sports). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5422-6
Kun jij het aan om met duizelingwekkende snelheid van steile hellingen
omlaag te zoeven? Dit is de populaire toon van vooral de inleidende teksten
in deze kleurrijke uitgave over skiën en snowboarden. In negen korte
hoofstukken wordt informatie gegeven over o.a. de kleding en materiaal, de
techniek van het skiën en boarden, westrijden en veiligheid. Speelse lay-out
met veel kleurenfoto's en korte tekstblokken met informatie, tips en extreme
feiten in kaders. De teksten in een zwarte of witte duidelijke letter staan in de
foto's of op een witte ondergrond met een patroontje erin. Het taalgebruik is
niet altijd eenvoudig. Moeilijke woorden als freeriden, halfpipe en sneeuwkat
kunnen worden opgezocht in de verklarende woordenlijst achterin. Verder
bevat de handzame uitgave enkele tips voor boeken en websites en een
register. Maakt deel uit van de serie 'Ruige sporten'*. De populaire toon en
het thema zullen stoere en sportieve jongens en meisjes zeker aanspreken.
Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit deze nieuwe serie.
SISO : J 618.12
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 13.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 14 / 277
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2015-43-3054

Hoe • Hoe maakbaar is de lezer?
Hoe maakbaar is de lezer? / redactie Dick Schram. - Delft : Eburon, 2015. - 286
pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Stichting Lezen reeks ; deel 25). - Ondertitel
op omslag: De doorgaande leeslijn in wetenschappelijk perspectief. - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-94-630-1009-2
In 2005 werd het beleid van Stichting Lezen geënt op ‘De doorgaande
leeslijn 0-18 jaar’. Tien jaar later werd een congres georganiseerd om vanuit
verschillende invalshoeken nog eens naar de doorgaande leeslijn te kijken,
vanuit het beleid en vanuit het onderzoek. In deze bundel is een gedeelte
van de presentaties tijdens dit congres opgenomen. Elke bijdrage opent met
een korte samenvatting, gevolgd door de uitwerking van het onderzoek en
sluit veelal af met een korte beschouwing over de relatie van het onderzoek
tot de doorgaande leeslijn. De bundel opent met de vertaling van een artikel
van Christine Garde, die met een lezing over dezelfde materie het congres
opende. Zij gaat uit van het socialisatieperspectief en stelt opvallend de
kwantiteit van het lezen boven de kwaliteit van het gelezene. Alle bijdragen
zijn op wetenschappelijk niveau en geven samen een soort ‘state of the
art’ met betrekking tot het onderzoek dat de doorgaande leeslijn kan
ondersteunen. De bundel is interessant voor beleidsmakers/onderzoekers en
verder voor iedereen die zich met lezen, leesontwikkeling en leesmotivatie
bezighoudt zoals in het onderwijs en bibliotheken. De uitgave bevat geen
praktische suggesties. Toin Duijx

V/J-AANBIEDING. Voor o.a. vakcollecties
jeugdliteratuur.
SISO : J 433.7
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 24.50
Volgnummer : 15 / 303

2015-52-4738 Heruitgave

Hooijmaaijers, Ton • Ontwikkelingspsychologie voor
leerkrachten basisonderwijs
Ontwikkelingspsychologie voor leerkrachten basisonderwijs / T. Hooijmaaijers, T.
Stokhof, F.C. Verhulst. - 3e, herziene druk. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2016. -
281 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: 2009. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-232-5434-8
Volgens het beroepsprofiel leraar primair onderwijs dienen leerkrachten
de persoonlijkheidsontwikkeling van kinderen breed te stimuleren. Dit
uitmuntende studieboek, deels gebaseerd op het boek 'De ontwikkeling
van het kind' van Frank C. Verhulst* biedt studenten en leerkrachten
toegankelijke theorie en concrete praktijk om kinderen in hun emotionele,
verstandelijke, creatieve, sociaal-culturele en lichamelijke ontwikkeling op
de basisschool te begeleiden. De auteurs – met name Hooijmaaijers is een
vertrouwde naam in het basisonderwijs – bieden daartoe de autobiografische
aanpak, die (aankomende) leerkrachten inzicht geeft in het eigen
functioneren met kinderen. Aanvullend biedt het boek, naast de reflectie-
en portfolio-opdrachten, gratis toegang tot een website (lerarencampus.nl)
met digitaal lesmateriaal. Deze derde herziene druk is geactualiseerd
(hoofdstuk 2), redactioneel ingekort (hoofdstukken 3 en 4) en uitgebreid
met actuele onderwerpen, zoals neurocognitieve ontwikkelingspsychologie
en mindsetting. Bestemd voor pabostudenten en leerkrachten in het
basisonderwijs. Met register. Drs. A. Schipper MA

*Laatst aangeboden (8e) druk:
2005-24-0128 (2005/24). Veelgelezen
klassieker voor de collectie
basisonderwijs. Geactualiseerde druk.
Vervanging aangeraden.
SISO : 416.1
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : II
Winkelprijs : € 34.95
Volgnummer : 13 / 106
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2016-04-0873

Nielen, Thijs M.J. • Onwillige lezers: onderzoek naar redenen
en oplossingen
Onwillige lezers: onderzoek naar redenen en oplossingen / Thijs M.J. Nielen, Adriana G.
Bus. - Delft : Eburon, 2016. - 52 pagina's : illustraties ; 23 cm. - (Stichting Lezen reeks ;
deel 26). - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-630-1032-0
Hoe komt het dat het leesplezier van kinderen in Nederland internationaal
gezien achterblijft en wat kunnen we eraan doen? Dat wordt in dit boekje
van de Stichting Lezen onderzocht. In de onderbouw van de basisschool zijn
kinderen meestal nog enthousiaste lezers maar in de bovenbouw neemt de
motivatie voor lezen af. Dat laatste geldt vooral voor zwakke lezers die tijdens
het lezen vaak op moeilijkheden stuiten en daarbij te weinig begeleiding
krijgen. Daardoor ontwikkelen ze leesangst en willen ze niet meer lezen.
Wat kunnen we hieraan doen? Een aantrekkelijk boekenaanbod op school
kan helpen. Zowel op papier als digitaal. Ook dagelijks vrij lezen is een
goede optie. Daarbij is ondersteuning, bijvoorbeeld door regelmatig over
een boek te praten, van groot belang. De onderzoekers concluderen o.a
dat Bibliotheek op School effectief is in de strijd tegen laaggeletterdheid.
Verder is onderzoek nodig naar hoe we emotionele weerstand tegen lezen
kunnen verminderen. Al met al staan er in dit vrij dunne boekje uitstekende
handreikingen om in het onderwijs verder te kunnen met dit onderwerp.
Achterin staan literatuurverwijzingen. Aanbevolen voor o.a. leerkrachten en
leescoördinatoren in het basis- en voortgezet onderwijs, beleidsmakers en
leesbevorderaars. B. Handgraaf

V/J-AANBIEDING. Voor o.a. vakliteratuur
jeugd.
SISO : J 433.7
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 13 / 310

2016-06-2371 Heruitgave

Interventies • Interventies in het onderwijs: leerproblemen
Interventies in het onderwijs: leerproblemen / Patrick Snellings, Maaike Zeguers,
redactie. - Tweede druk. - Amsterdam : Boom, [2016]. - 188 pagina's : illustraties ;
24 cm. - Op achterkant omslag: tweede herziene druk. - 1e druk: Amsterdam : Boom
onderwijs, ©2009. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-623-6546-9
Veel leerlingen ervaren problemen bij het leren op school. Dat zijn niet alleen
individuele problemen. Elke leerling maakt deel uit van een systeem: de klas
en de school. Daarin spelen klasgenoten, leerkrachten, het team, ouders
en anderen mede een rol. Het boek inventariseert en bespreekt diverse
problemen, zoals dyslexie (taalstoornis), discalculatie (rekenproblemen),
non-verbale leerstoornissen (psychosociale problemen), cognitieve
beperkingen (aandacht) en hoogbegaafdheid. Voor al deze gebieden worden
suggesties aangedragen. Ook verwijzingen naar boeken, adressen en
websites. Beknopt en duidelijk geschreven, onderbouwd met casussen.
Met literatuurlijst, register en eindnoten bij diverse hoofdstukken. In deze
herziene en geactualiseerde tweede druk is de inhoud aangepast aan de
huidige stand van zaken in de wetenschap en in de praktijk. Bovendien
is een hoofdstuk over problemen in de executieve functies toegevoegd.
Het boek is geschreven onder leiding van Patrick Snellings (docent
Ontwikkelingspsychologie UvA). Er zijn vijftien medeauteurs, vijf meer dan in
de eerste druk (2009). Bestemd voor leerkrachten in het basis- en voortgezet
onderwijs en studenten. Ir. J. Bulens

Geactualiseerde druk.
SISO : 464
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : II
Winkelprijs : € 27.50
Volgnummer : 20 / 59
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2015-25-3718

Greene, Ross W. • De weg kwijt op school
De weg kwijt op school : waarom kinderen met gedragsproblemen moeilijk meekomen
en hoe we ze kunnen helpen / Ross W. Greene ; vertaling [uit het Engels]: Miebeth
van Horn. - Amsterdam : Uitgeverij Nieuwezijds, [2016]. - 316 pagina's : illustraties ;
23 cm. - Vertaling van: Lost at school : why our kids with behavioural challenges are
falling through the cracks and how we can help them. - Revised and updated edition. -
New York : Scribner, 2014. - Met index, literatuuropgave.
ISBN 978-90-5712-448-8
Uitwerking van 'Het explosieve kind' (1998)* en 'Het behandelen van
explosieve kinderen' (2007)**. De auteur betoogt dat problematisch
gedrag zich voordoet wanneer de eisen en verwachtingen die aan een kind
worden gesteld zijn vaardigheden om adaptief te reageren te boven gaan.
Bestraffen ervan is ineffectief. Greene bepleit om met het kind te zoeken naar
gezamenlijke en proactieve oplossingen: Plan A, de Gezamenlijke Probleem
Oplossing. Het kind krijgt hierdoor meer zeggenschap en verantwoordelijkheid
voor het – binnen grenzen – afreageren van zijn frustraties. Plan B voorkomt
dat er nieuwe uitbarstingen komen. Het boek is in een goede stijl geschreven
en vertaald. En door de vele praktijkvoorbeelden boeiend om te lezen. Het
roept op tot begrip voor het kind en zijn onaangepaste gedrag en tot het
experimenteren met andere reacties door de leerkracht en gedrag door
het kind. In de bijlagen zijn een checklist, stappenplan en spiekbriefjes
opgenomen. Vooral bestemd voor leerkrachten in het basis- en voortgezet
onderwijs. Felix Meijer

*derde druk: 2014-25-5655 (2015/07);
**2007-33-0114.
SISO : 467
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 21 / 89

2016-11-0570

Stout-Kreuk, Liesbeth • Teach like a champion
Teach like a champion : het jonge kind : tien praktische technieken om jonge kinderen
te laten schitteren / Liesbeth Stout-Kreuk. - Tweede druk. - [Rotterdam] : [CED-Groep],
2015. - 64 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: 2014.
ISBN 978-90-5819-322-3
In het succesboek 'Teach like a champion'* (2012) beschrijft de auteur 49
technieken, gekoppeld aan specifieke leerkrachtvaardigheden, die nodig
zijn om bij kinderen van een lage sociaaleconomische status tenminste
dezelfde onderwijsresultaten te behalen als met kinderen uit welvarende
gezinnen. Speciaal voor de leerkrachten/begeleiders die met de jongste
kinderen werken (3 tot 6 jaar) verschijnt deze uitgave, waarin tien van die
49 technieken die specifiek voor het jonge kind zijn op een praktische wijze
worden uitgewerkt. De technieken sluiten aan bij de dagelijkse praktijk
van de leerkracht. Eerst wordt de techniek geïntroduceerd, daarna volgen
voorbeelden van praktijksituaties, bijvoorbeeld uitgewerkte gesprekssituaties.
De teksten zijn laagdrempelig en gericht op de praktijk, de lay-out kleurig en
overzichtelijk. Het totaal is actueel en inspirerend. Enige nadeel is dat voor
deze brochureachtige uitgave (64 pagina's) de prijs pittig is. Mac Steenaart

*2013-31-4041 (2013/39).
SISO : 474
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 16 / 108
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2016-02-0241

Bakx, A.W.E.A. • Werken met begaafde leerlingen in de klas
Werken met begaafde leerlingen in de klas : pedagogische sensitiviteit als
leidraad / Anouke Bakx, Esther de Boer, Maartje van den Brand, Ton van Houtert.
- Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2016. - 191 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-90-232-5441-6
Dit uiterst informatieve boek over begaafde leerlingen in het basisonderwijs
voorziet om meerdere redenen in een directe behoefte. In de eerste plaats
zijn er nog te veel mythen en misverstanden over (hoog)begaafdheid, die
hier met feiten worden weerlegd. Tegelijkertijd presenteren de auteurs,
specialisten uit het netwerk van Fontys Hogeschool Kind en Educatie en KPC,
alle recente en relevante kennis en informatie over begaafdheid, basisschool
en passend onderwijs. In de derde plaats doen ze dat op praktische wijze
met tal van voorbeelden, illustraties, schema's en overzichten uit de
vakliteratuur. Daarbij hanteren zij een actieve benadering van het werken
met begaafde leerlingen, met pedagogische sensitiviteit als leidraad. De
hoofdstuktitels geven tot slot de heldere opbouw van 'begrip' tot 'uitdaging'
van (hoog)begaafdheid weer. Naast vier bijlagen over (hoog)begaafde
leerlingen, (hoog)begaafde onderpresteerders, handreiking voor observatie
en gesprekken en voorbeelden van complexe opdrachten, bevat dit boek een
literatuurlijst. Alleen een register ontbreekt helaas in deze voortreffelijke en
praktijkrelevante uitgave. Voor leerkrachten en ouders een waardevolle bron
en naslagwerk. Drs. A. Schipper MA

SISO : 474.9
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : II
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 21 / 90

2015-31-2970

Beyers, Annick • Oscar & Felix
Oscar & Felix : met jonge kinderen praten over moeilijke thema's / Annick Beyers ;
i.s.m. Katrien Dewippe ; met tekeningen van Lucy Elliott ; foto's: Peter Nackaerts,
Thinkstock ; redactie: Elselien Dijkstra. - Eerste druk. - [Kalmthout] : Abimo, oktober
2015. - 175 pagina's : illustraties ; 28 cm
ISBN 978-94-623-4399-3
Mooi vormgegeven, methodisch opgezet praktijkboek over ‘in gesprek
gaan met jonge kinderen over moeilijke thema’s’, waarin de twee identieke
beren Oscar en Felix de hoofdrol spelen. Het eerste deel bevat dertien
verhalen waarin een context geschetst wordt die jonge kinderen kunnen
herkennen, o.a. emoties als verdriet en jaloezie, eenzaam zijn, pesten, delen,
echtscheiding en ruzie. Met aan het eind een tweegesprek tussen Felix en
de schrijfster, waarin doorgevraagd wordt op beweegredenen van Felix.
Het tweede deel is een veelheid aan thema’s en activiteiten: rollenspel,
babbelmomenten, doe-spelletjes en knutselideeën, waarbij ‘het in gesprek
gaan’ de rode draad vormt. Een symbooltje geeft aan of activiteiten zich
lenen voor een groep of voor een-op-eensituaties. In deel drie zijn een aantal
ideeën uitgewerkt om de wereld van Oscar en Felix te ‘knutselen’, en die
te integreren in de ‘wereld van alledag’. Rijke uitgave met o.a. liefdevolle
tekeningen, kleurenfoto’s en een lied, om thuis, op school of bij de opvang
meteen mee aan de slag te gaan. Door zijn methodische opzet stap voor stap
te volgen – elke (professionele) opvoeder kan de uitgave ook zien als een
schatkist vol mogelijkheden: om uit te putten als de situatie erom vraagt. Met
kinderen van ca. 3 t/m 7 jaar. Hannelore Rubie

V/J-AANBIEDING. Ook geschikt voor
speciale opvoederscollecties.
SISO : AJ 478.2
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 29.95
Volgnummer : 21 / 215
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2015-45-4624

Ulzen, Onno van • 'Ik wil niet gepest worden!'
'Ik wil niet gepest worden!' : effectief en concreet handelen op de basisschool / Onno
van Ulzen. - Amsterdam : Uitgeverij SWP, [2016]. - 85 pagina's ; 19 cm
ISBN 978-90-885065-2-9
Verslag van het werken met een methode die inzicht wil geven in wat pesten
is en wat pesten met kinderen doet. Het gaat daarnaast over vriendschap.
Kinderen moeten actief kunnen deelnemen aan de lessen. Aan de orde komen
onderwerpen als: wat is pesten, voorbeelden van pesten, hoe ga je om met
elkaar, verliefdheid. Tot slot een evaluatie, de rol van school, van leraren en
van ouders. Het boekje is een impressie en verslag van de gegeven lessen en
de ervaringen van de kinderen. De huiswerkopdrachten zijn opgenomen. Ook
gedichten, verhalen en verslagen. Het boekje eindigt met een stappenplan.
De laatste jaren zijn veel publicaties verschenen over pesten, zeker gezien
het anti-pestbeleid van de overheid. Deze publicatie mist een systematische
en methodische opbouw en structuur die ervoor kan zorgen dat andere
scholen met deze methodiek aan de slag kunnen. Ook mist het stevige
evaluatiegegevens. Daar is meer voor nodig dan deze publicatie. De auteur
is directeur van een basisschool en heeft deze trainingen zelf verzorgd.
Jos Derksen

SISO : 478.2
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 13.50
Volgnummer : 14 / 92

2016-10-5282

Booy, Heleen • Kunnen dieren denken?
Kunnen dieren denken? : basisboek filosoferen in groep 3, 4 en 5 / Heleen Booy ;
redactie Jeroen Hoogerwerf. - [Amsterdam] : Amsterdam University Press, [2016]. - 60
pagina's : illustraties ; 31 cm. - (De kleine filosoof)
ISBN 978-94-629-8233-8
Prachtige uitgave die een mooie basis vormt om te filosoferen met leerlingen
van groep 3 t/m 5. Tijdens het filosoferen ontwikkelen kinderen juist die
vaardigheden die in de 21e eeuw hard nodig zijn. Denk hierbij aan kritisch
denken, creativiteit, onderzoeken en analyseren. Filosoferen sluit – doordat
kinderen nadenken over alledaagse en minder alledaagse zaken – perfect
aan bij de kerndoelen van 'Oriëntatie op jezelf en de wereld', maar ook bij
vaardigheden zoals taal- en spreekvaardigheid. De 12 lessen in dit boek
(harde kaft, rustige bladspiegel met hier en daar een kleurenfoto) staan stap
voor stap uitgewerkt, met een introductie voor de leerkracht, het lesdoel, de
lesopbouw en de voorbereiding. Iedere lesopbouw bevat een introductie en
een reflectie. De tussenliggende werkvormen zijn verschillend, maar allemaal
vrij makkelijk toepasbaar. Iedere basisschoolmedewerker kan er met weinig
voorbereiding mee aan de slag! Zeer waardevolle uitgave, die samen met
‘Kunnen robots bang zijn?’ (groep 6 t/m 8)* een set vormt die op geen enkele
basisschool zou mogen ontbreken. S. Mulders

*Zie a.i.'s deze week.
SISO : 478.9
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 20 / 61
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2016-10-5283

Booy, Heleen • Kunnen robots bang zijn?
Kunnen robots bang zijn? : basisboek filosoferen in groep 6, 7 en 8 / Heleen Booy ;
redactie Jeroen Hoogerwerf. - [Amsterdam] : Amsterdam University Press, [2016]. - 64
pagina's : illustraties ; 31 cm. - (De kleine filosoof)
ISBN 978-94-629-8234-5
Lesboek filosoferen met kinderen, in de bovenbouw van de basisschool.
Geschreven voor leerkrachten. Het gaat om het aanleren van kritisch denken,
onderzoeken en analyseren. De lessen zijn gebaseerd op allerlei terreinen van
de filosofie. Ze sluiten aan op de uitgangspunten van burgerschapsvorming,
die sinds 2006 deel uitmaakt van het curriculum op de basisschool. Na een
introductie waarin wordt uitgelegd wat filosofie is, volgen 12 uitgewerkte
lessen over onder meer de onderwerpen 'Geluk', 'Democratie', 'Mens en
robot', 'De ziel' en 'De dood'. Het boek kan gebruikt worden voor het vak
'Oriëntatie op jezelf en de wereld'. Naast de lessen bevat het boek ook een
inleiding met een uitleg aan de leerkracht hoe te werken met het materiaal.
Geen informatie over de auteur. Zeer waardevolle uitgave die op geen
enkele basisschool zou mogen ontbreken. Vormt een set met ‘Kunnen dieren
denken?’ (groep 3 t/m 5)*. Jannetta van der Zee

*Zie a.i.'s deze week.
SISO : 478.9
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 20 / 62

2016-10-5701

Slingelandt-Asselbergs, Nicole van • Artie Farty
Artie Farty : handboek vol kunstzinnige tips voor ouders, juffen, meesters, oppassen,
opa's, oma's, grote broers en zussen, behulpzame buurvrouwen, stiefvaders en
peettantes / Nicoline van Slingelandt-Asselbergs ; illustraties en vormgeving: Maren
Lösing ; illustraties musea: Een Allegaartje ; illustraties Artie: Frederiek van Waes ;
redactie: Marije Sietsma ; eindredactie: Joost Broeren. - Eerste druk. - Groningen :
Uitgeverij Loopvis, december 2015. - 284 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Ondertitel
op omslag: handboek vol kunstzinnige tips voor niet-zo-heel-creatieve ouders. - Met
literatuuropgave, index.
ISBN 978-94-922060-9-1
Dit dikke, eigentijds vormgegeven en rijk geïllustreerde handboek is bedoeld
voor ‘niet-zo-heel-creatieve’ ouders. Hiermee kunnen ze ontdekken hoe
kinderen naar kunst kijken en hoe je een museumbezoek tot een geweldig
uitje kunt maken. Verder bespreekt de auteur hoe je de creativiteit van
kinderen kunt stimuleren en wat je moet doen en laten bij kunstzinnige
opvoeding. Er worden goede doe-ideeën gegeven om kinderen meer
begrip te laten krijgen van kleur, materiaal en vorm, via een stappenplan
en voorbeelden van afbeeldingen in kleur van beroemde kunstwerken
(via QR-codes). In totaal betreft het 35 verschillende kunstwerken van
o.a. Kandinsky, Matisse, Picasso, Rembrandt, Mondriaan, Bansky en Van
Gogh. Hierop geïnspireerd kunnen kinderen aan de slag met vaak originele
opdrachten zoals het maken van je eigen dierenfilm, een zonneprint
met lichtgevoelig papier of het verven met ijsblokjes. Tot slot worden
diverse musea beschreven in Nederland en België en tips gegeven voor
kindvriendelijk museumbezoek. Bevat veel kleurenillustraties in een
druktechniek. Met een index. Speelse, laagdrempelige introductie met kunst.
Onder begeleiding van o.a. leerkrachten, peuterleidsters en (groot)ouders
kunnen kinderen van ca. 2 t/m 9 jaar met de doe-opdrachten aan de slag.
Redactie

Eerder alleen voor volwassenen
aangeboden, 2015-50-3104 (2016/10).
SISO : J 700.8
PIM : 21 Beeldende kunst
Winkelprijs : € 32.50
Volgnummer : 14 / 286
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2015-50-3290 Heraanbieding

Dahl, Roald • De dikke van Dahl
De dikke van Dahl / Roald Dahl ; voorgelezen door Jan Meng. - 1e dr. - Amsterdam :
Rubinstein, cop. 2013. - 6 compact discs (ca. 6 uur) ; 12 cm. - Integrale weergave van
de boeken: Baarn : De Fontein. - Bevat: Ieorg Idur ; De tovervinger ; De giraffe, Peli en
ik ; De fantastische meneer Vos ; De griezels ; De Minpins ; Rijmsoep.
ISBN 978-90-476-1392-3
Een verzameling met zeven luisterboeken van Roald Dahl, voorgelezen
door Rubinsteins vaste Dahl-vertolker Jan Meng. In het korte, amusante
verhaal 'Ieorg Idur' is Meneer Hoppe heel erg verliefd op zijn buurvrouw,
maar zij lijkt alleen maar om haar schildpad te geven. Door slimme trucs
uit te halen met haar schildpad, weet meneer Hoppe haar uiteindelijk toch
voor zich te winnen. 'De giraffe, de Peli en ik' gaat over het jongetje Billy die
vriendschap sluit met een wonderlijk drietal: een giraffe, een pelikaan en
een aap. Samen worden zij perfecte glazenwassers en beleven spannende
en wonderlijke avonturen. Heerlijk griezelen om twee vieze gemeneriken
kan met het verhaal 'De Griezels' waarin meneer en mevrouw Griezel elkaar
en de hen omringende dieren het leven zuur maken. De dieren nemen
op de 'griezelmanier' wraak. 'Rijmsoep' bevat bewerkingen op rijm van
een aantal bekende sprookjes en fabels, met lugubere grapjes en een
verrassende afloop, afgewisseld met korte nonsensgedichten. Verder is het
nog genieten van de verhalen 'De fantastische meneer Vos', 'De Minpins' en
'De tovervinger'. In 2009 onder dezelfde titel verschenen maar met een iets
andere verzameling verhalen. Zeven heerlijke fantasieverhalen voor veel
luisterplezier. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie

Week van het luisterboek. Eerder
aangeboden: 2012-49-3908.
Ongewijzigde herdruk.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 16.87
Volgnummer : 16 / 337

2015-50-3295 Heraanbieding

Donaldson, Julia • Het grote Gruffalo luisterboek
Het grote Gruffalo luisterboek / Julia Donaldson, Axel Scheffler ; voorgelezen &
gezongen door Lies Visschedijk. - 1e dr. - Amsterdam : Rubinstein, cop. 2012. - 1
audio-cd (ca. 30 min.) ; 12 cm. - Integrale weergave van de boeken. - Bevat: De
Gruffalo ; Het kind van de Gruffalo. - Bevat tevens: 2 liedjes.
ISBN 978-90-476-1247-6
Integrale weergave van de twee succesvolle prentenboeken over de Gruffalo:
'De Gruffalo'* en 'Het kind van de Gruffalo'**. In het eerste verhaal wordt een
kleine muis door achtereenvolgens een vos, een uil en een slang uitgenodigd
om te komen eten omdat ze hem allemaal zien als een lekker hapje. Maar
de muis weigert telkens beleefd door te antwoorden dat hij vandaag bij de
Gruffalo eet. Vervolgens legt hij uit hoe dat niet-bestaande beest er uitziet
(slagtanden, vlijmscherpe klauwen, eeltige knieën, oranje ogen, enz.), waarna
de dieren afdruipen. Maar dan loopt hij de Gruffalo echt tegen het lijf! Ook
die wil hem opeten. In het tweede verhaal waarschuwt de Gruffallo zijn kind
voor de Grote Gevaarlijke Muis in het bos. Maar het Gruffalokind gaat 's
avonds toch nieuwsgierig op pad. Dit verhaal vertoont heel wat parallellen
met het eerste verhaal. Beide verhalen worden voorgelezen door actrice
Lies Visschedijk, waarbij geluidseffecten en muziek de verhalen een extra
dimensie geven. Met twee liedjes. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Week van het luisterboek.
*2011-07-2667 (2011/15).
**2012-11-5763 (2012/16). Eerder
aangeboden: 2011-50-3235.
Ongewijzigde herdruk.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 10.62
Volgnummer : 16 / 338
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2016-11-0410 Vooraanbieding

Huiberts, Marjet • Het grote Aadje Piraatje luisterboek
Het grote Aadje Piraatje luisterboek / Marjet Huiberts ; voorgelezen door Jan Meng. -
Amsterdam : Rubinstein, [2016]. - 1 cd (ongeveer .. min.) ; 12 cm
ISBN 978-90-476-2137-9
15 leuke grappige verhaaltjes afkomstig uit de boeken Aadje Piraatje*, Aadje
Piraatje in gevaar** en Aadje Piraatje viert feest***, voorgelezen door Jan
Meng. Auteur Marjet Huiberts won in 2010 voor haar eerste boek over piraatje
Aadje een Zilveren Griffel. Aadje is een lief, klein piraatje dat samen met zijn
vader over zee vaart. Tijdens deze reizen tussen de ruige piraten maakt hij
dingen mee die ook gewone kinderen beleven: naar de kapper, ziek zijn, je
verjaardag vieren. De avonturen zijn knap en grappig geschreven. Vanaf ca. 4
jaar. Redactie

Week van het luisterboek.
*2009-20-1709 (2009/26).
**2011-44-5142 (2012/24). ***
2014-10-1724 (2014/37).
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 10.62
Bijzonderheden : Release: 17-5-'16
Volgnummer : 16 / 342

2015-50-3284 Vooraanbieding

Hoes, Isa • Engel
Engel / geschreven en voorgelezen door Isa Hoes. - Amsterdam : Rubinstein, [2016]. -
4 cd's (ongeveer .. uur) ; 12 cm
ISBN 978-94-625-3208-3
Actrice en schrijfster Isa Hoes schreef samen met haar dochter Vlinder (10)
haar eerste kinderboek* dat ze ook zelf voorleest. Engel is een heel bijzonder
meisje dat een speciale gave heeft: ze kan wensen in vervulling laten gaan.
Maar niet alle wensen, alleen die van goede mensen. Al snel zijn er mensen
die misbruik willen maken van haar gave: ze wordt gekidnapt en lijkt de gave
te zijn kwijtgeraakt. Gelukkig kan ze niets voor de kidnappers betekenen
omdat het allemaal slechteriken zijn. Maar dan blijkt dat de wensen van een
van de ontvoerders wel in vervulling kunnen gaan… De filmrechten zijn al
verkocht. Eerder schreef Hoes 'Toen ik je zag'. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

Week van het luisterboek. *Verschijnt
gelijktijdig, wordt z.s.m. aangeboden.
Naar uitgeversinformatie. MLP.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 18.50
Bijzonderheden : Release: 14-5-'16
Volgnummer : 16 / 341
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2016-11-0406 Vooraanbieding

Kraan, Hanna • Krik & Domper, Krik en Melle
Krik & Domper, Krik en Melle / Hanna Kraan. - Amsterdam : Rubinstein, [2016]. - 3 cd's
(.. min.) ; 12 cm. - Integrale weergave van het boek voorgelezen door de auteur. - Titel
van label. - Bevat: Krik ; Domper, Krik en Melle. - Oorspronkelijke uitgave: Culemborg :
Uitgeverij Luisterlezen, 2005, 2006.
ISBN 978-90-476-2159-1
Integrale weergave van de gelijknamige boeken uit 2005 en 2006*,
voorgelezen door de auteur zelf. Een bundel verhalen over de belevenissen
van Krik de eekhoorn, Melle de merel en Domper de pad, die samen in de tuin
van de familie Keizer wonen en ieder hun eigen menselijke karakter hebben.
De hoofdstukken staan los van elkaar en worden vanuit het perspectief van
de dieren verteld: zij hebben mensen in hún tuin gezien. Het taalgebruik is
gericht op jonge kinderen en bevat veel dialogen zonder moeilijke woorden.
Korte, humoristische verhaaltjes over vaak komische of juist ontroerende
situaties met een aantal vrolijke en grappige liedjes. Vanaf ca. 5 jaar.
Redactie

*Verzamelbundel 'Ik ben Krik, Krik ben
ik', 2013-34-5817. Eerder afzonderlijk
aangeboden.
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 16.82
Bijzonderheden : Release: 17-5-'16
Volgnummer : 17 / 396
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2016-13-2131

Antboy • Antboy en de wraak van de Rode Furie
Antboy en de wraak van de Rode Furie / instrueret af Ask Hasselbalch. - [Amsterdam] :
Twin Video, [2016]. - 1 dvd-video (87 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. -
Acteurs onder andere: Oscar Dietz, Samuel Ting Graf, Amalie Kruse Jensen, Astrid
Juncher-Benzon. - Nederlands gesproken. - Gebaseerd op een boek van Kenneth. B.
Andersen. - Oorspronkelijke titel: Antboy: Den Røde Furies hævn. - Videoversie van de
film: Denemarken : Nimbus Film, 2014.
ISBN 978-90-76858-95-1
Een zelfstandig te bekijken vervolg op de Deense jeugdfilm 'Antboy'* (2013),
gebaseerd op het boek** van Kenneth B. Andersen. Pelle is een doodgewone
jongen van nu 13 jaar. Dankzij de beet van een genetisch gemodificeerde
mier heeft hij superkrachten die hij inzet in de strijd tegen de misdaad in zijn
stadje. Maar hij wordt nog steeds gepest door de Terror-tweeling Mark en
Allan en zijn vriendin Ida heeft meer oog voor een leuke nieuwe schoolgenoot.
De onhandige Maria is een beetje verliefd op Pelle, maar hij negeert haar.
Daarom neemt ze de gedaante aan van de 'Rode Furie' en valt in haar rode
mantel van onzichtbaarheid Pelle op alle mogelijke manieren lastig. Een
verhaal met veel actie, (platte) humor en stripinvloeden. Pauline Kleijer
(Volkskrant 26-11-'15) geeft 3 sterren: 'de makers weerstaan de verleiding
extra uit te pakken met actie en spektakel. Regisseur Ask Hasselbalch houdt
het prettig bescheiden en herkenbaar (...) Een fijn avontuur over de vraag wat
iemand nu echt tot held maakt.' Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

Kijkwijzer: 6 jaar, angst, geweld.
*2015-21-1012. **2014-26-0421. MLP.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 13.20
Bijzonderheden : Release: 27-4-'16
Volgnummer : 17 / 422

2016-06-2843

Belle • Belle & Sebastiaan
Belle & Sebastiaan / un film de Nicolas Vanier. - Braine-l'Alleud : Belga Home Video,
[2014]. - 1 dvd-video (100 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Stemacteurs
onder andere: Felix Bossuet, Tchecky Karyo, Margaux Chantelier, Dimitri Storoge. -
Frans en Vlaams gesproken, Nederlands ondertiteld. - Gebaseerd op de roman van
Cécile Aubry. - Oorspronkelijke titel: Belle et Sébastien. - Videoversie van de film:
Frankrijk : Radar Films, ©2013. - Bevat ook onder andere: Making of.
Franse verfilming uit 2013 van Nicolas Vanier naar het boek van Cécile Aubry
waar rond 1965 al een zeer populaire televisieserie van is gemaakt. De 8-
jarige weesjongen Sebastiaan (Félix Bossuet), opgevoed door een oude
herder in de Franse Alpen, sluit vriendschap met een verwilderde hond die
een bedreiging vormt voor de schaapskuddes. Dit tegen de achtergrond van
de Duitse bezetting, het is 1943. Dankzij de hond weet Sebastiaan, samen
met zijn tante en andere dappere dorpsgenoten, Joodse vluchtelingen de
grens met Zwitserland over te brengen. Een positief, niet gecompliceerd
verhaal over de genegenheid tussen kind en hond, over verzet plegende
dorpelingen en een 'goede' Duitser. Mehdi El Glaou, de Sébastien van
vroeger, speelt nu de slechterik. Jordan Mintzer (Hollywood Reporter 9-11-'13)
is onder de indruk van de natuurscènes en proeft een 'Call of the Wild
flavor'. De mix van hondenliefde en oorlogsgeschiedenis vond hij niet nodig.
Beter was het om het puur bij nostalgische kitsch te houden net als het
oorspronkelijke filmthema, nu gecoverd door de Franse popster Zaz. Grace
Montgomery (commonsense.org) geeft 4 sterren en het predicaat 'Great for
families'. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

V/J-AANBIEDING. Kijkwijzer: 9 jaar, angst.
Zie ook het vervolg: Belle et Sébastien,
l'aventure continue en de rubriek Blu-
ray.
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 13.62
Bijzonderheden : Deel 1
Volgnummer : 11 / 455
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2016-06-2844

Belle • Belle & Sebastiaan
Belle & Sebastiaan / un film de Nicolas Vanier. - Braine-l'Alleud : Belga Home Video,
[2014]. - 1 blu-ray (104 min.) : kleur, geluid, dts-hd, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs
onder andere: Felix Bossuet, Tchecky Karyo, Margaux Chantelier, Dimitri Storoge. -
Frans en Vlaams gesproken, Nederlands ondertiteld. - Gebaseerd op de roman van
Cécile Aubry. - Oorspronkelijke titel: Belle et Sébastien. - Videoversie van de film:
Frankrijk : Radar Films, ©2013. - Bevat ook onder andere: Making of.
Franse familiefilm uit 2013 van Nicolas Vanier naar het boek van Cécile Aubry
waar rond 1965 al een zeer populaire televisieserie van is gemaakt. De 8-
jarige weesjongen Sebastiaan (Félix Bossuet), opgevoed door een oude
herder in de Franse Alpen, sluit vriendschap met een verwilderde hond die
een bedreiging vormt voor de schaapskuddes. Dit tegen de achtergrond van
de Duitse bezetting, het is 1943. Dankzij de hond weet Sebastiaan, samen
met zijn tante en andere dappere dorpsgenoten, Joodse vluchtelingen de
grens met Zwitserland over te brengen. Een positief, niet gecompliceerd
verhaal over de genegenheid tussen kind en hond, over verzet plegende
dorpelingen en een 'goede' Duitser. Mehdi El Glaou, de Sébastien van
vroeger, speelt nu de slechterik. Jordan Mintzer (Hollywood Reporter 9-11-'13)
is onder de indruk van de natuurscènes en proeft een 'Call of the Wild
flavor'. De mix van hondenliefde en oorlogsgeschiedenis vond hij niet nodig.
Beter was het om het puur bij nostalgische kitsch te houden net als het
oorspronkelijke filmthema, nu gecoverd door de Franse popster Zaz. Grace
Montgomery (commonsense.org) geeft 4 sterren en het predicaat 'Great for
families'. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

V/J-AANBIEDING. Kijkwijzer: 9 jaar, angst.
Zie ook het vervolg: Belle et Sébastien,
l'aventure continue en de rubriek Dvd.
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 16.53
Bijzonderheden : Deel 1
Volgnummer : 11 / 472

2016-06-2845

Belle • Belle et Sébastien
Belle et Sébastien : l'aventure continue / un film de Christian Duguay. - Braine-l'Alleud :
Belga Home Video, [2016]. - 1 dvd-video (94 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm.
- Acteurs onder andere: Felix Bossue, Tchecky Karyo, Thierry Neuvic, Jeffrey Noe͏̈l. -
Frans gesproken, Nederlands nagesynchroniseerd en ondertiteld. - Gebaseerd op de
karakters van Cecile Aubry. - Nederlandse titel: Belle & Sebastiaan : het avontuur gaat
verder. - Videoversie van de film: Frankrijk : Radar Films, 2015.
Vervolg op de Franse verfilming uit 2013 van Christian Duguay naar het boek
van Cécile Aubry (1965). Het verhaal speelt in de Franse Alpen, september
1945. Weesjongen Sebastiaan (Félix Bossuet) is inmiddels 10 jaar en woont bij
de oude herder César, die hem opvoedt als zijn kleinzoon. Ze wachten op de
terugkeer van tante Angelina, die tijdens de laatste oorlogsjaren in het leger
zat, maar dan komt het bericht dat haar vliegtuig is neergestort in de bergen.
Sebastiaans opa vraagt aan een piloot om te helpen zoeken. De grote witte
herdershond Belle speelt weer een belangrijke rol in het verhaal, er is een
grote bosbrand en er komt een geheim over Sebastiaans vader en moeder
naar boven. Het verhaal is meer op kinderen gericht dan het eerste deel.
Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

V/J-AANBIEDING. Kijkwijzer: 9 jaar, angst.
Zie ook deel 1 in deze rubriek en de
rubriek Blu-ray.
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 18.50
Bijzonderheden : Release: 9-4-'16; Deel 2
Volgnummer : 11 / 454
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2016-06-2846

Belle • Belle et Sébastien
Belle et Sébastien : l'aventure continue / un film de Christian Duguay. - Braine-l'Alleud :
Belga Home Video, [2016]. - 1 blu-ray (107 min.) : kleur, geluid, dts-hd, breedbeeld ;
12 cm + 1 dvd-video. - Stemacteurs onder andere: Felix Bossue, Tchecky Karyo,
Thierry Neuvic, Jeffrey Noe͏̈l. - Frans gesproken, Nederlands ondertiteld. - Gebaseerd
op de karakters van Cecile Aubry. - Oorspronkelijke titel: Belle et Sébastien : l'aventure
continue. - Videoversie van de film: Frankrijk : Radar Films, 2015.
Vervolg op de Franse verfilming uit 2013 van Christian Duguay naar het boek
van Cécile Aubry (1965). Het verhaal speelt in de Franse Alpen, september
1945. Weesjongen Sebastiaan (Félix Bossuet) is inmiddels 10 jaar en woont bij
de oude herder César, die hem opvoedt als zijn kleinzoon. Ze wachten op de
terugkeer van tante Angelina, die tijdens de laatste oorlogsjaren in het leger
zat, maar dan komt het bericht dat haar vliegtuig is neergestort in de bergen.
Sebastiaans opa vraagt aan een piloot om te helpen zoeken. De grote witte
herdershond Belle speelt weer een belangrijke rol in het verhaal, er is een
grote bosbrand en er komt een geheim over Sebastiaans vader en moeder
naar boven. Het verhaal is meer op kinderen gericht dan het eerste deel.
Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

V/J-AANBIEDING. Kijkwijzer: 9 jaar, angst.
Zie ook deel 1 in deze rubriek en de
rubriek Dvd.
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 21.73
Bijzonderheden : Release: 9-4-'16; Deel 2
Volgnummer : 11 / 470

2016-06-2847

Belle • Belle et Sébastien
Belle et Sébastien / un film de Nicolas Vanier. Belle et Sébastien : l'aventure continue /
un film de Christian Duguay. - Braine-l'Alleud : Belga Home Video, [2016]. - 2 dvd-
video's (100, 94 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder andere:
Felix Bossuet, Tchecky Karyo. - Frans gesproken, Nederlands nagesynchroniseerd en
ondertiteld. - Gebaseerd op de roman van Cécile Aubry. - Nederlandse titel: Belle &
Sebastiaan. - Videoversie van de films: Frankrijk : Radar Films, 2014, 2015.
Verzamelbox met twee Franse verfilmingen, gebaseerd op het boek van
Cécile Aubry (1965). Het verhaal begint in de zomer van 1943. De 8-jarige
weesjongen Sebastiaan (Félix Bossuet), opgevoed in de Franse Alpen door de
oude herder César (Tchecky Karyo), sluit vriendschap met een verwilderde
hond die een bedreiging vormt voor de schaapskuddes. Dankzij de hond weet
Sebastiaan, samen met zijn tante en andere dappere dorpsgenoten, Joodse
vluchtelingen de grens met Zwitserland over te brengen. In deel 2 is het
september 1945. Sebastiaan en zijn opa César wachten op de terugkeer van
tante Angelina, die tijdens de laatste oorlogsjaren in het leger zat, maar dan
komt het bericht dat haar vliegtuig is neergestort in de bergen. Sebastiaans
opa vraagt aan een piloot om te helpen zoeken. De grote witte herdershond
Belle speelt weer een belangrijke rol in het verhaal, er is een grote bosbrand
en er komt een geheim over Sebastiaans vader en moeder naar boven. Het
verhaal is meer op kinderen gericht dan het eerste deel. Vanaf ca. 9 jaar.
Redactie

V/J-AANBIEDING. Kijkwijzer: 9 jaar, angst.
Zie ook deel 1 en 2 in deze rubriek.
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 25.16
Bijzonderheden : Release: 9-4-'16; Deel 1+2
Volgnummer : 11 / 456
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2016-11-5882 Heraanbieding

Cijfers • Cijfers en letters vormen en kleuren
Cijfers en letters vormen en kleuren. - [Schelluinen] : Moefie Klub!, [2008]. - 1
dvd-video (59 min.) : kleur, geluid ; 12 cm. - (Sesamstraat. Classics). - Nederlands
gesproken. - Bevat onder andere: Expeditie 5-5-5 ; De eerste schooldag ; Sesambingo
9 ; De kleur zwart ; Lichtblauw potlood lied ; Ik kom er rond voor uit.
Een compilatie van 26 fragmenten en verhaaltjes uit de kindertelevisieserie
Sesamstraat, gekozen rond de thema's 'kleuren en vormen' en 'cijfers
en letters'. De bekende Sesamstraatbewoners beleven allerlei vrolijke
avonturen: Grover, Graaf Tel, Bert en Ernie, Tommie, Ieniemienie, Pino, Frank,
Meneer Aart, Pien, Gerda, Sien, Lot en de anderen. Wanneer de filmpjes
zijn gemaakt is niet duidelijk: soms wordt er in guldens betaald, en Lex
Goudsmit (overleden 1999) doet nog mee. Verder blijven deze filmpjes
tijdloos, educatief en leuk. We zien zowel oorspronkelijk Nederlandse als
vertaalde Amerikaanse filmpjes. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Eerder
aangeboden in 2003 en in de
verzamelbox 'Kerst en winter',
2012-34-5221. Ongewijzigde herdruk.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 7.48
Volgnummer : 15 / 447

2016-12-1137

Dieren • Dieren en natuur
Dieren en natuur. - [Apeldoorn] : Moefie Klub!, 2008. - 1 dvd-video (60 min.) : kleur,
geluid ; 12 cm. - (Sesamstraat. Classics). - Labeltitel. - Omslag vermeldt: Leerzaam
kijkplezier. - Nederlands gesproken. - Oorspronkelijke uitgave: Oud-Beijerland : Weton-
Wesgram, 2003. - Bevat o.a.: Kikkers ; Do-op-hop ; Hoe herken je een nijlpaard ; Zeg 's
a ; Geduld hebben, Jantje.
Een compilatie van 28 fragmenten en verhaaltjes uit de kindertelevisieserie
Sesamstraat, gekozen rond de thema's 'dieren' en 'natuur'. De bekende
Sesamstraatbewoners beleven allerlei vrolijke avonturen: Vergeetachtige Jan,
Bert en Ernie, Tommie, Ieniemienie, Pino, Frank, Meneer Aart, Pien, Gerda,
Sien, Lot en de anderen. Wanneer de filmpjes zijn gemaakt is niet duidelijk:
soms wordt er in guldens betaald, en Lex Goudsmit (overleden 1999) doet
nog mee. Verder blijven deze filmpjes tijdloos, educatief en leuk. We zien
zowel oorspronkelijk Nederlandse als vertaalde Amerikaanse filmpjes. Vanaf
ca. 4 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Eerder
aangeboden in 2003 en afzonderlijk in
2005 en 2007.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 7.48
Volgnummer : 18 / 323
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2016-04-1400

Dummie • Dummie de mummie en de Sfinx van Shakaba
Dummie de mummie en de Sfinx van Shakaba / een film van Pim van Hoeve.
- [Utrecht] : Dutch Filmworks, [2016]. - 1 dvd-video (77 min.) : kleur, geluid,
breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder andere: Julian Ras, Roeland Fernhout, Marcel
Hensema, Jennifer Hoffman, Katja Schurrman, Hans Dagelet en Yahya Gaier. -
Nederlands gesproken, Engels of Nederlands ondertiteld. - Gebaseerd op boeken
van Tosca Menten. - Videoversie van de film: Nederland : Paul Voorthuysen Pictures,
©2015.
Tweede speelfilm* uit 2015 van regisseur Pim van Hoeve naar de jeugdboeken
van Tosca Menten. Dummie de mummie (Yahya Gaier) is een tot leven
gekomen mummie, de zoon van een Egyptische farao die 4000 jaar geleden
leefde. Hij is de beste vriend van de 10-jarige Goos (Julian Ras) die op school
vertelt dat ‘Dummie’ zijn Egyptische neefje is dat ernstige brandwonden
heeft. Als Dummie beseft dat hij nooit zoals zijn vader farao zal kunnen
worden, besluit hij in ieder geval net zo beroemd te worden. Hij gaat
meedoen aan een 'koninklijke' schilderwedstrijd. Ondertussen gaan zijn vriend
Goos en meester Krabbel (Marcel Hensema) op zoek naar een mysterieus
beeldje – de sfinx van Shakaba – dat Dummie kan helpen zijn oude gezicht
terug te krijgen en een echte jongen te worden. Kevin Toma (Volkskrant
10-12-’15) geeft 4 sterren: ‘Jeugdschrijfster Tosca Menten mag niet klagen:
de tweede film naar haar Dummie de Mummie-boeken is net zo leuk als de
eerste, net zo vrolijk en fris gefotografeerd, net zo fijn gespeeld en soms -
wanneer Goos met zijn vader (Roeland Fernhout) naar een schilderij van zijn
te vroeg overleden moeder kijkt bijvoorbeeld - ook net zo gevoelig.’ Vanaf ca.
9 jaar. Redactie

Kijkwijzer: 6 jaar, geweld. *Dummie de
Mummie 2014-49-5191. Zie ook rubriek
Blu-ray. MLP.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 15.02
Bijzonderheden : Release: 15-4-'16
Volgnummer : 12 / 435

2016-04-1402

Dummie • Dummie de mummie en de Sfinx van Shakaba
Dummie de mummie en de Sfinx van Shakaba / een film van Pim van Hoeve. -
[Utrecht] : Dutch Filmworks, [2016]. - 1 blu-ray (90 min.) : kleur, geluid, dts-hd,
breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder andere: Julian Ras, Roeland Fernhout, Marcel
Hensema, Jennifer Hoffman, Katja Schurrman, Hans Dagelet en Yahya Gaier. -
Nederlands gesproken, Engels of Nederlands ondertiteld. - Gebaseerd op boeken
van Tosca Menten. - Videoversie van de film: Nederland : Paul Voorthuysen Pictures,
©2015.
Tweede speelfilm* uit 2015 van regisseur Pim van Hoeve naar de jeugdboeken
van Tosca Menten. Dummie de mummie (Yahya Gaier) is een tot leven
gekomen mummie, de zoon van een Egyptische farao die 4000 jaar geleden
leefde. Hij is de beste vriend van de 10-jarige Goos (Julian Ras) die op school
vertelt dat ‘Dummie’ zijn Egyptische neefje is dat ernstige brandwonden
heeft. Als Dummie beseft dat hij nooit zoals zijn vader farao zal kunnen
worden, besluit hij in ieder geval net zo beroemd te worden. Hij gaat
meedoen aan een 'koninklijke' schilderwedstrijd. Ondertussen gaan zijn vriend
Goos en meester Krabbel (Marcel Hensema) op zoek naar een mysterieus
beeldje – de sfinx van Shakaba – dat Dummie kan helpen zijn oude gezicht
terug te krijgen en een echte jongen te worden. Kevin Toma (Volkskrant
10-12-’15) geeft 4 sterren: ‘Jeugdschrijfster Tosca Menten mag niet klagen:
de tweede film naar haar Dummie de Mummie-boeken is net zo leuk als de
eerste, net zo vrolijk en fris gefotografeerd, net zo fijn gespeeld en soms -
wanneer Goos met zijn vader (Roeland Fernhout) naar een schilderij van zijn
te vroeg overleden moeder kijkt bijvoorbeeld - ook net zo gevoelig.’ Vanaf ca.
9 jaar. Redactie

Kijkwijzer: 6 jaar, geweld. *Dummie de
Mummie 2014-49-5192. Zie ook rubriek
Dvd. MLP.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 17.26
Bijzonderheden : Release: 15-4-'16
Volgnummer : 12 / 444
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2016-14-2717 Heraanbieding

Geheim • Het geheim
Het geheim / regie Joram Lürsen. - [Amsterdam] : A-Film, [2011]. - 1 dvd-video (90
min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder andere: Thor Braun. -
Nederlands gesproken, Engels ondertiteld. - Videoversie van de film: Nederland : IDTV
Film, 2010. - Bevat ook: Het geheim achter de schermen ; Videoclip "Kerstmis" van
Marco Borsato.
Nederlandse familiefilm onder regie van Joram Lürsen (Alles is liefde;
Publieke werken). De achtjarige Ben (Thor Braun) vindt het leuk om te
goochelen. Dit enthousiasme slaat over op zijn vader Koos (Theo Maassen),
een werkloze maar optimistische voormalige boswachter. Samen bedenken
ze een goocheltruc, waarbij helaas vriendinnetje Sylvie spoorloos verdwijnt.
Hoe vinden ze haar weer terug? Behalve een enkele kritische noot is er
veel lof voor deze film. Peter de Bruijn (NRC 1-12-'10) noemt het: '(...) een
onbezorgde en ongecompliceerde kinderfilm, zoals je ze niet zo heel vaak
meer ziet. (...) een vriendelijke film voor alle leeftijden, waar geen kwaad bij
zit, maar die ook niet echt in de herinnering blijft hangen.' Ab Zagt (Algemeen
Dagblad 2-12-'10): 'Met Het Geheim heeft Lürsen een charmante, geestige
en bevlogen familiefilm gemaakt. Ook ouders kunnen er plezier aan beleven
omdat de makers niet op hun hurken gaan zitten om hun doel te bereiken
(...).' Vanaf ca. 7 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden, grof
taalgebruik. Heraanbieding van
2011-07-2645. Ongewijzigde herdruk.
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 9.56
Volgnummer : 17 / 425

2016-14-2684

Kidnep • Kidnep
Kidnep / een film van Diederik Ebbinge. - Amsterdam : September Film, [2016]. -
1 dvd-video (87 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder meer:
Martin van Waardenberg, Teun Stokkel, Marcel Musters, Ruth Becquart. - Nederlands
gesproken, Engels of Nederlands ondertiteld. - Gebaseerd op een boek van Karen van
Holst Pellekaan. - Videoversie van de film: Nederland : Topkapi, 2015.
De eerste jeugdfilm van Diederik Ebbinge (Matterhorn) is gebaseerd op
een boek* van acteur en (scenario)schrijver Karen van Holst Pellekaan.
De bijna 10-jarige Bo is het kind van rijke ouders, die geen tijd voor hem
hebben. Daarom gaat hij in Zwitserland naar een internationale kostschool.
De onhandige boef Fred (Martin van Waardenberg) heeft veel geld nodig om
zijn gokschulden te betalen en ontvoert Bo. Achtervolgd door een criminele
'vriend' van Fred reizen ze per trein en auto van Zwitserland naar Nederland
om het losgeld op te halen. De recensenten oordelen verschillend. Pauline
Kleijer (Volkskrant 23-4-'15): 'Prima uitgangspunt, maar ergens gaat het mis
in Kidnep. Het scenario is eerder suf dan spannend, logica is ver te zoeken
en het stroeve tempo maakt deze kluchtige familiefilm tot een lange zit.'
Anton Slotboom (Algemeen Dagblad 23-4-'15) schrijft: 'Een glansrol in deze
deels met een Vlaamse cast gemaakte familiefilm is weggelegd voor Martin
van Waardenberg (...) De ontvoering wordt zalig stuntelig in beeld gebracht
in een film als stripverhaal vol karikaturen. Kidnep bulkt bovendien van de
mooie decors en is opgeleukt met een aantrekkelijke soundtrack. Dat Bo en
Fred vrienden worden ligt voor de hand, maar geeft de kijker toch een warm
gevoel.' Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

Kijkwijzer: 6 jaar, geweld, angst, grof
taalgebruik. *2014-47-2742 (filmeditie).
Eerder aangeboden: 2015-23-2500 (niet
geleverd). MLP.
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 11.33
Bijzonderheden : Release: 21-4-'16
Volgnummer : 17 / 427
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2016-12-1902 Heraanbieding

Kleine • De kleine ijsbeer
De kleine ijsbeer : de bioscoopfilm / regie: Piet de Rycker, Thilo Rothkirch ; prod.:
Thilo Rothkirch ; Nederlandse stemregie: Edward Reekers ; met de stemmen van:
Bart Fennis ... [et al.]. - [Amsterdam] : Warner Home Video, cop. 2003. - 1 dvd-video
(ca. 74 min.) : kleur, geluid ; 12 cm. - (Family entertainment). - Videoversie van de
gelijknamige tekenfilm. - Duitsland : Rotkirch : Cartoon-film, 2001. - Nederlands, Frans,
Engels en Italiaans gesproken, Nederlands, Frans, Engels en Italiaans ondertiteld. -
Gebaseerd op de boeken van Hans de Beer. - Bevat ook o.a.: De hoofdrolspelers op
een rij ; Maak je eigen kleine ijsbeer film ; Puzzelen met Lars.
Bioscoopfilm uit 2001, gebaseerd op drie prentenboeken van Hans de Beer
over Lars de kleine ijsbeer. Met zeehond Robbie, zingende pinguïn Caruso,
ijsbeertje Greta en andere vriendjes beleeft Lars avonturen op de noordpool
en in de tropen. Pieter Bots (Parool 16-4-'03) vindt dat Lars eigenlijk iets te
veel avonturen beleeft voor één film: '(...) Regisseurs Piet de Rycker en Thilo
Graf Rothkirch zijn met hun animaties trouw gebleven aan de sober ogende,
wollige tekeningen van De Beer. De film vormt een charmant en verantwoord
tegenwicht tegen de geavanceerde, hedendaagse computeranimatiefilms.
De stemmen van Lars en zijn vriendjes zijn vaardig nagesynchroniseerd door
kinderen en klinken heel erg schattig.' Cinema.nl geeft 3 sterren: '(...) mooi
geanimeerd (...) de problemen worden in soepele stijl en zonder al te enge
gevaren opgelost. En passant wordt een pleidooi voor tolerantie en respect
voor de natuur gehouden. Voor de kleintjes.' Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Eerder
aangeboden in 2003. Ongewijzigde
herdruk.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 8.93
Volgnummer : 17 / 428

2016-10-5033 Heraanbieding

Wim Pel Productions • Kunst voor kinderen
Kunst voor kinderen : alles over de grootste kunstenaars / gemaakt door Mike Venezia ;
Nederlandse versie: Wim Pel Productions. - [Apeldoorn] : Moefiklub, 2011. - 8 dvd-
video's (8 × 25 min.) : kleur, geluid ; 12 cm. - Omslagtitel. - Engels gesproken,
Nederlands nagesynchroniseerd of ondertiteld. - Gebaseerd op het gelijknamige boek
van Mike Venezia. - Oorspronkelijke titel: Getting to know the world's greatest artists. -
Videoversie van het televisieprogramma: Verenigde Staten : Getting to Know, ©2008.
Deze box bevat acht dvd's over wereldberoemde kunstenaars: Da Vinci,
Degas, Monet, Michelangelo, Warhol, Cassatt, Rembrandt en Van Gogh. In
elke aflevering is een biografie te zien van de kunstschilder. Deze wordt
verbeeld aan de hand van animatiefilms die de toegankelijkheid tot de kunst
vergemakkelijken. De speelse manier zorgt ervoor dat kinderen met plezier
kijken en luisteren naar de gegeven informatie. De teksten zijn doorspekt
met humor en de illustraties zijn hilarisch te noemen. Daarnaast krijgen
kinderen van 8 tot 12 jaar een schat aan kennis over de diverse kunstenaars,
zij worden op een boeiende manier tot leven gebracht. De samensteller,
Mike Venezia, is een autoriteit op dit terrein. Hij heeft naast de dvd's ook vele
boeken* in dezelfde stijl over de beeldende kunst geschreven. Voor jonge
kinderen is dit een ideale kennismaking die hen zeker zal stimuleren tot
interesse voor de kunst. R. Balvers

Kijkwijzer: alle leefijden. *Niet vertaald.
Eerder aangeboden: 2011-17-5098.
Ongewijzigde herdruk.
SISO : J 701.1
PIM : 21 Beeldende kunst
Bibliotheekprijs : € 15.80
Volgnummer : 15 / 458
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2016-13-2130

Piepkuikens • Piepkuikens
Piepkuikens / een film van Olivier Ringer. - [Amsterdam] : Twin Video, [2016]. - 1 dvd-
video (83 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder andere: Clarisse
Djuroski, Lea Warny, Alain Eloy, Jeanne Dandoy. - Nederlands of Frans gesproken, met
audiodescriptie voor blinden en slechtzienden. - Videoversie van de film: Belgie͏̈ : Ring
Prod, ©2015.
ISBN 978-90-76858-96-8
Familiefilm van de Belgische regisseurs Olivier en Yves Ringer (Een weekje
weg). De 10-jarige Cathy krijgt van haar vader een eendenei om uit te
broeden. Wanneer het kuikentje uit het ei komt, kiest het Cathy's vriendin
Margaux als 'moeder'. Margaux kan echter niet voor het kuiken zorgen,
want ze heeft een spierziekte en zit in een rolstoel. Bovendien willen haar
ouders het schattige beestje niet in huis nemen. Daarom besluiten de
meisjes het dier naar zijn familie te brengen in het Vogelparadijs. Tijdens hun
avontuurlijke tocht worden ze achtervolgd door hun ongeruste ouders en zelfs
door de politie. Marco Weijers (Telegraaf 2-4-'15) geeft 3 1/2 ster voor een
'avontuurlijk' en 'spannend' verhaal. Ook Monica Meijer (Cinemagazine.nl)
geeft 3 1/2 ster: '(...) een bij vlagen spannende avonturenfilm. (...) De
nasynchronisatie stoort wel een beetje, maar de mooie beelden, het schattige
eendje en de ontroerende vriendschap tussen Cathy en Margaux maken veel
goed. (...)' Winnaar van 'Beste film' op het Montréal International Children's
Film Festival. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden.
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 13.20
Bijzonderheden : Release: 27-4-'16
Volgnummer : 17 / 432

2016-12-1903 Heraanbieding

Lepel • Lepel
Lepel / met Loes Luca ... [et al.] ; prod. Leontine Petit ... [et al.] ; muz. Robert Lockhart ;
regie Willem van de Sande Bakhuyzen. - [S.l.] : Warner Home Video, cop. 2005. -
1 dvd-video (ca. 90 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Videoversie van de
gelijknamige film. - Nederland : Warner Bros, cop. 2004. - Nederlands gesproken,
Engels ondertiteld. - Bevat ook o.a.: Lepel journaal ; Bloopers.
Sprookjesachtige familiefilm uit 2005 van regisseur Willem van de Sande
Bakhuyzen. Lepel (Joep Truijen) is een negenjarig jongetje dat leeft bij zijn
gemene oma Koppenol (Loes Luca). Zijn ouders vliegen al jaren rond met
een luchtballon, zegt oma. Op een dag blijft Lepel achter in een warenhuis
en maakt daar kennis met het meisje Pleun. In die wereld kan hij op zoek
naar een leven waar wel liefde bestaat. Bas Blokker (NRC 2-2-'05): 'Lepel
mag je beschouwen als de eerste echt waardige opvolger van Minoes, het
grote succes van 2001. (...) Er zitten visueel schitterende sprookjesscènes in,
Lepel die op het dak een boodschap aan zijn ouders schildert en alle scènes
met de ballon. Maar het mooist en bewonderenswaardigst is de toon van
de film, die nooit verkleutert en vertut, die altijd de ernst van wat er op het
spel staat weergeeft.' Remke de Lange (Trouw 3-2-'05): 'Geen schreeuwerige
special effects of overbodige subplots, maar gewoon een ontroerende fabel
die dankzij de uitstekende acteurs vooral ontzettend geestig wordt. Én één
van de beste Nederlandse jeugdfilms van de laatste jaren.' Vanaf ca. 9 jaar.
Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Eerder
aangeboden in 2005. Ongewijzigde
herdruk.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 8.93
Volgnummer : 17 / 430
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2016-11-5881

Spelletjes • Spelletjes en knutselen
Spelletjes en knutselen. - [Schelluinen] : Moefie Klub!, [2008]. - 1 dvd-video (58 min.) :
kleur, geluid ; 12 cm. - (Sesamstraat. Classics). - Nederlands gesproken. - Bevat
onder andere: Liedjes zingen ; Touwtrekken ; Het tweekoppig monster blaast bellen ;
Fripsodorus ; H-kit ; Origami raadspelletje.
Een compilatie van 27 fragmenten en verhaaltjes uit de kindertelevisieserie
Sesamstraat, gekozen rond de thema's 'spelletjes' en 'knutselen'. De
bekende Sesamstraatbewoners beleven allerlei vrolijke avonturen: Grover,
het tweekoppig monster, Bert en Ernie, Tommie, Ieniemienie, Pino, Frank,
Meneer Aart, Pien, Gerda, Sien, Lot en de anderen. Wanneer de filmpjes
zijn gemaakt is niet duidelijk: soms wordt er in guldens betaald, en Lex
Goudsmit (overleden 1999) doet nog mee. Verder blijven deze filmpjes
tijdloos, educatief en leuk. We zien zowel oorspronkelijk Nederlandse als
vertaalde Amerikaanse filmpjes. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Eerder
aangeboden in 2005 en in de
verzamelbox 'Kerst en winter',
2012-34-5221. Ongewijzigde herdruk.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 7.48
Volgnummer : 15 / 454

2016-13-2116

Verjaardag • Verjaardag en speelgoed
Verjaardag en speelgoed. - [Apeldoorn] : Moefie Klub!, 2008. - 1 dvd-video (60 min.) :
kleur, geluid ; 12 cm. - (Sesamstraat. Classics). - Labeltitel. - Nederlands gesproken.
- Oorspronkelijke uitgave: Oud-Beijerland : Weton-Wesgram, 2005. - Bevat onder
andere: Verjaardag van Paula ; Terugtellen ; Olifant onthoudt Nicky's verjaardag.
Een compilatie van 32 fragmenten en verhaaltjes uit de kindertelevisieserie
Sesamstraat, gekozen rond de thema's 'verjaardag' en 'speelgoed'.
De bekende Sesamstraatbewoners beleven allerlei vrolijke avonturen:
Koekiemonster, Elmo, Bert en Ernie, Tommie, Ieniemienie, Pino, Frank,
Meneer Aart, Pien, Gerda, Sien, Lot en de anderen. Wanneer de filmpjes
zijn gemaakt is niet duidelijk: soms wordt er in guldens betaald, en Lex
Goudsmit (overleden 1999) doet nog mee. Verder blijven deze filmpjes
tijdloos, educatief en leuk. We zien zowel oorspronkelijk Nederlandse als
vertaalde Amerikaanse filmpjes. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Eerder
aangeboden in 2003 en afzonderlijk in
2007.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 7.48
Volgnummer : 18 / 333
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2016-13-2117

Verrassing • Verrassing en vriendjes
Verrassing en vriendjes. - [Apeldoorn] : Moefie Klub!, 2008. - 1 dvd-video (59 min.) :
kleur, geluid ; 12 cm. - (Sesamstraat. Classics). - Labeltitel. - Nederlands gesproken. -
Oorspronkelijke uitgave: Oud-Beijerland : Weton-Wesgram, 2003.
Een compilatie van 24 fragmenten en verhaaltjes uit de kindertelevisieserie
Sesamstraat, gekozen rond de thema's 'verrassing' en 'vriendjes'. De bekende
Sesamstraatbewoners beleven allerlei vrolijke avonturen: Vergeetachtige Jan,
Bert en Ernie, Tommie, Ieniemienie, Pino, Frank, Meneer Aart, Pien, Gerda,
Sien, Lot en de anderen. Wanneer de filmpjes zijn gemaakt is niet duidelijk:
soms wordt er in guldens betaald, en Lex Goudsmit (overleden 1999) doet
nog mee. Verder blijven deze filmpjes tijdloos, educatief en leuk. We zien
zowel oorspronkelijk Nederlandse als vertaalde Amerikaanse filmpjes. Vanaf
ca. 4 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Eerder
aangeboden in 2003 en afzonderlijk in
2007 en 2008.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 7.48
Volgnummer : 18 / 334

2016-05-2009

Zwemmen • Zwemmen
Zwemmen / created & directed by Mark Baker & Neville Astley. - [Hilversum] :
Entertainment One, [2016]. - 1 dvd-video (ongeveer 60 min.) : kleur, geluid,
breedbeeld ; 12 cm. - (Peppa Pig). - Nederlands gesproken. - Videoversie van de
animatiefilms: Groot-Brittannie͏̈ : Astley Baker Davies, Ltd., 2006. - Bevat onder meer:
Een koude winterdag ; Kleine beestjes ; Bij pappa op kantoor ; Sportdag ; De oogtest.
Tien afleveringen (2006-2007) van de Britse animatieserie* gemaakt door
Mark Baker en Neville Astley. Hoofdpersonen zijn het lieve kleine roze biggetje
Peppa, haar jongere broertje George, mama Big en papa Big. Peppa houdt
van spelletjes en zorgt graag voor haar jongere broertje. De hele familie
eindigt geregeld vrolijk giechelend in een grote modderplas. De eenvoudige
avonturen duren vijf minuten, zijn vriendelijk en vrolijk. Problemen worden
door papa en mama opgelost. De animaties hebben zachte kleuren en de
stemmen zijn prettig en inspirerend. In het titelverhaal van deze dvd gaat
de hele familie naar het zwembad. Voor George is het de eerste keer, dus
hij is nog een beetje bang. Als Kelly Konijn en haar broertje Karel ook in het
water komen, hebben ze al snel het grootste plezier met elkaar. Joyce Slaton
(commonsensemedia.org) geeft 5 sterren en noemt het een kwaliteitsserie
met erg leuke animaties die precies aansluit bij de belevingswereld van jonge
kinderen. Deze serie voor de voorschoolse periode is vaak bekroond, o.a.
met een Bafta Children's award voor ‘Best pre-school animation’. Naar de
serie zijn ook prentenboeken en speelgoed verschenen. Uitgezonden op
Nickelodeon. Vanaf ca. 3 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. *Laatst
aangeboden: Sterren, 2015-50-3773
(2016/04).
Niveau/leeftijd : AP
Bibliotheekprijs : € 9.25
Bijzonderheden : Release: 28-4-'16
Volgnummer : 13 / 485
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2016-03-0694

Make • Make some noise kids
Make some noise kids. - [Nederland] : [Make Some Noise Kids], [2014]. - 1 cd
(ongeveer 31 min.) ; 12 cm. - 1. - Omslag vermeldt: inclusief karaoketracks. - Bevat
onder andere: 1. Nummer 1 / MSN Kids ; 2. Allerleukste liedje / Dorien ; 3. Party / Loi͏̈s ;
4. Nooit alleen / Ferdy ; 5. Hier word ik vrolijk van / Mette.
ISBN 5061331910
‘Make Some Noise Kids’ is een christelijk muziekproject voor kinderen tussen
8 en 13 jaar. Kinderen kunnen een zelfgeschreven liedje inzenden; hieruit
worden elk jaar 10 liedjes geselecteerd. Samen met een professionele
producer en soms met muzikale ondersteuning worden de liedjes door de
geselecteerde kids ingezongen in de studio. Het resultaat is een cd met
aantrekkelijke en voor de doelgroep eigentijdse en verrassende liedjes.
Ze variëren van popachtige songs met rap-elementen tot rustige ballads,
de teksten zijn eenvoudig en toegankelijk. De liedjes inspireren kinderen
goed om te gaan met God, geloven, de Bijbel en de wereld om hen heen.
Deze eerste cd in de serie was een groot succes. Inmiddels is ook deel 2
verschenen (2015). De teksten zijn te downloaden vanaf de bij het project
horende website www.makesomenoisekids.nl. Deze cd werd bekroond met de
Zilveren Duif award voor beste christelijke kinderalbum van 2015. Een prima
aanschaf voor kinderen met een christelijke achtergrond, vanaf ca. 8 jaar.
Dirry van de Grampel

Zie ook deel 2 in deze rubriek.
SISO : J 788.8
PIM : 24 Muziek
Bibliotheekprijs : € 10.55
Bijzonderheden : Deel 1
Volgnummer : 11 / 426

2016-03-0695

Make • Make some noise kids
Make some noise kids. - [Nederland] : [Make Some Noise Kids], [2015]. - 1 cd
(ongeveer 33 min.) ; 12 cm + 1 tekst (4 ongenummerde pagina's). - 2. - Bevat onder
andere: 1. Superveel / MSN Kids ; 2. Noord oost zuid west / Thiago ; 3. Verhuisd /
Nienke ; 4. Zoals ik ben / Chivano & Monica ; 5. Gebed / Romy.
ISBN 5061331910
‘Make Some Noise Kids’ is een christelijk muziekproject voor kinderen tussen
8 en 13 jaar. Kinderen kunnen een zelfgeschreven Nederlandstalig liedje
inzenden; hieruit worden elk jaar 10 liedjes geselecteerd. Samen met een
professionele producer worden de liedjes door de geselecteerde kinderen
ingezongen in de studio. Het resultaat is een cd met aantrekkelijke en voor de
doelgroep pakkende liedjes. Ze variëren van popachtige songs met veel beat
tot rustige ballads. De teksten zijn toegankelijk en aansprekend en inspireren
kinderen na te denken over hun geloof. Na het succes van de eerste cd (2014)
is er nu een tweede album verschenen. De teksten zijn te downloaden vanaf
de bij het project horende website www.makesomenoisekids.nl. Ook is daar
een spetterende videoclip te vinden van de titelsong 'Superveel'. Een prima
aanschaf voor kinderen met een christelijke achtergrond, vanaf ca. 8 jaar.
Dirry van de Grampel

Zie ook deel 1 in deze rubriek.
SISO : J 788.8
PIM : 24 Muziek
Bibliotheekprijs : € 10.55
Bijzonderheden : Deel 2
Volgnummer : 11 / 427
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Samba Salad • Samba Salad's griezelkabinet
Samba Salad's griezelkabinet. - [Bergen] : Stichting Samba Salad, [2016]. - 1 cd
(ongeveer 43 min.) ; 12 cm + 1 uitvouwbare tekst. - Bevat onder meer: 1. Aquarium
(flamenco, klassiek) ; 2. Lekker dier (tango) ; 3. Monster in de gang (hoorspel) ; 4.
Kilkolder blues (blues) ; 5. Zwavelzuur (flamenco, rumba).
15 nummers uit de muzikale theaterproductie van Samba Salad (2016).
De teksten van de 'engste liedjes' zijn van de hand van bekende schrijvers
zoals Paul van Loon, Jacques Vriens, Hans Hagen en Sjoerd Kuyper. Familie
Zwavelzuur probeert de nuchtere Bart Jan (een méns) op de kast te krijgen
met liedjes en hoorspelen over spoken, vampiers, voodoopoppen en andere
enge elementen. Er is een fijne mix ontstaan van lekker griezelen, hilariteit
en relativering. De schrijfstijl is beeldend met oog voor detail op basis van
zintuiglijke waarnemingen; met eenvoudig eindrijm zoals aabb en abcb.
De acteurs zijn energiek en overtuigend; ze bedienen zich ondermeer
van stemmetjes en geluiden. Als een rode draad door het geheel loopt
het gegeven dat de engste dingen de dingen zijn die je zelf verzint. De
muzikale begeleiding is verrassend en bedient zich van blaas-, slag- en
snaarinstrumenten; de aansluiting op stijlen zoals tango, blues, rumba,
hiphop en jazz is zondermeer sfeerverhogend. Aantrekkelijke, verzorgde
cd om in je eentje of samen te beluisteren en te huiveren. Vanaf ca. 6 jaar.
Gonny Smeulders-Veltman

SISO : AJ 788.2
PIM : 24 Muziek
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 16.35
Volgnummer : 12 / 391
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