Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
4-6 jaar Prentenboeken
2016-46-3693

Aerts, Jef • Kersenhemel
Kersenhemel / Jef Aerts & Sanne te Loo. - Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken
Uitgeverij, 2017. - 42 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 26 × 29 cm. Tekst: Jef Aerts, illustraties: Sanne te Loo.
ISBN 978-90-451-2035-5

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 17.99
Volgnummer
: 16 / 156

Adin en Dina (anagram!) hebben een bijzondere vriendschap, ze voelen zich
net zo verbonden als twee kersen aan hetzelfde steeltje. Als de moeder van
Adin in de stad wil wonen, gaat Adin verhuizen. Ze missen elkaar. Terwijl
langzaam de seizoenen verstrijken en ze elkaar soms zien, zoeken zij hun
weg in de nieuwe situatie. Adin schiet kersenpitten de stad in vanaf het
balkon en Dina fietst rond en duwt overal pitten in de grond. Als het opnieuw
lente wordt wijst de bloesem hen de weg. Poëtisch en subtiel prentenboek
met kleurrijke, verstilde illustraties. De prachtige prenten, gemaakt in
gemengde techniek met onder meer aquarel, inkt en krijt, verlopen van teint
en intensiteit naarmate de seizoenen verstrijken. De stad is kleurloos, in de
sneeuw is de sfeer verstild. De illustraties passen aan elkaar zodat ze samen
één groot, doorlopend landschap vormen. De verstilde beelden en de tekst
(in de prenten) in ritmische strofen zonder rijm, passen goed bij elkaar. De
bekroonde auteur weet opnieuw veel te laten doorklinken in de eenvoudige
woorden die hij kiest. Mooie, verzorgde uitgave, gebonden en in oblong
formaat, met aantrekkelijke omslagillustratie. Bijzonder, gelaagd en poëtisch
prentenboek over vriendschap, verhuizen, weerzien en seizoenen. Vanaf ca. 5
jaar. Eva Kramer

2016-46-3709

Amant, Kathleen • Lou viert carnaval
Lou viert carnaval / Kathleen Amant. - [Amsterdam] : Clavis, [2017]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-448-2994-5

*2016-25-3473 (2016/51).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 15 / 168

Lou gaat carnaval vieren op school. Hij is verkleed als indiaan en er helemaal
klaar voor! Maar waar is Anissa, zijn vriendin? Lou gaat op zoek, maar het
spook zegt ‘BOE’, de banaan zegt ‘je mag niet in mij bijten’ en de grote
bruine beer - wie is dat toch? Gelukkig komt Lou Anissa tegen in de stoet.
En de beer? Dat blijkt een goede bekende te zijn! In dit bijna vierkante
prentenboek, gedrukt op stevig papier, spatten kleur, plezier en samen vieren
van elke pagina af. Aan de felle kleuren, vette, zwarte lijnen en bekende
‘snoeten’ herken je meteen de hand van een productief auteur, bekend van
o.a. de series over Anna, Wannes en heksje Mimi. Als je verder kijkt (en leest
op www.schooluitdekast.be) zie je overal een grote mate van diversiteit:
verschillen in huidskleur, in groot en klein, je ziet een piraat in een rolstoel
en een blinde man in het publiek. Lou komt het allemaal tegen – en wie
niet? Over Lou verscheen eerder 'Lou op weg naar school'*. Samen met het
uitgebreide, gratis te downloaden, educatieve pakket, is dit verhaal van Lou
een gouden kans om met jonge kinderen van gedachten te wisselen over
een alledaags, niet weg te denken maatschappelijk thema. En natuurlijk over
feest vieren! Vanaf ca. 4 jaar. Hannelore Rubie
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2017-02-1714

Averiss, Corrinne • Babs is de baas!
Babs is de baas! / Corrinne Averiss ; gei͏̈llustreerd door Sam Usher ; vertaald uit het
Engels door Ineke Ris. - Antwerpen ; Rotterdam : C. de Vries-Brouwers, [2017]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Floss the
playground boss. - London : Egmont UK Limited, ©2017.
ISBN 978-90-5341-640-2

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 15.90
Volgnummer
: 21 / 170

Het meisje Babs is de baas op de speelplaats. Wanneer er een nieuw jongetje
op de speelplaats komt, gooit hij een papieren vliegtuigje in lucht. Het
vliegtuigje landt vlakbij Babs, die woedend wordt. Ze schreeuwt en wordt
roder en roder. Alle kinderen houden gespannen hun adem in. Wat zou Babs
nu gaan doen? Een fijn, leerzaam verhaal over rolverdelingen, verwachtingen
en samen spelen. Het taalgebruik is toegankelijk en eenvoudig, de tekst
leest lekker vlot en leuk voor. Sommige stukjes tekst zijn op rijm: ‘Babs
zegt stop, Babs zegt ga! Babs zegt nee! Babs zegt ja!’. Er wordt ook veel
gebruikgemaakt van herhaling, wat uitstekend past bij de doelgroep. Het
verhaal is rijkelijk geïllustreerd met vrolijke, herkenbare kleurentekeningen
die veelal twee pagina's beslaan. We zien Babs gekleed in een opvallend rood
jurkje. Veel andere kinderen, van alle huidskleuren, gaan gekleed in vrolijk
gestreepte kleding. Daarnaast zien we een heerlijke speelplaats in het zand
vol met speeltoestellen. Een leuk prentenboek. Vanwege het thema ook heel
geschikt om voor te lezen in een groep. Vanaf ca. 4 jaar. Linda Adam

2016-46-3604

Barnes, Lesley • Jill & Draak
Jill & Draak / Lesley Barnes ; vertaling [uit het Engels]: Denise Bos. - Amersfoort : BBNC
Jeugd, 2016. - 33 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - Vertaling
van: Jill & Dragon. - Tate Publishing, ©2015.
ISBN 978-90-453-2095-3

'En ze leefden nog lang en gelukkig', dat leest Jill aan het eind van haar
sprookjesboek. Ze is het daar alleen helemaal niet mee eens. De draak in
het boek is juist heel droevig omdat de koning hem haat. Dat komt omdat hij
alles wat hij tegenkomt in brand zet. Jill nodigt hem daarom uit om bij haar
thuis te komen wonen, zodat ze hem kan leren hoe hij het vuur op een goede
manier kan inzetten. Daarna proberen ze het boek een ander slot te geven.
Dit fantasierijke verhaal begint waar andere boeken eindigen. Dat maakt dit
boek meteen al bijzonder. De illustraties, altijd over twee pagina’s verdeeld
met uitzondering van de middenpagina die uitklapbaar is, zijn afgebeeld op
een lichtgele achtergrond. Daardoor is de vuurspuwende draak extra goed
zichtbaar. Een afbeelding heeft een zwarte achtergrond en die springt er
daarom extra uit. De tekst is origineel en vrolijk. Aanbevolen voor kinderen
vanaf ca. 4 jaar. B. Handgraaf

©2017 NBD Biblion

Beetje kwetsbaar door één uitklapbare
middenpagina.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: AK
: € 14.99
: 15 / 169
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Bishop, Poppy • Een huis vol boeken
Een huis vol boeken / Poppy Bishop ; Alison Edgson ; vertaling [uit het Engels]: Ellen
Hosmar/Vitataal ; redactie en productie: Vitataal, Feerwerd. - Utrecht : Veltman
Uitgevers, [2017]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. Vertaling van: Bear's house of books. - London : Little Tiger Press, ©2017. - Tekst
Poppy Bishop ; illustraties Alison Edgson.
ISBN 978-90-483-1448-5

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 12.50
Volgnummer
: 14 / 174

De vriendjes Vos, Egel, Muis en Konijn zijn dol op verhalen, alleen hebben
ze maar één boek. Dus ze zijn blij als ze in het bos een fantastisch verhaal
vinden met ook nog eens een mooi einde. Er staat 'afblijven' in en ook een
adres, waar ze het meteen naar terugbrengen. Het blijkt een (boom)huis vol
met allerlei soorten boeken! Dan komt Beer de eigenaar thuis en die bromt,
ook omdat er kleverige boterhammen in zijn lievelingsboek zitten. Maar
samen lezen blijkt leuk te zijn, dus start Beer een 'boekenhuis', met wel wat
regeltjes zoals registratie met een stempel. Hartverwarmend verhaal over
delen, genieten van lezen en omgaan met boeken. Het thema is origineel, de
uitwerking is qua sfeer een combinatie van 'Welterusten kleine beer'en 'De
drie beertjes'. Flink formaat prentenboek met stevige bladzijden en grappige
schutbladen die vol staan met de boekminnende hoofdpersonen. Enkele
regels duidelijke tekst in een oude stijl lettertype met schreef staan op de
paginagrote sfeervolle illustraties in aansprekende kleuren. Een wat braaf
positief maar heerlijk optimistisch verhaal, aantrekkelijk voor grote en kleine
boekenwurmen vanaf ca. 4 jaar. Ellie de Ridder

2016-47-4072

Blake, Quentin • Drie kleine aapjes
Drie kleine aapjes / Quentin Blake ; getekend door Emma Chichester Clark. - Eerste
druk. - Amsterdam : Leopold, 2017. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 32 cm. - Vertaling van: Three little monkeys. - London : HarperCollins
Books, 2016. - Vertaling [uit het Engels]: ©Studio Bos.
ISBN 978-90-258-7209-0

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.99
Volgnummer
: 19 / 166

Mevrouw Elvira Knip heeft drie kleine aapjes als huisdier: Tim, Sam en Lulu.
Ze behandelt de diertjes alsof het haar kinderen zijn. Maar elke morgen als
Elvira boodschappen doet, halen de aapjes alles overhoop in een van de
ruimtes van het huis. Elvira is bij thuiskomst steeds verbouwereerd en boos
als ze in de hal, de woonkamer, de keuken, de badkamer of de keuken een
enorme ravage aantreft. Ze spreekt de aapjes dan ook stevig toe. Op een
dag komt ze weer thuis en lijkt alles netjes op z’n plaats gebleven. Maar
ook de aapjes lijken verdwenen. De verdrietige Elvira doorzoekt het huis en
komt tot vreemde ontdekkingen. Prentenboek met grappige tekst van de
veelvuldig bekroonde Quentin Blake, en ronduit hilarische double-spread
afbeeldingen met heel veel opzienbarende details van Emma Chichester
Clark. Ontzettend grappig boek om voor te lezen en te bekijken met jonge
kinderen, want het geheel lijkt op flink uitvergrote ondeugende streken
van heel ondeugende kleuters. Zo worden er vol overgave prullenbakken
leeggegooid, bloemenvazen omver gestoten en rollen wc-papier afgerold.
Nu maar hopen dat niemand de wandaden gaat nadoen! Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van Virgi Smits-Beuken
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2016-48-5307

Busser, Marianne • Het kringloopwinkeltje
Het kringloopwinkeltje / Marianne Busser en Ron Schröder ; met illustraties van Ingrid
ter Koele. - Amsterdam : Moon, [2017]. - 25 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 26 cm
ISBN 978-90-488-3682-6

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 17 / 160

Pieterjan heeft een kringloopwinkel. Hij helpt klanten, repareert kapotte
voorwerpen en haalt oude spullen op met zijn bakfiets. Vandaag is het druk
in de winkel: oma koopt een kopje, Annemieke is op zoek naar een kabouter
voor haar verzameling en Koen komt samen met zijn moeder zijn oude
speelgoed brengen. Een toegankelijk voorleesverhaal over het reilen en
zeilen van een kringloopwinkeltje. De tekst bestaat uit eenvoudige versjes
op rijm. Ieder versje heeft vier korte regels. Per pagina zijn er gemiddeld drie
versjes. Soms is het taalgebruik omwille van het rijm wat gekunsteld. Het
verhaal is royaal geïllustreerd met vrolijke, herkenbare kleurentekeningen
die één pagina beslaan. We zien een Pieterjan in een gezellige, rommelige
kringloopwinkel boordevol spulletjes. Per twee pagina’s is er een kleine
tekening in de hoek waarop een voorwerp te zien is. Kinderen kunnen dit
voorwerp zoeken op de grote tekening. Eerder schreven Busser en Schröder al
meer 'winkeltjes' boeken, o.a. over letters, dieren en kleuren. Hoewel weinig
vernieuwend, is dit een prima voorleesboek. Vanaf ca. 4 jaar. Linda Adam

2016-46-3626

Carboneill, Bénédicte • Hoe loopt het af?
Hoe loopt het af? / Bénédicte Carboneill & Michae͏̈l Derullieux ; vertaald uit het Frans
door: Clavis Uitgeverij. - [Amsterdam] : Clavis, [2017]. - 26 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Lis-moi une histoire! - ©2017. - Tekst:
Bénédicte Carboneill ; illustraties: Michae͏̈l Derullieux.
ISBN 978-90-448-2927-3

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 16 / 160

Wolf wordt wakker van een vader die zijn dochtertje voorleest. Wolf raakt zo
gebiologeerd door het verhaal, dat hij dolgraag wil weten hoe het afloopt. Als
de vader het boek verliest, neemt Wolf het mee. Maar hij kan niet lezen! Hij
vraagt aan Uil of die hem wil voorlezen, en ook aan Eekhoorn, Everzwijn en
Das. Maar alle dieren zijn doodsbang dat Wolf hen zal opeten als het verhaal
uit is. Alleen Konijntje durft het aan. Wolf kan er geen genoeg van krijgen en
blijft vragen om ‘nog een keer’. Dan vraagt Wolf of Konijntje hem wil leren
lezen. Daar moet Konijntje goed over nadenken… Sfeervol prentenboek
vol lieve prenten, soms klein, soms paginavullend. De pentekeningen zijn
met aquarel ingekleurd en de figuren duidelijk herkenbaar voor de jonge
doelgroep. De teksten, waarvan de typografie licht verspringt, zijn kort en
makkelijk te volgen. Hoewel Wolf een beest is dat de dieren angst aanjaagt,
wordt hij zachter en liever naarmate het verhaal vordert. De tekeningen van
Wolf die volledig in de ban is van de woorden van Konijntje, zijn grappig en
aandoenlijk. Op de omslagillustratie leest Wolf een paar angstig kijkende
dieren voor. Vanaf ca. 4 jaar. Mac Steenaart
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2016-46-3292

Dijkstra, Lida • De briefjes van Bing
De briefjes van Bing / Lida Dykstra, Marieke Nelissen. - Amsterdam : Uitgeverij
Luitingh-Sijthoff, [2017]. - 25 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm.
- Tekst Lida Dijkstra ; illustraties Marieke Nelissen.
ISBN 978-90-245-7420-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
: AK
: € 13.99
: J1/J2/EX/
: 19 / 177

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
: AK
: € 13.95
: J1/J2/
: 18 / 181

Bing wordt op school erg gepest en wolf is de ergste. Hij hangt Bing aan zijn
bretels in een boom en zet hem ondersteboven in de vuilnisbak. Zijn ouders
proberen hem te troosten. Moeder zegt dat hij zich niets moet aantrekken van
wat anderen zeggen en vader vindt dat Bing de ergste treiteraar maar ‘eens
stevig in elkaar’ moet slaan. ’s Avonds krijgt Bing een idee. Hij gaat allerlei
briefjes met lieve boodschappen schrijven en die op de dieren plakken die
hem pesten. Door een hevige wind waaien alle briefjes over het hek naar de
donderdraak, die alle briefjes ook heel lief vindt. Mooi prentenboek waarin
het thema pesten heel goed is uitgewerkt. Er is één dier dat de leiding heeft
bij het pesten en de meeste andere dieren zijn meer ‘meelopers’. Over de
oplossing die de vader van Bing oppert zal verschillend gedacht worden. De
kleurrijke illustraties, soms met een bijzonder perspectief, volgen het verhaal,
maar geven er door allerlei details ook een extra dimensie aan. Vooral de
spreads zijn mooi. Een geslaagd prentenboek om het thema pesten met jonge
kinderen bespreekbaar te maken. Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx

2016-46-3486

Donaldson, Julia • Detectivehond
Detectivehond / geschreven door Julia Donaldson ; met tekeningen van Sara Ogilvie ;
vertaling [uit het Engels]: Jesse Goossens. - Eerste druk. - Rotterdam : Lemniscaat,
2017. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 26 × 29 cm. - Vertaling
van: The detective dog. - London : Macmillan Children's Books, ©2016.
ISBN 978-90-477-0871-1

De lieve hond van de 6-jarige Jos, heeft een geweldig reukvermogen. Alles
wat sloddervos Jos kwijt is, vindt Detectivehond terug. Elke maandag is
een feestje, want dan mag de hond met Jos mee naar school en wordt ze
voorgelezen door de kinderen. Maar op een maandagmorgen zijn alle boeken
verdwenen. De speurneus van Detectivehond komt nu goed van pas. Alle
kinderen en de meester volgen de hond door straten, langs een boerderij, een
dierentuin, een 'afhaalitaliaan' en door een bos. Achter een oud hek vinden
ze de dief. Dat blijkt niet zo'n slechterik als iedereen dacht. En dat brengt
Detectivehond op een idee. Ze neemt iedereen weer mee, via dezelfde route,
naar een groot gebouw waar de deuren open staan en duizenden boeken
staan. Genoeg voor iedereen! De grote en kleine expressieve illustraties
in heldere kleuren bevatten vele grappige details. Ze zijn gemaakt met
gemengde techniek (o.a. pen, waterverf, potlood) en vormen een eenheid
met de duidelijk gedrukte en prettig voor te lezen tekst op rijm (aabb).
Aanstekelijke bibliotheekpromotie in een hartverwarmende humorvolle
prentvertelling in oblong formaat. Van de auteur van de Gruffalo. Vanaf ca. 4
jaar. Ria Scholten-Boswerger
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2016-47-4454

Douglas, Jozua • Het monsterbonsterbulderboek
Het monsterbonsterbulderboek / Jozua Douglas & Marieke Nelissen. - Utrecht :
Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2017]. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 32 cm. - Tekst Jozua Douglas en illustraties Marieke Nelissen.
ISBN 978-90-261-4135-5

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
: AK
: € 13.99
: J2/J1/
: 15 / 177

Bruno is een druktemaker. Hij houdt van stoeien, lawaaiig zijn en van
kliederen met zijn eten. Als zijn ouders mopperen dat hij zich gedraagt als
een monster, besluit hij ze met zijn tovertoeter te betoveren. Hij buldert
een toverspreuk, en verandert ze in monsters. Eerst lijkt dat geweldig, maar
Bruno’s ouders maken het wel heel erg bont. En dan eet Bruno’s vader
ook nog de tovertoeter op. Hoe kan Bruno er nu voor zorgen dat alles weer
normaal wordt? Een vrolijk-chaotisch verhaal over oppassen met wat je
wenst, dat enigszins doet denken aan 'Timo en het toverstokje' van Rian
Visser. De tekst, verteld in korte zinnen en met veel dialogen, is gedeeltelijk
op rijm. Het zijn vooral de illustraties van Marieke Nelissen die het boek iets
extra’s geven: het is uitbundig en fantasierijk geïllustreerd, met veel oog
voor detail. Het plezier van de illustrator spat van de pagina’s. Jozua Douglas
schreef onder meer 'De gruwelijke generaal', waarvoor hij de Pluim van de
Nederlandse Kinderjury won. Groot formaat prentenboek met aansprekend
omslag. Vanaf ca. 4 jaar. Marije van der Schaaf

2016-44-1379

Dubuc, Marianne • Op vakantie met de familie Muis
Op vakantie met de familie Muis / Marianne Dubuc. - Amsterdam : Em. Querido's
Kinderboeken Uitgeverij, 2017. - 25 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
31 cm. - Vertaling van: Les vacances de Facteur Souris. - Brussel : Editions Casterman,
2016. - Vertaald uit het Frans. - Vertaling Jacques Dohmen.
ISBN 978-90-451-2000-3

*2015-24-3205 (2015/46).
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 14.99
: J1/
: 14 / 189

Postbode Muis gaat met zijn jonge gezin op vakantie. Hij neemt de post voor
verre bestemmingen mee. Postbode en mama Muis en Felix, Tommie en Lola
genieten van het kamperen. Ze gaan naar het strand, varen mee met een
cruiseschip en bezorgen een pakje op een vulkanisch eiland. De reis gaat
verder via de woestijn, het oerwoud, de stad, de bergen en de zuidpool,
en dan richting huis. Groot formaat prentenboek met zachtgekleurde,
gedetailleerde illustraties in fijne lijnen over dubbele pagina's. Er zijn
veel grappige details; voor de goede kijker zijn ook sprookjesfiguren te
ontdekken, zoals Klein Duimpje en Hans en Grietje. De 'lezer' kijkt als door
een glazen wand in allerlei interieurs, zoals een caravan en een tent, een
bonbonfabriek, de vulkaanwoning van meneer Draak en de boomhut van
Tarzan. Het geheel is fris en vrolijk, speels en fantasierijk. Er is gewerkt met
overlappingen, afsnijdingen en eenvoudige structuurtjes in de vegetatie;
overzichtelijke bladspiegel. De tekst bestaat uit enkele korte regels in de
tegenwoordige tijd en een gemoedelijke stijl. Over Postbode Muis verscheen
eerder 'Hoera, er is post!'*. Aantrekkelijk kijk- en benoemboek. Vanaf ca. 4
jaar. Gonny Smeulders-Veltman
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2016-46-3833

Eyckmans, Valerie • De jongen in de zeepbel
De jongen in de zeepbel / Valerie Eyckmans, Stephanie Dehennin. - Eerste druk. Kalmthout : Van Halewyck, maart 2017. - 30 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 27 cm. - Met illustraties van Stephanie Dehennin.
ISBN 978-94-613-1626-4

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.99
Volgnummer
: 16 / 169

Op een dag blaast een verlegen jongetje dat gek is op bellenblazen de
grootste zeepbel ooit en duikt erin. Langzaam zweeft de bubbel omhoog,
tot in de wolken. Heerlijk vindt de jongen het daar, zo zonder huiswerk,
toetsen en zeurende ouders. Op deze manier wil hij de hele wereld wel
rond. Algauw dreigt er echter gevaar: een zeepbel is niet sterk en ook niet
bestand tegen het gevederde achterwerk van een ooievaar en de scherpe
tanden van een eekhoorn. Bovendien krijgt de jongen honger. Groot vierkant
prentenboek over een jongetje dat vlucht in een droomwereld, waarin hij
volledig op zichzelf is teruggeworpen. De expressieve en kleurrijke illustraties
die doorlopen over twee pagina’s versterken het sprookjesachtige verhaal.
Ze weerspiegelen, mede door het wisselende perspectief, momenten van
vrijheid, dreiging, angst en vredige rust. De vrij uitgebreide tekst - gedrukt
in twee kolommen - is op wisselende lege kleurvlakken in de afbeeldingen
geplaatst en prettig leesbaar. Het verhaal kent leuke wendingen die voor
spanning en avontuur zorgen. Mooi uitgevoerde uitgave voor kinderen vanaf
ca. 5 jaar. S.E. van Zonneveld

2017-03-2132

Freeman, Mylo • Een plekje voor welpje
Een plekje voor welpje / Mylo Freeman. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2017]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm
ISBN 978-94-629-1198-7

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.50
Volgnummer
: 20 / 175

Ergens in Afrika wonen Giraf, Zebra, Neushoorn, Olifant en Aap vreedzaam
bij elkaar. Op een dag vinden ze een panterbaby waarvan de moeder wellicht
gevangen is door jagers. Wat nu, én wordt hij gevaarlijk als hij groot is? Is
er wel genoeg plek en genoeg te eten voor de kleine welp? Terwijl ze hier
volop over kibbelen, komt moeder Everzwijn. Gelukkig weet zij precies wat
nodig is. Mooi sfeervol prentenboek met een warm verhaal over samenleven,
diversiteit, zorgen voor elkaar en samenwerken. Ook bruikbaar om te praten
over bv. vluchtelingenkinderen. De prachtige dubbele paginagrote illustraties,
ook op de schutbladen, roepen de sfeer op van Afrika en zonnige warmte.
Naast wat dunne zwarte lijnen, is vooral ecoline gebruikt. De transparante
kleuren zijn vol en uitbundig. De prettig leesbare tekst is duidelijk afgedrukt
in de lichtgetinte delen van de afbeeldingen. Het is niet moeilijk om jezelf of
anderen te herkennen in de gedachten of het gedrag van een van de dieren.
Waardevolle uitgave om samen te bekijken en te vertellen aan kinderen vanaf
ca. 4 jaar. Yolanda Roosen
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2016-46-3698

Hest, Pimm van • Op de vlucht
Op de vlucht / Pimm van Hest ; Aron Dijkstra. - [Amsterdam] : Clavis, [2017]. - 28
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - Tekst: Pimm van Hest/
illustraties: Aron Dijkstra.
ISBN 978-90-448-2861-0

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 22 / 205

'Stel je voor toch': zo wordt de lezer aangesproken om zich in te denken hoe
het is om in oorlog en angst te leven, huis en school te verliezen, alles achter
te laten en na een boottocht een heel lange maar hoopvolle weg te gaan
naar nieuw land, taal, mensen, vriendschap en leven. In poëtische, af en toe
ook rijmende tekst wordt dit verwoord op de achtergrond van een bijzonder
prentenboek met een gekooid ineengedoken meisje op het omslag dat troost
zoekt bij een knuffel tussen de kogelgaten. Duidelijke illustraties in verf,
potlood en inkt geven door kleurgebruik en symbolen zoals zwarte vogels
en prikkeldraad maar ook witte duiven en vriendelijke gezichten, de sfeer
weer van de gang van oorlog naar veiligheid en vrede. Origineel, leerzaam en
ontroerend empathisch, voor individueel en groepsgebruik. Ondanks een paar
gesluierde kindjes is de situatie algemeen gehouden en dusdanig met afstand
geschreven dat het boek breed inzetbaar is voor zowel de vluchteling als de
ontvanger. Vanaf ca. 5 jaar . Ellie de Ridder

2017-03-2129

Lammers, Pim • Het lammetje dat een varken is
Het lammetje dat een varken is / Pim Lammers & Milja Praagman. - Wielsbeke : De
Eenhoorn, [2017]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Tekst
Pim Lammers, illustraties Milja Praagman.
ISBN 978-94-629-1199-4

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 13.95
: MN/
: 14 / 196

Als de schapen aan het grazen zijn, zien ze ineens een lammetje tussen de
varkentjes liggen. Hij rolt heerlijk in de modder en roept dat hij een varkentje
is. De boer vertrouwt het niet en brengt hem naar de dierenarts, die iets heel
bijzonders ontdekt. Dit prentenboek stelt een actueel probleem aan de orde:
wat als je je in je eigen lijf niet thuis voelt? In het verhaal wordt er een heel
doeltreffende oplossing gegeven die in een mensenleven wat meer tijd vergt.
Voor kinderen wordt daardoor alles vereenvoudigd en duidelijker gemaakt.
Het verhaal is door de gegeven oplossing ook nog eens grappig. De teksten
zijn kort en in de illustraties, steeds over twee pagina’s, wordt door middel
van kleuren heel duidelijk gemaakt dat er een scheiding is tussen de varkens
en de schapen. Kortom, een interessant prentenboek over transgenders,
dat een actueel probleem eenvoudig en humoristisch aan de orde stelt.
Aanbevolen vanaf ca. 4 jaar. B. Handgraaf
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2017-03-2128

Lestrade, Agnès de • Helemaal aan de rand van mij, ben jij

*2009-26-1964 (2009/50).

Niveau/leeftijd : AK
Helemaal aan de rand van mij, ben jij / Agnès de Lestrade & Valeria Docampo ;
Winkelprijs
: € 15.95
vertaald [uit het Frans] door Siska Goeminne. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2017]. Volgnummer
: 21 / 188
36 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - Vertaling van: Tout au
bord. - Bruxelles : Alice Éditions, ©2014. - Tekst: Agnès de Lestrade, illustraties: Valeria
Docampo.
ISBN 978-94-629-1214-4

Een grote blauwe beer ligt op bed en laat zijn dromen dwarrelen. In de
winter kijkt hij naar de zon die door de ijspegels schijnt. En op het strand
laat hij de zandkorrels tussen zijn vingers glippen. Prentenboek van Agnès
de Lestrade en Valeria Docampo, die eerder samen ‘Het land van de grote
woordfabriek’ (2009)* hebben gemaakt. Ook nu levert dit duo een prachtig
werk af. De blauwe beer zoekt in de tekst, vertaald door Saskia Goeminne,
naar de randen van zijn dagelijkse omgeving/leven: ‘aan de rand van de
verveling zijn er zo veel ideeën’. Juist daar vindt hij allerlei nieuwe gedachten,
voorwerpen en situaties. Hij benoemt die ook, met mooie fantasiewoorden:
‘Morgen ga ik boekenschrijverijen.’ Op de ietwat surrealistische prenten die
over twee pagina’s lopen, is steeds de blauwe beer te zien in een sobere,
grijsbruine omgeving met een paar kleine kleuraccenten. Na elke ‘randensituatie’ moet het boek een kwartslag gekanteld worden; dan lijkt de beer te
genieten van zijn vindingen. Ook die staande prenten bevatten bijzondere
beelden: de beer als ijsberg met een vuurtoren of op een schommel van
regendraden. Voor lezers die zich graag laten meevoeren met toegankelijke
poëtische teksten en kunstzinnige, dromerige platen. Vanaf ca. 5 jaar.
Inger Bos

2016-47-4220

Lieshout, Ted van • De dikke Boer Boris
De dikke Boer Boris / tekst Ted van Lieshout ; tekeningen Philip Hopman. - Haarlem :
Gottmer, [2017]. - 79 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm + dvd.
- Bevat: Boer Boris wil geen feest! ; Boer Boris gaat naar de markt ; Boer Boris en de
maaier. - Oorspronkelijke uitgave: ©2014, ©2015, ©2015.
ISBN 978-90-257-6685-6

Met dvd.
Niveau/leeftijd : AP
Winkelprijs
: € 17.99
Volgnummer
: 18 / 199

Drie verhalen over de kleine boer Boris in één boek. In 'Boer Boris wil geen
feest!' willen zijn broer en zus vieren dat er jonge dieren zijn geboren.
Boer Boris wil daar niets van weten. Pas als de hakselaar van zijn dromen
wordt bezorgd, komt er een groot feest. In 'Boer Boris gaat naar de markt'
komt hij op weg naar de markt steeds een verbodsbord tegen. Hoe hij
het ook probeert: te voet, op de fiets, met de motor, zelfs per raket, hij
mag niet verder. Tot hij een bord ziet staan dat hem op een idee brengt. In
'Boer Boris en de maaier' gaat de maaimachine steeds kapot. Boer Boris
maakt hem, beter dan hij was. Uiteindelijk is de maaimachine zo super,
dat de fabrieksdirecteur hem wil hebben. Stevig vierkant prentenboek met
paginagrote kleurige tekeningen waarop typische Nederlandse dingen te zien
zijn. De tekst is geschreven op goedlopend rijm. Kortom een aantrekkelijke
uitgave, op stevig papier en met gewatteerd omslag, waar veel plezier aan
is te beleven. Met een dvd waarop geanimeerde versies van alle drie de
verhalen te zien zijn (voorgelezen door Ted van Lieshout zelf), plus 'Boer Boris
gaat naar zee' en een lied. Vanaf ca. 3 jaar. Redactie
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2017-03-2126

Misslin, Sylvie • Joehoe! Sprookjesprins?
Joehoe! Sprookjesprins? : jij bepaalt het verhaal. / Sylvie Misslin, Amandine Piu ;
vertaald [uit het Frans] door Siska Goeminne. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2017]. - 38
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 33 cm. - Vertaling van: Hou! Hou!
Prince Charmant? - Editions Amaterra. - ©2016. - Omslag vermeldt: Speel-boek. Colofon vermeldt: tekst: Sylvie Misslin, illustraties: Amandine Piu.
ISBN 978-94-629-1193-2

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: AK
: € 14.50
: 19 / 191

De prinsessen Roos en Jozefien zijn het wachten op de sprookjesprins beu
en gaan zelf op zoek. Onderweg moeten ze steeds een beslissing nemen en
Roos wil dan iets anders dan Jozefien. Aan de lezer om te bepalen of je de
weg wilt volgen zoals Roos die voor ogen heeft of toch maar de suggestie van
Jozefien wilt opvolgen. Aan het slot van een zoektocht blijkt dat de prins die
dag gaat trouwen, of zien ze een ‘spuuglelijke prins’ of komen ze in een grot
met een draak terecht en moeten dus weer naar het begin van het verhaal,
waarna de tocht opnieuw begint. Interactief prentenboek waarin de lezer de
loop van het verhaal bepaalt door aan het slot van elke pagina een keuze
te maken welk pad gevolgd zal worden en men doorverwezen wordt naar
de pagina met het bijbehorende symbool (de zwart-witte symbolen staan
aan de rechterkant van de pagina’s en steken als tabjes uit). Er zijn maar
liefst 32 mogelijke verhaallijnen. De fijne, gedetailleerde tekenigen in frisse
kleuren nodigen uit om het verhaal nog meer inhoud te geven. Een origineel
uitgevoerd prentenboek dat zich keer op keer opnieuw laat voorlezen en
waarbij steeds een nieuw verhaal ontstaat. Vanaf ca. 5 jaar. Toin Duijx

2016-47-4238

Naylor-Ballesteros, Chris • Hier met die mier!
Hier met die mier! / Chris Naylor-Ballesteros ; vertaling [uit het Engels]: Tim
Gladdines ; redactie: Marieke de Geus. - Amsterdam : Uitgeverij Memphis Belle,
[2017]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - Vertaling van:
I'm going to eat this ant. - London : Bloomsbury Publishing Plc, 2017.
ISBN 978-94-631-3063-9

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 13.95
Volgnummer
: 14 / 202

De miereneter is het zat om altijd maar wriemelende, kriebelende en
prikkende mieren te eten. Wanneer hij een mier ziet lopen en hem aan zijn
lange, kleverige tong wil plakken, bedenkt hij ondertussen hoe het anders zou
kunnen: hij zou de mier tussen twee sneetjes brood kunnen stoppen, hij zou
hem aan een spiesje kunnen rijgen of verstoppen in een bolletje ijs. Door al
dat gefantaseer is de miereneter de mier helemaal vergeten. Waar is de mier
nou gebleven? Een leuk, grappig verhaal over een miereneter die fantaseert
over allerlei smakelijke mierenhapjes. Het taalgebruik is toegankelijk en
goed te begrijpen voor de doelgroep. Per pagina zijn er gemiddeld één of
twee korte, heldere zinnen. Het lettertype is groot. Sommige woorden zijn
megagroot, in kapitalen, vet of springend gedrukt. Het verhaal is royaal
geïllustreerd met vrij minimalistische, vrolijke tekeningen in zwart-wit met
enkele steunkleuren, die één of twee pagina’s beslaan. We zien aandoenlijke
mieren met een olijk mondje, lange, dunne pootjes en een parmantig rond
achterlijfje dat de lucht in steekt. Een origineel, fijn prentenboek. Vanaf ca. 4
jaar. Linda Adam
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2016-47-4355

Papp, Lisa • Mia en de bibliotheekhond
Mia en de bibliotheekhond / Lisa Papp ; Nederlandse tekst [uit het Engels] van Merel
de Vink. - Rijswijk : De Vier Windstreken, [2017]. - 32 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Madeline Finn and the library dog. Atlanta : Peachtree Publishers, ©2016.
ISBN 978-90-5116-579-1

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: di
: AK
: € 14.95
: J1/
: 19 / 195

Mia vindt lezen niet leuk. Zeker niet hardop lezen in de klas. De woorden laten
zich niet vangen en de zinnen blijven in haar keel hangen. Ze wil graag een
ster krijgen van de juf, maar elke keer krijgt ze hartjes, als aanmoediging. Een
bijzondere vriendschap in de bibliotheek verandert alles. Moeite met lezen
wordt op een heel sfeervolle manier verwoord en verbeeld in dit prentenboek
dat geschikt is om zelf te lezen en voor te lezen. Ik-persoon Mia ontdekt
samen met een hond die geduldig luistert dat lezen wél leuk is als je niet
bang hoeft te zijn om fouten te maken. Paginavullende illustraties worden
afgewisseld met kleinere prenten in een kader. De platen in potlood en
aquarel waarin aardkleuren domineren zijn sfeervol en lief en de wisseling in
perspectief zorgt voor veel variatie. Het boek straalt rust uit, die past bij het
tot rust komen van Mia. Het boek is opgedragen aan bibliotheken waar magie
te vinden is. Vanaf ca. 4 jaar. Elizabeth Kooman

2017-03-2123

Slegers, Yoeri • Papa is te groot voor ons huis
Papa is te groot voor ons huis / Yoeri Slegers. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2017]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm
ISBN 978-94-629-1204-5

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.50
Volgnummer
: 20 / 199

Prentenboek waarin heel beeldend wordt getoond, hoe een gezin (vader,
moeder en een klein meisje) leert omgaan met een echtscheiding. De
beeldspraak, dat iemand ergens uitgroeit, wordt in dit verhaal prachtig
letterlijk uitgebeeld, door de vaderfiguur zo groot te laten worden, dat
hij onmogelijk nog in het zelfde huis als mama en het kleine meisje (ikfiguur) kan wonen. Papa vindt uiteindelijk een ander huis, waarin hij wel
prima past, en waar ook nog plek is voor het kleine meisje. Zij moet dan
constateren, dat alles voor altijd anders is geworden, maar ook dat het
tenslotte voor iedereen beter is geworden. Kleurrijke paginagrote aquarellen
met leuke, soms grappige details, doorlopend over twee pagina’s, vertellen
het verhaal, waarbij emoties als angst, machteloosheid, woede, verdriet
en liefde raak zijn weergegeven. De korte tekst, in een duidelijk zwart
schreefloos lettertype, met af en toe een kreet groot in kleur, vertelt
niet meer dan strikt noodzakelijk is. Prachtig sterk prentenboek, dat kan
helpen om een echtscheiding bespreekbaar te maken. Vanaf ca. 4 jaar.
Ria Scholten-Boswerger
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2016-45-2823

Smit, Pépé • Fred wil ook naar school
Fred wil ook naar school / Pépé Smit. - Eerste druk. - [Amsterdam] : De Harmonie,
maart 2017. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 21 × 26 cm
ISBN 978-94-633-6009-8

Hert Fred treft een verdwaald meisje aan in zijn bos. Het meisje blijkt op
schoolreis te zijn, maar gelukkig weet Fred de standplaats van de schoolbus.
Nieuwsgierig geworden trekt hij daarom de jas en laarzen van het meisje aan
en sluit aan bij haar klasgenootjes, want op school kun je van alles leren en
dat maakt nieuwsgierig. Tijdens de rekenles, als Fred voor leerling Bert wordt
aangezien, moet hij vertellen hoeveel één plus één is. Als hij het antwoord
kent, denkt Fred dat hij Alles van Alles weet en keert terug naar zijn eigen
habitat om het geleerde in praktijk te brengen. Derde prentenboek over
Fred, het eigenwijze hertje. De illustraties van onder meer verf en krijt zijn
vertederend in eenvoud en spannend qua kleurgebruik. Dat kinderen de
situatie doorhebben maar de juf totaal niet, is een kostelijk gegeven dat mooi
is uitgewerkt en tot veel hilariteit zal leiden. De tekst is geestig en bevat
kreten en spreektaal (korte tussenwerpsels als ‘duh, toedeloe’) die soms groot
gedrukt staan. Net als 'Fred het (heel erg eigenwijze) hert' en 'Fred kan niet
slapen'* is dit prentenboek in oblong formaat een heuse aanwinst. Genieten
vanaf ca. 4 jaar. Ton Jansen

*2012-50-4733 (2013/25) en
2014-48-4495 (2015/24).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
: AK
: € 14.90
: 19 / 206

2016-24-2790

Smith, Lane • Een geweldige dag
Een geweldige dag / Lane Smith. - [Hoorn (NH)] : Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren,
[2017]. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - Vertaling van:
A perfect day. - New York : Roaring Brook Press, ©2016. - Vertaald uit het Engels. Colofon vermeldt: Nederlandse vertaling: Berd Ruttenberg.
ISBN 978-90-896722-5-4

*2010-29-4470 (2010/47).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.50
Volgnummer
: 15 / 217

Eenvoudige dingen maken een gewone dag tot een perfecte dag in de
achtertuin van de kleine jongen Bert. Poes luiert tussen de narcissen in de
zon. Hond geniet van het koele water in het badje, dat Bert voor hem heeft
klaargezet. Bert zorgt ook voor voldoende vogelzaad voor Mees en een
heerlijke maiskolf voor Eekhoorn. Maar dan komt er een ongenode gast de
tuin in: een grote bruine beer. Geheel onbewust van de verstoring van de
geweldige dag voor de kleinere dieren, maakt hij deze dag tot een perfecte
dag voor zichzelf, door het bad water leeg te slurpen, het zaad en de maiskolf
op te slokken en de narcissen als een 'sneeuwengel' te verpletteren. Beer
geniet met volle teugen, terwijl Bert en de kleinere dieren achter een raam
toekijken. Perfectie is afhankelijk van het perspectief. Humoristisch speels
verhaal met korte groot gedrukte tekst met herhalingsaspect. Kleurrijke
expressieve illustraties gemaakt met diverse technieken, waarbij verf
geborsteld is opgebracht. Prachtig eenvoudig prentenboek, te gebruiken als
opening om met kleuters te praten over gedrag en gevoelens. Van de auteur
van o.a. 'Het is een boek'*, dat in meer dan 25 talen werd vertaald. Vanaf ca.
4 jaar. Ria Scholten-Boswerger
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2016-47-4070

Straaten, Harmen van • Joris puzzelt een dino
Joris puzzelt een dino / Harmen van Straaten. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold,
2017. - 30 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm
ISBN 978-90-258-7237-3

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 13.99
: J1/J2/
: 18 / 216

Vrolijk prentenboek van een buitengemeen productief auteur en illustrator,
waarin Joris laat zien dat hij bijna in alles nummer één is. Hij wint wedstrijden,
zijn kennis is fenomenaal, van dino’s weet hij alles af en hij laat zich in de klas
niet stoppen door medeleerlingen of juf. Hij is een echte kampioen... . In de
Week van de Dino’s laat hij zich opsluiten in het Dinomuseum, omdat hij van
allerlei dinobotten wel eens een hele dino in elkaar wil zetten. Maar midden in
de nacht zorgt de museumkat voor ravage: opeens staat Joris tegenover een
hele dino... als bottenberg! Gelukig weet een beetje kampioen meteen wat hij
moet doen. Bot voor bot puzzelt hij de dino’s weer in elkaar. Als het museum
’s ochtends opengaat en de klas binnenkomt op museumbezoek, blijken
de dino’s opeens wel een vreemd uiterlijk te hebben... Het verhaal wordt
verteld in dichtvorm (gepaard rijm), maar het zijn de uitbundige, kleurige
tekeningen, soms dubbelpaginagroot, die je op enthousiaste en geestige wijze
door het mooie verhaal laten reizen. Wat een kijkplezier! Vanaf ca. 4 jaar.
Mart Seerden

2016-46-3685

Heruitgave

Timmers, Leo • Kraai

Zie a.i.'s deze week voor nog een
herdruk van een prentenboek van Leo
Timmers.

Kraai / Leo Timmers. - Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2017. 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - Oorspronkelijke uitgave:
Hasselt ; Amsterdam : Clavis, 2009.
ISBN 978-90-451-2078-2

Als Kraai hoort én voelt (!) dat de kleurige Mees, Parkiet en Vink bang voor
hem zijn en hem niet vertrouwen omdat hij zwart is, stort hij helemaal in. Hij
is verdrietig en somber en hij denkt ‘was ik maar anders’. In die gedachte
zit voor hem dan ook de oplossing: in de kleuren van Mees, Parkiet en Vink
zal niemand bang meer voor hem zijn! Maar het tegendeel is waar. Dikke
tranen rollen over zijn wangen en spoelen de verf van hem af. Als Mees,
Parkiet en Vink denken dat Kraai hen met zijn zwarte snavel en veren heeft
gered van ‘die vreemde vogels’, zegt Kraai niets. Dat vertelt hij zijn nieuwe
vrienden misschien later nog wel eens. Prachtig prentenboek, waarin de
maker weinig details of tekst nodig heeft om zijn boodschap krachtig neer
te zetten, ook omdat Kraai meteen je hart steelt. ‘Anders zijn’, een complex,
maatschappelijk actueel vraagstuk in een voor jonge kinderen herkenbaar
jasje gegoten – aanrader als startpunt van gesprek of ‘een kijkje in de
spiegel’. Voor alle Kraaien, Mezen, Parkieten en Vinken van de wereld: lezen
maar! Vanaf ca. 4 jaar. Hannelore Rubie
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2016-49-5578

Veldkamp, Tjibbe • Agent en Boef
Agent en Boef : het tweede grote verzamelboek / [tekst] Tjibbe Veldkamp &
[illustraties] Kees de Boer. - Tielt : Lannoo, [2017]. - 80 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - Bevat: Agent en Boef en de fopmoppen; Agent en Boef
en het boefvangfeest ; Agent en Boef en de gladde grapjes. - Oorspronkelijke uitgave:
©2013, ©2014, ©2016.
ISBN 978-94-01-44219-0

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 16.99
Volgnummer
: 14 / 222

Bundeling van drie eerder afzonderlijk verschenen verhalen over het
kolderieke duo Agent en Boef. In 'Agent en Boef en de fopmoppen' is de
slimme en olijke Boef weer eens ontsnapt, en zet de brave maar niet al te
snuggere Agent de achtervolging in. Maar hij wordt steeds gefopt door Boef.
Na een tijdje heeft Agent er schoon genoeg van en zoekt een andere boef.
Maar dat is niet de bedoeling! In ‘Het boefvangfeest' is Agent jarig en heeft
Boef een verrassing voor hem. Als hij is ontsnapt, zet hij een speurtocht uit
voor Agent. En in ‘De gladde grapjes’ gaat Agent met zijn politiehond achter
de ontsnapte Boef aan. Het volgt een lange achtervolging, waarbij Boef
handig gebruikmaakt van de gestolen zeep uit de zeepfabriek. De verhalen
staan vol originele en humoristische vondsten; ware slapstick waarin verhaal
en illustraties (tekenfilmachtige, vrolijk gekleurde tekeningen in afwissellende
formaten, ook over twee bladzijden) elkaar goed aanvullen. Weer een heerlijk
prentenboek van het schrijf- en tekenduo dat volop heeft bewezen goed op
elkaar te zijn ingespeeld. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

2016-30-1664

Verstraete, Martine • Nu even niet
Nu even niet : over liefde voor kleine dingen / Martine Verstraete. - [Huizen] : Pica,
[2017]. - 31 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 34 cm. - Gebaseerd op
een idee van Johan Eichorn.
ISBN 978-94-918068-9-6

Groot prentenboek met twee
uitvouwpagina's.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 18 / 221

Groot prentenboek waarin Oscar je meeneemt op zijn reis door de wereld.
Alles wat hij de moeite waard vindt stopt in glazen potjes – zijn hele kamer
staat er vol mee. Veertjes, steentjes, blaadjes, insecten, bloemen, knoopjes
en paperclips. Alleen de plek waar zijn tent staat is leeg, dat is de plek waar
Oscar ‘niets' doet! Zijn ouders en zussen zijn te druk om alles te zien –
totdat Oscar ze ‘leert’ om niets te doen en te genieten van ‘kleine dingen
met grote waarde’. Prachtig prentenboek waarin Oscar, door zijn manier
van zijn, uitnodigt om aandacht te geven aan ‘al het moois van het leven’.
Met twee uitvouwpagina’s: de eerste bevat alle potjes van Oscar, keurig
gerangschikt op kleur. De tweede uitvouwpagina laat het gezin in rust zien,
vol kleurige details. De tekenplaat achterin kan ook worden gedownload.
De liefdevolle speelsheid van de prenten raakt meteen je hart – net als de
lichtheid van deze belangrijke, maatschappelijke boodschap, in tijden waarin
oppervlakkigheid en trivialiteiten hoogtij vieren. In ieder kind (klein en groot!)
schuilt een Oscar, maak er kennis mee en verwonder je! Vanaf ca. 5 jaar.
Hannelore Rubie
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4-6 jaar Prentenboeken
2016-46-3629

Weightman, Magnus • Welkom thuis, Bever!
Welkom thuis, Bever! / Magnus Weightman ; tekst in samenwerking met Esther van
der Werf. - [Amsterdam] : Clavis, [2017]. - 35 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 34 cm
ISBN 978-90-448-2951-8

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 15.95
Volgnummer
: 16 / 209

Bever gaat op avontuur. Op een boomstam drijft hij de rivier af tot hij in een
grote stad belandt. Maar hoe komt Bever nu weer thuis? Gelukkig komt hij
Akita de Hond tegen. Akita vaart in zijn luchtballon de wereld rond. Samen
gaan Bever en Akita op zoek naar het huis van Bever. Heeft Bever een huis
verstopt onder sneeuw? Woont hij in een nest of op de bodem van de zee?
Een prachtig geïllustreerd prentenboek over de woningen van verschillende
dieren. De tekst is toegankelijk en geschreven op rijm (dat niet altijd even
soepel loopt). Per twee pagina’s zijn er doorgaans twee regels tekst. Het
verhaal is royaal geïllustreerd met bijzonder aantrekkelijke tekeningen in
vrolijke, zachte kleuren die meestal dubbele pagina's beslaan. De illustraties
zijn gedetailleerd en zitten boordevol kleine grapjes. We zien knusse,
gezellige dierenhuizen en schattige, lieve dieren tegen een achtergrond
van weidse natuurgebieden. De platen zijn een feest om naar te kijken:
zelfs zonder tekst zou dit boek een heerlijk kijkboek zijn. Achterin staat een
eenvoudige wereldkaart waarop te zien is in welk continent de verschillende
dieren leven. Een ontzettend leuk en leerzaam prentenboek. Vanaf ca. 4 jaar.
Linda Adam
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4-6 jaar Kijk- en zoekboeken
2016-46-3946

Bécue, Benjamin • Mijn reuze zoekboek in de stad
Mijn reuze zoekboek in de stad / Benjamin Bécue, Paku, Tiago Americo, Julie Mercier.
- Kalmthout : Van Halewyck, [2017]. - 22 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 41 cm
ISBN 978-94-613-1646-2

*2016-37-4330 (2017/01).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 19.99
Volgnummer
: 20 / 159

Groot, vrijwel tekstloos zoekboek waarin allerlei dingen in gebouwen in de
stad gezocht moeten worden. Elke dubbele pagina geeft door middel van
een dwarsdoorsnede een inkijkje in een drukbezocht gebouw, zoals een
flatgebouw, het ziekenhuis, de bibliotheek, het warenhuis, de bioscoop en het
museum. De zeer gedetailleerde kleurrijke illustraties zorgen voor urenlang
kijk- en zoekplezier en nodigen uit om met de kleuter over de gebeurtenissen
in het gebouw en activiteiten in de stad te praten. Wat is het voor gebouw,
wat doen de mensen daar? Onder aan elke pagina staan in een doorlopende
witte balk de figuren en voorwerpen (zonder naam) die gezocht moeten
worden. In een gekleurd kader staan nog eens tien bonuszoekopdrachten:
tien grappige figuren die op elke plaat te vinden zijn, zoals een jonglerend
nijlpaard en een stoere bodybuilder. Stevige uitgave met dunkartonnen
pagina's op zeer groot formaat, bijna A3. Mooie uitgave die veel jonge lezers
plezier gaat opleveren. De oplettende (oudere) kijker zal ook beroemde
fictieve figuren herkennen, zoals Peter Pan en Darth Vader. In dezelfde
uitvoering verschenen nog drie zoekboeken, o.a. 'Mijn reuze zoekboek:
sprookjes'*. Aantrekkelijk omslag. Vanaf ca. 4 jaar. S. van Bruinisse

2016-45-2212

Johanson, Carl • Auto's
Auto's : van tweelingauto tot maanwagen en alles daartussen / Carl Johanson ; uit
het Zweeds vertaald door Bernadette Custers. - Houten : Van Goor, [2017]. - 34
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 32 cm. - Vertaling van: Carls bil
lexikon. - Stockholm : Rabén & Sjögren, ©2015. - Met register.
ISBN 978-90-00-35460-3

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 11.99
: J1/
: 20 / 184

Wat denk je van een junglejeep, een keikar of igloto? Of een giraffeambulance, een zuurstokauto of een zwembad op wielen? Dit boek gaat
over auto’s: knotsgekke bedachte auto’s en bestaande exemplaren. Kun jij
zien welke echt zijn en welke niet? Vrolijk kijkboek vol vervoersmiddelen
en werkauto’s. De Zweedse illustrator toont tegen een witte achtergrond
pagina’s vol voertuigen. De grove vormen van de wagens zien eruit alsof
ze zijn gestempeld in voornamelijk primaire kleuren. De details, passagiers
en omgeving bestaan uit simpele zwarte lijnen. Onder elke auto staat
zijn naam vermeld in duidelijk lettertype zonder schreef. Meestal zijn de
pagina’s met fantasie-auto’s gescheiden van die met echte, een enkele keer
lopen werkelijkheid en fantasie in elkaar over. Het resultaat is een speelse
mix voertuigen waar je fantasie van aangewakkerd raakt en je leert over
bestaande gravers, hijsers en meer op wielen. Gebonden uitgave met fraaie
gewatteerd omslag en titel in glimmende foliedruk. De pagina’s zijn dun en
voorzien van nummering. Achterin een heus autoregister. Fijn kijkboek dat de
verbeelding prikkelt, geschikt voor jong en oud. Vanaf ca. 4 jaar. Eva Kramer
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2016-49-5526

Heruitgave

Schamp, Tom • Otto rijdt heen en weer naar de stad

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 17.99
Volgnummer
: 17 / 209

Otto rijdt heen en weer naar de stad / Tom Schamp. - Tielt : Lannoo, [2017]. 34 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 35 cm. - Omslag vermeldt:
Lannoo's lusboek. - Samensmelting van: Otto rijdt heen en weer en: Otto in de stad. Oorspronkelijke uitgave: ©2007, ©2008. - Oorspronkelijke uitgave: ©2011.
ISBN 978-94-01-44133-9

Na 'Otto rijdt heen en weer' en 'Otto in de stad'* is dit een 'een regelrechte
remix met 326 nieuwe details', een dubbelboek gemaakt van de eerste
twee Otto-boeken. Ook dit dubbelboek is een lusboek, dat dubbel zo veel
kijk- en ontdekplezier bevat omdat het in twee richtingen kan worden
gelezen. Otto rijdt met zijn papa naar de stad en komt onderweg ogen
te kort. Hij ziet verkeerslichten voor muizen, een haai in een glazen
vrachtwagenbak, een rups als rupsband en een liniaal en ketchupfles zo lang
als een wolkenkrabber. Als het tijd is om terug te gaan draai je het boek om,
'en hop, we zijn weer op weg' langs parken, draaimolens en musea. Groot
formaat prentenboek met knap in elkaar gezette prenten in verf en collage
die bol staan van de beeld- en taalgrappen. De kenmerkende kleurrijke
en fantasierijke beeldtaal van de illustrator is toegankelijk en gelaagd. De
tekst staat in de illustraties in een schreefloze letter die in grootte en van
richting wisselt. Een prikkelende reis door Schamps universum voor groot en
klein. Deze heruitgave is niet uitgevoerd in hardkarton maar als gebonden
prentenboek met stevig papier. Vanaf ca. 5 jaar. Eva Kramer
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4-6 jaar Poëzie/versjes
2017-03-2121

Wille, Riet • In de rinkel winkel
In de rinkel winkel / Riet Wille & Richard Verschraagen. - Wielsbeke : De Eenhoorn,
[2017]. - 25 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm. - Tekst Riet Wille
en illustraties Richard Verschraagen.
ISBN 978-94-629-1202-1

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Nederlands 875
: 26 Gedichten en Versjes
:A
: € 14.50
: 21 / 223

Een meneer op leeftijd gaat met zijn hondje boodschappen doen: naar de
bakker, de boekwinkel, de schoenenwinkel, de groentenkraam, de apotheek,
de dierenwinkel, de slager en de bloemenwinkel. Tussendoor eet hij in het
park bij de eendjes stiekem vast één taartje op. In zijn wagentje met mandje
zit eerst het hondje, later is het gevuld met alle spulletjes. Thuisgekomen
eet hij eerst een taartje, samen met Mevrouw De Pauw, en gaat dan met drie
katten op schoot in zijn leunstoel een dutje doen. Over deze meneer De Pauw
gaan de versjes in dit boek, twee per winkel, van gemiddeld tien tot vijftien
regels. Op de grappige kleurenillustraties, steeds over twee pagina’s, zijn
ook de details goed weergegeven. Het eerste versje is meestal een dialoog
met de winkelier, het tweede is een grappig versje over de betreffende
winkel en wat je daar kunt kopen. De tekst bevat mogelijkheden om raadof geheugenspelletjes te doen. De auteur is vooral bekend om haar speelse
gedichtenbundels en eerste leesboekjes. Prentenboek (A4-formaat) voor
kinderen van ca. 4 t/m 7 jaar. A.E.M. van de Sande
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4-6 jaar Voorleesboeken
2016-46-3673

Dit • Dit is Rintje!
Dit is Rintje! / Sieb Posthuma ; tekstbewerking Mieke de Jong. - Amsterdam : Em.
Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2017. - 45 pagina's : gekleurde illustraties ; 21
cm. - Omslag vermeldt: Naar de verhalen en illustraties van Sieb Posthuma. - De
oorspronkelijke versies van deze verhalen werden gepubliceerd in NRC Handelsblad.
- Eerder verschenen in: Het grote Rintje voorleesboek. - Amsterdam : Em. Querido's
Uitgeverij, 2015.
ISBN 978-90-451-2021-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: vh
:A
: € 9.99
: 17 / 167

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: vh
:A
: € 12.50
: J1/
: 14 / 195

Rintje is een stoer, lief en ondernemend hondje waarvan de avonturen
eerst wekelijks in NRC Handelsblad verschenen en daarna in boekvorm,
geschreven en geïllustreerd door Sieb Posthuma. Er is nu een 26-delige
animatieserie gemaakt (bewerkt door Mieke de Jong en geregisseerd door
Steven de Beul en Ben Tesseur en uitgezonden op NPO Zapp). In dit boekje
zijn vijf verhalen over de belevenissen van Rintje en zijn vriendjes Tobias
en Henriëtte opgenomen. Rintje is bijna jarig en kan niet wachten tot die
dag om de taart te proeven, hij bouwt van kartonnen dozen een eigen auto,
en als de schooldokter komt blijkt Bruno, de stoerste en grootste hond op
school, opeens erg bang te zijn. Voor jonge kinderen steeds heel herkenbare
verhalen, verteld met veel humor, waarbij Rintje duidelijk opgroeit in een
veilige omgeving. De dynamische animatiebeelden doen recht aan de
sfeervolle, invoelbare illustraties van Posthuma waarop zij gebaseerd zijn (en
waarvan er enkele als schilderij aan de wand hangen). Er zijn veel details
te zien die uitnodigen om de verhalen interactief voor te lezen. Zeer aan te
bevelen. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar. Toin Duijx

2016-24-2878

Koning, Lizette de • Job en Keetje
Job en Keetje : een vrolijk voorleesboek / Lizette de Koning ; met tekeningen van Jeska
Verstegen. - Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2017]. - 166 pagina's : gekleurde
illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-216-7665-4

Er stopt een verhuiswagen voor Keetjes raam. Twee mannen met spierballen
laden onder meer een roze step uit. Zou Keetje een buurmeisje krijgen?
Nee, het is een jongen, Job. De roze step heeft hij van zijn nichtje. Met dit
voorval begint dit voorleesboek met korte verhalen over Job en Keetje. Twee
fantasierijke kinderen die steeds weer iets nieuws verzinnen en hun ouders
niet zelden te slim af zijn. De bundel bestaat uit vier delen, elk gewijd aan
een van de seizoenen. Job en Keetje beleven huis-tuin-en-keukenavonturen
die meestal wel, maar niet altijd iets met het betreffende seizoen te maken
hebben. Vogeleitjes in de lente, strandbezoek in de zomer, kastanjes rapen in
de herfst, een pindasnoer ophangen in de winter. Het zijn mooie, afgeronde
verhalen van drie pagina's, vaak met een pointe. Geschreven in korte, heldere
zinnen die zich goed laten voorlezen. Jeska Verstegen voorzag de teksten
van frisse tekeningen in eigentijdse pastelkleuren. Echt een aanwinst, deze
humorrijke verhalen in de traditie van kleuterduo’s als Ot en Sien, Jip en
Janneke en Hannes en Kaatje. Vanaf ca. 3 jaar. J. Staal
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4-6 jaar Voorleesboeken
2016-49-5525

Vanden Heede, Sylvia • Vos Haas
Vos Haas : het land van de Nijl / Sylvia Vanden Heede ; met tekeningen van Thé TjongKhing. - Tielt : Lannoo, [2017]. - 47 pagina's : gekleurde illustraties ; 33 cm. - Titel op
rug van omslag: Vos en Haas : het land van de Nijl.
ISBN 978-94-01-44132-2

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:A
: € 17.99
: J1/J2/
: 15 / 223

Haas zit te lezen in een boek over het Oude Egypte en zucht dat hij daar
graag heen zou willen. Dan biedt Rob, die altijd van alles te koop heeft, zich
aan als reisleider naar Egypte. Vos en Haas gaan met hem naar Egypte,
waar zij in een boot de Nijl afzakken. Rob vertelt allerlei weetjes en die
worden door Haas aangevuld uit zijn boek. Ze bezoeken een tempel, een
drukke markt en een balsemzaal, waar Rob uitlegt hoe mummies gemaakt
worden. Na een bezoek aan een piramide keren ze weer huiswaarts. Groot
formaat prentenboek over de bekende Vos en Haas. In het verhaal wordt
spelenderwijs veel informatie gegeven. De auteur speelt met taal, zoals de
god Sobek (met een krokodillenkop) die zo gevaarlijk is vanwege ‘zo’n bek’.
In de schitterende, humoristische illustraties, ware kunstwerken, in aquarel,
waarbij voorwerpen en personages omlijnd zijn met een dunne inktlijn, zijn
verwijzingen naar de Egyptische afbeeldingen opgenomen. Tekst en beeld
sluiten naadloos op elkaar aan en in de illustraties komt in tekstballonnen in
beeld een stuk verhaal terug. Prachtige uitgave. Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx
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4-6 jaar Engelse prentenboeken
2017-05-3367

Blake, Quentin • Three little monkeys
Three little monkeys / Quentin Blake ; illustrated by Emma Chichester Clark. - London :
HarperCollins Children's Books, 2016. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 32 cm
ISBN 978-0-00-816447-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
: AK
: € 19.95
: 15 / 249

Mevrouw Hilda Snibbs heeft drie kleine aapjes als huisdier: Tim, Sam en Lulu.
Ze behandelt de diertjes alsof het haar kinderen zijn. Maar elke morgen als
Hilda boodschappen doet, halen de aapjes alles overhoop in een van de
ruimtes van het huis. Hilda is bij thuiskomst steeds verbouwereerd en boos
als ze in de hal, de woonkamer, de keuken, de badkamer of de keuken een
enorme ravage aantreft. Ze spreekt de aapjes dan ook stevig toe. Op een dag
komt ze weer thuis en lijkt alles netjes op z’n plaats gebleven. Maar ook de
aapjes lijken verdwenen. De verdrietige vrouw doorzoekt het huis en komt
tot vreemde ontdekkingen. Prentenboek met grappige tekst van de vaak
bekroonde Quentin Blake, en ronduit hilarische double-spread afbeeldingen
met heel veel opzienbarende details van Emma Chichester Clark. Ontzettend
grappig boek om voor te lezen en te bekijken met jonge kinderen, want het
geheel lijkt op flink uitvergrote ondeugende streken van heel ondeugende
kleuters. En nu maar hopen dat niemand de wandaden gaat nadoen! Vanaf
ca. 4 jaar. Virgi Smits-Beuken

2016-45-2136

Boerderij • De boerderij
De boerderij = The farm / tekst en vormgeving: Studio TokTok. - Haarlem : Gottmer
Special Products, [2016]. - 20 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm.
- (StoryZoo). - Tekst wisselend in Nederlands en Engels.
ISBN 978-94-622-9140-9

Toby het aapje en Pepper de papegaai gaan vandaag voor het eerst naar de
boerderij. Bax de beer vraagt of ze een eitje voor hem mee willen nemen.
Toby en Pepper bekijken veel dieren, maar wie van hen heeft een ei voor
Bax de beer? Naast de bekende televisie-uitzendingen van de animatieserie
‘StoryZoo’ bij RTL Telekids zijn er nu ook (voor)leesboekjes verkrijgbaar,
gebaseerd op de gelijknamige afleveringen. De opzet is om peuters en
kleuters op speelse wijze Engelse woordjes en korte zinnetjes te leren,
middels vrolijke verhaaltjes met een herkenbaar thema. Dit eerste deel van
'StoryZoo'* over de boerderij bevat korte verhalen over het paard, de koe,
het varken, het schaap en de kip. Na een beknopte situatieschets bestaat
de tekst uit een levendige dialoog tussen Toby en Pepper. Toby spreekt
in het Nederlands (zwarte letters), Pepper in het Engels (blauwe letters).
Op die manier horen de kinderen de woorden in beide talen. Paginagrote
(computer)illustraties met vaak heldergekleurde dieren op een achtergrond
van zachte kleuren schetsen het leven van de dieren op de boerderij in woord
(Engels) en beeld. Af en toe krijgen de lezers een kleine opdracht. Vanaf ca. 3
t/m 5 jaar. S.E. van Zonneveld
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*zie a.i.'s deze week voor het tweede
deel uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Engels 837.1
: 12 Communicatie
:A
: € 6.99
: 16 / 226
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4-6 jaar Engelse prentenboeken
2016-45-2127

Speelgoedwinkel • De speelgoedwinkel
De speelgoedwinkel = The toy store / tekst en vormgeving: Studio TokTok. - Haarlem :
Gottmer Special Products, [2016]. - 20 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 22 cm. - (StoryZoo). - Tekst wisselend in Nederlands en Engels.
ISBN 978-94-622-9141-6

Sinds september 2015 verscheen voor peuters en kleuters op Telekids de
animatieserie StoryZoo, met de avontuurtjes van Bax de beer, het aapje Toby
en papegaai Pepper. Nu zijn er ook boekjes over het drietal uitgekomen. Beer
Bax vertelt de informatie, Toby reageert daarop, en papegaai Pepper herhaalt
Toby’s reacties in het Engels. In dit deeltje mogen Toby en Pepper van Bax
naar een speelgoedwinkel gaan. Ze praten in heel eenvoudige zinnetjes
over wat ze daar zien. De tekst staat op de linkerbladzijden op een witte
ondergrond. Op de rechterpagina’s staan in full color afbeeldingen van de
speelgoedwinkel met in ballonnetjes de Engelse namen van het speelgoed
en de simpele zinnetjes van Pepper. Al met al leren de kleuters zo ongeveer
vijftig Engelse woorden. De Nederlandse tekst is gedrukt in zwarte letters,
de Engelse woordjes zijn blauw. Het gaat in dit boekje duidelijk meer om
kennisoverdracht dan om een interessant verhaal. In dezelfde serie StoryZoo
verscheen een deel over de boerderij*. Voor kinderen vanaf ca. 3 t/m 5 jaar.
Virgi Smits-Beuken

*zie a.i.'s deze week voor het tweede
deel uit deze nieuwe serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Engels 837.1
: 12 Communicatie
:A
: € 6.99
: 16 / 227

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
: AK
: € 10.95
: 19 / 253

2017-13-2280

Stewart, Lizzy • There's a tiger in the garden
There's a tiger in the garden / Lizzy Stewart ; edited by Katie Cotton. - London :
Frances Lincoln Children's Books, 2017. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 30 cm. - Oorspronkelijke gebonden uitgave: 2016.
ISBN 978-1-84780-807-3

Nora is bij haar oma. Ze verveelt zich. Oma stuurt haar kleindochter de
tuin in. Oma meent dat ze zojuist een tijger zag lopen. Volgens haar zijn er
ook libellen zo groot als vogels te zien, planten die je in een keer kunnen
doorslikken en een chagrijnige ijsbeer. Natuurlijk gelooft Nora niets van deze
fantasieën die haar oma haar wijs wil maken. Maar opeens zoeft er een
grote libelle voorbij, zo groot als een vogel! Ook de etende planten en de
ijsbeer komt Nora tegen. Ten slotte loopt Nora ook de tijger tegen het lijf.
Aan hem vraagt ze of hij wel echt is. Maar hoe kun je dat eigenlijk weten?
Wanneer Nora weer in huis is, moet ze oma overtuigen van wat ze gezien
heeft. De tekst bevat veel dialogen tussen Nora en haar oma, en de dieren
die ze tegenkomt. Er is veel variatie in de lettergrootte aangebracht. Ook de
illustraties zijn afwisselend qua formaat, perspectief en lay-out. Ze bevatten
veel ronde vormen, zijn kleurrijk en gemaakt in gemengde techniek met
o.a. kleurpotlood. Dat geeft ze een authentiek karakter. Het fraaie omslag
maakt het boek extra aantrekkelijk. Mooi verzorgd prentenboek dat zich door
de illustraties onderscheidt. A4-formaat met slappe kaft. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van Ingrid van der Heijden
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Van Genechten, Guido • Little Kangaroo
Little Kangaroo / Guido van Genechten ; translated from the Dutch by Clavis
Publishing. - First edition. - New York : Clavis, [2017]. - 26 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Kleine Kangoeroe. - Amsterdam : Clavis,
2005.
ISBN 978-1-60537-338-6

*2016-22-1135 (2016/26).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
: AK
: € 16.95
: 18 / 264

Little Kangaroo heeft het heel goed naar haar zin in de buidel van haar
moeder, maar ze wordt steeds groter en haar moeder vindt dat het tijd wordt
dat ze de wijde wereld in gaat. Mother Kangaroo laat zien hoe mooi die wereld
buiten haar buidel is, maar Little Kangaroo vindt het fladderen van vlinders
niets, vindt olifanten maar stom en het zwieren van apen kan haar ook niet
bekoren. De giraffen die hard kunnen rennen, vindt ze al aantrekkelijker en als
ze een andere kangoeroe ziet springen, wil ze dat ook en springt uit de buidel.
Prentenboek in royaal formaat met sfeervolle kleurrijke illustraties die twee
pagina’s beslaan en zodoende steeds duidelijk een fragment van het verhaal
weergegeven. Het thema van het loslaten van de veilige situatie bij moeder is
goed uitgewerkt. Het verhaal is, met een door de herhaling goed gedoseerde
spanningsboog, gedegen opgebouwd en leent zich dankzij een vlotte stijl
uitstekend voor voorlezen. De kleurige illustraties in gemengde techniek zijn
vrij eenvoudig en volgen het verhaal, maar bieden voldoende ruimte om met
kinderen verder te fantaseren. Aantrekkelijk en uitnodigend omslag. Vertaling
van 'Kleine Kangaroe'*. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

2016-45-2128

Verjaardag • Verjaardag
Verjaardag = Birthday / tekst en vormgeving: Studio TokTok. - Haarlem : Gottmer
Special Product, [2017]. - 20 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. (StoryZoo ; deel 4). - Tekst wisselend in Nederlands en Engels.
ISBN 978-94-622-9151-5

Toby het aapje en Pepper de papegaai gaan naar het verjaardagsfeest van
Bax de beer. Hij vraagt of ze een ballon voor hem mee willen nemen. Als
Toby en Pepper zien dat het huis van de beer er helemaal niet feestelijk
uitziet, gaan ze aan de slag. Naast de bekende televisie-uitzendingen van
de animatieserie ‘StoryZoo’ bij RTL Telekids zijn er nu ook (voor)leesboekjes
verkrijgbaar, gebaseerd op de gelijknamige afleveringen. De opzet is om
peuters en kleuters op speelse wijze Engelse woordjes en korte zinnetjes
te leren, middels vrolijke verhaaltjes met een herkenbaar thema. Dit is het
vierde deel van 'StoryZoo'* over een verjaardag met korte verhalen over
het het feest, slingers, de ballon, de taart en het cadeau. Na een beknopte
situatieschets bestaat de tekst uit een levendige dialoog tussen Toby en
Pepper. Toby spreekt in het Nederlands (zwarte letters), Pepper in het Engels
(blauwe letters). Op die manier horen de kinderen de woorden in beide talen.
Op paginagrote (computer)illustraties met vaak heldergekleurde dieren
enz. op een achtergrond van zachte kleuren staan de Engelse woorden nog
eens in kaders en tekstballonnen. Af en toe krijgen de lezers een kleine
(zoek)opdracht. Spelenderwijs worden zo'n vijftig Engelse woordjes geleerd.
Vanaf ca. 3 t/m 6 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit deze nu vierdelige serie. Delen over
de boerderij en speelgoedwinkel zijn
aangeboden in a.i.-week 2017/16.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Engels 837.1
: 12 Communicatie
:A
: € 6.99
: 20 / 223
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2016-45-2129

Voertuigen • Voertuigen
Voertuigen = Things that go / tekst en vormgeving: Studio TokTok. - Haarlem : Gottmer
Special Products, [2017]. - 20 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm.
- (StoryZoo ; deel 3). - Tekst wisselend in Nederlands en Engels.
ISBN 978-94-622-9152-2

Op weg naar de speeltuin komen Toby het aapje en Pepper de papegaai
allerlei voertuigen tegen. Bax de beer vraagt of ze een fietsbel voor hem mee
willen nemen. Naast de bekende televisie-uitzendingen van de animatieserie
‘StoryZoo’ bij RTL Telekids zijn er nu ook (voor)leesboekjes verkrijgbaar,
gebaseerd op de gelijknamige afleveringen. De opzet is om peuters en
kleuters op speelse wijze Engelse woordjes en korte zinnetjes te leren,
middels vrolijke verhaaltjes met een herkenbaar thema. Dit is het vierde
deel van 'StoryZoo'* over een verjaardag met korte verhalen over de auto,
fiets, skelter, kraanwagen en een (bolder)kar. Na een beknopte situatieschets
bestaat de tekst uit een levendige dialoog tussen Toby en Pepper. Toby
spreekt in het Nederlands (zwarte letters), Pepper in het Engels (blauwe
letters). Op die manier horen de kinderen de woorden in beide talen. Op
paginagrote (computer)illustraties met vaak heldergekleurde dieren enz. op
een achtergrond van zachte kleuren staan de eenvoudige Engelse woorden
nog eens in kaders en tekstballonnen. Af en toe krijgen de lezers een kleine
(zoek)opdracht. Spelenderwijs worden zo'n vijftig Engelse woordjes geleerd.
Vanaf ca. 3 t/m 6 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit deze nu vierdelige serie. Delen over
de boerderij en speelgoedwinkel zijn
aangeboden in a.i.-week 2017/16.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Engels 837.1
: 12 Communicatie
:A
: € 6.99
: 20 / 224

2017-05-3379

Walliams, David • There's a snake in my school!
There's a snake in my school! / David Walliams ; illustrated by the artistic genius Tony
Ross. - London : HarperCollins Children's Books, 2016. - 32 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 28 cm
ISBN 978-0-00-817270-1

Het is Dierendag en alle kinderen mogen hun huisdier mee naar de klas
nemen van hun leraar, meneer Bright. Op het schoolplein komen kinderen
aan met een hamster, een goudvis, een dikke kat, een grote hond. Als
laatste arriveert de kleine Miranda, rijdend op de rug van Penelope, een
enorme python. Miranda houdt ervan anders te zijn dan de andere kinderen.
Eerst zijn de klasgenoten en hun huisdieren heel bang voor de grote slang,
maar dat dier blijkt juist heel leuk te zijn om allerlei spelletjes mee te doen.
Alleen de directrice van de school denkt daar anders over en ze bedenkt
een manier om van de slang en alle andere huisdieren af te komen. Maar
dat pakt toch iets anders uit dan haar bedoeling kan zijn geweest. Groot
vierkant prentenboek met een dolkomische tekst, vol zwierige, kleurrijke
illustraties van Tony Ross die de fantasierijke tekst uitgebreid aanvult met
hilarische toestanden. Het duo van auteur en illustrator maakte al vier
prentenboeken, waaronder 'The Slightly Annoying Elephant'*, vertaald als
'De superreuzevervelende olifant'**. Heel leuk om voor te lezen aan kinderen
vanaf ca. 4 jaar. Virgi Smits-Beuken
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*2014-40-4144 (2015/04).
**2014-16-1133 (2014/43).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge di
: AK
: € 19.95
: 14 / 258
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2017-11-1032

Willis, Jeanne • I'm in charge!
I'm in charge! / Jeanne Willis & Jarvis. - London : Nosy Crow, 2017. - 31 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Tekst Jeanne Willis en illustraties Jarvis.
ISBN 978-0-85763-644-7

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
: AK
: € 10.95
: 18 / 265

De kleine neushoorn Rhino roept vanaf zijn geboorte: 'Ik ben de baas!' Hij
is brutaal tegen zijn ouders, pest andere dieren en houdt al het fruit van de
mangoboom voor zichzelf, terwijl hij telkens schreeuwt : 'Ik ben de baas!'.
Iedereen is bang voor hem. Een muisje waarschuwt hem voor een woeste
kudde wilde dieren die eraan komt, maar hij luistert niet. De dieren donderen
voorbij en maken alles kapot. Als het muisje dan vraagt : 'Wie is de baas?',
antwoordt Rhino met zijn staart tussen zijn poten : 'Ik niet!'. In dit grappige
prentenoek is de tekst op rijm geschreven. Woorden die beklemtoond moeten
worden zijn groot gedrukt. De tekst is in de kleurrijke, paginagrote illustraties
afgedrukt. Voorin staat een QR-code waarmee je het boek op je smartphone
of tablet kunt downloaden. Daar vind je het als een levendige animatiefilm.
Verder zijn er interactieve mogelijkheden om met deze figuren je eigen
verhaal te maken. De gesproken tekst staat ook afgedrukt zodat je mee kunt
lezen. Aanwinst waarin op een leuke manier gebruik wordt gemaakt van
moderne mediamogelijkheden. Vanaf ca. 4 jaar. J. de Jager-v.d. Wijst
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Dam, Minke van • Buiten spelen
Buiten spelen / Minke van Dam ; tekeningen: Stef Ringoot ; redactie Minke van Dam,
Marian van Gog, Isabelle de Ridder. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2017]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]182). - Colofon vermeldt:
0/17.
ISBN 978-90-01-87630-2

Deel over buiten spelen 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: wat
is er leuk aan buiten spelen, waar kun je spelen, hoe speel je veilig en is
het gezond? Het onderwerp wordt ingeleid met een stripachtige kijkplaat
van een speelplaats. Op elke linkerpagina staat een grote kleurenfoto
van verschillende spelende kinderen, 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. Leuk is dat
de foto's in deze van oorsprong Nederlandse uitgave herkenbaar zijn voor
kinderen in Nederland. Het thema zal kinderen ook aanspreken. Voorlezen
vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. Ook 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
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 433.6
: 09 Sport en Spel
:A
: € 20.25
: J3/J4/
: 16 / 212

2016-50-0521

Steffora, Tracey • Vergelijken en meten
Vergelijken en meten / Tracey Steffora ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
eindredactie: Pam Thierry. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 32 pagina's :
gekleurde illustraties ; 50 cm. - (Mijn grote boek over...). - Vertaling van: Comparing
and measuring. - Capstone Global Library Limited, ©2014. - (Animaths). - Omslagtitel:
Vergelijken en meten!. - Met register.
ISBN 978-94-634-1015-1

Deze informatieve giga-uitgave van ongeveer 50 x 35 cm staat in het teken
van meten en vergelijken. Welke katachtige is de grootste in de kattenfamilie?
En welke de kleinste? Welke is het zwaarst of het snelst? Hoe klein is de
kleinste aap onder de (meer dan 200!) apensoorten? Hoe meet je dat? Hoe
meet je zijn gewicht? Of de afstand die een slingeraap kan springen? Het
boek (een geniete handelseditie met glanzende omslag, inhoudsopgave,
register en een lijst met moeilijke woorden) opent de wereld voor jonge
kinderen en maakt ze op een speelse, duidelijke en eenvoudige manier
vertrouwd met rekenen. Het nodigt uit tot bekijken en lezen door het grote
formaat. Op een achtergrond van verschillende heldere kleuren staan telkens
enkele regels tekst in een grote letter én grote ondersteunende kleurenfoto's
van dieren. De uitgave is zeer geschikt voor gebruik op school (vanaf groep
2/3) en kan perfect dienen als introductie bij rekenkundige onderwerpen.
Bijbehorend is een online omgeving, waarop in te loggen is met een speciale
code die in het boek staat. Maakt deel uit van de serie 'Mijn grote boek
over...'*. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. S. Mulders
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie. Maxiformaat uitgave (50 cm).
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 530.9
: 13 Wetenschap en Techniek
:A
: € 24.50
: 17 / 219
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Gog, Marian van • De zee
De zee / Marian van Gog ; tekeningen: Inge Voets ; redactie Minke van Dam, Marian
van Gog, Isabelle de Ridder. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2017]. - 24 pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]183). - Colofon vermeldt: 0/17.
ISBN 978-90-01-88149-8

‘De Kijkdoos’* reeks behandelt informatieve onderwerpen die aansluiten bij
thema’s uit de onderbouw van de basisschool. Dit deel gaat over de zee,
het strand en de duinen. Allereerst biedt een kijkplaat die doorloopt over
twee pagina’s gelegenheid tot een oriënterend gesprek. Aan de hand van
kleurenfoto’s en heldere tekeningen in kleur ontstaat een levendig beeld van
de bedrijvigheid in en rond het zeegebied. Je kunt er zwemmen, vissen en
varen, op het strand spelen, schelpen zoeken, naar schepen kijken, uitwaaien.
Ook eb en vloed, zee- en duindieren en aangespoelde schatten komen aan
de orde. Elk van de negen hoofdstukjes beslaat twee pagina’s, met teksten
op twee niveaus. Er is een tekst voor beginnende lezers. Deze bestaat uit
vier korte zinnen (max. vijf woorden per zin) in een gekleurd kader. Grote
druk, zonder hoofdletters, met punten en vraagtekens. De uitgebreidere tekst
is geschikt voor kinderen uit groep vier of kan worden voorgelezen. Tot slot
zijn de belangrijkste woorden onder elkaar gezet, voorzien van een gekleurd
pictogram en een bijpassende zin. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 7 jaar. S.E. van Zonneveld

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

: AJ 568.1
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 20.25
: J3/J4/
: 16 / 215

2016-50-0522

Smith, Siân • De seizoenen
De seizoenen / Siân Smith ; vertaling [uit het Engels]: Simon van der Sluijs ;
eindredactie: Dorette Zwaans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 50 cm. - (Mijn grote boek over...). - Vertaling van:
Seasons. - Capstone Global Library Limited, ©2015. - (Seasons). - Met register.
ISBN 978-94-634-1016-8

Welke seizoenen zijn er en wat gebeurt er in elk seizoen? In deze uitgave
in langwerpig maxi-formaat (50 x 35 cm) wordt hierop ingegaan. In de
inleiding wordt, aan de hand van enkele vragen, getest wat kinderen over de
seizoenen weten. Daarna komt elk seizoen op drie bladzijden aan de orde.
Tot slot is er kort aandacht voor 'seizoenen overal'. Het accent ligt op de
ontwikkelingen in de natuur (dieren en planten). Daarnaast is te zien wat
kinderen in elk seizoen kunnen doen. Op elke pagina staan veelal een of
twee grote kleurenfoto’s met beknopte informatie in één tot drie zinnen.
Bij de foto's zelf staat soms een bijschrift cq toelichting in een gekleurd
kader. Af en toe wordt een interactieve vraag gesteld. Afgesloten wordt
met een recaputilerend overzicht van de 'plaatjes en woorden', een register
en tips voor de leesbegeleider over o.a. uitbreiding van de woordenschat
en tekstbegrip. Via een code in het boek kun je inloggen op een site met
extra’s als een luisterversie, werkbladen en filmpjes. Het betreft een geniete
handelseditie, gedrukt op licht glanzend papier. Maakt deel uit van de
serie 'Mijn grote boek over...'*. In het rijke aanbod van informatieve boeken
opvallend door zijn afmeting, waardoor het o.a. in de klas goed gebruikt kan
worden. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie. Maxiformaat uitgave (50 cm).
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 577.2
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 24.50
: 17 / 221
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Heruitgave

Schubert, Ingrid • Van mug tot olifant

Ongewijzigde herdruk.

Van mug tot olifant / Ingrid & Dieter Schubert. - Twaalfde druk. - Rotterdam :
Lemniscaat, 2017. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - 1e druk: 1994.
ISBN 978-90-6069-939-3

Dit kleurige prentenboek toont de fabelachtige tekentechniek van deze
illustratoren. Het eerst valt op de natuurgetrouwheid van de afbeeldingen,
uitgevoerd in potlood, pen, krijt en aquarel, om van de vele getekende
grapjes nog maar te zwijgen. Gestart wordt met een dubbele pagina waarop
wel vijftig dieren staan afgebeeld: bekende en onbekende, wilde en tamme,
tropische en arctische. In een doorlopend verhaal komen we van alles aan de
weet over deze dieren: hoe kruipen ze uit het ei, wat eten ze, waar leven ze,
hoe bewegen ze zich voort, waar wonen ze en hoe verzorgen ze hun jongen.
Er is een oerwoudzoekplaat en een illustratie met de poep van allerlei dieren.
De platen, met dieren uit verschillende werelddelen bij elkaar, nodigen uit
tot kijken en praten met individuele of kleine groepjes kinderen. Achterin
staat een overzicht met zoekopdrachten voor elke bladzijde. Deze met grote
vakbekwaamheid gemaakte (ongewijzige her)uitgave kan gebruikt worden
met kinderen vanaf ca. 5 jaar. Redactie

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 592.3
: 17 Dieren
:A
: € 13.95
: 21 / 212

2016-25-4118

Busser, Marianne • De reuzenpanda
De reuzenpanda / Marianne Busser & Ron Schröder ; met tekeningen van ivan en ilia.
- Amsterdam : Moon, [2017]. - 25 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
23 cm. - Uitgave naar aanleiding van de komst van de twee reuzenpanda's naar
Ouwehands Dierenpark.
ISBN 978-90-488-3619-2

Het bekende kinderboekenschrijversduo heeft nu een boek uitgebracht over
het leven van pandaberen in de natuur en in gevangenschap. De vierkante
uitgave is gerelateerd aan de uitwisseling van de panda’s Xing Ya en Wu
Wen die vanuit China naar Nederland zijn gebracht, waar ze de komende
jaren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen te zien zullen zijn. In versvorm
(gebroken rijm, abcb) wordt verteld hoe een panda leeft, wat hij eet en
hoe deze dieren in China gefokt en verzorgd worden. Er is aandacht voor
de bedreiging van uitsterven, maar er wordt niet op de oorzaak hiervan
ingegaan. De versjes staan te midden van vrolijk gekleurde collageachtige
(computer)illustraties over dubbele bladzijden. De pandaberen zijn veelal
afgebeeld in een gearrangeerd landschap met o.a. getekende vogeltjes en
muisjes. Tussendoor krijgt de lezer leuke weetjes en feiten over panda’s:
van het gewicht van een babypanda tot het waarom de twee panda’s nu
hier zijn. Tot slot is een pandaliedje ter verwelkoming van Xing Ya en Wu
Wen opgenomen (de melodie hiervan is op YouTube tevinden) en zijn er
kleurenfoto ‘s van beide dieren. Een leuk, goed verzorgd, educatief boekje.
Geen register of woordenlijst. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar. Jacolien Zwart
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Door de komst van twee panda's naar
Nederland staan de dieren momenteel
volop in de belangstelling.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 598.95
: 17 Dieren
:A
: € 10.00
: EX/
: 20 / 221
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Steffora, Tracey • Mijn vijf zintuigen
Mijn vijf zintuigen / Tracey Steffora ; vertaling [uit het Engels]: Dorette Zwaans ;
eindredactie: Pam Thierry. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 24 pagina's :
gekleurde illustraties ; 50 cm. - (Mijn grote boek over...). - Vertaling van: My five
senses. - Capstone Global Library Limited, ©2015. - (These are my senses). - Met
register.
ISBN 978-94-634-1017-5

Voelen, horen, zien, ruiken en proeven – wil je weten waar je dat mee doet,
wat je er mee kunt en hoe je dat beleeft? Maak dan plaats voor deze uitgave
in langwerpig maxi-formaat (50 x 35 cm), een geniete handelseditie, gedrukt
op licht glanzend papier. Opengeslagen beslaat het een hele kleutertafel! Na
enige algemene informatie komen alle vijf zintuigen apart aan de orde, in
woord en beeld. Grote kleurenfoto’s, beknopte informatie (een of twee zinnen
per bladzijde) en regelmatig een interactieve vraag vormen samen een
mix van informatiebeleving én taal geven aan eigen ervaringen. Het grote
boek sluit af met een 'kwis', een recaputilerend overzicht van de 'plaatjes
en woorden', een register en tips voor de leesbegeleider, die van wezenlijk
belang zijn als het gaat om uitbreiden woordenschat en tekstbegrip. Via een
code in het boek kun je inloggen op een site met extra’s als een luisterversie,
werkbladen en filmpjes. Maakt deel uit van de serie 'Mijn grote boek over...'*.
In het rijke aanbod van informatieve boeken opvallend door zijn afmeting,
waardoor het o.a. in de klas goed gebruikt kan worden. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar.
Hannelore Rubie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie. Maxiformaat uitgave (50 cm).
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 600.52
: 02 Lichaam en Gezondheid
:A
: € 24.50
: 17 / 226

2017-08-4576

Heruitgave

Amant, Kathleen • Grote Anna leert fietsen

Ongewijzigde herdruk.

Grote Anna leert fietsen / Kathleen Amant. - Vijfde druk. - [Amsterdam] : Clavis, 2017. 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - 1e druk: 2012.
ISBN 978-90-448-1680-8

'Grote' Anna (vervolg op de vele peuterboekjes van Anna) is een kleuter
die in dit grote prentenboek leert fietsen. Op grote prenten kan in dit bijna
vierkante prentenboek worden gevolgd hoe dat verloopt. Eerst fietst ze
met zijwieltjes, daarna zonder. Eerst met hulp van papa, daarna alleen.
Natuurlijk is het spannend en moeilijk en valt ze ook wel, maar oefening baart
kunst en uiteindelijk fietst ze met papa naar de bakker. Grote, eenvoudige,
zwartomlijnde tekeningen in heldere kleuren steken fel af tegen een effen
achtergrond waarin gemiddels vijf regels tekst in een speelse, zwarte letter
zijn afgedrukt. Het taalgebruik is vlot, met veel positieve aanmoedigingen
van papa en mama en uitroepen van Anna zelf. Voor de vrolijke prenten is
dezelfde illustratiestijl (schematisch, grote egale kleurvlakken zonder details)
gebruikt als bij de peuterboekjes. Dat kan voor kleuters wel wat te eenvoudig
en te gemakkelijk zijn. Ongewijzigde heruitgave. Herkenbaar verhaal voor
kinderen vanaf ca. 4 jaar. Nelleke Hulscher-Meihuizen
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SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 618.53
: 09 Sport en Spel
:A
: € 14.95
: 16 / 219
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2017-07-4118

Ridder, Isabelle de • De buschauffeur
De buschauffeur / Isabelle de Ridder ; tekeningen: John Erkelens ; redactie Minke
van Dam, Marian van Gog, Isabelle de Ridder. - Groningen : Noordhoff Uitgevers,
[2017]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]181). - Colofon
vermeldt: 0/17.
ISBN 978-90-01-87631-9

Deel over het beroep van buschauffeur uit de serie 'De kijkdoos'*, een serie
informatieve boekjes met een breed scala aan onderwerpen, herkenbaar
uit de omgeving van het jonge kind. In tien hoofdstukken komen allerlei
aspecten van dit beroep aan bod: het besturen van de bus, het gebruik van
een OV-chipkaart, veiligheid, de route en hoe je buschauffeur wordt. Het
onderwerp wordt ingeleid met een stripachtige kleurenillustratie van ee
busstation, geschikt als kijk- en praatplaat. Op elke linkerpagina staat een
grote kleurenfoto 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 staan in
korte eenvoudige zinnen in de tegenwoordige tijd. Ze zijn geschikt om zelf
te lezen of voor te lezen. In de inhoudsopgave zijn dezelfde tekeningetjes/
iconen opgenomen als bij de verschillende hoofdstukken. Bevat een lijst
met belangrijke woorden met verklaringen in woord en beeld. Goed is dat
de informatie en foto's geheel op de Nederlandse situatie zijn toegespitst.
Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. Ook 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
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 657.78
: 15 Verkeer en Vervoer
:A
: € 20.25
: J3/J4/
: 16 / 223

2016-43-1069

Dick • Dick Bruna Rijksmuseum
Dick Bruna Rijksmuseum : meer zien = see more / samenstelling Rijksmuseum,
Amsterdam. - Amsterdam : Rijksmuseum, [2015]. - 64 ongenummerde pagina’s met
25 uitslaanders : illustraties ; 26 cm. - Tekst in het Nederlands en Engels.
ISBN 978-94-917146-8-9

Fraai beeldboek met links 25 veelal bekende ontwerpen van (de onlangs
overleden) Dick Bruna en rechts evenveel uitklapplaten (met details) van
werken uit de collectie van het Rijksmuseum. Op deze wijze leren kinderen
beter naar het werk van Bruna en de topwerken uit het museum te kijken.
Zo worden bijvoorbeeld vergeleken een uitdrukking van tederheid, subtiele
gebaren en houdingen maar ook lijnen in een vlak of een oppervlak met
structuur. Op de uitvouwbare bladzijden zijn de werken nog eens in het klein
afbeeld met daaronder de titel en het jaartal, zowel in het Nederlands en
Engels. Fraai vormgegeven full colour uitgave met stevige kaft, maar minder
stevige uitvouwbladen. Aan de binnenzijde van het ook uitvouwbare voorplat
is een lijst van afbeeldingen opgenomen met gegevens over o.a. techniek
en eigenaar. Er is geen handleiding voor het gebruik aanwezig. Leent zich
ondermeer goed ter voorbereiding van een bezoek aan het Rijksmuseum, om
te zien hoe divers het werk van Bruna was en hoeveel beeldende verteltrucs
hij inzet net zoals veel kunstenaars dat doen. Ook te gebruiken voor bv.
kunsteducatie. Vanaf ca. 3 t/m 6 jaar. Eva Kramer
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Elke rechterbladzijde kan worden
uitgevouwen.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: A736.8
: 21 Beeldende kunst
: € 20.00
: 15 / 241
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2016-10-5190

Duizend • Duizend dromen
Duizend dromen : 33 fijne liedjes uit Sesamstraat / met muziek van Henny Vrienten ;
foto's en illustraties Sesame Workshop, NTR, Wim Kluvers en Leendert Jansen. - Eerste
druk. - [Amsterdam] : Rubinstein, 2016. - 41 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm +
cd. - 123 Sesamstraat.
ISBN 978-90-476-2154-6

Uitgave met cd.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 788.2
: 24 Muziek
:A
: € 10.01
: 15 / 244

Vierkant boek met cd waarin 33 liedjes zijn samengebracht. Elk liedje
is ten gehore gebracht in een uitzending van Sesamstraat, bijvoorbeeld
‘Duizend dromen’ (over de fantasie die als een bioscoopje in je hoofd zit),
‘Streepjes’ (over groter groeien) en ‘Strandpaal drie’ (over verdwaald
zijn op het strand). De vertrouwde Sesamstraatfiguren als Meneer Aart,
Tommie, Pino en Ieniemienie zingen afzonderlijk of samen, begeleid door
een klein ensemble. De teksten zijn van het Sesamstraatteam. De muziek
is gecomponeerd en gearrangeerd door Henny Vrienten. De aantrekkelijke
melodieën met vlotte teksten nodigen uit tot meezingen. De onderwerpen
staan dicht bij jonge kinderen, maar hebben soms verrassende wendingen.
Door de herhalingen van refreinen gaat het oppikken van nieuwe woorden
sneller. Kleurrijke lay-out met op elke bladzijde een liedjestekst in een
hele kleine letter op een heldergekleurde achtergrond. Daarbij staan een
kleurenfoto van een bewoner van Sesamstraat en kleine bijpassende
getekende kleurenillustraties. Aantrekkelijke uitgave voor kinderen vanaf ca.
3 t/m 6 jaar. Virgi Smits-Beuken

2016-21-0242

Seresia, Winok • Pluk de dag met Kapitein Winokio
Pluk de dag met Kapitein Winokio : de klok rond met 20 liedjes / concept: Kapitein
Winokio, Winok Seresia ; tekst en compositie: Winok Seresia & Greet Meert ; medecomponisten: Ivan Smeulders, Stoffel Verlackt, Peter Revalk ; muzikanten: Winok
Seresia, Stoffel Verlackt, Ivan Smeulders, Marie-Anne Coppens, Peter & Tijsje Revalk,
Steven De bruyn en Greet Meert ; fotografie: Inge Van Zomeren. - Antwerpen : Kapitein
Winokio, [2016]. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm + cd
ISBN 978-94-903784-1-7

Vrij grote uitgave met cd.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 788.2
: 24 Muziek
:A
: € 23.95
: 14 / 244

Vrij groot rechthoekig boek met twintig liedjes die elk een onderdeel uit
een dag van een jong kind beschrijven. Het boek begint met het vrolijke
‘Pluk de dag’ en gaat vervolgens over o.a. veters strikken en naar school
gaan. Afgesloten wordt met een slaapliedje en de cirkel is weer rond met
‘opstaan opstaan’. Op elke twee pagina’s staat de tekst van het liedje,
geïllustreerd met grote kleurenfoto’s die er aantrekkelijk en fris uitzien.
Op deze foto’s staan blije kinderen die uitbeelden wat er in de tekst staat
geschreven. De liedjes gaan over zaken die herkenbaar zijn voor kleintjes
en zijn positief gebracht. De liedjes op de cd zijn ingezongen door Kapitein
Winokio en mevrouw de Poes, bekend in o.a. Vlaanderen van produceren van
(traditionele) kinderliedjes voor jong publiek. De liedjes verschillen in stijl,
zo hoor je reggae langskomen en discomuziek. Ze zijn op een aanstekelijke
manier opgenomen, waar niemand stil bij kan blijven zitten. Leuk, vrolijk en
bruikbaar boek voor school en thuis. Vanaf ca. 3 t/m 7 jaar. Maaike Landman
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2017-07-4121

Dam, Minke van • Ridders
Ridders / Minke van Dam ; tekeningen: Annette Links ; redactie Minke van Dam, Marian
van Gog, Isabelle de Ridder. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2017]. - 24 pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]184). - Colofon vermeldt: 0/17.
ISBN 978-90-01-88151-1

Bijne vierkante uitgave uit de uitgebreide, bekende reeks 'De kijkdoos'*. In
deze reeks kunnen jonge kinderen op informatieve wijze kennismaken met
wereldverkennende thema’s. Dit boekje (nummer 184) gaat over ridders
en alles wat voor de beoogde doelgroep met ridders te maken heeft, zoals
kastelen, toernooien, leren voor ridder, ridder te paard, het dragen van
een harnas, wapenschilden, vlaggen, lansen en veiligheid. Elk hoofdstuk
beslaat twee naast elkaar gelegen pagina’s en wordt ingeleid met een korte
tekstschets van vier regels: de ridder woont / in een kasteel / elke muur is
hoog en dik / de raampjes zijn klein. Beginnende lezers kunnen derhalve al
kennis nemen van de inhoud. Vervolgens zorgen kleurenfoto's en andere illustraties, trefwoorden en een uitgebreidere tekstcontext voor nog meer
achtergrondinformatie. Hoe leuk is het om samen met de kinderen van
de klas voor een keer het riddergebeuren na te spelen? Slotpagina met
belangrijke woorden en uitleg. Mooi vormgegeven in een reeks die veel
kinderen aanspreekt. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Mart Seerden
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*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit deze omvangrijke serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 925
: 20 Geschiedenis
:A
: € 20.25
: J4/J3/
: 16 / 230
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2017-14-2848

Heruitgave

Duijne, Isabel van • Een bos in de zee

*zie a.i.'s deze week voor nog een 'topboek' op AVI-S niveau.

Een bos in de zee / Isabel van Duijne. - Tweede druk. - [Assen] : Maretak, 2017. - 18
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Top. [Serie 1]). - 1e druk:
©2008.
ISBN 978-90-437-0353-6

Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs
: € 8.95
Volgnummer
: 19 / 178

'Liefdesperikelen' van zesjarigen. Sem wil met Roos gaan varen, maar
Roos is met Rik. Ze zijn op het strand. Sem vaart boos weg, maar de boot
is lek en hij strandt op een bos in zee. Sem doet een brief in een pot en
vraagt om hulp. Het briefje bereikt Roos en met een boot redt ze Sem.
Rik wil niet mee en blijft alleen op het strand. Rik is sip. Een eenvoudig
verhaaltje met éénlettergrepige woorden in korte regels, soms op rijm. Een
'top-boek'* geschreven op niveau AVI-S voor kinderen die net leren lezen.
Zonder hoofdletters, maar met leestekens. Alle pagina's zijn geschilderd in
mooie, zachte aquarelkleuren. De tekst staat tussen losstaande, ingekleurde
pentekeningetjes die de avonturen van Sem duidelijk verbeelden. Een
aantrekkelijk uitziend boekje in eveneens mooie kleuren. Vanaf ca. 6 jaar.
Redactie

2017-14-2849

Heruitgave

Muiser, Viviane • Weg van mol

*zie a.i.'s deze week voor nog een 'topboek' op AVI-S niveau.

Weg van mol / Viviane Muiser, Pauline Oud. - Tweede druk. - [Assen] : Maretak, 2017.
- 18 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Top. [Serie 1]). - Tekst:
Viviane Muiser en illustraties: Pauline Oud. - 1e druk: ©2008.
ISBN 978-90-437-0354-3

Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs
: € 8.95
Volgnummer
: 19 / 193

Mol gedraagt zich nogal vreemd: hij mept erop los! Al gauw hebben Das
en Haas in de gaten dat hij op muggenjacht is. Ze helpen Mol een handje
en de mug is gauw verjaagd. Mol blijft raar doen. Waarom? Waarschijnlijk
omdat het verhaaltje voor beginnende lezers eenvoudig verteld moest
worden, is het taalgebruik wat geforceerd. Het geheel is overzichtelijk
ingedeeld in korte hoofdstukken die telkens vier pagina's beslaan en er is
veel ruimte rond de korte zinnen met twee tot zeven woorden. De personages
worden geïntroduceerd op de schutbladen. Het boekje oogt fris met helder
ingekleurde illustraties in dunne inktlijnen. Ook op het omslag prijkt zo'n
illustratie. Verschenen binnen de serie 'top-boeken'*. Dit deel is bestemd voor
gemiddelde lezers, na ongeveer twee maanden leesonderwijs, AVI-S. Geen
onaardige uitgave. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie
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2017-11-1116

Pelt, Lizzy van • Ik zwem!
Ik zwem! / Lizzy van Pelt ; met illustraties van Anky Spoelstra. - Zuid-Beijerland :
SpecialBoox, [2017]. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Lol in lezen!)
ISBN 978-94-924823-4-1

Mees zwemt in het zwembad en daagt Saar uit om er ook in te komen. Hij wil
wel weten wie van hen het snelst is. Saar loopt echter langs het zwembad
en is daardoor veel sneller. Juf bedenkt een manier om objectief vast te
stellen wie er het snelst is. Helaas valt ze in het water zodat Mees en Saar
nog niet weten wie er gewonnen heeft. Eerste leesboekje (AVI-Start) dat is
verlevendigd met penillustraties, ingekleurd met waterverf, die soms een
dubbele pagina beslaan. Ze vullen het verhaaltje goed aan. De tekst bevat
louter eenlettergrepige woorden. Hierdoor is het lastig om er een goed lopend
verhaal van te maken. Wat overblijft is technisch prima leesoefenstof voor
beginnende lezers. Verscheen in de serie 'Lol in lezen'*. Op het omslag duikt
Mees in het water terwijl Saar toekijkt vanaf de waterkant. Vanaf ca. 6 jaar.
Stefan Rovers

*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit deze serie.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sr
: E-S
: € 8.99
: 22 / 223

2017-11-1114

Pelt, Lizzy van • Pas op, Saar!
Pas op, Saar! / Lizzy van Pelt ; met illustraties van Anky Spoelstra. - Zuid-Beijerland :
SpecialBoox, [2017]. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Lol in Lezen!). Omslag vermeldt: M3.
ISBN 978-94-924823-3-4

*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit deze serie.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs
: € 8.99
Volgnummer
: 22 / 224

Mees, Saar en Luuk spelen met een bal. Maar Luuk valt en trapt in de poep.
Saar rent de straat op, bijna onder een fiets. En Mees gooit de bal door
een ruit. Wat zou een hek om het veldje fijn zijn. Een aardig en simpel
verhaal op AVI-M3: eenlettergrepige woorden in korte zinnen die steeds
zonder hoofdletter op een nieuwe regel beginnen. Er is een grote vette
letter gebruikt. De tekst bevat veel dialogen en heeft daardoor vaart. Veel
ingekleurde met waterverf ingekleurde pentekeningen, die paginagroot zijn
of de onderkant van een spread beslaan. Ze sluiten goed bij het verhaal aan.
Op de paarse schutbladen staan in ronde kaders verschillende scènes uit het
verhaal. Het omslag toont de scène waar de titel op slaat. Verscheen in de
serie 'Lol in lezen'*. Een humoristisch verhaal voor kinderen vanaf ca. 6 jaar.
Felix Meijer
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2016-45-2206

Hollander, Vivian den • Kaat en Ko de zee op!
Kaat en Ko de zee op! / Vivian den Hollander ; met illustraties van Saskia Halfmouw. Houten : Van Holkema & Warendorf, [2017]. - 78 pagina's : gekleurde illustraties ; 23
cm
ISBN 978-90-00-35404-7

Het stoere meisje Kaat woont met vader en hondje Ko in de duinen en
fantaseert er graag over dat ze piraat is. Buurjongen Bink, met wie ze in 'Kaat
en Ko'* kennismaakte, woont bij de vuurtoren en vanaf de toren zien ze een
verstrikte zeehond op een zandbank. Met een rubberboot gaan ze eropaf,
maar ze krijgen al gauw last van de stroming. Gelukkig komt de moeder
van Bink aanrennen om ze aan land te krijgen, en die belt de reddingsboot
voor de zeehond. Zal het goed aflopen? Spannend, origineel, sympathiek
en leerzaam verhaal van een gerenommeerd duo. Ruime bladspiegel met
duidelijke schreefloze letters. Voor moeilijke woorden staan vervangende
plaatjes en in de eerste helft staat een pictogram van de spreker bij dialogen.
De vele kleurenillustraties op hagelwit papier maken het boek aantrekkelijk,
evenals het leuke omslag. Het niveau stijgt langzamerhand van AVI-M3 naar
E3, waarmee de plaatjes en streepjes tussen de lettergrepen verminderen en
hoofdletters en leestekens verschijnen. Leuk zijn ook de gedachten van de
hond Ko in wolkjes. Wat dikker dan de meeste eerste leesboekjes, gaat dus
lekker lang mee. Vanaf ca. 6 jaar. Ellie de Ridder

*2015-46-5518 (2016/15).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
: E-M3
: € 9.99
: J1/J2/
: 15 / 189

2016-46-3342

Oranje, Corien • Kom van dat dak, juf!
Kom van dat dak, juf! / Corien Oranje ; met tekeningen van Marja Meijer. Heerenveen : Uitgeverij Columbus, [2017]. - 40 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm
ISBN 978-90-854332-6-2

Een duif met een briefje aan zijn poot waarschuwt juf Fiep en haar klas dat
het eethuis van haar man Kees in brand staat. Juf wacht niet op de brandweer
maar brengt zichzelf in gevaar door het dak op te klimmen en naar beneden
te springen in een 'vangnet' van een jas van een leerling. Terloops verandert
Kees nog dezelfde middag zijn kiprestaurant in een koekrestaurant omdat
het zo zielig is om kippen te doden. Deel 11 uit de 'thrillerreeks'* van een
christelijke uitgever. Volgens het woordenboek is een thriller een misdaad- of
griezelverhaal; hier is het hooguit spannend en kolderiek te noemen. Omdat
de volwassenen onnozeler doen dan de kinderen zal het grappig worden
gevonden door beginnende lezers. Het taalgebruik is helder en ondanks
de beperking van eenlettergrepige woorden aansprekend, humoristisch en
goed gelukt. Grappige zwart-wittekeningen naast en rondom de tekst in
korte zinnen en veel dialogen verlevendigen het verhaal. Stevig boekje met
een kleurrijk omslag dat er aantrekkelijk uitziet, al zal het opmerkzame kind
zien dat juf haar armband aan de verkeerde arm draagt. Grappig verhaal
met eenlettergrepige woorden (AVI-M3) en veel plaatjes. Vanaf ca. 6 jaar.
Ellie de Ridder
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*Deel 10 'Haal juf uit dat wak!',
2016-26-5013 (2016/50).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
: E-M3
: € 7.95
: 21 / 193
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2016-47-4639

Reider, Katja • Keet komt in de klas
Keet komt in de klas / Katja Reider ; illustraties: Franziska Harvey ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits] en bewerking: Annemarie Dragt. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2017]. - 36 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Ik [hou van] lezen.
Pien en Keet). - Vertaling van: Die Neue in der Klasse. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH,
©2013. - ISBN afkomstig van barcode.
ISBN 978-90-206-7875-8

Keet komt bij Pien in de klas. Pien doet haar best om vrienden te worden,
maar het is net alsof Keet helemaal niks leuk vindt. Tweede boekje over Pien
en Keet* in de serie 'Ik [hou van] lezen'** voor beginnende lezers. Stevig
eerste leesboekje met fleurige schutbladen. Het verhaal is verdeeld in vijf
getitelde hoofdstukken van vijf tot zeven bladzijden met eenlettergrepige
woorden in de tegenwoordige tijd met leestekens en zonder hoofdletters,
AVI-M3. De tekst in korte zinnen is gedrukt in duidelijke schreefloze letters.
Het geheel is verlucht met zeer veel kleurenillustraties. Deze illustraties
zijn op een speelse manier tussen de tekst geplaatst. Het lijkt alsof de
illustraties uitgeknipt en weer opgeplakt zijn. Met logo van Pien en Keet
op het kleurrijke omslag. Een aantrekkelijk eerste leesboekje uit een serie
voor beginnende lezers na enkele maanden leesonderwijs, vanaf ca. 6 jaar.
M.L.J. Demandt-Voncken

*'Een huis voor poes Pip', 2016-23-1823
(2016/46). **zie a.i.'s deze week voor
nog twee nieuwe deeltjes uit de serie 'Ik
[hou van] lezen'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
: E-M3
: € 5.99
: J1/
: 14 / 207

2017-07-3941

Gog, Marian van • Het land van A tot Z
Het land van A tot Z / Marian van Gog, Eric Bouwens ; educatief concept van:
Martine Ceyssens. - Eerste druk. - Kalmthout : Abimo, december 2016. - 45 pagina's :
gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Lezergame). - Met illustraties van Eric Bouwens.
ISBN 978-94-623-4563-8

Deeltje uit de serie 'Lezergame'*, eerste leesboekjes over Run, Bit en Zip die
samen het Lezergame-team vormen. In dit deeltje zoeken ze de sleutel van
een kist en daarvoor gaat Bit naar het land van A tot Z. Via een 'oortje' staat
hij in verbinding met de andere twee die hem begeleiden op zijn zoektocht.
Door allerlei opdrachten weet hij uiteindelijk de sleutel te vinden. Het verhaal
voor beginnende lezers is wel aardig bedacht met allerlei woordspelletjes
maar wat ingewikkeld uitgewerkt. Een nogal drukke en rommelige lay-out,
met verschillende lettertypes en lettergroottes. Sommige bladzijden zijn in
stripvorm. Het verhaal heeft een open einde zodat aan het slot nog steeds
niet duidelijk is wat er in de kist zit. De stripachtige illustraties in heldere,
soms wat harde kleuren passen goed bij de tekst. Achterin het boek staan nog
wat opdrachtjes die niet veel toegevoegde waarde hebben. AVI-E3. Vanaf ca.
6 jaar. Edda Rekers-Hazelhoff
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de serie 'Lezergame'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
: E-E3
: € 8.95
: 18 / 184
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6-9 jaar AVI Start t/m M4
2017-07-3943

Gog, Marian van • Het land van glas
Het land van glas / Marian van Gog, Eric Bouwens ; educatief concept van: Martine
Ceyssens. - Eerste druk. - Kalmthout : Abimo, december 2016. - 45 pagina's :
gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Lezergame). - Met illustraties van Eric Bouwens.
ISBN 978-94-623-4564-5

De drie vrienden Bit, Run en Zip vormen het Lezergame-team waarmee ze
zelf nieuwe werelden ontdekken. In dit deeltje van de serie 'Lezergame'*
gaan ze op zoek naar een kristal, verborgen in een glazen tuin. Gevaarlijke
dieren kruisen het pad. Voor in het boek een kaart met de plaatsen van het
spel, achterin vragen over dit deeltje. Oefenstof voor kinderen na ongeveer
een jaar leesonderwijs. De tekst is in duidelijke letters afgedrukt, meestal in
een blok, soms afgewisseld door spraakwolkjes. De illustraties zijn speels,
felgekleurd en in een groot aantal variaties over de pagina’s verdeeld. Dieren
en personen zijn stripachtige figuren. Stevig papier. Het onderwerp en de
vormgeving zal beginnende lezertjes wel aanspreken. AVI-E3. Vanaf 6,5 jaar.
Marijke van Dijk

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de serie 'Lezergame'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
: E-E3
: € 8.95
: 18 / 185

2016-37-4349

Oldland, Nicholas • Durf Eland!
Durf Eland! / Nicholas Oldland ; concept en illustraties: Nicholas Oldland ; vertaling [uit
het Engels]: Aag Vernelen. - Eerste druk. - [Kalmthout] : Van Halewyck, augustus 2016.
- 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (In het wilde woud).
- Vertaling van: Make the moose out of life. - Toronto, Canada : Kids Can Press Ltd.,
©2010. - (Life in the wild). - 1ste en 2de leerjaar/groep 3-4.
ISBN 978-94-623-4568-3

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

: av
: E-E3
: € 9.99
: 15 / 208

Eland woont in het grote wilde woud en heeft fijne vrienden. Zijn vrienden
spelen in plassen, in de sneeuw en vliegeren. Eland vindt dat maar niets.
Eigenlijk is hij een beetje bang. Toch mist hij iets. Hij denkt er lang over na
en begrijpt dat hij moet durven. Op een dag besluit hij te gaan zeilen. En dan
belandt Eland in allerlei avonturen! Zal hij zijn vrienden Beer en Bever uit het
woud nog terugzien? Ook dit vierkante boek uit de serie 'In het wilde woud'
stelt een herkenbare eigenschap centraal: in 'Grote beer'* is dat knuffelen en
in dit deel durven. De tekst is gezet in een schreefloos, vetgedrukt lettertype.
De zinslengte is tussen de vijf en tien woorden lang waarbij hoofdletters en
leestekens gebruikt zijn, AVI-E3. Met mooie schilderachtige illustraties van
de auteur. Op de laatste pagina's van de uitgave staan een aantal vragen
voor de lezer om te kijken of de verhaallijn begrepen is of om over een eigen
ervaring te praten. Dit maakt het boekje extra waardevol omdat nu eenmaal
niet iedereen hetzelfde is. Verzorgde leuke uitgave, ook leuk om voor te
lezen aan kleuters. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 6,5 jaar.
B.M. Middelaar
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2016-37-4350

Heruitgave

Oldland, Nicholas • Grote Beer

*zie a.i.'s deze week. Eerder verschenen
als: 'Knuffelbeer', 2010-02-1186
(2010/15).

Grote Beer / Nicholas Oldland ; concept en illustraties: Nicholas Oldland ; vertaling [uit
het Engels]: Aag Vernelen. - Eerste druk. - [Kalmthout] : Van Halewyck, augustus 2016.
- 39 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (In het wilde woud).
- Vertaling van: Big Bear hug. - Toronto, Canada : Kids Can Press Ltd., ©2009. - (Life
in the wild). - 1ste en 2de leerjaar/groep 3-4. - Oorspronkelijke titel als prentenboek:
Knufferbeer. - Amsterdam : Luister, ©2009.
ISBN 978-94-623-4567-6

Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs
: € 9.99
Volgnummer
: 15 / 209

In het bos woont een grote zwarte beer met een gewone naam (Beer),
maar een bijzondere eigenschap: hij houdt heel erg van knuffelen. Hij
knuffelt niet alleen alle dieren in het bos, maar ook bomen. Op een dag
komt er houthakker die een boom wil omhakken. Beer wil hem aanvallen,
maar dat lukt niet. Hij kan de man alleen maar knuffelen. De man schrikt
daar zo van dat hij hard wegrent. Zo redt Beer de boom toch nog. De vaak
paginavullende illustraties in natuurtinten vullen het verhaal goed aan. Zo
zijn de verschrikte blikken van de dieren die beer knuffelt erg grappig. Vlaams
Nederlandse vertaling van een Engels prentenboek voor kleuters, op AVI-E3.
De uitdrukkingskeuze is niet altijd even gelukkig. Soms te moeilijk (‘met hart
en ziel’, ‘het ligt gewoon niet in zijn aard’), soms niet correct: een boom kun
je niet ‘in de pan hakken’; bovendien zien we even later dat de boom nog fier
overeind staat, met slechts één inkeping. Achter in het boek staan vragen
om het tekstbegrip te testen en over het verhaal na te praten. Vierkant
prentenboek met gestileerde, veelal paginagrote tekeningen. Voor kleuters
zeer geslaagd, als AVI-boekje wat minder. Ook in deze 'In het wilde woud'serie: 'Durf eland!'*. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 6,5 jaar.
Jacqueline Wouda

2016-47-4641

Steinebacher, Hannah • De wilde prinses
De wilde prinses / Hannah Steinebacher ; illustraties: Julia Ginsbach ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits] en bewerking: Annemarie Dragt. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2017]. - 36 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Ik [hou van] lezen).
- Vertaling van: Prinzessin Wirbelwind. - Bindlach : Loewe verlag GmbH, 2013. - ISBN
afkomstig van barcode.
ISBN 978-90-206-7877-2

Prinses Puk is een nogal wild meisje en dat hoort natuurlijk niet voor een
prinses. Op een dag moet ze mooi aangekleed naar de ‘prinses-proef’, waar
bepaald wordt wie de beste prinses is. Er is onderlinge strijd en prinses Anna,
die Puk op een oneerlijke wijze probeert te verslaan, wordt weggestuurd.
Als het feest nadert vindt Puk het toch wel zielig voor Anna en ze vraagt
de juf om Anna toch uit te nodigen. Eenvoudig eerste leesboekje, waarbij
het verhaal in vijf hoofdstukken wordt verteld. De tekst is geschreven
met hoofdletters en interpunctie, maar geen woorden langer dan twee
lettergrepen, AVI-E3. Gedrukt in duidelijke schreefloze letters. Elke zin begint
op een nieuwe regel. De hoofdstukken hebben een duidelijke spanningsboog.
De vele kleurrijke illustraties sluiten naadloos aan bij de tekst, waardoor deze
door beeld ondersteund wordt en het de lezer makkelijker wordt gemaakt
om het verhaal te volgen. Tekst en beeld vormen een rustige bladspiegel.
Aantrekkelijk, maar niet echt bijzonder, leesboekje uit de serie 'Ik [hou van]
lezen'*, gericht op beginnende lezers na enkele maanden leesonderwijs.
Vanaf ca. 6,5 jaar. Toin Duijx
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe deeltjes uit de serie 'Ik [hou van]
lezen'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
: E-E3
: € 5.99
: J1/
: 14 / 218
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6-9 jaar AVI Start t/m M4
2016-47-4642

Zapf • Robot in gevaar
Robot in gevaar / tekst en illustraties: Zapf ; Nederlandse vertaling [uit het Duits] en
bewerking: Annemarie Dragt. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2017]. - 43 pagina's :
gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Ik [hou van] lezen). - Vertaling van: Notruf aus dem
Roboland. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, ©2014. - ISBN afkomstig van barcode.
ISBN 978-90-206-7876-5

Tim kan met behulp van een brandende lamp naar het land van de robots.
Hij wil zijn vriend Beta opzoeken. Bij dat bezoek ontdekt Tim dat het
slecht gaat met zijn robotvriend. Beta heeft een zwak schijnsel, zijn ogen
branden bijna niet meer. Tim moet ervoor zorgen dat de batterij weer
opgeladen wordt. Hij wordt daarbij tegengewerkt door de Bots, die hij van
het lijf moet houden. Gelukkig helpt het weer een beetje mee, want een
onweersbui doet wonderen. Deeltje uit de serie ‘Ik [hou van] lezen'* voor
beginnende lezers. De tekst heeft hoofdletters en interpunctie, AVI-E3. Het
taalgebruik van de robots wijkt typografisch af (MIJN.BATTERIJ.RAAKT.LEEG.).
Ondanks het te verwachten verhaalverloop zijn er voldoende spannende
momenten. De stripachtige illustraties zijn eigentijds en verfrissend voor
deze leeftijdscategorie, omdat het genre sf minder vaak voorkomt voor
startende lezers. De donkere illustraties benadrukkende dreigende sfeer.
Eerder verscheen over Tim en Beta ‘Robot is mijn vriend’**. Vanaf ca. 6,5 jaar.
Ton Jansen

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe deeltjes uit de serie 'Ik [hou van]
lezen'. **2016-23-1821 (2016/46).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sf
: E-E3
: € 5.99
: J1/
: 14 / 227

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
: E-M4
: € 7.99
: J1/J2/
: 19 / 172

2016-45-2217

Dam, Arend van • Noot voor noot
Noot voor noot / Arend van Dam ; met illustraties van Alex de Wolf. - Houten : Van
Holkema & Warendorf, [2017]. - 30 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Zelf
lezen over Lang geleden...)
ISBN 978-90-00-35438-2

De auteur is bekend van diverse informatieve voorleesboeken zoals ‘Lang
geleden…’, ‘In een land hier ver vandaan…’ en ‘Nu of ooit…’. Nu verscheen
een hieraan afgeleide reeks leesboeken, te weten 'Zelf lezen over Lang
geleden'. Beginnende lezers kunnen deze boeken zelf lezen. In deze stevige
uitgave op A5-formaat lezen we meer over het leven en werk van een van
de grootste componisten aller tijden: Johann Sebastian Bach. Hoofdpersoon
in het boekje is Karl, de zoon van Johann. We volgen Karl in zijn jonge jaren
en lezen over zijn vader als musicus en leermeester. Zou Karl dezelfde
talenten als zijn vader hebben? De tekst bestaat uit korte zinnen en sluit
prima aan bij de beoogde doelgroep. Het verhaal wordt ondersteund met
sprekende aquareltekeningen in zachte tinten. De prenten zijn wisselend
van formaat maar omvatten meestal een kwart tot een halve pagina. Het
boek bestaat uit vijf hoofdstukken; achterin vinden we een inhoudsopgave.
Verhalende en educatieve uitgave voor thuis of in de klas, tijdens bijvoorbeeld
de geschiedenis- of muziekles. AVI-M4. Vanaf ca. 7 jaar. S. Mulders
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2017-03-2205

Geleyn, Frank • Wie wil Loes?
Wie wil Loes? / Frank Geleyn & Claudia Verhelst. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2017]. 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Colofon vermeldt: tekst Frank Geleyn en
illustraties Claudia Verhelst.
ISBN 978-94-629-1210-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
: E-M4
: € 9.95
: 14 / 190

Loes de lapjeskat is een van de dieren in de dierenwinkel van Jo en Bo. Ze
wil zo graag een lief baasje en een fijn thuis, maar er is niemand die haar
wil kopen, omdat ze er niet zo mooi uitziet. Ze bedenkt allerlei listen om op
te vallen, maar ook dat helpt niet. Totdat ze beseft dat ze eigenlijk het liefst
bij Jo en Bo in huis wil wonen. Gelukkig lukt dat wel. Vlot leesbaar eerste
leesboekje met een origineel en humoristisch verhaal, geïllustreerd met
veel vlotte, licht karikaturale en helder ingekleurde, paginagrote illustraties,
die buitengewoon goed bij de sfeer van de tekst passen en deze ook
aanvullen. Iedere zin begint op een nieuwe regel en er worden hoofdletters
en leestekens gebruikt, AVI-M4. De auteur bewijst dat met de beperkte
woordkeus voor eerste leesboekjes een aantrekkelijke uitgave is te maken.
Vanaf ca. 7 jaar. Edda Rekers-Hazelhoff

2017-07-3942

Gog, Marian van • Het land van Scrol
Het land van Scrol / [tekst] Marian van Gog ; [illustraties] Eric Bouwens ; educatief
concept van: Martine Ceyssens. - Eerste druk. - Kalmthout : Abimo, januari 2017. - 45
pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Lezergame)
ISBN 978-94-623-4565-2

Run, Bit en Zip krijgen als opdracht om naar het land van Scrol te gaan om
daar de letters op een rol te bemachtigen. Met die letters kan een schatkist
worden geopend. Run gaat naar het dorp, maar belandt in een bos, waar
de grond erg heet is. Een van de indianen van het boomvolk, Surf, is bereid
om Run te begeleiden naar het dorp. Run weet de draak, de oorzaak van
de hete grond, weg te voeren en krijgt uiteindelijk van dorpshoofd Scrol de
lettercombinatie. Nogal onsamenhangend verhaal, de lezer zal niet direct
begrijpen wat het spel dat gespeeld wordt nu is. Ook is het teleurstellend dat
aan het slot de schatkist niet wordt opengemaakt. Dat een draak een groot
gebied heet kan maken is nogal ongeloofwaardig. Het boek maakt deel uit
van een serie*, met steeds het Lezergame-team (namen van de personages
verwijzen naar een computerspel) dat een opdracht moet uitvoeren. Het
is geschreven op niveau AVI-M4. Korte zinnen, geen moeilijke woorden en
duidelijk gebruik van interpunctie. De illustraties, soms in stripvorm, zijn
nogal karikaturaal. Een matig eersteleesboek. Vanaf ca. 7 jaar. Toin Duijx
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de serie 'Lezergame'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
: E-M4
: € 8.95
: 18 / 186
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6-9 jaar Vrij lezen
2016-47-4497

Boehme, Julia • Toffie en de kleine olifant
Toffie en de kleine olifant / Julia Boehme ; illustraties: Julia Ginsbach ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits]: Merel Leene. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2017]. 76 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Toffie). - Vertaling van: Tafiti und das
Riesenbaby. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, ©2013. - ISBN afkomstig van barcode.
ISBN 978-90-206-7356-2

*2016-11-0051 en 2016-11-0050
(2017/02).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
: A-E4
: € 5.00
: 15 / 173

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:A
: € 14.99
: J1/
: 22 / 199

Op de Afrikaanse vlakte, waar de twee vrienden stokstaartje Toffie en
het penseelzwijn Kwast wonen, is altijd wel iets te beleven. Zo vinden ze
bijvoorbeeld een verdwaalde olifantenbaby. Bij de speurtocht naar de mama
en de kudde van het olifantje krijgen ze adviezen van de andere dieren. Zo
moeten ze 'Ukkie' trompetterles geven en ontzettend veel eten en drinken.
Na 'Toffie en het vliegende penseelzwijn' en Toffie maakt nieuwe vrienden'*
is dit het derde boek in de serie rond Toffie, zijn familie en vijanden. Het
fantasierijke verhaal en de speelse illustraties vormen een humoristisch
geheel, waarin aardvarkens, baoboabbomen en een kippige giraf een rol
spelen. Verzorgde uitgave met stevig glad papier. Op de schutbladen worden
alle dieren voorgesteld en is achterin een stapstenenspel te spelen. Grappig
verhaaltje voor kinderen die het technisch lezen redelijk onder de knie
hebben (AVI-E4). Vanaf ca. 7,5 jaar. Greetje Hoff

2016-48-5299

Dam, Angelique van • Iedereen een ster! (behalve ik...)
Iedereen een ster! (behalve ik...) / Angelique van Dam ; met illustraties Annet Schaap.
- [Amsterdam] : moon, [2017]. - 158 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-488-3177-7

Meester Patrick wil met de klas een talentenshow houden, zodat iedereen
kan laten zien waar hij of zij goed in is. Svenja (10, ik-figuur) vraagt zich
af wat háár talent is. Zij kan goed opruimen en lang op haar buik voor de
tv liggen, maar ja, dat kan zij niet voor de show gebruiken. Vol overgave
probeert Svenja van alles uit: zingen, koken, dirigeren en haar poes Noppes
kunstjes leren. Er moet toch iets te vinden zijn waar zij goed in is? Opgewekt,
levendig en positief verhaal over een vrolijk meisje met veel fantasie en
leuke ideeën en iemand die niet bij de pakken neer gaat zitten. Zij hangt
graag ondersteboven aan het klimrek, leeft zich uit voor een denkbeeldig
publiek, helpt graag anderen en is spontaan. Andere hoofdpersonages zoals
Svenja’s vader, meester en buurman zijn eveneens sympathiek en welwillend.
De luchtige tekeningen in grijstinten sluiten goed aan bij de sfeer en het
vrolijke karakter van het boek. Een vlot, eigentijds verhaal met veel dialoog,
geschreven in een ongedwongen, prettig leesbare stijl. Voorlezen vanaf ca. 7
jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. S.E. van Zonneveld
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2017-03-2149

Foley, James • Brobot
Brobot / James Foley ; vertaling [uit het Engels]: Edward van de Vendel. - Wielsbeke :
De Eenhoorn, [2017]. - 112 ongenummerde pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm.
- Vertaling van: Brobot. - Fremantle, Australia : Fremantle Press, ©2016. - Omslag
vermeldt: S. Tinker Inc. presenteert: Brobot.
ISBN 978-94-629-1213-7

Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 13.50
Volgnummer
: 20 / 173

Jim Tinker is het schattige babybroertje van Soesja. Soesja, ’s werelds
belangrijkste uitvinder onder de twaalf, is alleen niet erg tevreden met
dit smoezelige prototype van een eenjarige, dat overal rommel maakt en
met zijn kleverige handjes al haar uitvindingen sloopt. Daarom besluit ze
een verbeterde broertjesversie te maken. Een solar-aangedreven robot
zonder plakhandjes, die heerlijk ruikt en rommel opruimt: Brobot is ‘dat
wat een broer moet zijn.’ Soesja heeft alleen geen rekening gehouden met
programmeerfoutjes – en ontploffende robots maken nog veel meer troep
dan kleine broertjes. Geestig, innemend boek, bomvol sprekende, grappige
tekeningen. Afwisselende bladspiegel en diverse lettertypen en -groottes
die uitnodigen tot het ontdekken van grapjes in de piepkleine lettertjes,
voortreffelijk vertaald door Edward van de Vendel. De variatie van korte
teksten en uitvindersjargon is uitermate geschikt voor minder voortvarende
lezers. Levendige graphic novel vol vaart, met aantrekkelijke, komische
illustraties. Een aanwinst in het genre. Vanaf ca. 7 jaar. Pascale de Vries

2017-14-2769

Heruitgave

Foxley, Janet • Munkel Trog

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

Munkel Trog / Janet Foxley ; met tekeningen van Georgien Overwater ; vertaald [uit
het Engels] door Karin Breuker. - Tweede druk. - Rotterdam : Lemniscaat, 2017. - 236
pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: Muncle Trogg. - Frome : The
Chicken House, 2011. - 1e druk: 2012.
ISBN 978-90-477-0474-4

: sk
:A
: € 14.95
: 18 / 183

Munkel is het zwarte schaap van de reuzenfamilie Trog. Hij lijkt – in
tegenstelling tot de rest van de familie – in de verste verte niet op een reus,
eerder op een Kriel (spotnaam voor een mens). Hoewel hij meer weet dan
zijn examinatoren, zakt Munkel tot overmaat van ramp voor zijn examens
Drakenkunde en Krielstudies. Voor hem geldt echter: wie niet groot is, kan wel
degelijk slim zijn. Munkel redt Krielmeisje Emilie uit handen van Reuzenkoning
Holbol en verricht een heldendaad door samen met wraakdraak Snark
opstandige Krielen te weren van de Bulderberg, de vulkanische woonplek
van de reuzen. Fantasievol verhaal dat boordevol actie zit. De fantasievolle
setting in combinatie met het daarbij passende taalgebruik noopt wel tot
geconcentreerd lezen. De tekeningen passen prima bij de fantasievolle
setting. De kleurenillustraties bieden veel kijkplezier. De plattegrond op
de schutbladen is handig om de avonturen te volgen. Vakkundig vertaald.
Aansprekend omslag met Munkel op een draak. Dit verhaal is uitermate
geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar. Ton Jansen
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2016-36-4008

Jolibois, Christian • Kukel en de schone slaapster
Kukel en de schone slaapster / Christian Jolibois, Christian Heinrich ; Nederlandstalige
bewerking [uit het Frans]: Thea Dubelaar. - Kalmthout : Abimo, [2016]. - 48
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (De kippetjes). - Vertaling
van: La Poule au Bois Dormant. - Paris : Pocket Jeunesse, ©2016. - Tekst: Christian
Jolibois, illustraties: Christian Heinrich.
ISBN 978-94-623-4512-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: A-M5
: € 8.99
: 18 / 195

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: de
:A
: € 12.50
: 17 / 188

Kippetjes Kukel en Karamel gaan met hun vriendje Blater het schaap naar de
grote stad, op bezoek bij hun opa. Hij is de omroeper, die alle nieuwtjes overal
in de stad rondbazuint. In de stad aangekomen horen ze al snel opa Haan
roepen. Hij kukelt dat er aan de overkant van de rivier een prinses ligt te
slapen, al honderd jaar! Alle stoere hanen van de stad krijgen de kans om de
schone slaapster wakker te kukelen. Dat is nog niet eenvoudig, want de rivier
is heel breed. Opeens is opa Haan verdwenen, hoe kan dat? De drie vrienden
gaan op onderzoek uit en proberen daarnaast de prinses wakker te kraaien.
De tekst is steeds in korte zinnen, AVI-M5, en wordt onderbroken door veel
stripachtige illustraties. Het verhaal is speels, met kleine grapjes (restaurant
‘het gare schaap’) en leuke details. Er zit vaart in het verhaal zodat lezers
worden aangespoord tot doorlezen. De vele frisse tekeningetjes maken het
tot een vrolijk geheel. Deel uit de uitgebreide serie ‘De kippetjes’. Voorlezen
vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Maaike Landman

2017-02-1993

Kuiper, Astrid • Speurneuzen in Park Vijversburg
Speurneuzen in Park Vijversburg / Astrid Kuiper ; met illustraties van Monique Beijer. [Gorredijk] : Bornmeer, 2017. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 18
× 23 cm
ISBN 978-90-5615-397-7

Midden in de nacht horen Saar en Kick een vreselijk gekrijs. Waar komt
dat vandaan? Ze sluipen hun bed uit en gaan op onderzoek. Dwars door
het park zoeken ze naar de oorzaak van het nare geluid. Waar komt het
vandaan? Wanneer ze weer in bed liggen na een vergeefse zoektocht, klinkt
het gekrijs wel héél dichtbij. Dan ontdekken ze welke wezentjes zo keihard
kunnen schreeuwen. Een spannend avontuur van Saar en Kick, die samen
op onderzoek gaan. Prentvertelling in oblong formaat. De tekst bestaat uit
korte zinnen, die overzichtelijk onder elkaar staan, soms in twee kolommen;
vrij kleine letter. Het verhaal bevat naast fictieve onderdelen ook heldere
informatie over uilen en hun uilskuikens. De illustraties zijn paginagroot en
maken het verhaal tot een prachtig geheel. Ze bestaan uit een combinatie
van tekening en fotografische elementen, waardoor ze een 3D-effect krijgen.
De kleuren, zwart-wit met vooral groengrijze tinten en een enkel rood of bruin
accent, en de uitstraling zijn heel zacht en vriendelijk. Kortom, een erg mooi
kijk- en leesboek. Vanaf ca. 7 jaar. J.W. Hakvoort
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6-9 jaar Vrij lezen
2016-47-4076

Heruitgave

Loon, Paul van • Bang voor vampiers

Herdruk met nieuwe illustraties in kleur.

Bang voor vampiers / Paul van Loon ; tekeningen Hugo van Look. - Vierde herziene
druk. - Amsterdam : Leopold, 2017. - 38 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. Achter vampiers staat een vampier afgebeeld. - Oorspronkelijke uitgave: Tilburg :
Zwijsen, 1992. - (Salto).
ISBN 978-90-258-7221-2

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: gr
:A
: € 8.99
: 15 / 203

Rik leest een boek over vampiers. Zijn jongere broer Gijs wil het ook graag
'lezen'. Maar dat mag niet van Rik omdat hij Gijs te klein vindt voor enge
verhalen. Samen met zijn vriend Kees verzint Gijs een plan: Rik krijgt
die avond bezoek van twee vampiers. Een eenvoudig, maar spannend
griezelverhaal voor iets gevorderde lezers. Het verhaal is opgedeeld in
getitelde hoofdstukken. Elke zin begint op een nieuwe regel. Het lettertype
met schreef is duidelijk, in een donkergrijze kleur gedrukt. Bijna elke bladzijde
is geïllustreerd met een kleurenillustraties in krijt en verf en heeft een
aantrekkelijk omslag. Vanaf ca. 7 jaar. Redactie

2017-03-2152

Minne, Brigitte • Gelukkige vaderdag, Silvie
Gelukkige vaderdag, Silvie / Brigitte Minne, Isabelle Geeraerts. - Wielsbeke : De
Eenhoorn, [2017?]. - 95 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Tekst Brigitte Minne
en illustraties Isabelle Geeraerts.
ISBN 978-94-629-1191-8

Voor deze leeftijdsgroep een van de
weinige boeken over transgenders.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 19 / 190

Ferre (ik-figuur) is bevriend met Zita. Hij komt graag bij haar thuis want
vader Thomas bakt heerlijke pannenkoeken. Maar nu zegt Zita dat haar
vader ziek is en Ferre niet kan komen. Al snel blijkt wat er aan de hand is
als pestkop Leander roept dat Zita’s vader een ‘Barbiepapa’ is. Zita vertelt
dat haar vader in vrouwenkleren rondloopt en zegt dat hij in het verkeerde
lichaam is geboren. Via Ferre volgt de lezer het proces waarin vader Thomas
verandert in Silvie. Ferre probeert Zita zoveel mogelijk te helpen. Ze heeft
het er moeilijk mee. De pestkoppen maken het er niet makkelijker op en
zeggen gemene dingen. Uiteindelijk helpt de oom van Ferre het tweetal. Hij
laat Leander ‘sorry’ zeggen en ook ‘iedereen mag zijn wie hij is. Dat maakt de
wereld mooier’. Een boeiend verhaal over een bijzonder thema: transgender
en identiteit. Ondanks het thema is het boek licht van toon en hier en daar
grappig. De kleurrijke vormgeving draagt daar aan bij: de tekst is geheel
gedrukt in lichtblauw en er zijn veel cartoonachtige tekeningen, in blauw, geel
en groen. Het verhaal kan aanleiding zijn het thema verder te bespreken. Via
de uitgever zijn er lesideeën en tips om er in de klas mee aan de slag te gaan.
Vanaf ca. 8 jaar. Isabelle de Ridder
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2016-51-0796

Muncaster, Harriet • Isabella gaat naar school
Isabella gaat naar school / Harriet Muncaster ; vertaling [uit het Engels]: Katleen
Olaerts. - Antwerpen : Biloan junior, [2017]. - 122 pagina's : gekleurde illustraties ; 20
cm. - (Isabella Maan). - Vertaling van: Isadora Moon goes to school. - Oxford : Oxford
University Press, ©2016. - (Isadora Moon).
ISBN 978-94-630-7674-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:A
: € 9.99
: 14 / 201

Isabella Maan (ik-figuur) is een vampierfee, met een fee als moeder en een
vampier als vader. Ze houdt van het donker en van vleermuizen, maar ook
van zonlicht en van de kleur roze. Als Isabella voor het eerst naar school gaat,
moet ze kiezen: hoort ze thuis op de feeënschool, met tover- en balletlessen
of op de vampierschool, met vliegles en vleermuizentraining? Isabella gaat
een dagje naar beide scholen om het uit te proberen. Humoristisch verhaal
met magische elementen, met de onderliggende boodschap dat je juist in
je anders zijn je eigen kracht en schoonheid kunt vinden. Hiermee lijkt dit
eerste deel in een reeks een meisjesachtig equivalent van de bekende Dolfje
Weerwolfje-serie, al voelt het verhaal in toon en door het roze knuffelkonijn
dat Isabella overal vergezelt wel iets jonger. Mooi hoe de twee verschillende
kanten in Isabella ook in de vormgeving zijn doorgevoerd: van de zwarte
omslagplaat met roze glitterelementen, roze schutbladen tot de roze-zwarte
binnenwerkillustraties van wisselend formaat. Verzorgde uitgave voor lezers
vanaf ca. 7 jaar. Eefje Buenen

2016-47-4042

Naus, Reggie • De griezels van Bakstein
De griezels van Bakstein / Reggie Naus ; met tekeningen van Kees de Boer. Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2017]. - 126 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22
cm. - (Trubbel de trol)
ISBN 978-90-216-7712-5

Sanne en Pepijn wonen met hun vader, die boswachter is, in het Nevelwoud.
Als huisgenoot hebben ze een trol, Trubbel met een eigenaardige levensstijl,
zoals overdag slapen en ’s nachts actief zijn en de koelkast plunderen.
Wanneer ze naar de stad Bakstein gaan om familie te bezoeken, verstopt
Trubbel zich in de auto. En dan beginnen de avonturen, want in de stad leven
veel griezels onder de grond, zoals een graaf, horrorclown, rioolheksen,
monster onder het bed en in de kast. Zij proberen Trubbel in te lijven in hun
bende. Vierde deel over Trubbel de trol, in 2015 verscheen 'Het zwaard van
Dinges'*. De boeken kunnen zelfstandig worden gelezen. Het verhaal is vlot
geschreven met veel dialogen, het is spannend en humoristisch door de vele
griezels en tovenarij. De verhaallijn is eenvoudig, hoewel het perspectief
enkele keren verspringt. De bladspiegel is ruim, de tekst groot gedrukt en de
veertien hoofdstukken zijn apart getiteld. De grappige zwart-wittekeningen
geven een aardige aanvulling op het verhaal. Om zelf te lezen vanaf ca. 8
jaar. Felix Meijer
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*2015-50-1679 (2016/31).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
:A
: € 12.99
: J1/J2/EX/
: 20 / 191
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2016-45-2208

Riley, Andy • Koning Eddie en de kwade keizer
Koning Eddie en de kwade keizer / Andy Riley ; vertaald [uit het Engels] door Edward
van de Vendel. - Houten : Van Holkema & Warendorf, [2017]. - 194 pagina's : zwartwit illustraties ; 20 cm. - (Koning Eddie). - Vertaling van: King Flashypants and the evil
emperor. - London : Hodder and Stoughton, 2016. - (King Flashypants ; 1).
ISBN 978-90-00-35348-4

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
:A
: € 12.50
: J1/J2/
: 21 / 198

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: de
:A
: € 12.50
: 22 / 231

De goedaardige jonge koning Eddie Glimmerbroek (9) zet nooit zijn gouden
kroon af. Hij deelt altijd chocolade uit aan zijn onderdanen. Als hij dit een
keer niet doet, zijn ze ontevreden en valt keizer Nurbizoon hun land binnen
en breidt zijn schrikbewind uit. Koning Eddie en zijn vrouwelijke minister
en hofnar verzinnen een list. Het einde kondigt een volgend deel aan. De
gelauwerde maker (o.a. bekend van de cartoons van de 'Zelfmoordkonijntjes')
en vertaler staan garant voor een origineel en spitsvondig verhaal met vele
maffe zwart-witillustraties en hilarische woorden, namen, uitroepen en liedjes
in vaak grote of speelse letters. Het aantrekkelijk uitgegeven boek met goudgeel-rode omslag zal nog meer aanspreken door de humorvolle teksten op de
schutbladen, de plattegrond en de introductie van de hoofdpersonen en de
maker. De duidelijke hoofdstukindeling samen met de ruime bladspiegel zal
de lezer vanaf ca. 8 jaar geboeid houden en het heerlijke gevoel geven een
echt boek te kunnen verslinden. Ook zeer geschikt om voor te lezen vanaf ca.
6 jaar. Ellie de Ridder

2016-45-2713

Seltmann, Christian • Speurneus Ping en de kauwgumdief
Speurneus Ping en de kauwgumdief : leuke speurneusverhaaltjes / Christian
Seltmann ; met illustraties van Maria Karipidou ; vertaling [uit het Duits]: Ingrid
Buthod-Girard ; redactie en productie: Vitataal. - Utrecht : Veltman Uitgevers, [2017].
- 44 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - Vertaling van: Kommissar Ping und das
Kaugummi-Geheimnis. - Würzburg : Arena Verlag GmbH, 2014. - Omslag vermeldt:
Zelflezen groep 3-4.
ISBN 978-90-483-1427-0

Dat verhalen voor beginnende lezers niet doorsnee hoeven te zijn, bewijst
'Speurneus Ping en de kauwgumdief'. Dit vrolijke en soms wat bizarre verhaal
(rennende, toffee-etende cactussen) gaat over speurneus Ping, een pinguïn
die graag boeven vangt. Maar hij heeft niets te doen en verveelt zich rot,
tot Koos de kameel komt en vertelt dat er een dief is. Een kauwgumdief.
En het erge is dat alle dieren denken dat Speurneus Ping zelf de dief is.
Dat kan natuurlijk niet en Ping gaat snel op onderzoek uit. De grappige
illustraties vullen het verhaal leuk aan, ook al lijken de tekeningen soms wel
veel op elkaar. De bladspiegel is ruim met veel witmarges en het lettertype is
duidelijk. De paginagrote illustraties worden afgewisseld met kleinere, speelse
tekeningen op de andere bladzijde bij de tekst. In het verhaal zijn enkele
eenvoudige vragen verwerkt die over de tekst gaan die het kind eerder
gelezen heeft. Het verhaal is niet geschreven op een specifiek AVI-niveau
maar sluit aan op het leesniveau dat kinderen in groep 3 of 4 bereiken. Vanaf
ca. 7 jaar. I. Poels
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2016-46-3861

Van Sever, Nadja • Fien is een vijfhoekje
Fien is een vijfhoekje / Nadja Van Sever ; met illustraties van Wilma van den Bosch en
Fran Scheers. - [Amsterdam] : Clavis, [2017]. - 118 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22
cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-448-2979-2

Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 16 / 206

Op school vinden de kinderen de zesjarige Fien maar raar. Thuis vindt
vooral mama haar dochter erg onhandelbaar vanwege de onbegrijpelijke
woedeaanvallen. Een 'praatdokter' legt uit dat Fien autistisch is: in een
wereld vol 'vierkantjes' is het niet gemakkelijk om een 'vijfkantje' te
zijn. Misverstanden ontstaan vooral wanneer vijfkantjes dingen letterlijk
opvatten terwijl ze figuurlijk zijn bedoeld. Het boek geeft inzage in de
denkwereld van Fien aan de hand van bepaalde situaties die 'stout'
overkomen op de buitenwereld. Zowel volwassenen als kinderen kunnen
zich erin herkennen. De indeling in hoofdstukken, de ruime bladspiegel,
het eenvoudige taalgebruik en de dialogen verhogen de leesbaarheid. Met
zwart-wittekeningen met duidelijke lichaamstaal. Achterin een nawoord van
Autisme Centraal. De auteur is werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.
Bruikbare uitgave; om voor te lezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar. Gonny Smeulders-Veltman
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6-9 jaar Poëzie
2016-46-3678

Henkes, Robbert-Jan • Jij met mij
Jij met mij / Robbert-Jan Henkes & Marga van den Heuvel. - Amsterdam : Em. Queridos
Kinderboeken Uitgeverij, 2017. - 42 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
24 cm. - Tekst Robbert-Jan Henkes ; illustraties Marga van den Heuvel.
ISBN 978-90-451-2016-4

De fraaie bundel 'Bij mij op de maan'* (2016) met door Robbert-Jan Henkes
uit het Russisch vertaalde kindergedichten, laat zien dat Henkes vaardig
is in het hanteren van de poëtische pen. 'Jij met mij' dat twintig eigen
kindergedichten van Henkes bevat, bewijst dat nogmaals. De bundel valt
op door een grote variatie in thema’s, van zeer concreet in ‘Vis is vies’–
over vissen die zich niet hoeven te wassen – tot een tikje filosofisch, zoals
in ‘Waarom waarom’. Een in verschillende gedichten terugkerend thema is
varen, waarmee op speelse wijze een grotere wereld wordt gecreëerd. Dat is
bijvoorbeeld het geval in ‘Onweerslied’ en in het titelgedicht ‘Jij met mij’. Het
taalgebruik is rijk en verzorgd, met originele fantasiewoorden, aansprekende
beelden, een fijn ritme en verrassende wendingen. Daarbij vormt elk gedicht
een harmonieus geheel met een sfeervolle kleurenprent in een gemengde
techniek, waarin veel kan worden ontdekt. Dit is een fijne bundel in bijna
vierkant formaat om voor te lezen aan jonge kinderen. Maar ook kinderen die
zelf kunnen lezen, zullen er veel plezier aan beleven. Vanaf ca. 4 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 8 jaar. Janneke van der Veer

*2015-50-3367 (2016/26), alleen voor
volwassenen aangeboden.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Nederlands 875
: 26 Gedichten en Versjes
:A
: € 15.98
: 16 / 229

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J Nederlands 876
: 26 Gedichten en Versjes
: € 17.50
: 17 / 231

2017-03-2136

De Pelseneer, Reine • Ahoy!
Ahoy! : gedichten over wilde dromen, klein geluk en groot gevoel / gedichten van
Reine De Pelseneer ; met prenten van Ann De Bode. - Wielsbeke : De Eenhoorn,
[2017]. - 79 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm
ISBN 978-94-629-1194-9

Poëziebundel met 56 gedichtjes, verdeeld over acht hoofdstukken. Een zin
uit een van de gedichtjes wordt steeds als hoofdstuktitel gebruikt, en zegt
dus niets over de inhoud van het hoofdstuk. Per hoofdstuk volgen zeven
gedichtjes over alledaagse thema’s die herkenbaar zijn voor jonge kinderen,
zoals dromen, familie, seizoenen, vakantie, geluk, gevoelens, emoties,
dieren en geheimen. De gedichtjes van Vlaamse schrijfster (die al meerdere
kinderboeken en enkele poëziebundeltjes voor kinderen schreef) zijn heel
divers, zowel wat betreft onderwerp als vorm. Ze wisselen in lengte van zes
tot twintig regels. Daarbij lopen regelmatig zinnen door over twee versregels
(enjambement). Een rijmschema wordt niet vaak toegepast, rijm is zelfs niet
altijd vanzelfsprekend (het gedichtje 'Nieuwe taal' kent zelfs geen rijm). Toch
klinken de versjes heel soepel en speels. De kleurrijke illustraties, gemaakt
in gemengde techniek en collage, sluiten goed aan bij de teksten. Verzorgde,
stevige en handzame dichtbundel, die prima te gebruiken is voor kinderen
vanaf ca. 6 jaar. Zelf lezen vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Ria Scholten-Boswerger
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Harmens, Erik Jan • Hans is kwijt
Hans is kwijt / Erik Jan Harmens ; met tekeningen van Elise van Iterson. - Amsterdam :
Moon, [2017]. - 106 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Makkelijk Lezen.
ISBN 978-90-488-3684-0

Hans (8) neemt een drastisch besluit. Hij verdwijnt uit het leven van zijn
ouders die alleen oog hebben voor hun kantoorboekhandel terwijl zijn zusje
de hele dag handstanden maakt. Niemand zal hem missen. Hans neemt
zijn intrek in het schuurtje achter het huis, maar komt in grote problemen
als zijn ouders panisch reageren op zijn vermissing. Hoe kom je weer
geloofwaardig tevoorschijn? Humor is het toverwoord in dit boek, ondanks de
geschetste problematiek van je niet gezien voelen. De - soms voorspelbare
- tekstgrappen vallen zeker in goede aarde bij de beoogde leeftijdsgroep.
Het voor kinderen herkenbare herhaal is attractief en grappig geschreven.
Overzichtelijke lay-out door gebruik van tekstblokken en veel witruimte op
de pagina’s. Alle zinnen beginnen op een nieuwe regel. Het gebruik van veel
kretologie maakt het verhaal geschikt als voorleesverhaal. De kleurrijke, vaak
paginagrote illustraties zijn van Elise van Iterson die illustreerde voor o.a. Vrij
Nederland en NRC. Ze nemen een prominente plaats in. De gezichten van de
protagonisten ogen ouder dan ze in het verhaal zijn. De auteur is bekend van
romans voor volwassenen, dit is zijn eerste jeugdboek. Zelf lezen vanaf ca.
8 jaar, voorlezen vanaf ca. 6 jaar. Ook geschikt voor iets oudere moeizame
lezers. Ton Jansen

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:A
: € 14.99
: 21 / 179

2016-45-2475

Hart, Caryl • Het dappere duo en het ondeugende biggetje
Het dappere duo en het ondeugende biggetje / Caryl Hart ; Sarah Warburton ;
vertaling [uit het Engels]: Kirsten Verhagen/Vitataal ; redactie en productie: Vitataal,
Feerwerd. - Utrecht : Veltman Uitgevers, [2017]. - 111 pagina's : gekleurde illustraties ;
21 cm. - Vertaling van: The invincibles : the piglet pickle. - Nosy Crow Ltd, ©2016. Illustraties Sarah Warburton.
ISBN 978-90-483-1396-9

*2015-50-1548 (2016/11). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:A
: € 10.00
: J1/
: 15 / 185

Nel (ik-figuur) en Freddie Spoel vormen een onafscheidelijk duo. Samen
beleven ze avonturen in en rondom huis en op school. Als ze op schoolreisje
gaan naar een boerderij besluiten Nel en Freddie een biggetje te ‘redden’.
Deze reddingsactie van big Kevin neemt al snel een verrassende wending.
Vrolijk, warm en met vaart geschreven verhaal over vriendschap, familie
en dierenliefde. Mooi is hoe het leven van Nels gezin wordt beschreven
met een vader die de baby uit de wasmachine haalt en een moeder die de
vissticks laat aanbranden. De humoristische illustraties in duotoon (groen
en zwart) brengen de fantasie van de hoofdpersonen tot leven en geven
daarmee een extra dimensie aan het avontuur. Enkele illustraties beslaan
een hele spread, zoals die van de rommelige slaapkamer van Nels puberbroer
Lukas. Het verhaal bevat een nieuwsgierig makende proloog en originele
hoofdstukkoppen (‘Neem nooit een ei’). Woorden die nadruk moeten krijgen
zijn extra groot afgedrukt. Voorin een plattegrond van de buurt waar Nel
en Freddie wonen. Van de auteur van ondermeer 'Foxy en Alfonso en de
grote ontsnapping'*. Eerste deel in een reeks voor kinderen vanaf ca. 7 jaar.
Eefje Buenen
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Makkelijk lezen
2017-07-4026

Heinlein, Sylvia • Sammie en de prutsen
Sammie en de prutsen / Sylvia Heinlein, Sabine Wiemers ; Nederlandse vertaling [uit
het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe,
2017. - 42 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Die
Murksler Sammy und die Minimonster. - Berlin : Tulipan Verlag, ©2016. - Colofon
vermeldt: auteur: Sylvia Heinlein en illustraties: Sabine Wiemers. - Tekst opgemaakt in
een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-5529-910-2

Zie a.i.'s deze week voor het boek
met meelees-cd, het boek met
meeluistercode en voor nog twee delen
in dezelfde uitvoeringen. MLP.
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs
: € 13.75
Volgnummer
: 18 / 192

Sammie gelooft in prutsen. Prutsen zijn kleine, vliegensvlugge monstertjes
die o.a. vlekken maken, schriften kreuken of spullen kwijt maken. Sammie ziet
ze geregeld, maar zijn zus Anna gelooft er niet in. Zou Anna wel geloven in
het bestaan van prutsen als ze haar spullen kwijt zou raken? Leuk leesboek
op AVI-E4, met een verhaal dat spanning en humor bevat. De tekst is vrij
groot gedrukt in een dyslexievriendelijk lettertype. De bladspiegel oogt rustig,
ondanks de kleurrijke illustraties. De pagina’s waarop de prutsen worden
geïntroduceerd, zien er anders uit: de tekst is neergezet in een afwijkend
lettertype en over een gekleurde achtergrond geplaatst. De stevige uitgave
op A5-formaat is onderdeel van de serie ‘Vaantjes’*, geschikt voor kinderen
die lezen lastig vinden. Vanaf ca. 7 jaar. S. Mulders

2017-07-4030

Muszynski, Eva • Cowboy Klaas en Cactus Kras
Cowboy Klaas en Cactus Kras / Eva Muszynski, Karsten Teich ; Nederlandse vertaling
[uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2017. - 37 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling
van: Cowboy Klaus und Kaktus Krause. - München : Tulipan Verlag GmbH, ©2016.
- Colofon vermeldt: auteur: Eva Muszynski en illustraties: Karsten Teich. - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-5529-912-6

Zie a.i.'s deze week voor het boek
met meelees-cd, het boek met
meeluistercode en voor nog twee delen
in dezelfde uitvoeringen. MLP.
Niveau/leeftijd : A-M5
Winkelprijs
: € 13.75
Volgnummer
: 18 / 203

Nieuw deeltje in de serie over cowboy Klaas die met varken Lies en koe
Roosje in het Wilde Westen woont. Deze keer moet hij het cactusbos scheren.
Daar ziet hij tegenop want in het bos staat ook Cactus Kras, de vervelendste
cactus van allemaal. Met tegenzin begint hij aan zijn klus. Maar wie zit daar
vast in het cactusbos? Het is kapper Dennie. Hij is op zoek naar een vogel,
de renkoekoek. Die heeft hij nodig om slangen mee te melken. Klaas besluit
Dennie te helpen. Uiteindelijk vinden ze de vogel in de top van Cactus Kras.
Dennie ziet geen gevaar en scheert, knipt en kamt de cactus om bij de vogel
te komen. Ondertussen vangt Klaas de renkoekoek. Zo helpen de twee elkaar.
Klaas is dik tevreden want cactus Kras is voor altijd van zijn stekeligheid
af. Op iedere spread een of meerdere kleurrijke grappige tekeningen. Een
fantasierijk verhaal in vrij eenvoudige zinnen, AVI-M5. Deel uit de serie
'Vaantjes', bedoeld voor kinderen die wat moeite hebben met lezen. In een
dyslexie lettertype gedrukt. Vanaf ca. 8 jaar. Isabelle de Ridder
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Makkelijk lezen
2016-47-4226

Oirik • Keihard de kluts(er) kwijt!
Keihard de kluts(er) kwijt! / geschreven en getekend door Oirik. - Eerste druk. Haarlem : Gottmer, 2017. - 204 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - (Dickie en
Giga ; 2)
ISBN 978-90-257-6704-4

*2015-24-3092 (2016/04). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sf
:A
: € 12.99
: 19 / 194

Dickies vriend Giga is al een tijd terug naar zijn thuisplaneet. Dickie verveelt
zich, tot er plots dieren uit het dorp verdwijnen. In de tuin ontdekken Dickie
en zijn zus Valerie een geheimzinnige bunker vol apparatuur. Hun gekke
opa blijkt er meer van te weten. Hij vertelt een ongelooflijk verhaal over
een genenklutser die nieuwe dieren kan bouwen, en die nu door slechte
wormgatwormen gestolen is. Het is aan Dickie en zijn vrienden om de wereld
te redden. In de tekst wordt de lezer veelvuldig direct aangesproken, er zijn
veel dialogen, gekke uitdrukkingen en kreten. Hierdoor heeft het verhaal een
hoog tempo. Soms is het allemaal wat omslachtig met veel details en ietwat
flauwe grapjes, en is de vaart er even uit. Maar dan maakt de vormgeving
van het boek alles goed. Van het spannende omslag en de grappige zwartwitillustraties tot het gebruik van gekke lettertypes: het visuele aspect sluit
naadloos aan bij de springerige tekst. Oirik is het pseudoniem van schrijver en
illustrator Erik Nieuwenhuis. Tweede, los te lezen avontuur, na 'Dickie en Giga
worden keihard aangevallen!'*, over een jongen en zijn beste (ruimte)vriend.
Grappig en spannend avonturenverhaal waarvan de vormgeving kinderen die
niet zo van lezen houden, zal aanspreken. Vanaf ca. 8 jaar. Saskia Kalter

2017-07-4022

Schneider, Stephanie • Flessenpost voor Joost
Flessenpost voor Joost / Stephanie Schneider, Daniela Bunge ; Nederlandse vertaling
[uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2017. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling
van: Wunschpost für Ida. - München : Tulipan Verlag GmbH, ©2016. - Colofon
vermeldt: auteur: Stephanie Schneider en illustraties: Daniela Bunge. - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-5529-909-6

Zie a.i.'s deze week voor het boek
met meelees-cd, het boek met
meeluistercode en voor nog twee delen
in dezelfde uitvoeringen. MLP.
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs
: € 13.75
Volgnummer
: 18 / 210

Als haar moeders vriendin komt logeren, wordt Ieke verliefd op haar zoon
Joost. Al bij de eerste aanblik heeft ze het te pakken. Aanvankelijk weet ze uit
verlegenheid niet hoe ze zich moet gedragen, maar al snel zijn ze fijn samen
aan het spelen bij de beek. Ze bouwen een postkantoor voor flessenpost,
en als Joost weer naar huis is, 'post' ze elke dag een brief. Geen enkele brief
komt aan, maar gelukkig wil mama haar vriendin snel een tegenbezoek
brengen. Het verhaal zoomt vooral in op de gevoelens van Ieke, die wel
erg heftig zijn. Zo gaat ze met haar opa mee naar de dokter omdat ze haar
verliefdheid verwart met ziek zijn. Leesboek uit de serie 'Vaantjes'*, bedoeld
voor leeszwakke kinderen. Met frisse illustraties in zachte tinten met mooie
kleurnuances. AVI-E4. De tekst is gedrukt in een dyslexie lettertype. Vanaf ca.
7 jaar. Ingeborg Hendriks

©2017 NBD Biblion

51

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Makkelijk lezen
2016-47-4022

Schröder, Jette • Lieke viert feest
Lieke viert feest / Jette Schröder ; met tekeningen van ivan & ilia. - Amsterdam :
Uitgeverij Ploegsma, [2017]. - 86 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-216-7718-7

De klas van Lieke doet mee aan de knutselwedstrijd voor Koningsdag. Er
worden mooie paleizen geknutseld passend bij de kinderen die ze maken.
Foto's hiervan worden ingestuurd. Een van de uitgeroepen winnaar(s)
uit de klas blijkt vals te hebben gespeeld. Gelukkig is er een 'eind goed
al goed' voor iedereen. Dit eigentijdse toegankelijke verhaal staat dicht
bij de belevingswereld van de doelgroep. Het is zeer toegankelijk door
het eenvoudige woordgebruik en de korte zinnen. Er is gebruikgemaakt
van meerdere verhaallijnen waardoor het verhaal vaart blijft houden. De
zwart-witillustraties in verschillende formaten zijn gemaakt in verschillende
technieken. Er zijn knutseltips voor een paleis toegevoegd. Gezellig
meisjesboek; dit wordt nog eens benadrukt door de bijbehorende roze
website www.wijzijnvriendinnen.nl. Derde*, los te lezen, deel van een serie
over 'Lieke'. Vanaf ca 8 jaar. Marianne Schoonen

*'Lieke is verliefd', 2015-26-5561
(2015/52). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

2016-47-4080

Heruitgave

Weerwolfbende • Weerwolfbende

MLP.

Weerwolfbende / Paul van Loon ; tekeningen Hugo van Look. - Zevende druk. Amsterdam : Leopold, 2017. - 229 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - (Dolfje
Weerwolfje ; 10). - 1e druk: 2010.
ISBN 978-90-258-7223-6

Er gebeuren vreemde dingen: ineens zijn er veel weerwolven, wordt Dolfje
achtervolgd door een vreemde man die iets van hem wil afpakken en het
ergste is dat Dolfje zich steeds zieker voelt en zelfs bij volle maan geen
weerwolf meer wordt. Dezelfde personen uit de vorige boeken uit de serie
'Dolfje Weerwolfje' komen ook nu weer terug, zoals Noura, opa weerwolf,
Leon, mevrouw Krijtjes en dokter Snijvers. Het verhaal kan gelezen worden
zonder de vorige delen te kennen. Het is een spannend verhaal, geschreven
in een vlotte stijl met korte zinnen die steeds op een nieuwe regel beginnen.
Bevat een groot aantal zwart-wittekeningen, ingekleurd met grijstinten,
die een leuk en aanvullend beeld geven. Door de humoristische voorvallen
en personages is het verhaal nergens te eng of spannend. Griezelen met
een knipoog voor kinderen vanaf ca. 8 jaar, ook geschikt voor iets oudere
kinderen die moeite hebben met lezen. Felix Meijer

©2017 NBD Biblion

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:A
: € 10.99
: J1/J2/
: 19 / 200

: gr
:A
: € 10.00
: MN/
: 17 / 216
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Boekjes met meeleesversie op cd of online
2017-11-0357

Bakker, Sanne de • Wat een slaapfeest!
Wat een slaapfeest! / Sanne de Bakker ; met tekeningen van Saskia Halfmouw. 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2015. - 38 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. (Zoeklicht dyslexie). - Tekst opgemaakt in dyslexie lettertype. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-90-487-2820-6

Lot wordt acht jaar. Ze geeft een slaapfeest voor haar vriendinnen. 's Nachts
horen de meiden gesnif buiten de tent. Het blijkt een jong hertje zonder
moeder te zijn. De meiden besluiten het hertje terug naar de duinen te
brengen. Maar het is buiten wel erg donker en koud. En de meiden moeten
steeds dieper de duinen in... Een avontuurlijk verhaal over vier vriendinnetjes
die een heel bijzonder slaapfeest beleven. Dit is een boekje uit de 'Zoeklicht
Dyslexie'* serie. De serie richt zich op kinderen die moeite hebben met
lezen. Het lettertype is duidelijk en er is veel witruimte, waardoor de
bladspiegel rustig oogt. Belangrijke woorden zijn vet en in kleur afgedrukt.
De zinnen zijn kort en eenvoudig, AVI-E3. Per hoofdstuk is er een vrolijke,
herkenbare, paginagrote kleurenillustratie. Een enkele keer is er ook een
kleine illustratie aan het eind van het hoofdstuk. Voor en achter in het boekje
is er een uitvouwpagina waarop belangrijke woorden staan. De woorden
worden verduidelijkt door een kleine illustratie in kleur. Een leuk, vlot, ietwat
spannend verhaal. Heraanbieding als meeluisterboek met code waarmee
de op AVI-niveau voorgelezen tekst online te beluisteren is. Vanaf ca. 7 jaar.
Linda Adam

Zie a.i.'s deze week voor het boek met
meelees-cd en a.i.'s AVM deze week voor
de losse meelees-cd. MLP.
Niveau/leeftijd : A-E3
Winkelprijs
: € 23.60
Volgnummer
: 22 / 187

2017-11-0358

Bakker, Sanne de • Wat een slaapfeest!
Wat een slaapfeest! / Sanne de Bakker ; met tekeningen van Saskia Halfmouw. 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2015. - 38 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. (Zoeklicht dyslexie). - Tekst opgemaakt in dyslexie lettertype. - Met 2 cd's.
ISBN 978-90-5529-957-7

Lot wordt acht jaar. Ze geeft een slaapfeest voor haar vriendinnen. 's Nachts
horen de meiden gesnif buiten de tent. Het blijkt een jong hertje zonder
moeder te zijn. De meiden besluiten het hertje terug naar de duinen te
brengen. Maar het is buiten wel erg donker en koud. En de meiden moeten
steeds dieper de duinen in... Een avontuurlijk verhaal over vier vriendinnetjes
die een heel bijzonder slaapfeest beleven. Dit is een boekje uit de 'Zoeklicht
Dyslexie'* serie. De serie richt zich op kinderen die moeite hebben met
lezen. Het lettertype is duidelijk en er is veel witruimte, waardoor de
bladspiegel rustig oogt. Belangrijke woorden zijn vet en in kleur afgedrukt.
De zinnen zijn kort en eenvoudig, AVI-E3. Per hoofdstuk is er een vrolijke,
herkenbare, paginagrote kleurenillustratie. Een enkele keer is er ook een
kleine illustratie aan het eind van het hoofdstuk. Voor en achter in het boekje
is er een uitvouwpagina waarop belangrijke woorden staan. De woorden
worden verduidelijkt door een kleine illustratie in kleur. Een leuk, vlot, ietwat
spannend verhaal. Heraanbieding nu met twee meelees-cd's (ca. 75 min.)
waarop het verhaal op AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 7 jaar.
Linda Adam
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Zie a.i.'s deze week voor het
meeluisterboek en a.i.'s AVM deze week
voor de losse meelees-cd's.
Niveau/leeftijd : A-E3
Winkelprijs
: € 26.75
Volgnummer
: 22 / 188
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Boekjes met meeleesversie op cd of online
2017-11-0353

Bartels, Berdie • Saar Sloddervos
Saar Sloddervos / Berdie Bartels ; met tekeningen van Heleen Brulot. - 1e druk. Tilburg : Zwijsen, 2015. - 38 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Zoeklicht
dyslexie). - Tekst opgemaakt in dyslexie lettertype. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-90-487-2824-4

In Saars kamer en kast is het een complete puinhoop. Haar moeder (een
vader speelt geen rol in het boek) noemt haar ‘sloddervos’ en moet haar
steeds letterlijk tot de orde roepen. Niets ligt op de plek waar het behoort
te liggen. Saar is bevriend met Bram, maar die is verhuisd. Zij wil graag dat
hij haar verjaardag mee komt vieren en stuurt hem stiekem een uitnodiging.
Haar moeder mag het natuurlijk niet weten. Saar raakt de brief kwijt. Hoe
moet Bram nu ooit op het verjaardagsfeest komen? Het boekje maakt deel
uit van de serie 'Zoeklicht Dyslexie'*, speciaal ontworpen voor kinderen met
dyslexie of leesproblemen. De zinnen, gedrukt in een speciaal lettertype,
beginnen steeds op een nieuwe regel, AVI-M4. Het tekstniveau is eenvoudig
en er zijn twee uitvouwpagina’s waarop belangrijke woorden uit het verhaal
met tekst en tekening worden uitgelegd. Die woorden staan in kleur
vetgedrukt in het verhaal. Het geheel wordt afgesloten met vijf tips om in
de klas over het verhaal te praten. Op de zeven paginagrote, humoristische
illustraties raakt de lezer wonderwel zelf opgewonden van het kijken naar
de haastige Saar. Heraanbieding als meeluisterboek met code waarmee de
op AVI-niveau voorgelezen tekst online te beluisteren is. Vanaf ca. 8 jaar.
Jos Weinberg

Zie a.i.'s deze week voor het boek met
meelees-cd en a.i.'s AVM deze week voor
de losse meelees-cd. MLP.
Niveau/leeftijd : A-M4
Winkelprijs
: € 23.60
Volgnummer
: 22 / 190

2017-11-0354

Bartels, Berdie • Saar Sloddervos
Saar Sloddervos / Berdie Bartels ; met tekeningen van Heleen Brulot. - 1e druk. Tilburg : Zwijsen, 2015. - 38 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Zoeklicht
dyslexie). - Tekst opgemaakt in dyslexie lettertype. - Met cd.
ISBN 978-90-5529-955-3

In Saars kamer en kast is het een complete puinhoop. Haar moeder (een
vader speelt geen rol in het boek) noemt haar ‘sloddervos’ en moet haar
steeds letterlijk tot de orde roepen. Niets ligt op de plek waar het behoort
te liggen. Saar is bevriend met Bram, maar die is verhuisd. Zij wil graag dat
hij haar verjaardag mee komt vieren en stuurt hem stiekem een uitnodiging.
Haar moeder mag het natuurlijk niet weten. Saar raakt de brief kwijt. Hoe
moet Bram nu ooit op het verjaardagsfeest komen? Het boekje maakt deel
uit van de serie 'Zoeklicht Dyslexie'*, speciaal ontworpen voor kinderen met
dyslexie of leesproblemen. De zinnen, gedrukt in een speciaal lettertype,
beginnen steeds op een nieuwe regel, AVI-M4. Het tekstniveau is eenvoudig
en er zijn twee uitvouwpagina’s waarop belangrijke woorden uit het verhaal
met tekst en tekening worden uitgelegd. Die woorden staan in kleur
vetgedrukt in het verhaal. Het geheel wordt afgesloten met vijf tips om in
de klas over het verhaal te praten. Op de zeven paginagrote, humoristische
illustraties raakt de lezer wonderwel zelf opgewonden van het kijken naar de
haastige Saar. Heraanbieding nu metmeelees-cd (ca. 65 min.) waarop het
verhaal op AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 8 jaar. Jos Weinberg

©2017 NBD Biblion

Zie a.i.'s deze week voor het
meeluisterboek en a.i.'s AVM deze week
voor de losse meelees-cd's. MLP.
Niveau/leeftijd : A-M4
Winkelprijs
: € 23.75
Volgnummer
: 22 / 191
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Boekjes met meeleesversie op cd of online
2017-07-4027

Heinlein, Sylvia • Sammie en de prutsen
Sammie en de prutsen / Sylvia Heinlein, Sabine Wiemers ; Nederlandse vertaling [uit
het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe,
2017. - 42 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Die
Murksler Sammy und die Minimonster. - Berlin : Tulipan Verlag, ©2016. - Colofon
vermeldt: auteur: Sylvia Heinlein en illustraties: Sabine Wiemers. - Tekst opgemaakt in
een dyslexie lettertype. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-90-5529-951-5

Zie a.i.'s deze week voor het losse boek,
het boek met meelees-cd en voor nog
twee delen in dezelfde uitvoeringen.
MLP.
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs
: € 25.35
Volgnummer
: 18 / 190

Sammie gelooft in prutsen. Prutsen zijn kleine, vliegensvlugge monstertjes
die o.a. vlekken maken, schriften kreuken of spullen kwijt maken. Sammie ziet
ze geregeld, maar zijn zus Anna gelooft er niet in. Zou Anna wel geloven in
het bestaan van prutsen als ze haar spullen kwijt zou raken? Leuk leesboek
op AVI-E4, met een verhaal dat spanning en humor bevat. De tekst is vrij
groot gedrukt in een dyslexievriendelijk lettertype. De bladspiegel oogt rustig,
ondanks de kleurrijke illustraties. De pagina’s waarop de prutsen worden
geïntroduceerd, zien er anders uit: de tekst is neergezet in een afwijkend
lettertype en over een gekleurde achtergrond geplaatst. De stevige uitgave
op A5-formaat is onderdeel van de serie ‘Vaantjes’*, geschikt voor kinderen
die lezen lastig vinden. Met een code die in het boek te vinden is, kan er
ingelogd worden op een bijbehorende site waarop het goed gearticuleerde
verhaal in laag tempo te beluisteren is. Op die manier wordt het lezen extra
leuk en makkelijk. Vanaf ca. 7 jaar. S. Mulders

2017-07-4028

Heinlein, Sylvia • Sammie en de prutsen
Sammie en de prutsen / Sylvia Heinlein, Sabine Wiemers ; Nederlandse vertaling [uit
het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe,
2017. - 42 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Die
Murksler Sammy und die Minimonster. - Berlin : Tulipan Verlag, ©2016. - Colofon
vermeldt: auteur: Sylvia Heinlein en illustraties: Sabine Wiemers. - Tekst opgemaakt in
een dyslexie lettertype. - Met 1 cd.
ISBN 978-90-5529-917-1

Zie a.i.'s deze week voor het losse boek,
het boek met meeluistercode en voor
nog twee delen in dezelfde uitvoeringen.
MLP.
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs
: € 25.50
Volgnummer
: 18 / 191

Sammie gelooft in prutsen. Prutsen zijn kleine, vliegensvlugge monstertjes
die o.a. vlekken maken, schriften kreuken of spullen kwijt maken. Sammie ziet
ze geregeld, maar zijn zus Anna gelooft er niet in. Zou Anna wel geloven in
het bestaan van prutsen als ze haar spullen kwijt zou raken? Leuk leesboek
op AVI-E4, met een verhaal dat spanning en humor bevat. De tekst is vrij
groot gedrukt in een dyslexievriendelijk lettertype. De bladspiegel oogt rustig,
ondanks de kleurrijke illustraties. De pagina’s waarop de prutsen worden
geïntroduceerd, zien er anders uit: de tekst is neergezet in een afwijkend
lettertype en over een gekleurde achtergrond geplaatst. De stevige uitgave
op A5-formaat is onderdeel van de serie ‘Vaantjes’*, geschikt voor kinderen
die lezen lastig vinden. Met meelees-cd (ca. 35 min.) waarop het verhaal op
AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 7 jaar. S. Mulders
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Boekjes met meeleesversie op cd of online
2017-07-4031

Muszynski, Eva • Cowboy Klaas en Cactus Kras
Cowboy Klaas en Cactus Kras / Eva Muszynski, Karsten Teich ; Nederlandse vertaling
[uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2017. - 37 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling
van: Cowboy Klaus und Kaktus Krause. - München : Tulipan Verlag GmbH, ©2016.
- Colofon vermeldt: auteur: Eva Muszynski en illustraties: Karsten Teich. - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-90-5529-953-9

Zie a.i.'s deze week voor het losse boek,
het boek met meelees-cd en voor nog
twee delen in dezelfde uitvoeringen.
MLP.
Niveau/leeftijd : A-M5
Winkelprijs
: € 25.35
Volgnummer
: 18 / 204

Nieuw deeltje in de serie over cowboy Klaas die met varken Lies en koe
Roosje in het Wilde Westen woont. Deze keer moet hij het cactusbos scheren.
Daar ziet hij tegenop want in het bos staat ook Cactus Kras, de vervelendste
cactus van allemaal. Met tegenzin begint hij aan zijn klus. Maar wie zit daar
vast in het cactusbos? Het is kapper Dennie. Hij is op zoek naar een vogel,
de renkoekoek. Die heeft hij nodig om slangen mee te melken. Klaas besluit
Dennie te helpen. Uiteindelijk vinden ze de vogel in de top van Cactus Kras.
Dennie ziet geen gevaar en scheert, knipt en kamt de cactus om bij de vogel
te komen. Ondertussen vangt Klaas de renkoekoek. Zo helpen de twee elkaar.
Klaas is dik tevreden want cactus Kras is voor altijd van zijn stekeligheid
af. Op iedere spread een of meerdere kleurrijke grappige tekeningen. Een
fantasierijk verhaal in vrij eenvoudige zinnen, AVI-M5. Deel uit de serie
'Vaantjes', bedoeld voor kinderen die wat moeite hebben met lezen. In een
dyslexie lettertype gedrukt. Met meelees-code om via de site het verhaal te
laten voorlezen. Vanaf ca. 8 jaar. Isabelle de Ridder

2017-07-4032

Muszynski, Eva • Cowboy Klaas en Cactus Kras
Cowboy Klaas en Cactus Kras / Eva Muszynski, Karsten Teich ; Nederlandse vertaling
[uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2017. - 37 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling
van: Cowboy Klaus und Kaktus Krause. - München : Tulipan Verlag GmbH, ©2016.
- Colofon vermeldt: auteur: Eva Muszynski en illustraties: Karsten Teich. - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype. - Met CD.
ISBN 978-90-5529-918-8

Zie a.i.'s deze week voor het losse boek,
het boek met meeluistercode en voor
nog twee delen in dezelfde uitvoeringen.
MLP.
Niveau/leeftijd : A-M5
Winkelprijs
: € 25.50
Volgnummer
: 18 / 205

Nieuw deeltje in de serie over cowboy Klaas die met varken Lies en koe
Roosje in het Wilde Westen woont. Deze keer moet hij het cactusbos scheren.
Daar ziet hij tegenop want in het bos staat ook Cactus Kras, de vervelendste
cactus van allemaal. Met tegenzin begint hij aan zijn klus. Maar wie zit daar
vast in het cactusbos? Het is kapper Dennie. Hij is op zoek naar een vogel,
de renkoekoek. Die heeft hij nodig om slangen mee te melken. Klaas besluit
Dennie te helpen. Uiteindelijk vinden ze de vogel in de top van Cactus Kras.
Dennie ziet geen gevaar en scheert, knipt en kamt de cactus om bij de vogel
te komen. Ondertussen vangt Klaas de renkoekoek. Zo helpen de twee elkaar.
Klaas is dik tevreden want cactus Kras is voor altijd van zijn stekeligheid
af. Op iedere spread een of meerdere kleurrijke grappige tekeningen. Een
fantasierijk verhaal in vrij eenvoudige zinnen, AVI-M5. Deel uit de serie
'Vaantjes', bedoeld voor kinderen die wat moeite hebben met lezen. De tekst
is gedrukt in een dyslexie lettertype. Met meelees-cd waarop het verhaal op
AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 8 jaar. Isabelle de Ridder
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Boekjes met meeleesversie op cd of online
2017-07-4023

Schneider, Stephanie • Flessenpost voor Joost
Flessenpost voor Joost / Stephanie Schneider, Daniela Bunge ; Nederlandse vertaling
[uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2017. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling
van: Wunschpost für Ida. - München : Tulipan Verlag GmbH, ©2016. - Colofon
vermeldt: auteur: Stephanie Schneider en illustraties: Daniela Bunge. - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-90-5529-952-2

Zie a.i.'s deze week voor het losse boek,
het boek met meelees-cd en voor nog
twee delen in dezelfde uitvoeringen.
MLP.
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs
: € 25.35
Volgnummer
: 18 / 211

Als haar moeders vriendin komt logeren, wordt Ieke verliefd op haar zoon
Joost. Al bij de eerste aanblik heeft ze het te pakken. Aanvankelijk weet
ze uit verlegenheid niet hoe ze zich moet gedragen, maar al snel zijn ze
fijn samen aan het spelen bij de beek. Ze bouwen een postkantoor voor
flessenpost, en als Joost weer naar huis is, 'post' ze elke dag een brief. Geen
enkele brief komt aan, maar gelukkig wil mama haar vriendin snel een
tegenbezoek brengen. Het verhaal zoomt vooral in op de gevoelens van
Ieke, die wel erg heftig zijn. Zo gaat ze met haar opa mee naar de dokter
omdat ze haar verliefdheid verwart met ziek zijn. Meeluisterboek uit de serie
'Vaantjes'*, bedoeld voor leeszwakke kinderen. Met de code uit het boek
kunnen kinderen tijdens het lezen het verhaal beluisteren op een speciale
site. Het verhaal wordt voorgelezen op spreektempo, zodat kinderen tijdens
het lezen auditieve ondersteuning krijgen. Met frisse illustraties in zachte
tinten met mooie kleurnuances. AVI-E4. De tekst is gedrukt in een dyslexie
lettertype. Vanaf ca. 7 jaar. Ingeborg Hendriks

2017-07-4024

Schneider, Stephanie • Flessenpost voor Joost
Flessenpost voor Joost / Stephanie Schneider, Daniela Bunge ; Nederlandse vertaling
[uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2017. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling
van: Wunschpost für Ida. - München : Tulipan Verlag GmbH, ©2016. - Colofon
vermeldt: auteur: Stephanie Schneider en illustraties: Daniela Bunge. - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype. - Met CD.
ISBN 978-90-5529-916-4

Zie a.i.'s deze week voor het losse boek,
het boek met meeluistercode en voor
nog twee delen in dezelfde uitvoeringen.
MLP.
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs
: € 25.50
Volgnummer
: 18 / 212

Als haar moeders vriendin komt logeren, wordt Ieke verliefd op haar zoon
Joost. Al bij de eerste aanblik heeft ze het te pakken. Aanvankelijk weet ze uit
verlegenheid niet hoe ze zich moet gedragen, maar al snel zijn ze fijn samen
aan het spelen bij de beek. Ze bouwen een postkantoor voor flessenpost,
en als Joost weer naar huis is, 'post' ze elke dag een brief. Geen enkele brief
komt aan, maar gelukkig wil mama haar vriendin snel een tegenbezoek
brengen. Het verhaal zoomt vooral in op de gevoelens van Ieke, die wel
erg heftig zijn. Zo gaat ze met haar opa mee naar de dokter omdat ze haar
verliefdheid verwart met ziek zijn. Leesboek uit de serie 'Vaantjes'*.Met
frisse illustraties in zachte tinten met mooie kleurnuances. AVI-E4. De tekst
is gedrukt in een dyslexie lettertype. Met meelees-cd waarop het verhaal op
AVI-niveau wordt voorgelezen. Vanaf ca. 7 jaar. Ingeborg Hendriks
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Boekjes met meeleesversie op cd of online
2017-11-0344

Spronsen, Elisa van • Speeltuin van de aapjes
Speeltuin van de aapjes / Elisa van Spronsen ; met tekeningen van Barbara Mulderink.
- 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2015. - 38 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. (Zoeklicht dyslexie). - Tekst opgemaakt in dyslexie lettertype. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-90-487-2819-0

Wanneer de vader van Tijm in de krant leest dat er in het oerwoud een
speeltuin voor apen is ontdekt, gaan ze samen op ontdekkingsreis. Zouden ze
echt een apenspeeltuin vinden? Een boekje in de serie 'Zoeklicht dyslexie'*,
voor kinderen die problemen met leren lezen hebben. Het is gedrukt in een
speciaal lettertype, in een ruime bladspiegel met korte eenvoudige zinnen
die steeds op een nieuwe regel beginnen, AVI-E3. Sommige woorden zijn in
kleur afgedrukt. Deze zijn ook op de twee uitklappagina’s afgedrukt met een
bijpassende tekening. De kleurige illustraties geven een mooi aanvullend
beeld bij het verhaal. Het verhaal is wat ongeloofwaardig: het gaat over een
weekje vakantie, reizen met de trein, vliegtuig en boot en dan dwalen in
het oerwoud, op blote voeten. Heraanbieding als meeluisterboek met code
waarmee de op AVI-niveau voorgelezen tekst online te beluisteren is. Voor
kinderen vanaf ca. 7 jaar. Felix Meijer

Zie a.i.'s deze week voor het boek met
meelees-cd en a.i.'s AVM deze week voor
de losse meelees-cd. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
: A-E3
: € 23.60
: 22 / 235

2017-11-0346

Spronsen, Elisa van • Speeltuin van de aapjes
Speeltuin van de aapjes / Elisa van Spronsen ; met tekeningen van Barbara Mulderink.
- 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2015. - 38 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. (Zoeklicht dyslexie). - Tekst opgemaakt in dyslexie lettertype. - Met 2 cd's.
ISBN 978-90-5529-956-0

Wanneer de vader van Tijm in de krant leest dat er in het oerwoud een
speeltuin voor apen is ontdekt, gaan ze samen op ontdekkingsreis. Zouden
ze echt een apenspeeltuin vinden? Een boekje in de serie 'Zoeklicht dyslexie',
voor kinderen die problemen met leren lezen hebben. Het is gedrukt in een
speciaal lettertype, in een ruime bladspiegel met korte eenvoudige zinnen
die steeds op een nieuwe regel beginnen, AVI-E3. Sommige woorden zijn in
kleur afgedrukt. Deze zijn ook op de twee uitklappagina’s afgedrukt met een
bijpassende tekening. De kleurige illustraties geven een mooi aanvullend
beeld bij het verhaal. Het verhaal is wat ongeloofwaardig: het gaat over een
weekje vakantie, reizen met de trein, vliegtuig en boot en dan dwalen in het
oerwoud, op blote voeten. Heraanbieding nu met twee meelees-cd's (ca. 80
min.) waarop het verhaal op AVI-niveau wordt voorgelezen.Voor kinderen
vanaf ca. 7 jaar. Felix Meijer
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Zie a.i.'s deze week voor het
meeluisterboek en a.i.'s AVM deze week
voor de losse meelees-cd's. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
: A-E3
: € 26.75
: 22 / 236
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Boekjes met meeleesversie op cd of online
2015-11-0699

Winkler, Henry • Daar is Daan
Daar is Daan / New York Times bestsellerauteurs Henry Winkler & Lin Oliver ;
gei͏̈llustreerd door Scott Garrett ; vertaling [uit het Engels] Roxanne van den Bosch. Eerste druk. - Amsterdam : Rubinstein, 2017. - 122 pagina's : zwart-wit illustraties ;
20 cm + cd. - Vertaling van: Here's Hank : bookmarks are people too! - New York :
GROSSET & DUNLAP, ©2014. - Ondertitel op omslag: Boekenleggers zijn ook mensen!.
- Op omslag: Verhaal voorgelezen door Job Schuring. - Tekst opgemaakt in een dyslexie
lettertype.
ISBN 978-90-476-1936-9

In dyslexielettertype. Met cd. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:A
: € 12.95
: 15 / 227

Als de juf op school vertelt dat de klas een toneelstuk gaat opvoeren,
breekt het zweet uit bij Daan (ik-figuur). Lezen is niet zijn sterkste kant,
hoe kan hij ooit zijn rol leren? Gelukkig heeft hij in Frank een goede vriend
en is het nieuwe klasgenootje Ashley ook een aanwinst. Samen kunnen
ze het gepest van Nick wel aan. Maar of het ook goed komt met Daan als
toneelspeler? In twaalf korte hoofdstukken wordt een simpel verhaal verteld
over leesproblemen, getreiter, vriendschap en humor. Het laat zien dat
iedereen zijn eigen talenten heeft. Moeilijke woorden zoals ‘yogadocent’
en ‘delicatessenzaak’ worden niet vermeden, maar de tekst is gezet in het
dyslexielettertype en brengt het herkenbare onderwerp op die manier dicht
bij kinderen voor wie lezen geen gesneden koek is. Sommige hoofdstukken
bestaan uit lijstjes die Daan maakt. Het verhaal is ruim geïllustreerd met
cartooneske zwart-witillustraties. Op de bijgevoegde cd is het boek in vrij
hoog tempo voorgelezen. Eerste deel van de serie 'Daar is Daan'. Vanaf ca. 7
jaar. Elizabeth Kooman
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Samenleesboeken
2016-46-3865

Lefebure, Li • Naar de verre vlakte
Naar de verre vlakte : samen leren lezen met Raaf en Papegaai / Li Lefébure & Jenny
Bakker. - [Amsterdam] : Clavis, [2017]. - 29 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 27 cm. - Tekst: Li Lefébure ; illustraties: Jenny Bakker. - Op omslag: Met 3
leesniveaus.
ISBN 978-90-448-2957-0

*2015-26-5430 (2016/30).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
:A
: € 14.95
: 18 / 198

Raaf en Papegaai vliegen naar Australië en vinden een jong diertje dat haar
moeder kwijt is. Op hun zoektocht ontmoeten Raaf en Papegaai een emoe,
een vogelbekdier, een wombat, een reuzenkoeskoes... Een kangoeroe wil
helpen zoeken. Gelukkig wordt de mama van de kleine koala – want dat is het
diertje – uiteindelijk gevonden. Verhaal (en weetjes) met tekstblokken in drie
leesniveaus (gedrukt in aangepaste lettertypes): een jaar leesonderwijs, twee
jaar leesonderwijs en drie jaar leesonderwijs. Mooie illustraties in stemmige
kleuren over dubbele bladzijden laten de dieren zien. Zo kan een beginnende
lezer samen met meer ervaren lezers het boek lezen en over de interessante
inhoud praten. Achter in het boek staan vijf quizvragen, en nog andere
weetjes over dieren in Australië. De achterste schutbladen bevatten een
wereldkaart. In dezelfde opzet verscheen o.a. 'Naar het dak van de wereld :
samen leren lezen met Raaf en Papegaai'*. Aantrekkelijk samenleesboek voor
(beginnende) lezers vanaf ca. 6 jaar. Virgi Smits-Beuken

2016-45-2714

Reichenstetter, Friederun • Je bent mijn beste vriend, kleine
dolfijn
Je bent mijn beste vriend, kleine dolfijn / Friederun Reichenstetter ; omslag en
illustraties: Sonja Egger ; vertaling [uit het Duits]: Ingrid Buthod-Girard ; redactie en
productie: Vitataal. - Utrecht : Veltman Uitgevers, [2017]. - 55 pagina's : gekleurde
illustraties ; 25 cm. - Vertaling van: Du bist mein bester Freund, kleiner Delfin. Würzburg : Arena Verlag GmbH, 2009. - Omslag vermeldt: samenlezen groep 3-4.
ISBN 978-90-483-1426-3

Samenleesboek
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
:A
: € 12.50
: 22 / 226

Luuk (7) is dol op water en op alle dieren die erin leven. En in tegenstelling
tot zijn zus Lisa (9), grote broer Tom en zijn vader, heeft hij een hekel aan
fietsen en sporten. Gelukkig gaat de familie dit jaar vakantievieren aan zee,
in een tent. Als er op een dag een dolfijn op het strand aanspoelt, weet de
familie die weer in dieper water te krijgen. Wanneer later Luuk en Lisa in
groot gevaar zijn, schiet het dier hén te hulp! Dit samenleesboek is een
spannend vakantieverhaal voor kinderen die nog niet zo lang lezen en een
ervaren lezer, die om de beurt twee bladzijden vetgedrukte schreefloze tekst
respectievelijk twee bladzijden in een veel kleiner lettertype lezen. Achter
in het boek bevinden zich een zoekplaat, de oplossingen van de vragen die
tussen de teksten staan, en extra info over dolfijnen. De vele vrolijk gekleurde
tekeningen geven de vakantiesfeer en de verhaallijn goed weer, en bevatten
veel grappige extra details. De teksten zijn op vrijwel alle pagina's omgeven
door een lichtblauwe rand vol zeediertjes, zeeplanten en luchtbelletjes. Vanaf
ca. 7 jaar. Virgi Smits-Beuken
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Voorleesboeken
2016-25-2965

De Cock, Michael • Morgen is een ander land
Morgen is een ander land / Michael De Cock &Trui Chielens. - Amsterdam : Em.
Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2017. - 50 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 25 cm. - Tekst Michael De Cock, illustraties Trui Chielens. - Uitgave
is gebaseerd op Kamyon, een theatervoorstelling van Michael De Cock en Rudi
Genbrugge.
ISBN 978-90-451-1991-5

Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 17.50
Volgnummer
: 15 / 176

Een meisje – haar leeftijd wordt niet genoemd, maar ze zal ongeveer negen
jaar zijn – vertelt in de ik-vorm over de vlucht met haar moeder uit hun
woonplaats, die vernietigd is door bombardementen. Haar zusje is om het
leven gekomen; haar vader reist alleen. In een vrachtauto, verscholen achter
een paard, wacht ze in stilte op het einde van de lange reis, die ze vergelijkt
met een reis door de ruimte. Ze weet niet op welke planeet haar reis zal
eindigen en wanneer. Dit indringende verhaal over vluchtelingen is voorzien
van sfeervolle illustraties, die het wat dromerige karakter onderstrepen. Ook
in de illustraties wisselen realiteit en fantasie elkaar af. Het boek nodigt uit
na te denken en te praten over vluchtelingen: over de reden van de vlucht,
de impact en het toekomstperspectief. Het verhaal is een bewerking van de
theatervoorstelling ‘Kamyon’, die door Europa reist. Het zal het best tot zijn
recht komen onder begeleiding van een volwassene. Geen eenvoudige, maar
zeer bruikbare uitgave om basisschoolkinderen bij dit belangrijke onderwerp
te betrekken. Vanaf ca. 8 jaar. W. van der Pennen-Schleicher

2016-46-3835

Rombaut, Eef • Vriend
Vriend : gezocht - verloren - gevonden / Eef Rombaut & Emma Thyssen. - Kalmthout :
Van Halewyck, januari 2017. - 86 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 26
cm. - Tekst: Eef Rombaut ; illustraties & vormgeving: Emma Thyssen.
ISBN 978-94-613-1634-9

*2011-33-0271 (2011/48).
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 19.99
Volgnummer
: 20 / 195

Dino heeft geen vrienden en daarom past hij zich aan: hij koopt blauwe
sneakers die alle konijnen dragen, een rugzak van de flamingogroep, enz.
Toch krijgt hij er geen vrienden door. Tot hij Kikker ontmoet die ook alleen is.
Als Dino verliefd wordt op Bambi, laat hij Kikker in de steek. Bambi daagt Dino
uit om Kikker te pesten. Daarin gaat zij heel ver en Dino ook. Toch blijkt Kikker
Dino te helpen op een belangrijk moment en wordt de vriendschap weer
hersteld. Dit vierkante prentenboek over het thema vriendschap is verdeeld
in drie delen: Gezocht, Verloren en Gevonden. De grote tekeningen in een
wat absurdistisch aandoende, stripachtige stijl zijn met dikke zwarte lijnen
opgezet en de figuren ingekleurd met opvallende kleuren, tegen een witte
achtergrond. Het zijn (aangeklede) dieren; Bambi is getekend als half ree, half
mens. De tekst staat in vette hoofdletters in korte regels naast de illustraties.
Het taalgebruik is heel direct en in spreektaal met hier en daar opvallend
Vlaams woordgebruik. Het pesten neemt een bijna gewelddadige richting
wanneer Dino Kikker op moet blazen. Daardoor het beste onder begeleiding
te gebruiken rond thema’s vriendschap en pesten met kinderen vanaf ca. 6
jaar. Het duo maakte meerdere prentenboeken, o.a. ‘Hart : gezocht, verloren,
gevonden’*. Drs. A. ten Bruggencate
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Engelse boeken
2017-11-0806

Adams, Georgie • The three little astronauts
The three little astronauts / Georgie Adams ; illustrated by Emily Bolam. - London :
Orion Children's Books, 2016. - 61 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Early
reader. Red)
ISBN 978-1444016260

Rikki, Leo en Jenna zijn drie astronauten, die eerst een rondleiding geven in
hun ruimteschip. Ze runnen en besturen het ruimtevaartuig zelf. Als ze op een
dag de verkeerde kant op gaan, raken ze in de problemen. Ze storten neer en
belanden op aarde. Vlot verhaal verdeeld over vijf hoofdstukken ('Chapter 1'
enz.). De tekst staat vol met dialogen en de vele bijgaande illustraties, ook
over dubbele bladzijden, sluiten goed bij de tekst aan. Dankzij de kleurrijke
en vrolijke illustraties, het eenvoudige taalgebruik en het goed leesbare
lettertype is het een aantrekkelijk en duidelijk geheel. Dit boekje maakt deel
uit van de serie 'Early reader. Red'*, een tussenstap van prentenboek naar
leesboek. Het onderwerp zal zeker ook jongens aanspreken. Voor Engelstalige
kinderen zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar, Nederlandse kinderen die Engels
krijgen op de basisschool zullen het ook al snel zelf kunnen lezen. Vanaf ca. 8
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit de serie 'Early Reader'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:A
: € 7.95
: 21 / 249

2017-11-1051

Burnell, Cerrie • Harper and the Circus of Dreams
Harper and the Circus of Dreams / Cerrie Burnell ; illustrated by Laura Ellen Anderson. London : Scholastic, 2016. - 232 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1407166070

Harper heeft een magische rode paraplu waarmee ze kan vliegen. Ze trekt
op avontuur met haar kat en haar vrienden Liesel, Ferdie en Nate, een blinde
jongen met een wolf als begeleider. Samen komen ze op het spoor van een
Dromencircus dat met de wind door de lucht zweeft. Wanneer de bijzondere
muziek en de circusacts Harper vertrouwd voorkomen, ontdekken ze meer
over haar mysterieuze verleden. De auteur creëert een wonderlijk universum
met sfeervolle, imaginaire locaties. In dit boek zit ook het eerste hoofdstuk
uit het vorige boek over Harper: ‘Harper and the Scarlet Umbrella’*, dat in
het Nederlands is vertaald als ‘Juune en het rode pluutje’. Daarnaast bevat
het een korter verhaal waarin de kinderen problemen met een zeefestival
in Meeuwenstad oplossen. Telkens is er een gelijkaardig scenario waarin
de vrienden, dankzij hun muziek, een moeilijke situatie rechtzetten. De
bladspiegel is luchtig, met een groot letterkorps, talrijke zwart-witillustraties
en speelse sterretjes alom. Ontspannende lectuur, ook voor Nederlandstalige
kinderen die al vlug Engels leren. Vanaf ca. 8 jaar. Ria de Schepper
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*zie a.i.'s deze week.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:A
: € 9.95
: 22 / 271
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6-9 jaar Engelse boeken
2017-11-1050

Burnell, Cerrie • Harper and the scarlet umbrella
Harper and the scarlet umbrella / Cerrie Burnell ; illustrated by Laura Ellen Anderson. London : Scholastic, 2016. - 121 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1407162171

In Wolkenstad verdwijnen alle katten uit het flatgebouw waar Harper woont.
Samen met haar vrienden Ferdie, Liesel en de blinde Nate, met zijn wolf
als trouwe begeleider, gaan ze op pad. Een dolle dirigent blijkt de katten
in zijn macht te hebben. De kinderen proberen de man te slim af te zijn,
met behulp van Harpers Rode Paraplu, een paraplu met toverkrachten. Dit
is een fantasierijk en avontuurlijk verhaal waarin vriendschap vooropstaat.
Er is een grote diversiteit in de personages en elk van hen heeft zijn eigen
capaciteiten. Harper is net als haar kat Midnight heel muzikaal begaafd en
die gave komt hen goed van pas. Muziek speelt een belangrijke rol in de
dromerige en magische afwikkeling van het verhaal. Dit is een vlot leesbaar
boek met een ruime lay-out. Naast de talrijke, zwierige zwart-wittekeningen
lopen er ook speelse kattenpootjes verspreid over de bladzijden. Dit is
het eerste deel van een serie rond Harper en haar magische paraplu.
Ontspannende lectuur voor kinderen vanaf ca. 8 jaar, ook leuk voor iets
oudere Nederlandstalige kinderen die al enkele jaren Engels hebben.
Mede naar gegevens van Ria de Schepper

In het Nederlands vertaald als 'Juune
en het rode pluutje', 2016-28-0655
(2017/13). Zie a.i.'s deze week voor een
tweede boekje over Harper.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:A
: € 9.95
: 22 / 272

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:A
: € 11.95
: 22 / 276

2017-11-1040

Nicholls, Sally • Billy Button
Billy Button : telegram boy / Sally Nicholls ; illustrated by Sheena Dempsey. Edinburgh : Barrington Stoke, 2016. - 90 pagina's : gekleurde illustraties ; 17 cm. (Little Gems). - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-1-78112-532-8

De jonge Billy Button woont met zijn ouders boven een winkel. In de
winkel is een klein postkantoor waar meneer Button werkt. Op een dag
kan de telegrambezorger niet werken en biedt Billy aan om in zijn plaats
de telegrammen in de buurt te bezorgen. Billy is in zijn nopjes als het
van zijn vader mag, maar hij vindt het erg spannend wanneer hij bij de
strenge meneer Grundle een telegram moet bezorgen. Het telegram zorgt
er echter voor dat meneer Grundle blij wordt. Het maakt Billy en zijn ouders
nieuwsgierig naar de mysterieuze afzender Alice. Het verhaal heeft een
simpele rode draad en is gemakkelijk te begrijpen door de korte zinnen en
het simpele taalgebruik. De tekst is opgedeeld in paragrafen en losstaande
zinnen waardoor de opmaak overzichtelijk is. De tekeningen (één op iedere
spread) zijn niet gedetailleerd maar laten meer zien dan wat er in de tekst
beschreven wordt. De gebruikte kleuren zijn zacht en voorkomt dat het
druk oogt. Geschikt voor basisschoolkinderen die al wat Engels kunnen
lezen, maar waarvoor een lang verhaal nog te moeilijk is. Vanaf ca. 7 jaar.
Angelique Peters
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Serie Early reader
2017-11-0801

Brown, James • Archie and George and the new bikes
Archie and George and the new bikes / written and illustrated by James Brown. London : Orion Children's Books, 2016. - 59 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. (Early reader. Red)
ISBN 978-1444015294

Archie en George zijn een tweeling. Ze zien er hetzelfde uit, maar zijn toch
heel verschillend. Zo houdt Archie van voetbal en hardlopen en George van
tekenen en lezen. Als opa en oma als cadeautje een nieuwe fiets meenemen,
is George er niet zo blij mee. Maar waarom eigenlijk niet? Deel uit de reeks
'Early reader. Red'*, een tussenstap van prentenboek naar leesboek. Vlot
verhaal in zeven hoofdstukken ('Chapter 1' enz.) met niet al te veel tekst in
korte zinnen, veel dialogen en een grote letter. Op kleurrijke illustraties in o.a.
krijt zijn de emoties vrij goed van de gezichten af te lezen. Voor Engelstalige
kinderen zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar, Nederlandse kinderen die Engels
krijgen op de basisschool zullen het ook al snel zelf kunnen lezen. Vanaf ca. 8
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit de reeks 'Early reader. Red'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:A
: € 7.95
: 20 / 240

2017-11-0798

Burgess, Claire • Lottie and Dottie grow pumpkins
Lottie and Dottie grow pumpkins / by Claire Burgess ; illustrated by Marijke van
Veldhoven. - London : Orion Children's Books, 2016. - 61 pagina's : gekleurde
illustraties ; 20 cm. - (Early reader. Blue)
ISBN 978-1444014716

De zusjes Lottie en Dottie willen, geïnspireerd door het sprookje Assepoester,
pompoenen kweken. Lottie en Dottie mogen zonnebloemzaadjes kopen. Thuis
stoppen ze de zaadjes in potjes met aarde en geven ze water. Lottie en Dottie
zorgen goed voor hun plantjes. Ze hopen op veel en grote pompoenen, want
daar kunnen ze soep van maken en gebruiken voor Halloween. Dit boekje uit
de reeks 'Early reader. Blue'* is bedoeld om samen met ouders te lezen. Op
die manier wordt een vrij natuurlijke overgang gecreërd tussen het voorlezen
van prentenboeken en het zelf leren lezen. In dit boekje wordt verhalend en
overzichtelijk uitgelegd hoe pompoenen worden gezaaid en hoe ze groeien.
De vrolijke tekeningen in kleur ondersteunen de verschillende fasen van de
pompoen. Achterin staan nog enige tips voor het kweken van pompoenen. De
tekst en de gebeurtenissen sluiten aan bij de leeftijd van de doelgroep. Eerder
verscheen over de zusjes 'Lottie and Dottie sow carrots' (2014) en 'Lottie and
Dottie sow sunflowers' (2015)**. Voor Engelstalige kinderen vanaf ca. 7 jaar
en voor Nederlandstalige kinderen vanaf ca. 8 jaar, wanneer ze al vroeg in
aanraking komen met de Engelse taal. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit de serie 'Early Reader'.
**2014-19-2799 (2014/47),
2015-29-1946 (2015/41).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:A
: € 7.95
: 21 / 250
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Serie Early reader
2017-11-0797

Chapman, Linda • Mr Monkey plays football
Mr Monkey plays football / Linda Chapman ; illustrated by Sam Hearn. - London : Orion
Children's Books, 2016. - 62 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Early reader.
Red)
ISBN 978-1444015546

Het liefste dat Jack doet, is voetballen. Helaas is hij nog te jong voor het
schoolteam. Misschien kan de aap Mr Monkey hem met zijn magie helpen?
Deel uit de reeks 'Early reader. Red'*, een tussenstap van prentenboek naar
leesboek. Vlot verhaal in zes hoofdstukken met niet al te veel tekst in meestal
vrij korte zinnen, dialogen en kleurrijke illustraties. Er is een grote letter
gebruikt. Het boekje is vooral een aanrader voor kinderen die van voetbal
houden. Voor Engelstalige kinderen zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar, Nederlandse
kinderen die Engels krijgen op de basisschool zullen het ook al snel zelf
kunnen lezen. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit de reeks 'Early reader. Red'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sr
:A
: € 7.95
: 20 / 241

2017-11-0796

Cole, Stephen • Monstar and the haunted house

*zie a.i.'s deze week voor nog zes
delen uit de reeks 'Early reader.
Monstar and the haunted house / Steve Cole ; illustrated by Pete Williamson. - London : Red'. **2014-23-4488, 2014-19-2798
Orion Children's Books, 2016. - 62 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Early
(2014/47).
reader. Red)
Genre
: enge gr
ISBN 978-1444014679

Jon en Jen hebben een bijzonder huisdier: Monstar, een wezen uitgevonden
door hun ouders, want die zijn uitvinders. Monstar en de familie bezoeken
een kasteel waar het spookt. Als er inderdaad een spook verschijnt,
ontdekt Monstar dat het toch minder eng is dan hij eerst dacht. Deel
uit de reeks 'Early reader. Red'*, een tussenstap van prentenboek naar
leesboek. Humoristisch verhaal met niet al te veel tekst in korte zinnen en
gedetailleerde kleurrijke en grappige illustraties. Over Monstar verschenen
meerdere boekjes, o.a. 'Monstar the superhero' en 'Monstar finds a home'*.
Voor Engelstalige kinderen zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar, Nederlandse
kinderen die Engels krijgen op de basisschool zullen het ook al snel zelf
kunnen lezen. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie
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Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 7.95
Volgnummer
: 20 / 242
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Serie Early reader
2017-11-0795

Earle, Phil • Elsie and the magic biscuit tin
Elsie and the magic biscuit tin / Phil Earle ; illustrated by Jamie Littler. - London : Orion
Children's Books, 2016. - 59 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Early reader.
Red)
ISBN 978-1444013603

Elsie's oma heeft een magische koektrommel die wensen kan vervullen.
Het enige dat Elsie wil hebben, is chocolade! Maar als alles chocolade wordt
wat ze aanraakt, zelfs haar oma, is het niet leuk meer. Deel uit de reeks
'Early reader. Red'*, een tussenstap van prentenboek naar leesboek. Het
fantasierijke verhaal is verdeeld over zes korte hoofdstukken. De tekst
is gedrukt in een duidelijk leesbaar lettertype. Er is gebruikgemaakt van
korte, eenvoudige zinnen en door de vele conversaties is het een levendig
verhaal. Op elke bladzijde staat een gekleurde, cartoonekse illustratie die
goed aansluit bij de tekst. Vanwege de Engelse taal is het geschikt voor
Engelstalige kinderen vanaf ca. 7 jaar en voor Nederlandstalige kinderen
vanaf ca. 8 jaar, wanneer ze al vroeg in aanraking komen met de Engelse
taal. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit de reeks 'Early reader. Red'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:A
: € 7.95
: 20 / 243

2017-11-0793

French, Vivian • Emily Mouse's birthday party
Emily Mouse's birthday party / Vivian French ; illustrated by Mark Marshall. - London :
Orion Children's Books, 2016. - 59 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Early
reader. Blue)
ISBN 978-1444016147

Muis Emily geeft een verjaardagsfeestje. Ze verstuurt uitnodigingen naar
haar vrienden in verschillende kleuren en doet inkopen in allerlei winkels.
Maar als het partijtje bijna begint, bedenkt ze dat ze de taart is vergeten!
Dit leuke verhaal met kleurrijke illustraties is onderdeel van de reeks 'Early
reader. Bue'*. Dat betekent dat het boekje samen met ouders gelezen
wordt, om zo een natuurlijke overgang te creëren tussen het voorlezen van
prentenboeken en het zelf leren lezen. Dat ouders mee moeten lezen, wordt
duidelijk doordat er wel wat pittige woorden in staan. De simpelere woorden
zullen in eerste instantie al uitdaging genoeg zijn. De zinnen zijn prettig
verdeeld over de pagina’s, waarbij de afbeeldingen nog veel ruimte innemen.
De vrolijke illustraties in heldere kleuren sluiten goed bij het verhaal aan.
Behalve dat het verhaal heel vermakelijk is en aansluit bij de belevingswereld
van jonge kinderen komen spelenderwijs ook de kleuren aan bod. Achterin
wordt nog even ingegaan op het mengen van enige kleuren. Ook leuk voor
Nederlandstalige kinderen die al vroeg met Engels zijn begonnen. Vanaf ca. 7
jaar. Gerben Pelgröm
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*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit de serie 'Early Reader'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:A
: € 7.50
: 21 / 252
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Serie Early reader
2017-11-1047

Kessler, Liz • Jenny the Pony's new friends
Jenny the Pony's new friends / Liz Kessler and Laura Tonge ; illustrated by Mike Phillips.
- London : Orion Children's Books, 2016. - 61 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. (Early reader. Red)
ISBN 978-1444015942

Pony Jenny voelt zich eenzaam in haar nieuwe stal. Hoe komt ze hier aan
nieuwe vrienden? Vlot verhaal verdeeld over zeven hoofdstukken ('Chapter
1' enz.). De tekst staat vol met dialogen en op elke bladzijde staat een met
waterverf ingevulde penillustratie. De illustraties sluiten goed bij de tekst
aan. Dankzij de illustraties, het eenvoudige taalgebruik en het goed leesbare
lettertype is het een aantrekkelijk en duidelijk geheel. Dit boekje maakt
deel uit van de serie 'Early reader. Red'*, een tussenstap van prentenboek
naar leesboek. Het onderwerp zal in elk geval meisjes aanspreken. Voor
Engelstalige kinderen zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar, Nederlandse kinderen
die Engels krijgen op de basisschool zullen het ook al snel zelf kunnen lezen.
Vanaf ca. 8 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit de serie 'Early Reader'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge pp
:A
: € 7.95
: 21 / 254

2017-11-0804

Mayhew, James • The magic sword

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit de serie 'Early Reader'.

The magic sword / written and illustrated by James Mayhew. - London : Orion Children's
Genre
: enge hi
Books, 2016. - 63 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Early reader. Red)
Niveau/leeftijd : A
ISBN 978-1444015737

In de middeleeuwen was er in Engeland een tovenaar die Merlijn heette. Hij
geeft les aan een bijzonder slimme jongen die Arthur heet. Aangezien het
land nog steeds geen koning heeft, besluit Merlijn daar iets aan te doen.
Wie een geheimzinnig zwaard uit het aambeeld trekt, zal koning worden!
Verhaal gebaseerd op de sage van Merlijn de tovenaar, verdeeld over zes
hoofdstukken ('Chapter 1' enz.). De tekst staat vol met dialogen en de
vele bijgaande illustraties, ook over dubbele bladzijden, sluiten goed bij
de tekst aan. Dankzij de kleurrijke en vrolijke illustraties, het eenvoudige
taalgebruik en het goed leesbare lettertype is het een aantrekkelijk en
duidelijk geheel. Dit boekje maakt deel uit van de serie 'Early reader. Red'*,
een tussenstap van prentenboek naar leesboek. Het onderwerp zal zeker ook
jongens aanspreken. Voor Engelstalige kinderen zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar,
Nederlandse kinderen die Engels krijgen op de basisschool zullen het ook al
snel zelf kunnen lezen. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie
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Winkelprijs
Volgnummer

: € 7.95
: 21 / 255
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Serie Early reader
2017-11-0794

Mahy, Margaret • There's a king in the cupboard
There's a king in the cupboard / written by Margaret Mahy ; illustrated by Rosie
Reeve. - Abridged Early Reader edition. - London : Orion Children's Books, 2016. - 57
pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Early reader. Red). - Volledige versie eerder
verschenen in: The second Margaret Mahy storybook. - J.M. Dent & Sons, 1973.
ISBN 978-1444014402

*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit de serie 'Early Reader. Red'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:A
: € 7.95
: 20 / 244

In Sarah's nieuwe huis staat een kast waarin een koning woont. Tenminste...
dat denkt Sarah! Maar haar moeder gelooft haar niet. Wat gebeurt er als ze
uiteindelijk de kast openmaken? Eenvoudig wensvervullend verhaal, waarin
de zinnen van verschillende lengte zijn gedrukt in een groot lettertype.
Sarah's fantasieën worden weergegeven in een groot aantal stevig gekleurde
tekeningen, die soms over twee bladzijden doorlopen. Dankzij de kleurrijke
en vrolijke illustraties, het eenvoudige taalgebruik en het goed leesbare
lettertype is het een aantrekkelijk en duidelijk geheel. Achterin staan
leessuggesties voor een volgende keer. Het is leerzaam voor kinderen die net
kennismaken met lezen in het Engels. Engelstalige kinderen kunnen het ook
al eerder lezen. Dit boekje maakt deel uit van de serie 'Early reader. Red'*,
een tussenstap van prentenboek naar leesboek. Voor Engelstalige kinderen
zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar, Nederlandse kinderen die Engels krijgen op
de basisschool zullen het ook al snel zelf kunnen lezen. Vanaf ca. 8 jaar.
Redactie

2017-11-0805

McAllister, Angela • Pretty poodle parlour
Pretty poodle parlour / Angela McAllister ; illustrated by Diane Ewen. - London : Orion
Children's Books, 2016. - 62 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Early reader.
Red)
ISBN 978-1444016109

De twee gepersonifieerde honden Mimi en Florence helpen graag mee in de
trimsalon The Pretty Poodle Parlour. Maar wanneer ze een dagje de leiding
krijgen over de salon gaat er iets mis met een haarkleur! Hoe lossen ze dat
op? Deel uit de reeks 'Early reader. Red'*, een tussenstap van prentenboek
naar leesboek. Het fantasierijke verhaal is verdeeld over zeven hoofdstukken
(Chapter 1, enz.). De tekst is gedrukt in een duidelijk leesbaar lettertype. Er is
gebruikgemaakt van korte, eenvoudige zinnen en door de vele conversaties is
het een levendig verhaal. Op elke bladzijde staat een cartoonekse illustratie
in vrij zoete kleuren die goed aansluit bij de tekst. Het thema zal met
name meisjes aanspreken. Vanwege de Engelse taal is het geschikt voor
Engelstalige kinderen vanaf ca. 7 jaar en voor Nederlandstalige kinderen
vanaf ca. 8 jaar, wanneer ze al vroeg in aanraking komen met de Engelse
taal. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog zes delen
uit de reeks 'Early reader. Red'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:A
: € 7.95
: 20 / 245
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Serie Early reader
2017-11-0800

McLay, John • The night-time knight
The night-time knight / by John McLay ; illustrated by Martin Brown. - London : Orion
Children's Books, 2016. - 62 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Early reader.
Blue)
ISBN 978-1444012927

Iedereen in Harry’s familie is ridder. Harry wil dat zelf ook wel, maar hij is
nog veel te klein. Op een dag komen er vreemde geluiden uit de kerker van
het kasteel. Samen met zijn paard Oats gaat hij op onderzoek uit. Het is een
verrassing wat ze daar aantreffen. Dit leuke verhaal met kleurrijke illustraties
is onderdeel van de reeks 'Early reader. Blue'*. Dat betekent dat het boekje
samen met ouders gelezen wordt, om zo een natuurlijke overgang te creëren
tussen het voorlezen van prentenboeken en het zelf leren lezen. Dat ouders
mee moeten lezen, wordt duidelijk doordat er wel wat pittige woorden in
staan. De simpelere woorden zullen in eerste instantie al uitdaging genoeg
zijn. De zinnen zijn prettig verdeeld over de pagina’s, waarbij de afbeeldingen
nog veel ruimte innemen. Deze tekeningen zijn gemaakt door Martin Brown,
eveneens illustrator van 'Horrible Histories' (in Nederland verkrijgbaar als
de serie 'Waanzinnig om te Weten'). De illustraties zijn mooi gekleurd en
humoristisch. Daarmee ondersteunen ze erg goed de humor in het verhaal.
Over Harry verschenen eerder in dezelfde serie 'The worst wizard' (2015)
en 'The dragon's dentist '(2014)**. Het spannende verhaal is ook leuk voor
Nederlandstalige kinderen die al vroeg met Engels zijn begonnen. Vanaf ca. 7
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf
delen uit de serie 'Early Reader'.
*2014-07-0049 (2014/47), 2015-09-5295
(2015/24).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:A
: € 7.95
: 21 / 256

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:A
: € 6.75
: 21 / 242

2017-07-4318

Traverso, Paola • Dorothy
Dorothy / Paola Traverso ; illustrated by Alida Massari ; editor: Robert Hill. - First
edition. - [Genoa] : Black Cat, may 2007. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm.
- (Earlyreads. Level 1)
ISBN 978-94-629-3685-0

Dorothy deelt ’s nachts dromen uit: ze heeft een fijne droom voor iedereen.
Een speelmuis voor de poes en een magische fiets voor het meisje Billy.
Ineens wordt het pikdonker. Dorothy ziet niets meer en deelt de dromen
verkeerd uit. Hierdoor worden de dromen nachtmerries. Hoe zal dit aflopen?
Een Engelstalig leesboekje voor het basisonderwijs. Het taalgebruik is zeer
eenvoudig en er wordt veel gebruik gemaakt van herhaling. Per twee pagina’s
zijn er gemiddeld vijf korte zinnen. Het verhaal is rijkelijk geïllustreerd met
dromerige, sprookjesachtige kleurentekeningen die twee pagina’s beslaan.
De duidelijke, herkenbare tekeningen ondersteunen het verhaal uitstekend.
Na het verhaal zijn er vier eenvoudige opdrachten die veelal betrekking
hebben op de gebruikte vocabulaire. De oefeningen zijn wel wat kinderachtig
en richten zich duidelijk op basisschoolleerlingen. Helemaal achterin is een
beeldwoordenlijst van twee pagina’s. Fijn, overzichtelijk materiaal voor
leerlingen na een half à een jaar Engelse les. Voor zowel individueel als
klassikaal gebruik. Level 1; 100 woorden. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Serie Early reader
2017-07-4319

Traverso, Paola • The star and the colours
The star and the colours / Paola Traverso ; illustrated by Greta Cencetti ; editor: Robert
Hill. - First edition. - [Genoa] : Black Cat, january 2012. - 31 pagina's : gekleurde
illustraties ; 24 cm. - (Earlyreads.web. Level 1)
ISBN 978-94-629-3686-7

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:A
: € 6.75
: 21 / 245

Een nieuwsgierige ster wil graag weten hoe het is om in de zon te zitten.
Dus als ze van de maan naar bed moet, verstopt ze zich achter een wolk en
wacht. Heel langzaam komt ze zon op en verandert de wereld van donker
naar een kleurrijk geheel. Een Engelstalig leesboekje voor scholieren.
Het taalgebruik is zeer eenvoudig en er wordt veel gebruik gemaakt
van herhaling. Per twee pagina’s zijn er gemiddeld vijf korte zinnen. Het
verhaal is rijkelijk geïllustreerd met kleurrijke, vrolijke tekeningen die twee
pagina’s beslaan. De duidelijke, herkenbare tekeningen ondersteunen het
verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn er vier eenvoudige opdrachten die
veelal betrekking hebben op de gebruikte vocabulaire. De oefeningen zijn
wel wat kinderachtig en richten zich duidelijk op basisschoolleerlingen.
Helemaal achterin is een beeld-woordenlijst van twee pagina’s. Fijn,
overzichtelijk materiaal voor leerlingen na een half à een jaar Engelse les.
Voor zowel individueel als klassikaal gebruik. Met een code voor toegang tot
webactiviteiten. Level 1; 100 woorden. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

2017-11-0799

Umansky, Kaye • Belinda and the bears go shopping
Belinda and the bears go shopping / Kaye Umansky ; illustrated by Chris Jevons. London : Orion Children's Books, 2016. - 56 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. (Early reader. Red)
ISBN 978-1444013542

De Drie Beren (mama, papa en baby) wonen sinds kort aan de Honeybear
Lane, in het huis met de blauwe deur. Eerst woonden ze in het bos. Naast
hen woont Belinda. Baby Beer krijgt zijn eigen kamer op zolder, maar er
staat niets in! Hoe krijgt Belinda de beren zover dat ze meubels e.d. gaan
kopen? Het verhaal is geïnspireerd op het sprookje Goudlokje en de Drie
Beren. Auteur Kaye Umansky (1946) heeft jaren gewerkt als lerares op een
basisschool en heeft al meer dan 130 kinderboeken op haar naam staan. Het
verhaal staat vol met dialogen en illustraties die goed aansluiten bij de tekst.
Achterin staan nog een uitgewerkt knutselidee en leessuggesties voor een
volgende keer. Dankzij de kleurrijke en vrolijke illustraties, het eenvoudige
taalgebruik en het goed leesbare lettertype is het een aantrekkelijk en
duidelijk geheel. Dit boekje maakt deel uit van de serie 'Early reader. Red'*,
een tussenstap van prentenboek naar leesboek. Eerder verschenen over
Belinda en de drie beren 'Belinda and the bears and the porridge project' en
Belinda and the bears and the new chair' (2015)**. Voor Engelstalige kinderen
zelf te lezen vanaf ca. 7 jaar, Nederlandse kinderen die Engels krijgen op
de basisschool zullen het ook al snel zelf kunnen lezen. Vanaf ca. 8 jaar.
Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog zes
delen uit de serie 'Early Reader.
Red' **2015-13-2901 (2015/24),
2015-38-0645 (2016/10).
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Coates, Gabriella • Maggie and Max visit the haunted castle
Maggie and Max visit the haunted castle / Gabriella Coates ; illustrated by Guido
Drago ; editor: Robert Hill. - First edition. - Genoa : Black Cat, january 2012. - 31
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Earlyreads.web. Level 3)
ISBN 978-94-629-3692-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge gr
:A
: € 6.75
: 20 / 228
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In de reeks ‘earlyreads.web’ lezen we in dit deeltje het verhaal van Maggie
en Max die een kasteel bezoeken. Het is best spannend, want Max ziet steeds
een geest verschijnen, maar Maggie gelooft hem niet. De aardige illustraties
beslaan steeds twee volledige pagina’s en zijn heel kleurrijk. Het verhaaltje
is leuk geschreven om op jonge leeftijd te leren lezen. Achterin het boek zijn
activiteiten opgenomen. De meeste daarvan zijn bedoeld om in spelvorm
met taal om te gaan, maar er zijn er ook waarbij dit nauwelijks een rol speelt,
zoals het maken van een kasteel met toiletrollen. Een leuke en praktische
toevoeging is een beeldwoordenboek. De toevoeging ‘web’ uit de reekstitel
wekt de indruk dat er het nodige digitaal te doen is. Op de achterzijde wordt
ook melding gemaakt van ‘webactivities’ en er zit een inlogcode in het
boekje. Vreemd genoeg zijn er alleen activiteiten beschikbaar voor hogere
leesniveaus. Wel is er, zonder dat daarvoor een inlogcode nodig is, een mp3bestand te vinden waarin het verhaaltje op een goed gearticuleerde en
enthousiasmerende manier wordt voorgelezen. Level 3; 200 hoofdwoorden.
Vanaf ca. 8 jaar. Gerben Pelgrom

2017-07-4320

Flynn, Emily • Henny Penny
Henny Penny / Emily Flynn ; illustrated by Franco Grazioli ; editor: Robert Hill. - First
edition. - Genoa : Black Cat, january 2013. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24
cm. - (Earlyreads.web. Level 2)
ISBN 978-94-629-3688-1

Wanneer de kip Henny Penny een grote eikel op haar kop krijgt, denkt ze
dat de hemel naar beneden valt. Ze wil dat aan de koning vertellen en gaat
op pad. Een haan, een eend, een gans en een kalkoen willen met haar mee.
Een vos, die een lekker maaltje in het verschiet ziet, toont hen de weg.
Voordat het evenwel tot een confrontatie komt, maken Henny Penny en haar
gevolg rechtsomkeer omdat ze graantjes bij haar zus moet brengen. Het
verhaal mist een goede verhaallijn en is eerder saai. De dieren hebben leuke,
rijmende namen, maar echte spanning en humor ontbreken. De eenvoudige
tekst bevat een aantal repetitieve passages en klanknabootsingen. De
paginavullende kleurenillustraties zijn licht karikaturaal en eenvoudig.
Achterin zitten tien bladzijden met vragen, schrijfopdrachten, een spel, een
kruiswoordraadsel en een beeldwoordenlijst. Een code in dit boekje geeft
toegang tot een aantal webactiviteiten. Dit is een doorsnee oefenboekje voor
jonge lezers die beschikken over een elementair leesniveau Engels. Level 2;
150 hoofdwoorden. Vanaf ca. 7 jaar. Ria de Schepper
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Hobart, Ruth • Peter and the wolf
Peter and the wolf / retold by Ruth Hobart ; illustrated by Alessandra Roberti ; editor:
Robert Hill. - First edition. - [Genoa] : Black Cat, january 2011. - 31 pagina's : gekleurde
illustraties ; 24 cm. - (Earlyreads.web. Level 3)
ISBN 978-94-629-3693-5
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Hervertelling in eenvoudige taal van het Russische sprookje van Peter en
de wolf. De grootvader van Peter waarschuwt hem dat hij in het bos erg
voorzichtig moet zijn. Het is nog steeds winter en de wolven hebben honger.
Maar zoals altijd luistert Peter niet naar dit advies. De aardige illustraties
beslaan steeds twee volledige pagina’s en zijn heel kleurrijk. Het verhaaltje
is geschreven om op jonge leeftijd te leren lezen. Achterin het boek zijn
taalspelletjes en activiteiten opgenomen. De meeste daarvan zijn bedoeld
om in spelvorm met taal om te gaan. Een leuke en praktische toevoeging is
een beeldwoordenboek. De toevoeging ‘web’ uit de reekstitel wekt de indruk
dat er het nodige digitaal te doen is. Op de achterzijde wordt ook melding
gemaakt van ‘webactivities’ en er zit een inlogcode in het boekje. Vreemd
genoeg zijn er alleen activiteiten beschikbaar voor hogere leesniveaus. Wel is
er, zonder dat daarvoor een inlogcode nodig is, een mp3-bestand te vinden
waarin het verhaaltje op een goed gearticuleerde en enthousiasmerende
manier wordt voorgelezen. Level 3; 200 hoofdwoorden. Vanaf ca. 8 jaar.
Redactie

2017-07-4316

Traverso, Paola • Miss Grace Green and the Crown Brothers
Miss Grace Green and the Crown Brothers / Paola Traverso ; illustrated by Daniele
Fabbri ; editor: Robert Hill. - First edition. - [Genoa] : Black Cat, january 2011. - 31
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Earlyreads.web. Level 2)
ISBN 978-94-629-3689-8

Vier kleine clownsvisjes doen de hele dag niets anders dan zwemmen
en spelen. Maar eigenlijk zijn ze ook bang voor drie grote, boze vissen.
Gelukkig is daar Miss Grace Green. Is zij ook een vis? En hoe helpt zij de
clownsvisjes? De eenvoudige tekst bevat een aantal repetitieve passages
en klanknabootsingen. Het verhaal leest als een rijmpje en op speelse wijze
worden vormen en kleuren aangeleerd. De paginavullende kleurenillustraties
zijn vrolijk maar eenvoudig. Achterin zitten tien bladzijden met vragen,
schrijfopdrachten, een spel, een kruiswoordraadsel en een beeldwoordenlijst.
Een code in dit boekje geeft toegang tot een aantal webactiviteiten. Dit is
een redelijk doorsnee oefenboekje voor jonge lezers die beschikken over een
elementair leesniveau Engels. Level 2; 150 hoofdwoorden. Vanaf ca. 7 jaar.
Redactie
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Traverso, Paola • The musicians of Bremen
The musicians of Bremen / retold by Paola Traverso ; illustrated by Rossella Trionfetti ;
editor: Robert Hill. - First edition. - [Genoa] : Black Cat, january 2016. - 31 pagina's :
gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Earlyreads. Level 3)
ISBN 978-94-629-3691-1
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Hervertelling in eenvoudige taal van het sprookje ‘De Bremer
Stadsmuzikanten’. Een ezel besluit zijn baasje te verlaten en naar Bremen
te gaan, de stad van de muziek. Onderweg sluiten andere dieren bij hem
aan, een hond, een kat en een haan. Ze willen alleemaal naar Bremen om
muzikant te worden. De aardige illustraties beslaan steeds twee volledige
pagina’s en zijn heel kleurrijk. Het verhaaltje is geschreven om op jonge
leeftijd te leren lezen. Achterin het boek zijn activiteiten opgenomen. De
meeste daarvan zijn bedoeld om in spelvorm met taal om te gaan. Een leuke
en praktische toevoeging is een beeldwoordenboek. Op de website is een
mp3-bestand te vinden waarin het verhaaltje op een goed gearticuleerde en
enthousiasmerende manier wordt voorgelezen. Level 3; 200 hoofdwoorden.
Vanaf ca. 8 jaar. Redactie

2017-07-4315

Traverso, Paola • The owl's song
The owl's song / Paola Traverso ; illustrated by Alida Massari ; editor: Robert Hill. - First
edition. - [Genoa] : Black Cat, january 2010. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24
cm. - (Earlyreads. Level 2)
ISBN 978-94-629-3690-4

Elke ochtend vliegen de kleine vogeltjes door het bos om alle dieren wakker
te maken. Op een dag verschijnt er een uil die graag wil meedoen. De
vogeltjes willen dat niet omdat de uil te groot en te lelijk is en niet kan
zingen. Maar dan wordt het nacht en het bos donker en stil, en de uil zingt
zijn wonderschone lied. De eenvoudige tekst bevat een aantal repetitieve
passages en klanknabootsingen. Het verhaal heeft humor en op speelse
wijze worden de namen van de dieren aangeleerd. De paginavullende
kleurenillustraties zijn kleurrijk en sprookjesachtig. Achterin zitten tien
bladzijden met vragen, schrijfopdrachten, een spel, een kruiswoordraadsel
en een beeldwoordenlijst. Dit is een redelijk doorsnee oefenboekje voor jonge
lezers die beschikken over een elementair leesniveau Engels. Level 2; 150
hoofdwoorden. Vanaf ca. 7 jaar. Redactie
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Flynn, Emily • La poule de monsieur Jones
La poule de monsieur Jones / Emily Flynn ; adaptation de Sarah Guilmault ; illustrations
de Franco Grazioli ; rédaction: Sarah Negrel. - Première édition. - Gênes : Cideb, janvier
2014. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 2)
ISBN 978-94-629-3606-5

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran
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: € 7.95
: 21 / 225
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: 21 / 226

Meneer Jones is boer en hij heeft een vreemde kip! Als er een eikel op haar
hoofd valt, denkt ze dat de lucht naar beneden is gevallen! In paniek loopt
ze weg om dit aan de koning te gaan vertellen. Op haar reis ontmoet ze
allerlei vrienden die besluiten met haar mee te gaan. Maar dan komen ze in
het bos een slordige vos tegen… Een Franstalig leesboekje voor scholieren.
Het taalgebruik is eigentijds en zeer eenvoudig. Er wordt veel gebruik
gemaakt van herhaling. Per pagina zijn er circa vijf korte zinnen. Het verhaal
is rijkelijk geïllustreerd met felgekleurde, vrolijke kleurentekeningen die
twee pagina’s beslaan. De tekeningen zijn herkenbaar en ondersteunen het
verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn er zes overzichtelijke, toegankelijke
opdrachten die veelal betrekking hebben op de gebruikte vocabulaire.
Helemaal achterin is een beeld-woordenlijst van ruim twee pagina’s. Degelijk,
overzichtelijk materiaal voor middelbare scholieren én basisschoolleerlingen
na ongeveer een jaar Franse les. Voor zowel individueel als klassikaal gebruik.
Niveau 2; 150 hoofdwoorden. Vanaf ca. 7 jaar. Redactie

2017-07-4344

Gascoigne, Jennifer • Le petit bonhomme de pain d'épices
Le petit bonhomme de pain d'épices / Jennifer Gascoigne ; adaptation de Sarah
Guilmault ; illustrations de Daniele Fabbri ; rédaction: Sarah Negrel. - Première
édition. - [Gênes] : Cideb, janvier 2011. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. (Facileàlire. Niveau 1)
ISBN 978-94-629-3599-0

Op een dag vraagt Bill aan zijn grootmoeder om een peperkoekmannetje te
bakken. Maar als hij uit de oven wordt gehaald, springt het mannetje van de
tafel en vlucht. Hij wil niet opgegeten worden. Oma, Opa, Bill en alle dieren
proberen hem te vangen, maar hij loopt te snel! Dan komt het mannetje bij
de rivier... Een Franstalig leesboekje voor scholieren. Het taalgebruik is zeer
eenvoudig en er wordt veel gebruikgemaakt van herhaling. Per twee pagina’s
zijn er gemiddeld vijf korte zinnen. Het verhaal is rijkelijk geïllustreerd met
dromerige, sprookjesachtige kleurentekeningen die twee pagina’s beslaan.
De duidelijke, herkenbare tekeningen ondersteunen het verhaal uitstekend.
Na het verhaal zijn er vier eenvoudige opdrachten die veelal betrekking
hebben op de gebruikte vocabulaire. De oefeningen zijn wel wat kinderachtig
en richten zich duidelijk op basisschoolleerlingen. Helemaal achterin is een
beeld-woordenlijst van twee pagina’s. Fijn, overzichtelijk materiaal voor zowel
middelbare scholieren als basisschoolleerlingen na een half à een jaar Franse
les. Voor zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 1; 100 woorden.
Vanaf ca. 6 jaar. Redactie
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Guilmault, Sarah • Raiponce
Raiponce / adaptation de Sarah Guilmault et Ruth Hobart ; illustrations d'Alida
Massari ; rédaction: Maréva Bernède. - Première édition. - Gênes : Cideb, janvier 2013.
- 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 2)
ISBN 978-94-629-3607-2
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Hervertelling van een sprookje van Grimm. Een heks ontvoert een jong
meisje. Jaren later is Rapunzel een mooi meisje geworden met lang blond
haar. De heks besluit Rapunzel op te sluiten in een toren die geen deuren
heeft en maar één raam. Gelukkig gebeurt er iets dat Rapunzels leven
eindelijk verandert ... Een Franstalig leesboekje voor scholieren. Het
taalgebruik is eigentijds en zeer eenvoudig. Er wordt veel gebruikgemaakt
van herhaling. Per pagina zijn er circa vijf korte zinnen. Het verhaal is
rijkelijk geïllustreerd met felgekleurde, vrolijke kleurentekeningen die twee
pagina’s beslaan. De tekeningen zijn herkenbaar en ondersteunen het
verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn er zes overzichtelijke, toegankelijke
opdrachten die veelal betrekking hebben op de gebruikte vocabulaire.
Helemaal achterin is een beeld-woordenlijst van ruim twee pagina’s. Degelijk,
overzichtelijk materiaal voor middelbare scholieren én basisschoolleerlingen
na ongeveer een jaar Franse les. Voor zowel individueel als klassikaal gebruik.
Niveau 2; 150 hoofdwoorden. Vanaf ca. 7 jaar. Redactie

2017-07-4337

Hobart, Ruth • Cendrillon
Cendrillon / adaptation de Ruth Hobart et Christine Durand ; illustrations de Giovanni
Manna ; rédaction: Maréva Bernède. - Première édition. - [Gênes] : Cideb, mai 2007. 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 3)
ISBN 978-94-629-3609-6

Arme Assepoester! Ze moet nog het hele huishouden doen en kan daarom
niet met haar stiefzusters mee naar het bal. Maar dankzij een goede fee
en haar huisdieren lukt het toch om alle taken af te krijgen en zich mooi
aan te kleden. Op het bal ontmoet ze de prins die verliefd wordt op haar.
Zal hij haar terugvinden? Een Franstalig leesboekje voor scholieren. Het
verhaal is een zeer verkorte versie van het bekende sprookje over de kleine
zeemeermin. Het taalgebruik is eigentijds en eenvoudig. Er zijn veel dialogen.
Per pagina zijn er circa vijf zinnen. Het verhaal is royaal geïllustreerd met
rustig ogende, pastelkleurige tekeningen die één à twee pagina’s beslaan.
De tekeningen ondersteunen het verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn
er zeven toegankelijke opdrachten die betrekking hebben op de gebruikte
vocabulaire, werkwoorden en het tekstbegrip. Helemaal achterin is een
beeld-woordenlijst van ruim twee pagina’s. Fijn, overzichtelijk materiaal
voor middelbare scholieren én basisschoolleerlingen na ongeveer anderhalf
jaar Franse les. Voor zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 3; 200
hoofdwoorden. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie
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Hobart, Ruth • Le grand gros navet
Le grand gros navet / adaptation de Ruth Hobart et Christine Durand ; illustrations
de Daniele Fabbri ; rédaction: Sarah Negrel. - Première édition. - Gênes : Cideb, juillet
2008. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 1)
ISBN 978-94-629-3598-3
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Winkelprijs
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Een boer plant een zaadje van de knolraap en 's nachts is er een enorme raap
gegroeid. Maar hoe hard hij en zijn familie aan de raap trekken, ze krijgen
hem niet uit de grond. Dan komt er hulp uit onverwachte hoek en kan de
familie een jaar lang genieten van deze heerlijke groente. Een Franstalig
leesboekje voor scholieren. Het taalgebruik is zeer eenvoudig en er wordt veel
gebruikgemaakt van herhaling. Per twee pagina’s zijn er gemiddeld vijf korte
zinnen. Het verhaal is rijkelijk geïllustreerd met dromerige, sprookjesachtige
kleurentekeningen die twee pagina’s beslaan. De duidelijke, herkenbare
tekeningen ondersteunen het verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn er
vier eenvoudige opdrachten die veelal betrekking hebben op de gebruikte
vocabulaire. De oefeningen zijn wel wat kinderachtig en richten zich duidelijk
op basisschoolleerlingen. Helemaal achterin is een beeld-woordenlijst van
twee pagina’s. Fijn, overzichtelijk materiaal voor zowel middelbare scholieren
als basisschoolleerlingen na een half à een jaar Franse les. Voor zowel
individueel als klassikaal gebruik. Niveau 1; 100 woorden. Vanaf ca. 6 jaar.
Redactie

2017-07-4326

Hobart, Ruth • Mowgli apprend à nager
Mowgli apprend à nager / Ruth Hobart ; adaptation de Sarah Guilmault ; illustrations
d'Alfredo Belli ; rédaction: Sarah Negrel. - Première édition. - Gênes : Cideb, janvier
2011. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 2)
ISBN 978-94-629-3603-4

Op een dag komt Mowgli de tijger Shere Khan tegen. Mowgli wil vluchten
door de rivier over te steken, maar hij kan niet zwemmen. Dus besluit hij
om het dan maar te gaan leren. Met de hulp van al zijn vrienden ontdekt
Mowgli dat zwemmen eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is! Een Franstalig
leesboekje voor scholieren. Het taalgebruik is eigentijds en zeer eenvoudig.
Er wordt veel gebruik gemaakt van herhaling. Per pagina zijn er circa
vijf korte zinnen. Het verhaal is rijkelijk geïllustreerd met felgekleurde,
vrolijke kleurentekeningen die twee pagina’s beslaan. De tekeningen zijn
herkenbaar en ondersteunen het verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn er
zes overzichtelijke, toegankelijke opdrachten die veelal betrekking hebben
op de gebruikte vocabulaire. Helemaal achterin is een beeld-woordenlijst
van ruim twee pagina’s. Degelijk, overzichtelijk materiaal voor middelbare
scholieren én basisschoolleerlingen na ongeveer een jaar Franse les. Voor
zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 2; 150 hoofdwoorden. Vanaf
ca. 7 jaar. Redactie
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Hobart, Ruth • Le petit chaperon rouge
Le petit chaperon rouge / adaptation de Ruth Hobart et Maréva Escoussans ;
illustrations de Marina Marcolin ; rédaction: Cristina Spano. - Première édition. [Gênes] : Cideb, mai 2007. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire.
Niveau 2)
ISBN 978-94-629-3605-8
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Hervertelling van Roodkapje, een sprookje van de gebroeders Grimm.
Roodkapje is op weg naar haar oma maar komt in het bos een grote, boze
wolf tegen. Gelukkig loopt dit goed af. Het meisje, haar grootmoeder en een
houtsnijder drinken samen thee nadat ze de wolf hebben weggejaagd. Een
Franstalig leesboekje voor scholieren. Het taalgebruik is eigentijds en zeer
eenvoudig. Er wordt veel gebruik gemaakt van herhaling. Per pagina zijn er
circa vijf korte zinnen. Het verhaal is rijkelijk geïllustreerd met felgekleurde,
vrolijke kleurentekeningen die twee pagina’s beslaan. De tekeningen zijn
herkenbaar en ondersteunen het verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn er
zes overzichtelijke, toegankelijke opdrachten die veelal betrekking hebben
op de gebruikte vocabulaire. Helemaal achterin is een beeld-woordenlijst
van ruim twee pagina’s. Degelijk, overzichtelijk materiaal voor middelbare
scholieren én basisschoolleerlingen na ongeveer een jaar Franse les. Voor
zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 2; 150 hoofdwoorden. Vanaf
ca. 7 jaar. Redactie

2017-07-4338

Hobart, Ruth • Pierre et le loup
Pierre et le loup / Ruth Hobart ; adaptation de Sarah Guilmault ; illustrations de
Allessandra Roberti ; rédaction: Valeria De Tommasso. - Première édition. - Gênes :
Cideb, janvier 2012. - 30 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau
3)
ISBN 978-94-629-3612-6

Hervertelling in eenvoudige taal van het Russische sprookje van Peter en
de wolf. De grootvader van Peter waarschuwt hem dat hij in het bos erg
voorzichtig moet zijn. Het is nog steeds winter en de wolven hebben honger.
Maar zoals altijd luistert Peter niet naar dit advies. De aardige illustraties
beslaan steeds twee volledige pagina’s en zijn heel kleurrijk. Het verhaaltje
is geschreven om op jonge leeftijd te leren lezen. Achterin het boek zijn
taalspelletjes en activiteiten opgenomen. De meeste daarvan zijn bedoeld
om in spelvorm met taal om te gaan. Een leuke en praktische toevoeging
is een beeldwoordenboek. Er is, zonder dat daarvoor een inlogcode nodig
is, een mp3-bestand op de website waarin het verhaaltje op een goed
gearticuleerde en enthousiasmerende manier wordt voorgelezen. Level 3; 200
hoofdwoorden. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie
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Hobart, Ruth • Le vilain petit canard
Le vilain petit canard / adaptation de Ruth Hobart et Maréva Escoussans ; illustrations
de Lucia Mattioli ; rédaction: Cristina Spano. - Première édition. - [Gênes] : Cideb, mai
2007. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 1)
ISBN 978-94-629-3600-3

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran sk
:A
: € 7.95
: 21 / 233

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran sk
:A
: € 7.95
: 21 / 237

Hervertelling van het sprookje ‘Het lelijke jonge eendje’, een sprookje van
Hans Christian Andersen. Dit kleine eendje is anders dan de andere eendjes.
Iedereen lacht hem uit, zowel dieren en mensen, alleen zijn moeder houdt
van hem. Maar als de lente komt, ziet hij plotseling zijn weerspiegeling in het
water, en ... wat is hij veranderd!!! Een Franstalig leesboekje voor scholieren.
Het taalgebruik is zeer eenvoudig en er wordt veel gebruikgemaakt van
herhaling. Per twee pagina’s zijn er gemiddeld vijf korte zinnen. Het verhaal is
rijkelijk geïllustreerd met dromerige, sprookjesachtige kleurentekeningen die
twee pagina’s beslaan. De duidelijke, herkenbare tekeningen ondersteunen
het verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn er vier eenvoudige opdrachten die
veelal betrekking hebben op de gebruikte vocabulaire. De oefeningen zijn wel
wat kinderachtig en richten zich duidelijk op basisschoolleerlingen. Helemaal
achterin is een beeld-woordenlijst van twee pagina’s. Fijn, overzichtelijk
materiaal voor basisschoolleerlingen en ook middelbare scholieren na een
half jaar of een jaar Franse les. Niveau 1: 100 woorden. Vanaf ca. 6 jaar.
Redactie

2017-07-4328

Lechevalier, Jérôme • Les musiciens de Brême
Les musiciens de Brême / adaptation de Jérôme Lechevalier ; illustrations de Rossella
Trionfetti ; rédaction: Cristelle Ghioldi. - Première édition. - [Gênes] : Cideb, janvier
2016. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 3)
ISBN 978-94-629-3610-2

Hervertelling in eenvoudige taal van het sprookje ‘De Bremer
Stadsmuzikanten’. Een ezel besluit zijn baasje te verlaten en naar Bremen
te gaan, de stad van de muziek. Onderweg sluiten andere dieren bij hem
aan, een hond, een kat en een haan. Ze willen alleemaal naar Bremen om
muzikant te worden. De aardige illustraties beslaan steeds twee volledige
pagina’s en zijn heel kleurrijk. Het verhaaltje is geschreven om op jonge
leeftijd Frans te leren lezen. Achterin het boek zijn activiteiten opgenomen. De
meeste daarvan zijn bedoeld om in spelvorm met taal om te gaan. Een leuke
en praktische toevoeging is een beeldwoordenboek. Op de website is een
mp3-bestand te vinden waarin het verhaaltje op een goed gearticuleerde en
enthousiasmerende manier wordt voorgelezen. Niveau 3; 200 hoofdwoorden.
Vanaf ca. 8 jaar. Redactie
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Lunesu, Michela • Le mystère du grenier
Le mystère du grenier / Michela Lunesu, Marina Venieri ; illustré par Laura Scarpa. [Gênes] : Cideb, [2000]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire.
Niveau 2)
ISBN 978-94-629-3604-1

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran gr
:A
: € 7.95
: 21 / 238

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran sk
:A
: € 7.95
: 21 / 239

Wat gebeurt er toch allemaal op de zolder? En waarom komen er alleen
geluiden vandaan wanneer de volwassenen slapen? Hélène en André zijn
dapper en beklimmen de trap naar de zolder, vastbesloten om het mysterie
op te lossen. Een Franstalig leesboekje voor scholieren. Het taalgebruik is
eigentijds en zeer eenvoudig. Er wordt veel gebruikgemaakt van herhaling.
Per pagina zijn er circa vijf korte zinnen. Het verhaal is rijkelijk geïllustreerd
met felgekleurde, vrolijke kleurentekeningen die twee pagina’s beslaan.
De tekeningen zijn herkenbaar en ondersteunen het verhaal uitstekend. Na
het verhaal zijn er zes overzichtelijke, toegankelijke opdrachten die veelal
betrekking hebben op de gebruikte vocabulaire. Helemaal achterin is een
beeld-woordenlijst van ruim twee pagina’s. Degelijk, overzichtelijk materiaal
voor middelbare scholieren én basisschoolleerlingen na ongeveer een jaar
Franse les. Voor zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 2; 150
hoofdwoorden. Vanaf ca. 7 jaar. Redactie

2017-07-4335

Percival, Judith • La petite Sirène
La petite Sirène / adaptation de Judith Percival et Maréva Escoussans ; illustrations de
Giovanni Manna ; rédaction: Sarah Negrel. - Première édition. - [Gênes] : Cideb, janvier
2009. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 3)
ISBN 978-94-629-3611-9

Op een stormachtige nacht redt een kleine zeemeermin een prins uit de
woeste golven. Ze wordt verliefd op hem. Om bij hem te kunnen zijn, sluit de
kleine zeemeermin een overeenkomst met een tovenares. In ruil voor haar
staart, geeft de tovenares de zeemeermin mensenbenen. Zal de zeemeermin
de prins ooit weer zien? Een Franstalig leesboekje voor scholieren. Het
verhaal is een zeer verkorte versie van het bekende sprookje over de kleine
zeemeermin. Het taalgebruik is eigentijds en eenvoudig. Er zijn veel dialogen.
Per pagina zijn er circa vijf zinnen. Het verhaal is royaal geïllustreerd met
rustig ogende, pastelkleurige tekeningen die één à twee pagina’s beslaan.
De tekeningen ondersteunen het verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn
er zeven toegankelijke opdrachten die betrekking hebben op de gebruikte
vocabulaire, werkwoorden en het tekstbegrip. Helemaal achterin is een
beeld-woordenlijst van ruim twee pagina’s. Fijn, overzichtelijk materiaal
voor middelbare scholieren én basisschoolleerlingen na ongeveer anderhalf
jaar Franse les. Voor zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 3; 200
hoofdwoorden. Vanaf ca. 8 jaar. Linda Adam
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Traverso, Paola • Anémone et les Poissons-Clowns
Anémone et les Poissons-Clowns / Paola Traverso ; adaptation de Sarah Guilmault ;
illustrations de Daniele Fabbri ; rédaction: Sarah Negrel. - Première édition. - Gênes :
Cideb, janvier 2012. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau
2)
ISBN 978-94-629-3601-0

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran
:A
: € 7.95
: 21 / 240

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran
:A
: € 7.95
: 21 / 243

Vier kleine clownsvisjes doen de hele dag niets anders dan zwemmen
en spelen. Maar eigenlijk zijn ze ook bang voor drie grote, boze vissen.
Gelukkig is daar Miss Grace Green. Is zij ook een vis? En hoe helpt zij
de clownsvisjes? De eenvoudige tekst bevat een aantal repetitieve
passages en klanknabootsingen. Het verhaal leest als een rijmpje en op
speelse wijze worden vormen en kleuren aangeleerd. De paginavullende
kleurenillustraties zijn vrolijk maar eenvoudig. Achterin zitten tien bladzijden
met vragen, schrijfopdrachten, een spel, een kruiswoordraadsel en een
beeldwoordenlijst. Degelijk, overzichtelijk materiaal voor middelbare
scholieren én basisschoolleerlingen na ongeveer een jaar Franse les. Voor
zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 2; 150 hoofdwoorden. Vanaf
ca. 7 jaar. Redactie

2017-07-4332

Traverso, Paola • La chanson du hibou
La chanson du hibou / Paola Traverso ; adaptation de Sarah Guilmault ; illustrations
d'Alida Massari ; rédaction: Sarah Negrel. - Première édition. - Gênes : Cideb, janvier
2011. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 2)
ISBN 978-94-629-3602-7

De dag begint, de kleine vogels vliegen hun vaste ronde door het bos
om alle dieren wakker te zingen. Wanneer de uil zich wil aansluiten bij de
vogeltjes, wordt hij uitgelachen. Hij is immers veel te groot en zingt hartstikke
lelijk. Verdrietig verstopt de uil zich in een boom. Aangemoedigd door de
maan, komt de uil ’s nachts weer tot leven en zingt alsnog zijn lied. Een
Franstalig leesboekje voor scholieren. Het taalgebruik is eigentijds en zeer
eenvoudig. Er wordt veel gebruik gemaakt van herhaling. Per pagina zijn er
circa vijf korte zinnen. Het verhaal is rijkelijk geïllustreerd met felgekleurde,
vrolijke kleurentekeningen die twee pagina’s beslaan. De tekeningen zijn
herkenbaar en ondersteunen het verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn er
zes overzichtelijke, toegankelijke opdrachten die veelal betrekking hebben
op de gebruikte vocabulaire. Helemaal achterin is een beeld-woordenlijst
van ruim twee pagina’s. Degelijk, overzichtelijk materiaal voor middelbare
scholieren én basisschoolleerlingen na ongeveer een jaar Franse les. Voor
zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 2; 150 hoofdwoorden. Vanaf
ca. 7 jaar. Linda Adam
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Traverso, Paola • L'étoile et les couleurs
L'étoile et les couleurs / Paola Traverso ; adaptation de Sarah Guilmault ; illustrations
de Greta Cencetti ; rédaction: Maréva Bernède. - Première édition. - [Gênes] : Cideb,
janvier 2013. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 1)
ISBN 978-94-629-3597-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran
:A
: € 7.95
: 21 / 244

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran
:A
: € 7.95
: 21 / 241

Een nieuwsgierige ster wil graag weten hoe het is om in de zon te zitten.
Dus als ze van de maan naar bed moet, verstopt ze zich achter een wolk en
wacht. Heel langzaam komt ze zon op en verandert de wereld van donker
naar een kleurrijk geheel. Een Franstalig leesboekje voor scholieren. Het
taalgebruik is zeer eenvoudig en er wordt veel gebruikgemaakt van herhaling.
Per twee pagina’s zijn er gemiddeld vijf korte zinnen. Het verhaal is rijkelijk
geïllustreerd met kleurrijke, vrolijke tekeningen die twee pagina’s beslaan.
De duidelijke, herkenbare tekeningen ondersteunen het verhaal uitstekend.
Na het verhaal zijn er vier eenvoudige opdrachten die veelal betrekking
hebben op de gebruikte vocabulaire. De oefeningen zijn wel wat kinderachtig
en richten zich duidelijk op basisschoolleerlingen. Helemaal achterin is
een beeld-woordenlijst van twee pagina’s. Fijn, overzichtelijk materiaal
voor leerlingen na een half à een jaar Franse les. Voor zowel individueel als
klassikaal gebruik. Level 1; 100 woorden. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

2017-07-4345

Traverso, Paola • Dorothee
Dorothee / Paola Traverso ; adaptation de Christine Durand ; illustrations de Alida
Massari ; rédaction: Maréva Bernède. - Première édition. - Gênes : Cideb, mai 2007. 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 1)
ISBN 978-94-629-3596-9

Dorothée deelt ’s nachts dromen uit: ze heeft een fijne droom voor iedereen.
Een speelmuis voor de poes en een magische fiets voor het meisje Billy.
Ineens wordt het pikdonker. Dorothée ziet niets meer en deelt de dromen
verkeerd uit. Hierdoor worden de dromen nachtmerries. Hoe zal dit aflopen?
Een Franstalig leesboekje voor scholieren. Het taalgebruik is zeer eenvoudig
en er wordt veel gebruikgemaakt van herhaling. Per twee pagina’s zijn
er gemiddeld vijf korte zinnen. Het verhaal is rijkelijk geïllustreerd met
dromerige, sprookjesachtige kleurentekeningen die twee pagina’s beslaan.
De duidelijke, herkenbare tekeningen ondersteunen het verhaal uitstekend.
Na het verhaal zijn er vier eenvoudige opdrachten die veelal betrekking
hebben op de gebruikte vocabulaire. De oefeningen zijn wel wat kinderachtig
en richten zich duidelijk op basisschoolleerlingen. Helemaal achterin is een
beeld-woordenlijst van twee pagina’s. Fijn, overzichtelijk materiaal voor zowel
middelbare scholieren als basisschoolleerlingen na een half à een jaar Franse
les.Voor zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 1; 100 woorden.
Vanaf ca. 6 jaar. Linda Adam
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White, Catherine E. • Blanche-Neige et les sept nains
Blanche-Neige et les sept nains / adaptation de Catherine E. White et Maréva
Escoussans ; illustrations d'Alida Massari ; rédaction: Sarah Negrel. - Première édition.
- [Gênes] : Cideb, janvier 2009. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. (Facileàlire. Niveau 3)
ISBN 978-94-629-3608-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran sk
:A
: € 7.95
: 21 / 247

Hervertelling van Sneeuwwitje, een sprookje van de gebroeders Grimm. Het
leven van Sneeuwwitje loopt gevaar. Haar vader is opnieuw getrouwd en
zijn vrouw, koningin Bella is vreselijk jaloers op Sneeuwwitjes schoonheid.
Sneeuwwitje loopt weg en komt terecht bij de zeven dwergen die haar
liefdevol in huis nemen. Een Franstalig leesboekje voor scholieren. Het
verhaal is een zeer verkorte versie van het bekende sprookje over de kleine
zeemeermin. Het taalgebruik is eigentijds en eenvoudig. Er zijn veel dialogen.
Per pagina zijn er circa vijf zinnen. Het verhaal is royaal geïllustreerd met
rustig ogende, pastelkleurige tekeningen die één à twee pagina’s beslaan.
De tekeningen ondersteunen het verhaal uitstekend. Na het verhaal zijn
er zeven toegankelijke opdrachten die betrekking hebben op de gebruikte
vocabulaire, werkwoorden en het tekstbegrip. Helemaal achterin is een
beeld-woordenlijst van ruim twee pagina’s. Fijn, overzichtelijk materiaal
voor middelbare scholieren én basisschoolleerlingen na ongeveer anderhalf
jaar Franse les. Voor zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 3; 200
hoofdwoorden. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie
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Janssen, Kolet • Rechtop met Obi en Odette
Rechtop met Obi en Odette / Kolet Janssen, Emy Geyskens ; met tekeningen van Jan
van Lierde. - Mechelen : Bakermat, [2017]. - 25 pagina's : gekleurde illustraties ;
30 cm. - (Laten we praten over...). - Omslag vermeldt: Laten we praten over ...
kinderrechten.
ISBN 978-90-5924-307-1

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 390.9
: 10 Mens en Maatschappij
:A
: € 13.99
: 19 / 217

Odette leert op school over de internationale rechten van kinderen,
ondermeer over het uiten van je mening. Het jonge meisje brengt de
kennis meteen in de praktijk wanneer papa haar verjaardagsfeest aan het
voorbereiden is. Tevens helpt Odette, samen met haar klasgenoten, om de
school van hun leeftijdgenoot Obi in Afrikaans Benin te laten repareren. Obi
heeft immers ook recht op onderwijs. De vrij uitgebreide tekst bestaat uit
relatief korte zinnen in de tegenwoordige tijd die de gedachten en gevoelens
van zowel de meester als van de kinderen begrijpelijk en speels verwoorden;
er zijn vele identificatiemogelijkheden. De leesbaarheid wordt verhoogd
door de dialogen en de vele kunstzinnige kleurrijke prenten op veelal een
witte achtergrond over enkele en dubbele pagina's. Samen levert dit een
levendige bladspiegel. De tekst staat in een vrij dunne donkergroene letter
met schreef en is rechts niet uitgelijnd. Achterin de prentvertelling (A4formaat) zijn de artikelen van het Kinderrechtenverdrag (IVRK/1989) in
een overzicht opgenomen. Verzorgde, informatieve uitgave in de serie
'Laten we praten over ...', gemaakt in samenwerking met ondermeer
(Foster Parents) Plan. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Gonny Smeulders-Veltman

2017-12-1937

Begrijpend • Begrijpend lezen oefenboek
Begrijpend lezen oefenboek. - Enschede : Junior Einstein, [2017]. - 48 pagina's : zwartwit illustraties ; 30 cm. - (1): Geschikt voor de Citotoetsen/LVS-toetsen : groep 4. Ondertitels op omslag: Geschikt voor M4/E4. Begrijpend leesteksten | Begrijpen van
verschillende tekstsoorten. Voorspelopgaven | Bepalen van de inhoud en het doel van
de tekst. Gatenteksten | Verbeteren van de woordenschat.
ISBN 978-94-922653-5-7

Dit is het eerste deel* van de tweedelige serie boeken die samen een
stevige oefening vormen ter voorbereiding op de Cito LVS-toets begrijpend
lezen op AVI-M4 niveau voor groep 4 van de basisschool. Het bevat
gevarieerde oefenteksten (informatief, fictief, instructief en poëzie), waarbij
de vraagstelling is afgestemd op die van het Cito. Er komen drie soorten
oefeneningen voor: leesteksten, voorspelopgaven en gatenteksten. De
uitgave is bruikbaar als werkboek: de juiste antwoorden kunnen direct
worden aangekruist onder de meerkeuze-opgaven die achteraf gecontroleerd
kunnen worden via de antwoorden achterin. Uiteraard kunnen de opgaven
ook bv. in een apart schrift worden gemaakt. Hoewel het omslag van de
geniete handelseditie (A4-formaat) in kleur gedrukt is, is het binnenwerk
volledig in zachte grijstinten neergezet. De zwart-wittekeningen ondersteunen
de teksten goed. De opgaven staan in een goed leesbare letter op een
witte ondergrond. Ter voorbereiding op deze Citotoets is deze leerzame
en praktische uitgave een aanrader. In de bijbehorende online omgeving
(www.junioreinstein.nl) is extra oefenmateriaal te vinden, dat pas na
inschrijving volledig toegankelijk is. In dezelfde opzet verscheen een
tweedelige serie* voor groep 7 en 8 en voor groep 5 en 6**. Vanaf ca. 7 jaar.
Redactie

©2017 NBD Biblion

*zie a.i.'s deze week voor het
tweede deel. **2015-15-4584,
2015-15-4585 (2015/30), 2015-31-2922,
2015-31-3204 (2015/45). Werkboek met
invulopdrachten.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 475.26
: 05 Opvoeding en Onderwijs
:A
: € 24.95
: 22 / 244
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Begrijpend • Begrijpend lezen oefenboek
Begrijpend lezen oefenboek. - Enschede : Junior Einstein, [2017]. - 48 pagina's : zwartwit illustraties ; 30 cm. - (2): Geschikt voor de Citotoetsen/LVS-toetsen : groep 4. Ondertitels op omslag: Geschikt voor M4/E4. Begrijpend leesteksten | Begrijpen van
verschillende tekstsoorten. Voorspelopgaven | Bepalen van de inhoud en het doel van
de tekst. Gatenteksten | Verbeteren van de woordenschat.
ISBN 978-94-922653-6-4

Dit is het eerste deel* van de tweedelige serie boeken die samen een
stevige oefening vormen ter voorbereiding op de Cito LVS-toets begrijpend
lezen op AVI-E4 niveau voor groep 4 van de basisschool. Het bevat
gevarieerde oefenteksten (informatief, fictief, instructief en poëzie), waarbij
de vraagstelling is afgestemd op die van het Cito. Er komen drie soorten
oefeneningen voor: leesteksten, voorspelopgaven en gatenteksten. De
uitgave is bruikbaar als werkboek: de juiste antwoorden kunnen direct
worden aangekruist onder de meerkeuze-opgaven die achteraf gecontroleerd
kunnen worden via de antwoorden achterin. Uiteraard kunnen de opgaven
ook bv. in een apart schrift worden gemaakt. Hoewel het omslag van de
geniete handelseditie (A4-formaat) in kleur gedrukt is, is het binnenwerk
volledig in zachte grijstinten neergezet. De zwart-wittekeningen ondersteunen
de teksten goed. De opgaven staan in een goed leesbare letter op een
witte ondergrond. Ter voorbereiding op deze Citotoets is deze leerzame
en praktische uitgave een aanrader. In de bijbehorende online omgeving
(www.junioreinstein.nl) is extra oefenmateriaal te vinden, dat pas na
inschrijving volledig toegankelijk is. In dezelfde opzet verscheen een
tweedelige serie* voor groep 7 en 8 en voor groep 5 en 6. Vanaf ca. 8 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het
eerste deel. **2015-15-4584,
2015-15-4585 (2015/30), 2015-31-2922,
2015-31-3204 (2015/45). Werkboek met
invulopdrachten.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 475.26
: 05 Opvoeding en Onderwijs
:A
: € 24.95
: 22 / 245

2016-32-2538

Dunne, Abbie • Wie eet wat?
Wie eet wat? / Abbie Dunne ; vertaling [uit het Engels]: Janne van der Leer ;
eindredactie: Corian Linnemans. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2017].
- 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 29 cm. - (Vertel maar. Dieren-weetjes). Vertaling van: Food chains and webs. - North Mankato, Minnesota : Capstone Global
Library Limited, ©2017. - (Life science). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5572-8

In de subreeks ‘Dieren-weetjes’* gaat dit deel over producenten,
herbivoren, carnivoren en reducenten. Via een code in het oblong boek
heb je online toegang tot o.a. een luisterversie, werkbladen en filmpjes.
Na de inhoudsopgave komen, steeds per dubbele pagina, aan bod de
voedselmakende planten, de dieren en wat ze eten, de afbrekende schimmels
en bacteriën. Er is aandacht voor de voedselketen, die zelfs met een
paginagrote illustratie te complex is voor jonge kinderen. De tekst staat
steeds in vier tot zes zinnen in een groot lettertype op de vrolijk gekleurde
linkerpagina. Op elke rechterbladzijde staat een paginagrote kleurenfoto van
bv. een dier of paddenstoelen. Vetgedrukte woorden worden uitgelegd in de
beknopte woordenlijst. Gekleurde kaders met ‘vertelwoorden’ en icoontjes
wanneer er online een filmpje te zien is, zijn bijgevoegd. Het boek uit de
overkoepelende reeks ‘Vertel maar’ ('De reis van...' is een andere subserie)
sluit af met een opdracht en enkele toetsvragen. Bevat ook een register.
Zonder de online extra's is het boek te beknopt en minder leuk. De beoogde
doelgroep is vanaf 4 jaar. Maar dit boek is pas, met veel begeleiding, te
gebruiken met kinderen van ca. 6 t/m 8 jaar. Jacolien Zwart
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de nieuwe subserie 'Dierenweetjes' van de overkoepelende reeks
'Vertel maar'. Oblong uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 573.3
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 19.00
: MN/
: 22 / 246
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2017-09-4999

Heugten, Anneriek van • Dag of nacht?
Dag of nacht? / Anneriek van Heugten, Frieda Van Raevels ; i.s.m. Marc de Bel. Kalmthout : Van Halewyck, [2017]. - 39 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. (Ik lees slim. Weetjes over dieren). - Illustraties van Frieda Van Raevels en Naar een
concept van: Marc de Bel.
ISBN 978-94-613-1671-4

*zie a.i.'s deze week voor nog een nieuw
deel uit deze nu zesdelige serie. MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 592.1
: 17 Dieren
: € 8.99
: 22 / 247

Spik, het kleine slimme muisje, en Spek, de grote goedmoedige rat nemen de
lezer mee door de dierenwereld van dag of nacht. In een simpel stripverhaal
wordt de context van dag en nacht neergezet. Aansluitend een korte
uitlegpagina over het boek én de uitnodiging van Spik en Spek om mee op
onderzoek te gaan; hierdoor is kijk- en leesrichting snel bepaald. Nachtdieren,
dagdieren, een klok in het dierenlijf, overdag of ‘s nachts vliegen, altijd dag
of nacht: op verschillende manieren worden begrippen, in woord en beeld,
verteld en vertaald. Het boekje eindigt met een aantal doe-opdrachten, een
uitgebreide quiz en een trefwoordenpagina. Rijke, uitnodigende uitgave die
recht doet aan ontdekkingsdrift en lees- en leerstijl van de beginnende lezer
die de wereld verkent: strip, informatie, humor, tekening en foto, vraag en
antwoord wisselen elkaar in een rap tempo af. AVI-niveau M4/E4 - en of het
zelf lezen nu meteen lukt, of nog niet, Spik en Spek staan naast je! Lezen
en leren in één, voor zowel thuis als op school en opvang. Deeltje uit de
zesdelige serie 'Ik lees slim - weetjes over dieren'*. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar,
ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Hannelore Rubie

2017-09-4975

Heugten, Anneriek van • Jongen of meisje?
Jongen of meisje? / Anneriek van Heugten, Frieda Van Raevels ; i.s.m. Marc de Bel.
- Kalmthout : Van Halewyck, [2017]. - 39 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. (Ik lees slim. Weetjes over dieren). - Illustraties van Frieda Van Raevels en Naar een
concept van: Marc de Bel.
ISBN 978-94-613-1670-7

*zie a.i.'s deze week voor nog een nieuw
deel uit deze nu zesdelige serie. MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 593
: 17 Dieren
: € 8.99
: 22 / 248

Hoe kun je aan het gedrag of het uiterlijk van een dier zien of het een
vrouwtje of een mannetje is? Aan de orde komen dieren die wellicht bekend
zijn zoals de kip en het varken, maar ook exotische dieren, zoals de leeuw
en het zeepaardje. Zelfs ongeslachtelijke voortplanting komt aan bod, al
wordt die term niet gebruikt. Er wordt vrij hap-snap, in willekeurige volgorde,
ontzettend veel informatie gegeven, gevolgd door allerlei opdrachten.
Zo komt tussendoor opeens het verhaal van de minotaurus voorbij. De
vormgeving is luchtig en speels, maar ook inconsequent en niet altijd
relevant. De fraaie tekeningen in heldere kleuren zijn soms gecombineerd
met foto’s van het betreffende dier, maar deze maken de uitleg niet altijd
duidelijker. Zo staat de mug, als het gaat over bloedzuigen, met een klein
fotootje op de achtergrond bij grote getekende hommels. Ook is het de vraag
of de informatie niet te hoog gegrepen is voor de beoogde doelgroep, lezers
op AVI-M4/E4 niveau. Bijvoorbeeld de spin die haar mannetje opeet na de
paring lijkt voor hen niet geschikt. Twee stripfiguren leiden de lezer door
het boek heen. Er zit veel afwisseling in het boek, maar zal niet elk kind
aanspreken. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor kinderen die moeite
hebben met lezen. J.H. Stegehuis
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Dunne, Abbie • Samen sterk
Samen sterk / Abbie Dunne ; vertaling [uit het Engels]: Janne van der Leer ;
eindredactie: Corian Linnemans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 29 cm. - (Vertel maar. Dieren-weetjes). Vertaling van: Animal group behaviour. - North Mankato, Minnesota : Capstone Global
Library Limited, ©2017. - (Life science). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5571-1

Waarom leven dieren vaak in een groep? In vijf hoofdstukken komen aan bod:
de redenen (o.a. bescherming), de groepen (o.a. pinguïns in een kolonie en
olifanten in een kudde), samen jagen, een mierenkolonie en op reis gaan
(zoals trekvogels). De beknopte informatie is gericht op jonge kinderen en
bedoeld als eerste kennismaking. De tekst bestaat uit twee tot vier zinnen
in een zeer grote letter. Bij elk hoofdstuk staan zo'n zes 'vertelwoorden'.
Die zijn vooral bedoeld om de woordenschat te vergroten, maar je kunt ze
ook gebruiken om het verhaal in eigen woorden te vertellen. Uitleg over
moeilijke, in de tekst vetgedrukte, woorden staan in de woordenlijst. Op
de rechterpagina staan duidelijke paginagrote kleurenfoto’s. Verscheen in
de subserie ‘Dieren-weetjes'* van de overkoepelende reeks ‘Vertel maar’.
Afgesloten wordt met een onderzoek naar groepsgedrag van mensen, enige
testvragen en verwijzingen naar filmpjes op o.a. schooltv.nl , boeken van
dezelfde uitgeverij, twee vragen over het onderwerp en een register. Via een
code uit het boek kun je terecht op een website, waarop o.a. een luisterversie
staat en links naar fimpjes. In oblong formaat uitgegeven, waardoor vooral
de foto’s, ook in groepjes, goed tot hun recht komen. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar.
Jacolien Zwart

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de nieuwe subserie 'Dierenweetjes' van de overkoepelende reeks
'Vertel maar'. Oblong uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 594
: 17 Dieren
:A
: € 19.00
: MN/
: 22 / 249

2016-27-5867

Van Bogaert, Liesbeth • Een dier in het bos
Een dier in het bos / Liesbeth Van Bogaert ; tekeningen: Joris Thys ; foto's
www.istockphoto.com/globalp, www.istockphoto.com/filipfoto, www.istockphoto.com/
Farinosa, www.istockphoto.com/Luciano_Vinco, www.istockphoto.com/windy55,
www.istockphoto.com/Vitalii Hulai. - [Wielsbeke] : De Eenhoorn, [2016]. - 31 pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Lees je slim. Dieren)
ISBN 978-94-629-1168-0

Wist je dat elke slak man én vrouw is en dat een ree het kleinste hert is? En
waarom klopt een specht op een boom? In deze handzame uitgave worden
op heldere wijze zeven dieren besproken die in het bos leven: de eekhoorn,
slak, specht, ree, uil, pad en vos. Aan elk dier zijn vier pagina's gewijd. Op de
pagina 'Dit ben ik' vertelt het dier (ik-figuur) over zijn lijf en bij 'Vraag maar
raak!' komen allerlei aspecten aan bod over dat dier. Bijvoorbeeld dat de
eekhoorn kaal en blind geboren wordt, dat een pad in water en op land leeft.
Bij 'Zo leef ik' leren kinderen onder meer dat uilen en vossen nachtdieren zijn
en 'Zo draag je zorg voor' vertelt hoe je het dier kunt beschermen maar ook
hoe het spoor van een vos eruit ziet. Prima verzorgde, stevige uitgave met
mooie getekende kleurenillustraties en enige kleurenfoto’s. Dit informatieve
boekje is een welkome uitgave voor kinderen die net kunnen lezen en op hun
leeftijd afgestemde informatie kunnen vergaren. Verschenen in de serie 'Lees
je slim' met deeltjes over dieren (o.a. Een dier bij de boer*, Een dier in de
tuin**, Een dier in huis***), beroepen en hobby's. Van ca. 7 jaar. I. Poels
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*2015-26-4765 (2016/10).
**2013-51-1213 (2014/26).
***2013-28-1781 (2013/36).
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 596.8
: 17 Dieren
:A
: € 13.95
: 14 / 235
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Dunne, Abbie • Nachtdieren
Nachtdieren / Abbie Dunne ; vertaling [uit het Engels]: Janne van der Leer ;
eindredactie: Corian Linnemans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 29 cm. - (Vertel maar. Dieren-weetjes).
- Vertaling van: Nocturnal animals. - North Mankato, Minnesota : Capstone Global
Library Limited, ©2017. - (Life science). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5573-5

Wat zijn nachtdieren en waarom zijn ze 's nachts wakker? In vier hoofdstukken
komen aan bod: wakker zijn in de nacht, het gebruik van zintuigen bij het
vinden van eten enz., jagen in het donker (o.a. de panter en vleermuizen)
en slapen overdag. De beknopte informatie is gericht op jonge kinderen en
bedoeld als eerste kennismaking. De tekst bestaat uit twee tot vier zinnen
in een zeer grote letter. Bij elk hoofdstuk staan zo'n zes 'vertelwoorden'.
Die zijn vooral bedoeld om de woordenschat te vergroten, maar je kunt ze
ook gebruiken om het verhaal in eigen woorden te vertellen. Uitleg over
moeilijke, in de tekst vetgedrukte, woorden staan in de woordenlijst. Op
de rechterpagina staan duidelijke paginagrote kleurenfoto’s. Verscheen in
de subserie ‘Dieren-weetjes'* van de overkoepelende reeks ‘Vertel maar’.
Afgesloten wordt met een zintuigspel, enige vragen en verwijzingen naar
filmpjes op o.a. schooltv.nl , boeken van dezelfde uitgeverij, twee vragen
over het onderwerp en een register. Via een code uit het boek kun je terecht
op een website, waarop o.a. een luisterversie staat en links naar fimpjes. In
oblong formaat uitgegeven, waardoor vooral de foto’s, ook in groepjes, goed
tot hun recht komen. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Jacolien Zwart

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de nieuwe subserie 'Dierenweetjes' van de overkoepelende reeks
'Vertel maar'. Oblong uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 596.9
: 17 Dieren
:A
: € 19.00
: MN/
: 22 / 250

2016-50-0304

La Bédoyère, Camilla de • Mijn kleine boek over haaien
Mijn kleine boek over haaien / Camilla de la Bédoyère ; vertaling [uit het Engels]: Anja
De Lombaert ; eindredactie: Pam Thierry. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2017].
- 64 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Mijn kleine boek over). - Vertaling van:
Sharks. - QED Publishing, ©2015. - (My little book of). - Omslag vermeldt: Vol met
prachtige foto's en bijzondere weetjes!. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5598-8

Haaien in alle soorten en maten: in dit stevige, vierkante deel uit de
serie ‘Mijn kleine boek over'* komen er een heleboel voorbij zwemmen.
Walvishaaien, citroenhaaien, zijdehaaien, zwelhaaien, langsnuitzaaghaaien,
het zijn er te veel om op te noemen. Ze komen langs in een vijftal
hoofdstukken, met de titels: lieverdjes (niet gevaarlijk voor mensen), langs
kusten en koraalriffen, snelle haaien, vlekken en strepen en bijzondere
haaien. Elke haai beslaat een dubbele pagina waarbij een paginaoverstijgende kleurenfoto meteen de aandacht trekt. Daarin staat een
compact tekstblok met algemene informatie over de haai. Op de toegevoegde
foto’s wordt vaak één specifiek element uitgelicht, met een passend feit
of weetje – door het kleurgebruik is duidelijk welke foto en tekst bij elkaar
horen. Het boek sluit af met een lijst van moeilijke woorden (die in de
tekst vetgedrukt zijn), een register en enkele verwijzingen naar boeken en
websites. Achter op het omslag staan zes herhalingsvragen. In het grote
aanbod van informatieve boeken niets nieuws – voor (jonge) onderzoekers
die ‘gepakt’ worden door dit bijna fabelachtige dier: kijken en lezen maar!
Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Hannelore Rubie
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*het nieuwe deel over paarden en
pony's uit deze nu vijfdelige serie wordt
z.s.m. aangeboden. MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.1
: 17 Dieren
: € 12.00
: J3/J4/
: 14 / 236
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2016-46-3739

Müller, Thomas • Een jaar met de specht
Een jaar met de specht / Thomas Müller. - [Amsterdam] : Clavis, [2017]. - 34
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 23 × 26 cm. - Vertaling van: Ein Jahr
mit den Buntspechten. - Hildesheim : Gerstenberg Verlag, ©2017. - Vertaling uit het
Duits. - Colofon vermeldt: tekst en illustraties: Thomas Müller.
ISBN 978-90-448-2935-8

Oblong uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 598.8
: 17 Dieren
:A
: € 14.95
: 14 / 237

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 598.92
: 17 Dieren
:A
: € 12.99
: 17 / 225

In het voorjaar klinkt in het bos luid geroffel van de specht. Een
spechtenpaartje heeft een oude eik uitgekozen om te broeden. Dit mooie
prentenboek beschrijft een jaar uit het leven van spechten: het nestje,
de broedtijd, het uitkomen van de eieren, de verzorging van de jongen,
hun vliegoefeningen en het uitvliegen. De fraaie levensechte illustraties in
natuurgetrouwe kleuren beslaan telkens twee volledige pagina’s, waarop de
prachtige spechten in hun natuurlijke omgeving te zien zijn: broedend, de
jongen in een donker nest, vliegend tussen de bomen. Ook zien we de vogels
in de herfst en de winter en is de cirkel rond als het weer voorjaar wordt. De
tekst van gemiddeld vijf regels per pagina ondersteunt de illustraties en is op
wisselende lege kleurvlakken in de afbeeldingen geplaatst. Het taalgebruik
met enkele lastige woorden als bosanemonen, territorium en keverlarven
is vrij goed op de doelgroep afgestemd. Het oblong prentenboek sluit af
met informatie in woord en beeld over de verschillende soorten spechten.
Onder de noemer 'Een jaar met....' verschenen meerdere prentenboeken over
verschillende vogelsoorten. Geschikt om voor te lezen en samen te bekijken
vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. Redactie

2016-46-3299

Straaten, Harmen van • Mosha
Mosha / geschreven door Harmen van Straaten ; met illustraties van Jan Jutte. - Eerste
druk. - Amsterdam : Rubinstein, 2017. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 28 cm. - Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Elephant
Parade®.
ISBN 978-90-476-2290-1

Deze waar gebeurde prentvertelling gaat over Mosha, een dappere en vrolijke
Aziatische olifant met maar drie poten. Vroeger is Mosha op een landmijn
getrapt waardoor ze haar rechtervoorbeen kwijtraakte. Hierna kwam ze in
een olifantenziekenhuis terecht - Friends of the Asian Elephant - waar ze haar
een beenprothese gaven. Op een dag is Mosha verdwenen. Haar vrienden
Chai en Mali maken zich grote zorgen en gaan naar haar op zoek in de jungle.
Tijdens de zoektocht komen ze dieren tegen die hen helpen. Zouden ze
Mosha weer vinden? En wat zou Mosha van plan zijn geweest? Bijzonder
prentenboek over een bijzonder dier dat symbool staat voor overleven en
hoop. Deze thema’s staan tevens centraal in het verhaal. De tekst (enkele
regels per pagina) is geplaatst in de illustratie over een dubbele pagina.
De heldergekleurde (botanische) prenten van Jan Jutte (won drie maal een
Gouden Penseel) zijn sfeervol en gedetailleerd en passen perfect bij de
sfeer van het verhaal. Voorin staat beknopte informatie over Mosha. Het
verhaal kan als uitgangspunt dienen om de olifant in de kijker te zetten of een
aanmoediging zijn om de hoop niet te verliezen. Geschikt voor kinderen vanaf
ca. 5 t/m 8 jaar. S. Mulders
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Deak, JoAnn • Je fantastische elastische brein
Je fantastische elastische brein : vormen & rekken / auteur JoAnn Deak, Ph.D ;
illustraties Sarah Ackerley. - 1e druk. - Rotterdam : Bazalt, [2017]. - 28 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: Your fantastic elastic brain :
stretch it, shape it. - San Francisco, CA : Little Pickle Stories, Inc., ©2010. - Colofon
vermeldt: Vertaling en bewerking: HELDER tekst & educatie. - Vertaald uit het Engels. Uitgave in samenwerking met HCO, RPCZ. - Bazalt maakt deel uit van de Bazalt Groep
en werkt daarin samen met partners HCO (Den Haag) en RPCZ (Vlissingen).
ISBN 978-94-611-8232-6

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 600.52
: 02 Lichaam en Gezondheid
:A
: € 14.95
: 18 / 229

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 606.15
: 02 Lichaam en Gezondheid
:A
: € 14.95
: 15 / 237

Je brein is een superbelangrijk orgaan dat ervoor zorgt dat jij bent zoals
je bent. Het regelt wat je denkt, doet en voelt. Het brein laat je lichaam
bewegen, helpt je om dingen te onthouden en te begrijpen wat je ziet en
hoort. Tijdens de eerste tien jaar van je leven groeit je brein snel en leert
het steeds nieuwe dingen, maar je kunt je brein helpen door het te trainen.
Nieuwe dingen leren, fouten maken, opnieuw proberen en volhouden:
daar groeit en rekt je brein van! Leerzaam prentenboek over de anatomie
en werking van het brein. Welke functie de verschillende onderdelen
hebben en hoe zij samenwerken wordt duidelijk gemaakt via herkenbare
vergelijkingen, begrijpelijke teksten, eenvoudige doorsneden en kleurrijke
tekeningen. Moeilijk uit te spreken woorden zijn ook fonetisch gespeld.
Er wordt gebruikgemaakt van typografische accentuering, paginagrote
kleurrijke illustraties, opeenvolgende afbeeldingen, een groot lettertype en
overzichtelijke alinea’s. Het getekende grappige muisje en uiltje doen op
iedere pagina mee. Een lesplan kan worden gedownload. De auteur werkt
als schooladviseur op het gebied van o.a. breinontwikkeling. Toegankelijke
en concrete kennismaking met een ingewikkeld onderwerp. Aanrader voor
kinderen van ca. 6 t/m 8 jaar. S.E. van Zonneveld

2016-25-3504

Lammertink, Ilona • Mijn lieve vergeetopa
Mijn lieve vergeetopa / Ilona Lammertink & Els Vermeltfoort. - [Amsterdam] : Clavis,
[2017]. - 28 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - Colofon
vermeldt: tekst: Ilona Lammertink/illustraties: Els Vermeltfoort. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-448-2889-4

Melle is gek op opa Kapitein. Die kan mooie verhalen vertellen over vroeger,
toen hij nog over de zeeën voer. De verhalen zitten in een schatkamertje
in zijn hoofd. Dan wordt opa ziek, vergeetziek. Hij kan niet meer bij zijn
schatkamer en op een dag herkent hij Melle zelfs niet meer. Als opa in een
verpleeghuis woont, maakt Melle een kijkdoos voor hem. Een kijkdoos met
schepen, waar opa blij van wordt. Het prentenboek is bedoeld om dementie
bespreekbaar te maken. Het verhaal en de paginagrote geschilderde
illustraties in heldere kleuren lenen zich daar goed voor. Daarbij wordt jammer
genoeg weinig aan de verbeelding overgelaten door de expliciete beschrijving
van de gevoelens van Melle - hij is geschrokken, verdrietig, boos en bang.
Wel sterk is dat Melle zelf op het idee komt om een kijkdoos voor opa Kapitein
te maken, want vaak komen in ‘therapeutische’ boeken de oplossingen
van een volwassen personage. Achterin zijn twee pagina’s opgenomen met
tips voor ouders over hoe je dementie aan kinderen uitlegt, en wat het kan
doen met een kind als een naaste dementie krijgt. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar.
Annet Huizing

©2017 NBD Biblion

89

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
6-9 jaar Informatieve boeken
2016-27-5845

Van der Linden, Eva • Vic heeft een tic
Vic heeft een tic : een lees- en werkboek voor kinderen met tics en hun omgeving /
Eva Van der Linden. - [Kampen] : Aldo, [2016]. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ;
25 cm
ISBN 978-90-825453-3-3

Bijna vierkante uitgave over kinderen met tics of het Syndroom van Gilles
de la Tourette (en mogelijk daarmee gepaard gaande disharmonische
ontwikkelingsprofielen). Vic speelt de hoofdrol in dit op basis van veel
persoonlijke ervaring vertelde verhaal. De informatie wordt aangereikt vanuit
het perspectief van Vic: zijn ‘anders-zijn’, de wijze waarop de omgeving naar
hem kijkt en op zijn tics reageert, het inhouden van de tics en trucjes om dit
beter te kunnen, begeleiding en behandeling, de 'boodschappertjes' in het
hoofd van Vic die zorgen voor de plots repeterende bewegingen en geluiden,
zijn verdriet om reacties vanuit de buitenwereld. De informatie is verweven
met reacties en commentaar van specialisten en met reflectievragen voor
kinderen (meestal via ouders en begeleiders) die zich via dit uitermate
boeiende verhaal informeren. De auteur van dit interactieve werkboek is
moeder van een zoon met Gilles de la Tourette, autisme en ADHD en heeft al
enige publicaties voor volwassenen op haar naam staan. Rijk, genuanceerd,
inzicht gevend boek voor kinderen met (mogelijke) tics én hun omgeving.
Dit specifieke thema verdient aandacht en begrip. Onder begeleiding van
een therapeut, ouder of leerkracht met kinderen van ca. 6 t/m 11 jaar.
Mart Seerden

Bevat vrij veel invulopdrachten. Voor de
jeugd een van de weinige uitgaven over
het Syndroom van Gilles de la Tourette
en andere tics.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 606.19
: 02 Lichaam en Gezondheid
: € 14.90
: 18 / 231

2016-32-2543

Shores, Erika L. • Afval
Afval / Erika L. Shores ; vertaling [uit het Engels] en bewerking: Kirsten Verhagen ;
eindredactie: Pam Thierry ; illustratie: Freek Kuijstermans. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 29 cm. (Vertel maar. De reis van...). - Vertaling van: How rubbish gets from bins to landfills. Capstone Global Library Limited, ©2016. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5577-3

Welke reis legt het afval af? In vier hoofdstukken komen aan bod: wat is
afval, scheiding van afval en waar gaat het naartoe, het verbranden in de
oven en recycling en beperking van afval. De beknopte informatie is gericht
op jonge kinderen en bedoeld als eerste kennismaking. Onder de tekst,
die zich beperkt tot twee tot vier zinnen in een zeer groot lettertype, staan
zo'n zeven 'vertelwoorden'. Die zijn vooral bedoeld om de woordenschat te
vergroten, maar je kunt ze ook gebruiken om het verhaal in eigen woorden te
vertellen. Uitleg over moeilijke, in de tekst vetgedrukte, woorden staan in de
woordenlijst. Op de rechterpagina staan duidelijke paginagrote kleurenfoto’s.
Ondanks de Amerikaanse oorsprong zijn ze herkenbaar voor de Nederlandse
situatie. Verscheen in de subserie ‘De reis van …’* van de overkoepelende
reeks ‘Vertel maar’. Afgesloten wordt met verwijzingen naar filmpjes op o.a.
schooltv.nl , boeken van dezelfde uitgeverij, twee vragen over het onderwerp
en een register. Via een code uit het boek kun je terecht op een website,
waarop o.a. een luisterversie staat en links naar fimpjes. In oblong formaat
uitgegeven, waardoor vooral de foto’s, ook in groepjes, goed tot hun recht
komen. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Redactie

©2017 NBD Biblion

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
van de nieuwe subserie 'De reis van...'
van de overkoepelende reeks 'Vertel
maar'. Oblong uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 614.65
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 19.00
: MN/
: 19 / 223
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Peterson, Megan Cooley • Water
Water / Megan Cooley Peterson ; vertaling [uit het Engels] en bewerking: Kirsten
Verhagen ; eindredactie: Pam Thierry ; illustratie: Freek Kuijstermans. - Etten-Leur :
Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ;
24 × 29 cm. - (Vertel maar. De reis van...). - Vertaling van: How water gets from
treatment plants to toilet bowls. - Capstone Global Library Limited, ©2016. - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5575-9

Beschrijving van de reis van het water in vier hoofdstukken: waar komt het
water vandaan, waar gaat het naartoe, water bij jou thuis en waterbesparing.
De beknopte informatie is gericht op jonge kinderen en bedoeld als eerste
kennismaking. Onder de tekst, die zich beperkt tot twee á drie zinnen in een
zeer groot lettertype, staan zo'n zeven vertelwoorden. Die zijn vooral bedoeld
om de woordenschat te vergroten, maar deze steekwoorden kun je ook
gebruiken om het verhaal in eigen woorden verder te vertellen. Vetgedrukte
woorden worden verklaard in de woordenlijst achterin. Op de rechterpagina
staan duidelijke paginagrote kleurenfoto’s. Verscheen in de subserie ‘De reis
van …’* van de overkoepelende reeks ‘Vertel maar’. Afgesloten wordt met
verwijzingen naar filmpjes op schooltv.nl , boeken van dezelfde uitgeverij,
een drietal vragen over het onderwerp en een register. Via een code uit het
boek kun je terecht op een website, waarop o.a. een luisterversie staat en
links naar fimpjes. In oblong formaat uitgegeven, groter dan de standaard
formaat van deze uitgeverij. Daardoor komen vooral de foto’s goed tot hun
recht. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Ton Jansen

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
van de nieuwe subserie 'De reis van...'
van de overkoepelende reeks 'Vertel
maar'. Oblong uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 648
: 13 Wetenschap en Techniek
:A
: € 19.00
: J3/MN/
: 19 / 227

2016-32-2540

Peterson, Megan Cooley • Stroom
Stroom / Megan Cooley Peterson ; vertaling [uit het Engels] en bewerking: Kirsten
Verhagen ; eindredactie: Pam Thierry. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij,
[2017]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 29 cm. - (Vertel maar. De reis
van...). - Vertaling van: How electricity gets from power plants to homes. - Capstone
Global Library Limited, ©2016. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5574-2

Handzame uitgave in oblong formaat die jonge kinderen op heldere wijze
informeert over stroom en elektriciteit. Ingegaan wordt op vragen als: hoe
wordt stroom opgewekt, hoe wordt stroom vervoerd en hoe kan stroom
doorgeleid worden naar fabrieken, werkplaatsen, scholen of huiskamers?
Ook is er aandacht voor welke apparaten op stroom werken en hoe er wordt
gemeten hoeveel stroom je verbruikt. De informatie wordt aangereikt door
korte tekstblokjes van twee tot vijf zinnen in een groot lettertype. Vetgedrukte
woorden verwijzen naar de de uitleg van moeilijke woorden achterin. De tekst
is gevisualiseerd door kleine en paginagrote kleurenfoto's. Aan het boek is
een website verbonden (via een code in het boek heb je toegang) waarop
een luisterversie staat en links naar informatieve filmpjes (van o.a. Schooltv
en Willem Wever). Het is natuurlijk altijd de vraag hoe lang deze links blijven
bestaan. Het boek eindigt met een korte weetjestest en een register. Ook
is er een verwijzing naar filmpjes op Schooltv.nl. Deel uit de reeks ‘De
reis van...’*. Jammer is dat er niet wordt ingezoomd op milieuvriendelijke
stroomtechnieken als zonnepannelen. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Mart Seerden
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*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
van de nieuwe subserie 'De reis van...'
van de overkoepelende reeks 'Vertel
maar'. Oblong uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 661.5
: 13 Wetenschap en Techniek
:A
: € 19.00
: MN/
: 19 / 228
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Shores, Erika L. • Eten
Eten / Erika L. Shores ; vertaling [uit het Engels] en bewerking: Kirsten Verhagen ;
eindredactie: Pam Thierry ; illustratie: Freek Kuijstermans. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 29 cm. (Vertel maar. De reis van...). - Vertaling van: How food gets from farms to shop shelves.
- Capstone Global Library Limited, ©2016. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5576-6

Plaatjesboek met online extra’s, dat is het concept van dit van oorsprong
Amerikaanse boek. Dit deel uit de subserie 'De reis van...'* behandelt de
reis van eten: waar komt het graan voor brood vandaan en hoe belandt
koemelk in een pak in de supermarkt. Voor in het boek staat een code
waardoor je toegang hebt op een website, waarop o.a. een luisterversie,
filmpjes, werkbladen en andere extra’s staan. Het geheel maakt een enorm
gedateerde indruk. De moderne peuter is opgegroeid in een digitaal tijdperk
en was als baby waarschijnlijk al handig met een tablet. Het boek biedt niet
meer dan wat kleurenfoto’s met trefwoorden waarmee een volwassene een
gesprek met een kind kan aangaan over de herkomst van zijn eten. De online
aspecten zijn echt nodig om er iets hedendaags van te maken. Het boek is
niet bijzonder fraai gedrukt en maakt onderdeel uit van de overkoepelende
reeks 'Vertel maar'. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar. Ieneke Fonck

©2017 NBD Biblion

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
van de nieuwe subserie 'De reis van...'
van de overkoepelende reeks 'Vertel
maar'. Oblong uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 678
: 11 Bedrijf en Beroep
:A
: € 19.00
: J3/MN/
: 19 / 229
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Agt, Frans van • Jack
Jack : niet zomaar een ringstaartmaki / Frans Maarten. - Eerste druk. - [Heilig
Landstichting] : Uitgeverij FooM, 2016. - 145 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm
ISBN 978-90-825285-0-3

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 12.95
Volgnummer
: 22 / 186

Jack de ringstaartmaki en de andere dieren wonen in het Hogebomenbos en
hebben het goed met elkaar, al komen er in hun relaties ook strubbelingen
voor. De beer heet niet voor niets Brombeer. Alle dieren hebben hun karakter
en hun persoonlijkheidskenmerken. Zo zorgt de één graag voor de hele
groep, neemt de ander graag wijze besluiten, probeert een derde voor goede
oplossingen te zorgen en vrolijkt een vierde op muzikale wijze de boel op.
Maar wat voert Mara de maraboe in haar schild? Waar is zij mee bezig?
Een geschiedenis waarin (verborgen) belangen een rol spelen en waarin
persoonlijke dynamiek en groepsdynamiek nauwkeurig geschetst worden.
Een leesboek waarin dieren met menselijke trekken en meer in het bijzonder
Jack, de ringstaartmaki, de hoofdrol spelen. Een verhaal ook dat niet goed
afloopt, het eindigt met een felle confrontatie tussen Jack en Mara. Het
verhaal wordt met inlevingsvermogen verteld, kent hier en daar een licht
therapeutisch karakter en is op bijzondere wijze geïllustreerd met fijne zwartwitte tekeningen. Om zelf te lezen vanaf ca. 9 jaar. Mart Seerden

2016-46-3683

Applegate, Katharine • Mijn vriend Crenshaw
Mijn vriend Crenshaw / Katherine Applegate ; vertaald [uit het Engels] door Annelies
Jorna. - Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2017. - 256 pagina's :
zwart-wit illustraties ; 20 cm. - Vertaling van: Crenshaw. - New York : Feiwel and
friends, 2015.
ISBN 978-90-451-1996-0

*2015-39-1252 (2015/51).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: so
:B
: € 15.98
: J1/
: 19 / 162

Als zijn ouders de rekeningen weer niet kunnen betalen (zij leefden al eerder
in een auto) en zij met hun gezin weer het huis uitgezet dreigen te worden,
duikt onverwacht de fantasievriend van Jackson (ik-figuur) weer op. Crenshaw
is een grote, pratende kat die door zijn doen en laten zorgt dat Jackson
de zaken in perspectief blijft zien. Hoewel hij nu in groep zeven zit en zich
te oud voelt voor een fantasievriend, blijkt ook zijn vriendin Marisol zo’n
vriend te hebben. Dat maakt het voor Jackson makkelijker om ermee om te
gaan. Aangrijpend verhaal over een levensfase van een jong kind waarin
hij geconfronteerd wordt met het geldgebrek van zijn ouders en de nare
consequenties die dat heeft voor alle gezinsleden. De teksten zijn verdeeld
over korte hoofdstukken, het taalgebruik is niet moeilijk en herkenbaar voor
de doelgroep. Het verhaal gaat vooral over de emoties van de jongen zonder
die op te blazen. Een boek zonder spanning maar met een hartverwarmend
verhaal dat je niet makkelijk loslaat. Oorspronkelijk in het Engels verschenen
als 'Crenshaw'*. Vanaf ca. 10 jaar. Mac Steenaart

©2017 NBD Biblion

93

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
9-12 jaar Vrij lezen
2016-45-2419

Arts, Simone • Punk meets preppy
Punk meets preppy / Simone Arts ; met illustraties van Tante Beun. - Haarlem :
Uitgeverij Holland, [2017]. - 133 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Fashion
Academy ; 3)
ISBN 978-90-251-1353-7

Tasia begint aan het derde semester aan de exclusieve Fashion Academy
van Donna Sofia. Dit semester werken de modescholieren toe naar een
modecollectie rond de thema’s punk en preppy. De klas wordt in drie teams
verdeeld, en alle drie moeten ze een idee uitwerken voor de inrichting van
een pop-upstore. Wie zijn plan het best pitcht, mag de winkel ook echt in
gebruik nemen. Tasia wordt aangewezen als manager van haar team, maar
dat is veel moeilijker dan ze dacht en algauw wordt het een zootje. Gelukkig
krijgt Donny geheime aanwijzingen. Weet hij hun team naar de overwinning
te leiden? Derde deel in de serie 'Fashion Academy'*, waarin steeds twee
kinderen van de modeschool centraal staan. Vlot en toegankelijk geschreven
verhaal, met voor meiden herkenbare thematiek (ruzietjes, verliefdheid,
afgunst, erbij horen). Verzorgde uitgave, met veel strooi-illustraties en
gedrukt op glanzend papier met een opvallende oranje steunkleur. Doet qua
lay-out en sfeer denken aan de 100% Coco-serie van Niki Smit, maar dan net
iets minder hip. Met leeslint. Vanaf ca. 10 jaar. Marije van der Schaaf

*'Sport meets safari' (deel 2),
2016-09-4379 (2016/34).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

2017-14-2765

Heruitgave

Biegel, Paul • Het sleutelkruid

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

Het sleutelkruid / Paul Biegel. - Vijfde druk. - Rotterdam : Lemniscaat, 2017. - 155
pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - (De Biegel bibliotheek). - Omslag vermeldt:
tekeningen Harmen van Straaten. - 1e druk gei͏̈llustreerd door Babs van Wely:
Amsterdam : Holland, 1964.
ISBN 978-90-477-5009-3

: sc
:B
: € 14.95
: J1/MN/
: 18 / 160

: sk
:B
: € 15.95
: 19 / 165

De wonderdokter gaat op zoek naar het sleutelkruid om het zieke hart van
koning Mansolein te genezen. Hij stuurt de dieren die hij onderweg tegenkomt
naar de koperen burcht. Daar moeten ze de koning een verhaal vertellen om
zijn hart op gang te houden. Vrolijke en droevige verhalen over vriendschap,
trouw en slimheid. Haas, wolf, leeuw, ezel, konijn en al die andere dieren
leven in volmaakte vrede samen in het paleis. Intussen verloopt de tocht van
de wonderdokter niet zonder problemen. Prachtig zijn de dieren getypeerd,
zowel in de verhalen die ze vertellen, als in de taal waarin ze die vertellen.
Voorzien van sfeervolle zwart-witillustraties en een omslagillustratie in kleur.
Door de afgeronde verhalen een ideaal voorleesboek vanaf ca. 8 jaar en
voor liefhebbers van sprookjesachtige verhalen. Zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Redactie
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Bradley, Kimberly Brubaker • De oorlog die mijn leven redde
De oorlog die mijn leven redde / Kimberly Brubaker Bradley ; vertaald [uit het Engels]
door Ernst Bergboer. - Utrecht : Callenbach, 2017. - 254 pagina's ; 22 cm. - Vertaling
van: The war that saved my life. - New York : Penguin, ©2015.
ISBN 978-90-266-2185-7

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: oo
:B
: € 16.99
: 16 / 159

Ada (9, ik-figuur) wordt vanwege haar klompvoet door haar moeder
weggestopt en mishandeld. Haar zelfbeeld is hierdoor zeer negatief.
Toch weet zij zich te redden door met haar broertje te ontsnappen als hij
geëvacueerd wordt vanuit London naar het Engelse platteland aan het begin
van de Tweede Wereldoorlog. In een klein dorpje aan de kust worden ze
opgevangen door Susan en gaat er een wereld voor ze open. Met behulp van
Susan en haar pony Butter bloeit Ada langzaam op, maar is ze niet te zeer
beschadigd om nog in staat te zijn liefde te ontvangen? Op de achtergrond
dreigt de oorlog, maar ondertussen heeft Ada zelf heel wat uit te vechten.
Dit is een zeer ontroerend en aangrijpend verhaal over geloof in je zelf en
hoe een kind beschadigd kan raken door gebrek aan liefde en respect. Een
verhaal voor kinderen, in 46 korte hoofdstukken, maar zo geschreven dat het
ook voor volwassenen zeer boeiend is. Goede vertaling die niets af doet aan
de typisch Engelse sfeer. Auteur schreef al meer jeugdboeken, is een New
York Times bestsellerauteur en Newbery Honor Awardwinnaar. Vanaf ca. 9
jaar. Mick K. Zwart

2016-47-4532

Buis, Suzanne • Het geheim van de flamingo
Het geheim van de flamingo / Suzanne Buis. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman,
[2017]. - 128 pagina's ; 22 cm. - (Lizzy ; 6)
ISBN 978-90-206-2186-0

Lucy en haar halfzusje Lizzy helpen in Curaçao in een heel speciaal
dolfijnencentrum. Twee mamadolfijnen worden ingezet om te trainen met
gehandicapte kinderen, om hen nieuwe vaardigheden aan te leren. Op een
dag wordt een babydolfijntje vermist. Lucy en Lizzy doen er alles aan om
het dolfijntje te vinden. Ze luisteren naar de sprekende flamingo. Weet hij
waar het dolfijntje is? Op een bijzondere manier wordt het raadsel opgelost.
Een heerlijk gek meidenboek, met pratende dieren, een magische ketting,
veel avonturen en spannende gebeurtenissen. De spanningsboog loopt door
tot het laatste hoofdstuk, en de schrijfstijl is vlot en meeslepend. Tussen de
avonturen door leren de lezers veel interessante dingen over de verzorging
van de dolfijnen, het doel van de training en het effect dat de training heeft
op minderbegaafde kinderen. Het einde van het verhaal maakt alweer
nieuwsgierig naar het volgende deel. Gebonden uitgave met aantrekkelijk
omslag. Zesde onafhankelijk te lezen deel in de serie 'Lizzy'*. Voor meiden
vanaf ca. 10 jaar. J.W. Hakvoort
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*'Lizzy traint dolfijnen' (deel 5),
2014-29-3853 (2014/52).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: di
:B
: € 12.50
: J1/
: 20 / 162
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Collins, Tim • Dagboek van een vlogger
Dagboek van een vlogger / T. Collins ; illustraties: Katie Abey ; vertaling [uit het
Engels]: Marie Lotte Hagen. - Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2017]. - 216
pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Confessions of an online
sensation. - London : Michael O'Mara Books Limited, ©2017. - (The Vlogger Diaries).
ISBN 978-90-216-7724-8

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 17 / 163

Olivia (ik-figuur) zit op een nieuwe school, maar maakt daar geen vrienden.
Mede door geldgebrek begint ze dan maar een vlogkanaal. In feite schrijft ze
er alleen maar de teksten voor en huurt, voor tien euro per filmpje, als standin haar beter ogende klasgenootje Emma in, die op het gelijknamige kanaal
Destiny gaat heten. Het duurt even voordat de eerste positieve reacties
en volgers binnenkomen, maar dan gaat het opeens hard. Hoe lang gaat
dat goed? Dit luchtige verhaal van de auteur van de bekende (Romeinse)
dagboekserie is grotendeels in dezelfde stijl en opmaak vervaardigd. Het
geheel leest als een trein en Olivia blijkt een opvallend eenvoudig en
sympathiek meisje, dat eigenlijk alleen maar uit is op vriendschap. Het
dagboek eindigt met de overduidelijke boodschap dat jezelf-blijven toch
altijd het beste is. De pagina’s bevatten relatief weinig tekst, onder andere
vanwege de vele alinea’s en witregels en de vrij grote quasi-schrijfletters.
Hier en daar staat ter illustratie een klein zwart-wit, stripachtig tekeningetje.
Onderhoudend, eigentijds verhaal over een vlogmeisje dat uiteindelijk zichzelf
durft te zijn. Vanaf ca. 10 jaar. Silvester van der Pol

2016-46-3914

Dansercoer, Dixie • Spanning in Groenland
Spanning in Groenland / Dixie Dansercoer & Reina Ollivier ; illustraties: Wilbert van
der Steen. - [Amsterdam] : Clavis, [2017]. - 182 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22
cm. - (De coole avonturen van Emma Dewit ; 5e boek). - Idee en beeldmateriaal: Dixie
Dansercoer ; tekst: Reina Ollivier. - Op omslag: scan de foto's met je smartphone voor
uniek beeldmateriaal.
ISBN 978-90-448-2980-8

*'Alarm op Spitsbergen' (deel 4),
2015-50-3700 (2016/34).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:B
: € 15.95
: 18 / 173

In het kader van een wetenschapsproject gaat Emma (12, ik-figuur) samen
met drie andere jongeren naar Groenland voor een klimaatonderzoek. Ze
maken kennis met de lokale bevolking, de Inuit. Voor hun project doen
ze onderzoek naar de effecten van de klimaatopwarming op de jacht en
naar de afvalverwerking in het poolgebied. Hoewel ze vriendelijk worden
ontvangen, wordt hun onderzoek gesaboteerd en komen ze in een gevaarlijke
situatie terecht. Eenvoudig verhaal met toegankelijk taalgebruik en een
enigszins snelle ontknoping. Bevat veel informatie over de lokale situatie
en de gewoonten en gebruiken. Het verhaal wordt ondersteund door kleine
grijze tekeningen en beeldmateriaal van de Vlaamse poolreiziger en auteur
(augmented reality met behulp van de app Layar en een mobiele telefoon).
Korte hoofdstukken. De informatieve weetjes zijn in afwijkend lettertype
gedrukt. Zelfstandig te lezen vijfde deel uit een serie* over de poolgebieden.
Vanaf ca. 10 jaar. Erik van de Grampel
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Dort, Evelien van • Funny heeft talent
Funny heeft talent / Evelien van Dort ; illustraties binnenwerk en omslag Kristel
Steenbergen. - Utrecht : Callenbach, [2017]. - 94 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24
cm. - (Funny-serie)
ISBN 978-90-266-2208-3

De eigenaar van het paardenpension, Roos, breekt haar been waardoor ze
naar het ziekenhuis moet. De twee vriendinnen Margreet en Eva besluiten,
samen met Carolien, Roos te verrassen en mee te helpen met het pension
zodat de gasten gewoon met hun paarden kunnen komen. Ze hebben het er
druk mee: paarden verzorgen, voeren, uitrijden, en daarnaast ook nog hun
pony’s Mik en Funny verzorgen. Wanneer de arrogante tweelingzusjes Tara en
Sara ook met hun paarden komen, is er meteen spanning. Waarom maken ze
zoveel foto’s en gaan ze zoveel met Stijn en David om? Opnieuw een heerlijk
paardenboek in de serie over Funny. Het laatste deel dat verscheen was
'Funny's wedstrijd'* (2013). Dit nieuwe deel zit vol actie en spanning, waarbij
de ontknoping verrassend is. Naast paarden gaat het ook over vriendschap,
jaloezie en vrede sluiten. De vriendinnen ervaren dat iemand anders helpen
heel leuk en leerzaam kan zijn. Dit vlotte leesboek is een echte aanrader voor
de paardenliefhebbers vanaf ca. 9 jaar. J.W. Hakvoort

*2013-09-4848 (2013/40).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: pp
:B
: € 9.99
: EX/
: 17 / 168

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sr
:B
: € 12.50
: J1/
: 16 / 170

2016-46-3252

Feller, Pieter • Keepster gezocht
Keepster gezocht / Pieter Feller & Tiny Fisscher. - Amsterdam : Uitgeverij Luitingh
Sijthoff, [2017]. - 136 pagina's ; 22 cm. - (Het meidenteam ; 2)
ISBN 978-90-245-7579-4

Het meidenteam van de voetbalclub FC Daalbergen heeft goede speelsters.
Hun keeper Amy weet menig bal uit het doel te houden. Helaas raakt ze
geblesseerd tijdens een wedstrijd. Gelukkig is vervanging mogelijk door
Maaike, maar zij heeft te maken met zeer gelovige ouders die haar liever iets
anders zien doen dan voetballen. En dan is er ook nog de trainster die gaat
samenwonen met een vrouw… Dit verhaal leest lekker weg. Het gaat niet
alleen om het voetbal maar er worden ook wat maatschappelijke problemen
aan de orde gesteld. Bijvoorbeeld: kunnen de ouders van de meiden omgaan
met de geaardheid van de trainster? Wat doe je als er geld wordt geboden
om lid te worden van een nieuwe club? Uiteraard eindigt het verhaal positief,
al is het einde wel wat plotseling. Er zullen dus vast nog meer delen volgen.
Het omslag, met een foto waarop een keepster van achter in het doel is
gefotografeerd, lijkt meer op de voorkant van een non-fictieboek over voetbal
maar dat is het enige minpuntje. Voetballende meisjes vanaf ca. 10 jaar
zullen hiervan smullen. B. Handgraaf
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Gijsbertsen, Thijmen • Een bofkont in Pechstad
Een bofkont in Pechstad / Thijmen Gijsbertsen ; met illustraties van Marja Meijer. Houten : Van Holkema & Warendorf, [2017]. - 93 pagina's : gekleurde illustraties ; 24
cm
ISBN 978-90-00-35233-3

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: so
:B
: € 11.99
: 22 / 203

De onvolprezen Joris en zijn vriendje de wandelende tak Dimi zorgen ervoor
dat er in dit fantasierijke spiegelverhaal iets recht wordt gezet. Joris is een
bofkont en woont met zijn vader, de burgemeester, en lieve dienstmeid Nina
in Bofstad. Het lijkt wel of in Bofstad altijd de zon schijnt en iedereen vrolijk
is. Dit in tegenstelling tot Pechstad – daar wonen de stakkers die altijd honger
hebben en nooit kunnen genieten van zonlicht. Door een mooi oud lied dat
hij van Nina hoort, begrijpt Joris dat dit niet altijd zo geweest is en dat beide
stadjes ooit één waren, totdat de famiie Drakenstein zich met de zaken ging
bemoeien! En nu gaat zijn vader ook nog eens trouwen met een mejuffrouw
Drakenstein... De lezer wordt meegezogen in dit vlot vertelde, gevoelige,
spannende, tekstueel hier en daar humoristische verhaal. Kinderen kunnen
zich identificeren met Joris en zullen maar wat graag willen dat zijn missie
gaat slagen! Vlotte penillustraties in allerlei formaten, met hier en daar een
lichtrood accent, verlevendigen het verhaal. Verhaal in vrij grote letters op
glad wit papier. Wellicht komt er nog een vervolg. Dit boek verdient veel
lezers! Vanaf ca. 9 jaar. Mart Seerden

2016-45-2420

Goverde, Thijs • Donderkat en de Engel des Doods
Donderkat en de Engel des Doods / Thijs Goverde. - Haarlem : Uitgeverij Holland,
[2017]. - 143 pagina's : zwart-wit illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-251-1363-6

Vijfde deel* in de reeks met Donderkat – de meest menselijke terrorist
ter wereld – in de hoofdrol. Het verhaal in deze verzorgde, gebonden
uitgave brengt ons naar de zeeën en oceanen van deze wereld, die worden
leeggeroofd door de puissant rijke bankdirecteur Dogger, Kapitein Leeghwater
en trawanten. Vissen verdwijnen, koraalriffen worden beschadigd, het water
wordt vervuild en tot overmaat van ramp verdwijnt de Tsaar Peter, de gele
onderzeeboot waarin Donderkat en haar gezin zat ondergedoken. Alle sporen
leiden naar de gevreesde Engel des Doods – een schip groot als een stad,
compleet met wegen, woningen, fabrieken, vliegveld, schuren en bewaakt
door geavanceerde verdedigingstechnieken. Met inzet en volharding, vernuft
en manipulatie lukt het de Donderkatclan om bij de Engel des Doods aan
boord te komen en tot kapitein Leeghwater door te dringen. Een wervelend
verteld boek, met enkele leuke illustraties in zwart-wit, vol spanning, knipoog
en sensatie voor in ludieke maatschappijkritische verhalen geïnteresseerde
kinderen vanaf ca. 10 jaar. Mart Seerden
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*zie a.i.'s deze week voor een herdruk
van het eerste deel, 'Donderkat'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:B
: € 14.90
: J1/
: 17 / 178
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Greenwald, Tommy • Otto-Jan zegt kassa tegen geld verdienen
Otto-Jan zegt kassa tegen geld verdienen / Tommy Greenwald ; met illustraties van
J.P. Coovert ; vertaling [uit het Engels]: Irene Kunst. - Eerste druk. - Kalmthout : Van
Halewyck, 2016. - 215 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: Charlie
Joe Jackson's guide to making money. - New York : Roaring Book Press, ©2014.
ISBN 978-94-623-4606-2

*'Otto-Jan zegt yolo tegen vakantie',
2015-21-1420 (2015/40).
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 18 / 187

Otto-Jan heeft dringend geld nodig maar wil er eigenlijk zo min mogelijk voor
doen, want hij houdt niet van hard werken. Probleem is dat hij geld nodig
heeft voor belangrijke zaken: een Botman (robot) en een ticket om een meisje
te bezoeken in het buitenland. De baantjes waarvan hij denkt dat ze makkelijk
te doen zijn, zoals hondenoppasser en kantoorklerk bij zijn vader, vallen toch
een beetje tegen. Dan gooit hij het over een andere boeg: Otto-Jan hoopt rijk
te worden met het geven van een feest. Dit alles levert de nodige pijnlijke en
tegelijk humoristische gebeurtenissen op in kleine hoofdstukken waardoor
de vaart in het verhaal blijft. Daarbij zijn de pagina’s ruim opgezet, bevat
de tekst veel dialogen van Otto-Jan en zijn vrienden en veel stripachtige
zwart-witttekeningen zijn opgenomen. Tussendoor geeft Otto-Jan de lezer
financiële tips en af en toe komt zijn vriendin Laura aan het woord die haar
visie op zijn ideeën geeft. Dit is het vierde hilarische boek over Otto-Jan*, voor
kinderen die zin hebben in een boek dat vlot te lezen is. Vanaf ca. 11 jaar.
Maaike Landman

2016-22-0961

Hawking, Lucy • George en de onbreekbare code
George en de onbreekbare code / Lucy & Stephen Hawking ; met illustraties van:
Danie͏̈lle Futselaar ; Nederlandse vertaling [uit het Engels]: Aimée Warmerdam ;
Nederlandse vertaling non-fictie teksten [uit het Engels]: Gerard Kingma. - [1e druk].
- [Alkmaar] : Kluitman, [2017]. - 272 pagina's, 24 ongenummerde pagina's platen :
gekleurde en zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (George ; 4). - Vertaling van: George and
the unbreakable code. - London : Random House Children's Books, ©2014.
ISBN 978-90-206-2188-4

*'De knal in het heelal' (deel 3), herdruk:
2016-11-0045 (2016/37).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 14.99
: J1/
: 20 / 181

Als George een foto van Saturnus wil maken, ziet hij een ufo. Hij besteedt
er niet veel aandacht aan maar als de geldautomaten wereldwijd op hol
slaan, vliegmaatschappijen gratis tickets aanbieden en er een tekort aan
voedsel dreigt, denken George en zijn buurmeisje Annie een verband te
zien. Maar dan blijkt zelfs Kosmos, hun steun en toeverlaat-computer, te
zijn gehackt en staan ze er alleen voor om de wereld te redden. Ook dit
vierde ruimteavontuur* met George en Annie in de hoofdrol (in een reeks
die bedoeld was als trilogie), geschreven door de dochter van de bekende
natuurkundige Stephen Hawking, samen met haar vader, is spannend en
leest door de korte hoofdstukken snel weg. Kenmerkend voor de serie zijn de
artikelen over wetenschappelijke onderwerpen tussen de hoofdstukken door
(o.a. de supercomputer, hacken, de maan) en de kaders met kleurenfoto’s
(dit keer over Saturnus en tweelingen in het heelal). Bijzondere serie voor
ervaren lezers met interesse voor wetenschap en ruimte. Vanaf ca. 10 jaar.
Mac Steenaart
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2016-47-4096

Heerze, Jan • Gevaarlijk geheim
Gevaarlijk geheim / Jan Heerze. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2017. - 155
pagina's ; 22 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-258-7218-2

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: oo
:C
: € 14.99
: J1/EX/
: 18 / 189

Ward, een middelbare scholier, gunt de lezer een kijkje in zijn leven tijdens
WO II. En dat valt niet mee… Wat doet het met je als klasgenootjes ineens
niet meer op school komen, als je broer moet onderduiken, als voor je ogen
een jonge jongen neergeschoten wordt en je, als klap op de vuurpijl, ondanks
alle verschrikkelijkheden blij wordt als je in het ene blauwe en het andere
groene oog van Minke kijkt… Van september 1942 tot en met mei 1943 volgt
de lezer Ward op de voet en wordt, ondanks de beschouwende, nuchtere
toon en vlot vertelde verhaallijn, steeds meer in het leven van Ward gezogen.
Een leven waarin niets is wat het lijkt, alles anders is dan je denkt en je al
opgroeiende positie zult moeten kiezen. Deel in een reeks oorlogsboeken
waarin jonge lezers door de ogen van de hoofdpersoon, een leeftijdgenoot,
kennismaken met een tijd van oorlog en strijd. Helaas nog altijd een actueel
en belangrijk thema, om een volgende generatie in staat te stellen te leren
van haar eigen geschiedenis, zodat deze zich niet herhaalt. In het nawoord
vertelt de auteur welke delen van het verhaal waar gebeurd zijn en wat hij
heeft verzonnen. Vanaf ca. 12 jaar. Hannelore Rubie

2016-25-3570

Janssen, Joke • Lang leve chocola!
Lang leve chocola! / Joke Janssen. - [Amsterdam] : Clavis, [2017]. - 157 pagina's ; 22
cm. - Vervolg op: Lang leve familie!.
ISBN 978-90-448-2884-9

Petra heeft het moeilijk op school: hoe moet ze leren voor al die moeilijke
toetsen? Waarom wordt ze gepest? Waarom is haar vader toch zo onhandig?
Waarom gaat haar tante opeens trouwen? En hoe kan ze Wouter helpen die
zich dood verveelt op school? En zijn Dominique en Indy nog wel écht haar
vriendinnen? Over dit alles schrijft ze eerlijk en met humor. Haar gevoelens
gaan van hoogte- naar dieptepunten, de ene dag is ze diep ellendig, de
andere supervrolijk - heel herkenbaar voor pubers. Derde deel van het
dagboek van brugklasser Petra. In de vorige delen ('Lang leve saai' en 'Lang
leve familie'*) heeft ze al heel wat meegemaakt: haar moeder is ernstig
ziek geweest en ze heeft een pleegbroertje van acht jaar erbij, Wouter,
wiens moeder overleden is. Maar ook zonder die voorkennis is dit deel goed
leesbaar. De plot is nogal voorspelbaar en kent geen verrassingen. De chocola
uit de titel speelt nauwelijks een rol. Maar door de herkenbaarheid van Petra’s
gevoelens zal ook dit deel de doelgroep, meisjes uit groep 8 en de brugklas,
zeker aanspreken. Makkelijk leesbaar, dus ook zeer geschikt voor vmbo'ers.
Vanaf ca. 11 jaar. E.Y.M. Zwanenburg

©2017 NBD Biblion

*2013-13-2780 (2013/39) en
2015-12-1779 (2015/36).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:B
: € 15.95
: 15 / 193
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Johnson, Pete • Hoe je op vampiers jaagt zonder dat je ouders
het weten
Hoe je op vampiers jaagt zonder dat je ouders het weten / Pete Johnson ; vertaling
[uit het Engels]: Katleen Olaerts. - Antwerpen : Davidsfonds Infodok, [2017]. - 264
pagina's ; 22 cm. - Vertaling van: The vampire hunters. - London : Random House
Children's books, ©2011. - Vervolg op: Hoe je dertien wordt en overleeft... als je
ouders vampiers zijn.
ISBN 978-90-223-3090-6

*2014-49-5126 (2015/20).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: gr
:B
: € 13.99
: J1/
: 17 / 187

Marcus (ik-persoon) heeft op zijn dertiende verjaardag van zijn ouders te
horen gekregen dat hij halfvampier is. Dat zijn gewone mensen die toevallig
buitengewone krachten en gaven bezitten. Halfvampiers zijn echter een
gewilde prooi van volwassen vampiers. Marcus' klasgenootje Tallulah, met
wie hij een haat-liefdeverhouding heeft, gelooft rotsvast in het bestaan van
vampiers. Ze heeft zelfs een website en komt daardoor in aanraking met
een oud vrouwtje dat op vampiers jaagt. In dagboekvorm vertelt Marcus
dat hij Tallulah escorteert bij de zoektocht en dat niets is wat het lijkt. Deze
uitgave is de opvolger van ‘Hoe je dertien wordt en overleeft … als je ouders
vampiers zijn’*, maar kan zelfstandig gelezen worden. Het is een geslaagde
mix van spanning en humor. Het verhaal staat in een groot lettertype en
bevat soms Vlaamse woorden, maar dat vormt geen enkel beletsel voor
de begripsvorming. Er zijn geen illustraties. Het verhaal is afgerond, maar
bevat een opening naar een volgend avontuur. Ook geschikt voor minder
enthousiaste lezers in de brugklassen van het voortgezet onderwijs. Vanaf ca.
10 jaar. Ton Jansen

2016-49-5514

Kaaberbøl, Lene • Bloedzussen
Bloedzussen / Lene Kaaberbøl ; vertaald [uit het Deens] door Corry van Bree. Tielt : Lannoo, [2017]. - 215 pagina's ; 22 cm. - (De wilde heks ; IV). - Vertaling van:
Blodsungen. - Kopenhagen : Florlaget Alvilda, 2012. - (Vildheks).
ISBN 978-94-01-44118-6

De nacht na haar dertiende verjaardag krijgt wilde heks Clara een bijzondere
opdracht. Wat wordt er van haar verwacht? En waarom wilde haar moeder
die nacht voorkomen? Clara (ik-figuur) is in dit vierde deel van de serie ‘De
wilde heks’* heel zelfbewust en daadkrachtig. Tegelijk heeft ze de hulp van
tante Isa en Kat nodig. Dit deel speelt zich grotendeels af in de ‘wilde wereld’,
waarin dieren en heksen de hoofdrol spelen. Clara’s vader en vriend Oscar
uit de gewone wereld raken betrokken bij de magie. De ruime bladspiegel en
het eenvoudige taalgebruik met veel dialogen maken dit tot een toegankelijk
fantasyboek. Het verhaal is los te lezen, maar het is leuker om te beginnen
met de eerdere delen, omdat Clara daarin al veel personages heeft leren
kennen en zelf een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het open einde schept
verwachtingen voor deel vijf, waarvan achterin een fragment is afgedrukt.
Vanaf ca. 10 jaar. Elizabeth Kooman
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*'De wraak van Chimaera' (deel 3),
2016-12-1292 (2016/30).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 12.50
: 21 / 184
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Menten, Tosca • Knotsspannend
Knotsspannend / Tosca Menten ; illustraties Elly Hees. - Houten : Van Goor, [2017]. 509 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Bevat: Juffrouw Pots ; De verschrikkelijke
steen. - Oorspronkelijke uitgave: 2008, 2007.
ISBN 978-90-00-35386-6

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 15.00
: MN/
: 15 / 205

Bundeling van twee boeken van deze populaire schrijfster. In 'Juffrouw Pots'
zitten Kaya en Simon in groep zeven bij juffrouw Francien, maar de juffrouw
gaat trouwen en verhuizen. Stel op sprong wordt juffrouw Pots aangenomen.
Ze is afschuwelijk, chagrijnig en geeft veel straffen. Kaya en Simon worden
wakker uit hun winterslaap. Juffrouw Pots moet weg! In 'De verschrikkelijke
steen' wordt Foppes tweelingbroer Stef erg gepest. Dankzij een steen met
toverkracht weet Stef de grote pestkop te verslaan, maar hij gebruikt deze
kracht ook tegen andere mensen. Foppe wil hem tegenhouden en steelt ook
een toversteen, maar dan loopt alles uit de hand en ontstaat er een strijd
tussen de twee broers wie nu de sterkste is. De verhalen worden verteld in
goed en humoristisch Nederlands, met veel woordgrapjes, verbeelding en
plezier. De karikaturale tekeningen bij beide verhalen versterken de inhoud en
zijn raak geschetst in zwarte lijnen, ingevuld met waterige ecoline. Vanaf ca. 9
jaar. Redactie

2015-43-3590

Middelbeek, Marie͏̈tte • Selfie
Selfie / Marie͏̈tte Middelbeek ; redactie: Marleen Louter. - Eerste druk. - Baarn :
Uitgeverij Marmer, maart 2017. - 172 pagina's ; 22 cm. - Omslag vermeldt ondertitel:
jeugdthriler.
ISBN 978-94-606-8313-8

Britt (12, ik-figuur) is dolblij met haar nieuwe iPhone, die ze van haar
ouders cadeau krijgt. Ze post foto’s van haar tekeningen op Instagram en
heeft meteen veel volgers. Ook appt ze veel met vriendinnen. Maar dan
ontvangt ze nare berichten via Snapchat en WhatsApp van een onbekende
afzender. De dreigberichten gaan steeds verder en Britt bevindt zich in een
lastige situatie. Spannende jeugdthriller met de focus op cyberpesten. Het
taalgebruik is eenvoudig en goed afgestemd op de doelgroep. De auteur
schreef al eerder jeugdthrillers voor meisjes van 12 jaar en ouder. Ook de
belevingswereld met social media en WhatsApp past goed bij de doelgroep.
Het boek kan een mooi uitgangspunt zijn voor een discussie in de klas
over cyberpesten en wat er kan gebeuren op social media en internet. Dit
is de vijfde jeugdthriller van de auteur, na 'Mazzel'*. De Vanaf ca. 12 jaar.
Liselotte Campman
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*2015-08-5176 (2015/50).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:C
: € 12.95
: MN/
: 18 / 202
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Moss, Emma • Lucy Lotje
Lucy Lotje : ramp online / Emma Moss. - Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff,
[2017]. - 268 pagina's : zwart-wit illustraties ; 21 cm. - (Vlogvriendinnen ; 1). Vertaling van: Lucy Locket : only disaster. - Macmillan Children's Books, 2016. - (Girls
can vlog ; 1). - Vertaald uit het Engels. - Ondertitel op omslag: "Met 10 toptips: zo
maak je je eigen YouTubevideo's!".
ISBN 978-90-245-7322-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 14.99
: J2/J1/
: 16 / 192

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 16.99
: 18 / 209

Lucy is met haar familie terugverhuisd naar Engeland. Op de eerste dag op
haar nieuwe school begaat ze een ongelofelijke blunder, en tot overmaat
van ramp zet haar akelige klasgenoot Dakota daarvan een filmpje online.
Een vriendin raadt haar om een eigen vlog te maken, zodat ze haar
kant van het verhaal kan vertellen, en dat slaat aan. Met hulp van haar
nieuwe vriendinnen maakt ze filmpjes over de dagelijkse dingen die ze
meemaakt, en de vlog wordt een groot succes. Zelfs de bekende vlogger
RedVelvet gaat haar volgen. Vlot en toegankelijk verteld verhaal met
herkenbare meidenboekeningrediënten, zoals vriendschap, verliefdheid,
kleine misverstanden, ruzietjes en geroddel. De tekst is ruim gezet, goed
leesbaar in verschillende lettertypes, afgewisseld met strooi-illustraties en
korte tekstberichtjes. De gelikte stockfoto’s bij de vlogverslagen steken wat
vreemd af bij de alledaagse sfeer van het boek. Achterin staan tips om je
eigen YouTube-video’s te maken. Eerste deel van een gezellige serie voor
meiden vanaf ca. 10 jaar. Marije van der Schaaf

2016-46-3684

Schaap, Annet • Lampje
Lampje / Annet Schaap. - Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2017. 324 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-451-2037-9

Als op een stormachtige avond er geen lucifers meer zijn om de vuurtoren
te ontsteken, moet Lampje, de dochter van de vuurtorenwachter, nieuwe
gaan kopen. Maar als op de terugweg de storm de doosjes lucifers wegwaait,
kan de vuurtoren niet aangestoken worden. Daardoor strandt een schip
op de kust en moet Lampje uiteindelijk de vuurtoren verlaten. Ze wordt
ondergebracht in het huis van de admiraal, waarvan men zegt dat er
een monster woont. Een sprookjesachtig avonturenverhaal, waarin de
verschillende verhaallijnen door een sterke structuur op een schitterende
manier aan het slot samenkomen. Heel bijzonder is de wijze waarop de
verstoorde relatie tussen Lampje en haar vader wordt uitgewerkt, en dat
geldt ook voor die met het 'monster'. Het taalgebruik is beeldend, met mooie
vergelijkingen en het gebruik van woorden die vandaag nog amper gebruikt
worden. Dialogen zijn spankelend en de personages komen op een heel
natuurlijke wijze tot leven; in het bijzonder Lampje wordt psychologisch goed
uitgewerkt. Een heel indrukwekkend, veelbelovend debuut. Vanaf ca. 9 jaar.
Toin Duijx
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Simukka, Salla • Zusjesland
Zusjesland : een avontuur in een andere wereld / Salla Simukka ; met illustraties
van Saku Heinänen ; vertaald [uit het Fins] door Sophie Kuiper. - [Amsterdam] :
Clavis, [2017]. - 201 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Sisarla. Helsinki : Tammi Publishers, ©2016.
ISBN 978-90-448-2933-4

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 16.95
: 19 / 201

Alisa (11 jaar) valt door een sneeuwhoop en komt in een andere wereld
terecht: Zusjesland. Daar leven allerlei magische wezens. Alisa ontmoet
er Mare, die haar beste vriendin wordt. Samen beleven ze heerlijke tijden,
tot duidelijk wordt dat de meisjes een taak hebben: zij moeten een einde
maken aan de strenge winter in de gewone wereld. Sprookjesachtig avontuur
met verwijzingen naar beroemde klassiekers als 'Alice in Wonderland', 'De
geheime tuin' en 'De winterkoningin'; ook doet het denken aan de populaire
Disney-film 'Frozen'. In bloemrijke taal schetst de auteur een paradijselijke
wereld vol fantasiewezens, wartaal en lekkernijen. Na een wat zoete start
wacht de lezer een spannend sprookje over vriendschap, goed en kwaad
en de kracht van de fantasie. Alisa’s angst dat Mare en zij elkaar straks in
de gewone wereld vergeten zullen zijn, geeft het verhaal een diepere laag.
Met fijne pentekeningen in zwart-wit van wisselend formaat, die soms een
hele spread beslaan. De Finse auteur schreef eerder de 'Snow White'-trilogie
(2014) voor een oudere doelgroep. Vanaf ca. 10 jaar. Eefje Buenen

2016-46-3253

Slegers, Marlies • #♥Yourself
#♥Yourself / Marlies Slegers. - Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2017]. - 229
pagina's ; 22 cm. - (Veel Livs x ; 6)
ISBN 978-90-245-7581-7

Liv en haar vriendinnen hebben de handen vol aan jongens. Ozan, de
vroegere vriend van Liv, vertrekt voor een tijd naar Turkije. Haar huidige
vriend Benja blijkt jaloers te zijn en geeft haar de bons. Liv ontmoet
tijdens een dagje skiën de supersympathieke Bram, maar ze heeft geen
contactgegevens van hem. Ze besluit zich dan maar te concentreren op
andere leuke dingen, zoals een oude, eenzame dame plezieren en een
actiegroep #LoveYourself! oprichten om iedereen te respecteren en op te
komen voor jezelf, hoe je er ook uitziet. Wanneer de zus van Liv een zwaar
ongeluk krijgt, ervaart ze hoe belangrijk haar familie is. Het verhaal behandelt
voor pubers herkenbare thema’s, zoals relaties tussen jongens en meisjes,
steun van familie en omgaan met tegenslag, soms nadrukkelijk in de vorm
van goede raad. Het verhaal is vrij wispelturig en sentimenteel. Het leest vlot,
mede dankzij de bladspiegel met handgeschreven briefjes, emoticons, chats
en sms’jes die aansluiten bij de leefwereld van pubers. Dit is het zesde deel*
in dagboekvorm over de belevenissen van Liv. Aantrekkelijk omslag met rood
elastiek. Populaire chicklit vanaf ca. 10 jaar. Ria de Schepper
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*'I love me!' (deel 5), 2015-25-4326
(2015/51).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: ro
:B
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 19 / 205

104

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
9-12 jaar Vrij lezen
2016-47-4102

Stoffels, Maren • Race
Race / Maren Stoffels. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2017. - 204 pagina's :
zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-258-7235-9

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 15 / 220

River en Ties wonen op een eiland en zijn elkaars beste vrienden. Dat dachten
ze in ieder geval altijd. Maar sinds de dood van Ties’ moeder, de terugkeer
van Ties’ goede vriendin Sina en de komst van de intrigerende, Surinaamse
Ravi op wie River al snel verliefd wordt, is alles anders. Maren Stoffels
verwerkt diverse actuele thema’s in het verhaal, zoals de toenemende haat
jegens buitenlanders en de verruwing van de maatschappij. Haar schrijfstijl
is vlot en toegankelijk en kent veel dialogen. Het verhaal wordt afwisselend
vanuit River en Ties in de ik-vorm verteld. Deze perspectiefwisselingen
worden ook door de vormgeving benadrukt: de delen vanuit Ties staan in
een ander lettertype en zijn omlijnd door stippellijnen. Onnodig – de lezer
kan prima zonder. Al met al schreef Stoffels opnieuw een aardig boek met als
belangrijkste boodschap dat mensen elkaars liefde nodig hebben. Vanaf ca.
10 jaar. Linda Ackermans

2016-46-3689

Heruitgave

Woltz, Anna • Ik kan nog steeds niet vliegen

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 15.98
Volgnummer
: 15 / 228

Ik kan nog steeds niet vliegen / Anna Woltz ; illustratie landkaart John Rabou. Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2017. - 176 pagina's : kaart ; 23
cm. - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : Leopold, 2012.
ISBN 978-90-451-2050-8

Ida (12) en Luuk (13) komen door toeval op hetzelfde adres in Denemarken
terecht, als ze in de zomer van 1945 samen met honderden andere kinderen
naar dat land worden gestuurd om aan te sterken. Beide kinderen hebben
heftige dingen meegemaakt in de oorlog, die tijdens hun gastverblijf naar
boven komen en zorgen voor voortwoekerend wederzijds onbegrip. Vooral
Ida, die haar vader moet missen, krijgt het na een heftige aanvaring met
Luuk te kwaad en maakt dan een radicale, maar dwaze keuze. Fraai wordt
omschreven hoe beide kinderen hun verleden proberen te verwerken en
daarbij een flinke karakterontwikkeling doormaken. De 'tussen servet en
tafellaken leeftijd' van Luuk wordt kenmerkend in woorden gevat en ook
de persoon van de zich (naar later blijkt) aan een strohalm vastklampende
Ida komt sterk uit de verf. Mooie inkijk in dit wat vergeten deel van de
geschiedenis van een flink aantal Nederlandse ‘bleekneusjes’ uit die tijd. De
auteur liet zich inspireren door ervaringen van haar vader die indertijd zelf
ook in Denemarken logeerde. Sterke en geslaagde roman van een auteur
die zich al vaker heeft bewezen. Thea Beckmanprijs 2012. Vanaf ca. 10 jaar.
Silvester van der Pol

©2017 NBD Biblion

105

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
9-12 jaar Vrij lezen
2016-50-0415

Wouda, Suzanne • Sabel
Sabel / Suzanne Wouda. - [Hoorn] : Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, [2017]. - 134
pagina's ; 21 cm
ISBN 978-90-896724-5-2

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: oo
:B
: € 14.90
: J1/EX/
: 19 / 215

Max (ca. 11 jaar) en zijn moeder zitten in kamp Vught. Het Joodse gezin is op
hun onderduikadres opgehaald en op transport gesteld naar verschillende
adressen. In het kamp vindt Max troost in de aanwezigheid van zijn rode
kater Sabel, die rond het kamp door de velden struint en ’s nachts bij
hem slaapt. Als er berichten komen dat alle kinderen naar Westerbork
zullen gaan, maakt Max zich zorgen over zijn kat. De hoofdstukken spelen
afwisselend in kamp Vught in 1943 en in Amsterdam, de woonplaats van
de familie. Daarin blikt Max terug op wat er voor de gevangenneming
gebeurde. Langzaam wordt duidelijk wat Sabel voor Max betekent en
hoe hij, met Sabel, zijn houvast verliest. In dit indringende verhaal wordt
de verschrikking van de oorlog invoelbaar gemaakt, waardoor de lezer
goed kan meeleven met de fantasievolle Max. Achterin staat een korte
verantwoording, met o.a. informatie over de kindertransporten naar
vernietigingskampen, en een woordenlijst met verwijzingen naar extra
informatie op het internet. Een aangrijpend verhaal dat zijn kracht ontleent
aan het feit dat de vertelling klein en subtiel gehouden is. Voor lezers vanaf
ca. 10 jaar. W. van der Pennen-Schleicher
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Coolwijk, Marion van de • Mijn vader is een tovenaar

MLP. Zie a.i.'s deze week voor nog
een heruitgave uit deze serie en voor
Mijn vader is een tovenaar / Marion van de Coolwijk ; met illustraties van Guida Joseph. vier andere jeugdboeken gedrukt in
- Deventer : Uitgeverij Dyslexion, [2017]. - 84 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm. - lettertype Dyslexie. MLP.
(Ik ben niet bom!). - Oorspronkelijke uitgave: Baarn : Fontein, 2002. - Tekst opgemaakt
Genre
: sk
in een dyslexie lettertype.
Niveau/leeftijd : B
ISBN 978-94-632-4183-0

Jorg zou graag ouders hebben zoals andere kinderen. Zijn vader stamt uit een
oud tovenaarsgeslacht en is altijd met zijn werk bezig. Moeder is tijdelijk in
een andere sfeer - de Tussentijd - om in het kader van haar zelfontplooiing
haar tovenaarsdiploma te halen. Jorg voelt zich eenzaam en heeft zijn vader
de uitnodiging voor het schoolfeest niet gegeven. Marjolein, zijn buurmeisje
en klasgenoot, begint iets te vermoeden. Zij probeert vriendschap met Jorg
te sluiten en hem te steunen. Grappig, vlot verteld verhaal met elementen uit
'Harry Potter' en 'De Tovenaarsleerling'. De serie 'Ik ben niet bom'* waarin het
boek verscheen, is bedoeld voor kinderen met leesproblemen, wat merkbaar
is aan de bladspiegel, het schreefloze lettertype en de regelafstand. Het boek
is geschreven in de tegenwoordige tijd met korte zinnen (een zin op een
regel). Het taalgebruik is eigentijds met veel spreektaal. De vijf omkaderde
zwart-witillustraties passen goed bij het verhaal. Aantrekkelijk boek voor een
grote groep lezers vanaf ca. 9 jaar. Gedrukt in lettertype Dyslexie. Redactie

Winkelprijs
Volgnummer

: € 12.95
: 19 / 169

2017-14-3012

Coolwijk, Marion van de • Mzzlmeiden gaan los
Mzzlmeiden gaan los / Marion van de Coolwijk. - Deventer : Uitgeverij Dyslexion,
[2017]. - 187 pagina's ; 24 cm. - (MZZLmeiden). - Rugtitel: MZZL meiden gaan los.
- Oorspronkelijke uitgave: Baarn : De Fontein, ©2009. - (Mzzl meiden ; 6). - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-94-632-4189-2

*zie a.i.'s deze week voor nog vier
jeugdboeken gedrukt in lettertype
Dyslexie.
Niveau/leeftijd : C
Winkelprijs
: € 19.95
Volgnummer
: 20 / 167

Zesde deel uit de populaire serie 'MZZL meiden'* over de Amsterdamse
meiden Joan, Hanna en Tanja, die elkaar voor het eerst ontmoeten op hun
zestiende verjaardag en dan te horen krijgen dat ze een drieling zijn. Hun
echte vader leeft nog en is een bekende popzanger. In dit deel - de meiden
zijn nog steeds zestien - heeft Tanja, inmiddels een aankomende popzangeres
in Londen, het moeilijk met haar vriendje Danny, haar beroemdheid en het
artiestenleven. Joans rijke adoptievader wil een grachtenpandje voor Joan in
de Amsterdamse binnenstad kopen, dan kunnen Joan en Hanna daar samen
gaan wonen. De niet zo vermogende pleegouders van Hanna die nog op het
gymnasium zit, zijn niet zo enthousiast, ze vinden Hanna ook nog erg jong.
Hanna kan niet kiezen tussen vriendjes Pieter, Jasper en Joshua, en Joan liegt
vriendje Brent van het castingbureau voor dat ze al van school is en haar
havodiploma heeft. Vrolijk omslag met titel en drie verschillende toilettasjes
in reliëf. Het eerste deel heeft de Tina-Bruna Award 2005-2006 gewonnen.
Zie ook www.mzzlmeiden.nl. Vlot geschreven, luchtig, onwaarschijnlijk, maar
wensvervullend en daarom aantrekkelijk verhaal voor meiden vanaf ca. 12
jaar. Gedrukt in lettertype Dyslexie. Redactie
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Coolwijk, Marion van de • Vet beroemd!
Vet beroemd! / Marion van de Coolwijk ; met illustraties van Guida Joseph. - Deventer :
Uitgeverij Dyslexion, [2017]. - 94 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm. - (Ik ben
niet bom!). - Oorspronkelijke uitgave met illustraties van Alice Hoogstad: Baarn : De
Fontein, 2004. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-94-632-4185-4

Verhuisd, nieuwe school (brugklas), nieuwe vrienden maken, Rick voelt zich
onzeker. Maar een rol in de schoolmusical en deelname aan Singers (concept
Idols) maken hem populair bij meisjes. Rick heeft echter maar oog voor
één meisje. Deel uit de 'Ik ben niet bom'-serie*, speciaal voor kinderen met
leesproblemen zoals dyslexie en leesachterstand. De schrijfster, die deze
kinderen ook begeleidt, weet zeer herkenbaar een helder en boeiend verhaal
op te bouwen. De korte, enkelvoudige zinnetjes van gemiddeld zes woorden
beginnen steeds op een nieuwe regel. Duidelijk lettertype, ruime interlinie.
Eenvoudige, begrijpelijke taal, eenduidig woordgebruik. Veel dialoog, wat
het verhaal vaart geeft. Elk van de korte, getitelde hoofdstukjes begint
met dezelfde tekening van een jongen en meisje in de spotlights. De vijf
eenvoudig getekende zwart-witillustraties en het gekleurde omslag geven
duidelijk de sfeer weer van de gebeurtenissen. Deze toegankelijke uitgave
met pakkende titel en actuele inhoud zal kinderen vanaf ca. 10 jaar zeker
aanspreken. Gedrukt in lettertype Dyslexie. Redactie

Zie a.i.'s deze week voor nog een
heruitgave uit deze serie en voor
vier andere jeugdboeken gedrukt in
lettertype Dyslexie. MLP.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 12.95
Volgnummer
: 19 / 171

2017-14-3009

Feller, Pieter • Nieuwe voetbalschoenen voor Lynn
Nieuwe voetbalschoenen voor Lynn / Pieter Feller en Tiny Fisscher. - Deventer :
Uitgeverij Dyslexion, [2017]. - 134 pagina's ; 24 cm. - (Het meidenteam ; 1). Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 2016. - (Het
meidenteam ; 1). - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-94-632-4176-2

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. Gedrukt in lettertype Dyslexie. Elizabeth Kooman
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*zie a.i.'s deze week voor nog vier
jeugdboeken gedrukt in lettertype
Dyslexie.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sr
:B
: € 14.95
: 20 / 172
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Lacy, Tania • Tracy Lacy is compleet kierewiet!!!
Tracy Lacy is compleet kierewiet!!! / Tania Lacy, Danielle McDonald ; vertaling [uit het
Engels]: Katleen Olaerts. - Antwerpen : Biloan Junior, [2017]. - 285 pagina's : zwartwit illustraties ; 20 cm. - Colofon vermeldt: tekst: Tania Lacy en illustraties: Danielle
McDonald. - Oorspronkelijke uitgave: Scholastic Australia Pty Limited, 2016.
ISBN 978-94-630-7725-5

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:B
: € 13.99
: 16 / 182

Tracy (ik-figuur) staat op het punt de basisschool te verlaten en naar het
voortgezet onderwijs te gaan. Ze kijkt daarnaar uit, want op de basisschool
voelde ze zich vaak een buitenbeentje. Er werd regelmatig om haar gelachen
vanwege haar afwijkende gedrag en onverwachte uitspraken. Samen met
haar vrienden Aag en Pief, die ook niet tot de populaire kinderen behoren,
maakt ze een plan hoe ze zichzelf kunnen veranderen. In de kerstvakantie
doen ze hun best het plan uit te voeren. Dat valt echter niet mee. Aan
het eind van de vakantie besluit het drietal dan ook dat het misschien
het beste is zichzelf te accepteren zoals ze zijn. Het verhaal wordt nogal
fragmentarisch - met veel korte stukjes en kreten - in dagboekvorm verteld,
maar zonder tijdsaanduiding. Op de overvolle pagina's in zwart-wit zijn tal van
stripachtige tekeningen en decoratieve elementen opgenomen en worden
veel verschillende letterypes gebruikt, in allerlei groottes, vergelijkbaar met
populaire series als 'Dagboek van een muts' en 'Het leven van een loser'.
Vanaf ca. 9 jaar. Janneke van der Veer

2016-48-5121

Merritt, Kory • Expeditie verdwaald
Expeditie verdwaald / tekst Mitch Krpata ; illustraties Kory Merritt ; vertaling [uit het
Engels]: Florus van Rooijen. - Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2017]. - 111
pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Poptropica ; 2). - Vertaling van: The lost
expedition. - New York : Amulet Books, ©2016. - (Poptropica). - Naar een idee van Jeff
Kinney.
ISBN 978-90-261-4239-0

Mya, Boya en Jordy zijn ontsnapt van het geheimzinnige eilandenrijk
Poptropica waar ze werden vastgehouden door Vikingen. Ze varen weg en
lijden ontberingen. Ze zijn dan ook blij als ze met behulp van een magische
kaart aanspoelen op een mysterieus eiland. Wat ze niet weten is dat ze
meteen achtervolgd worden door hun vijand, Octavius. Hij wil de magische
kaart, die het mogelijk maakt om door de tijd te reizen, van hen stelen. Dit
is het tweede deel van de serie 'Poptropica'*. Het boek bevat elementen uit
de gelijknamige online role-playing game uit 2007 ontwikkeld door Pearson
Education, maar vooral bedacht door Jeff Kinney, de auteur van het ‘Dagboek
van een loser’. De avontuurlijke en spannende elementen uit de game zullen
kinderen erg leuk vinden. De dialogen zijn jammer genoeg niet bijzonder
sterk of grappig en nogal voor de hand liggend. De illustraties zijn kleurig,
fantasierijk en sfeervol en hebben een eigen stijl. Verhaal in stripvorm, met de
tekst in ballonnen. De serie zal zeker in de smaak vallen bij de jeugd. Vanaf
ca. 9 jaar. J.H. Stegehuis
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*zie a.i.'s deze week voor het eerste
deel: 'Het geheim van de landkaart'.
MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 12.50
: J1/
: 15 / 206
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Merritt, Kory • Het geheim van de landkaart
Het geheim van de landkaart / tekst Jack Chabert ; illustraties Kory Merritt ; vertaling
[uit het Engels]: Florus van Rooijen. - Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2017]. 111 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Poptropica ; 1). - Vertaling van: Mystery
of the map. - New York : Amulet Books, ©2016. - (Poptropica). - Naar een idee van Jeff
Kinney. - Beeldverhaal.
ISBN 978-90-261-4188-1

*zie a.i.'s deze week voor het tweede
deel: 'Expeditie verdwaald'. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 12.50
: J1/
: 15 / 207

Wanneer Boyan, Jordy en Mya een tochtje met een luchtballon maken, zorgt
de bestuurder Octavius ervoor dat ze op een onbekend eiland belanden.
Toevallig komen ze in het bezit van zijn heel bijzondere, interactieve
landkaart. Er leven dodo’s en sabeltandtijgers op het tropische eiland,
maar het drietal wordt vooral bedreigd door een bende Vikingen die hen
gevangennemen. Wanneer ze willen vluchten, worden ze belaagd door de
Vikingen en door Octavius die zijn kaart terug wil. Het verhaal is verteld in
stripvorm, met kleurrijke plaatjes en tekstballonnen. Alle figuren krijgen een
eigen karikaturale typering, maar alles is vooral gericht op achtervolgingen,
actie en avontuur. Dit is het eerste deel van de avonturenserie 'Poptropica'*,
een verborgen eilandenrijk waar bezoekers allerlei hindernissen moeten
overwinnen. De boekenserie hoort bij de gelijknamige online game voor
Nintendo, bedacht door Jeff Kinney, de auteur van het ‘Dagboek van een
loser’. Het biedt een gemakkelijk te lezen, avontuurlijk verhaal waarin de
goede figuren het voorspelbaar winnen van de slechteriken. Vanaf ca. 9 jaar.
Ria de Schepper

2016-48-5119

Pastis, Stephan • Schoon genoeg
Schoon genoeg / Stephan Pastis ; vertaling [uit het Engels]: Florus van Rooijen. Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2017]. - 287 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22
cm. - (Flip Fiasco ; Nr. 4). - Vertaling van: Sanitized for your protection. - Sommerville,
MA : Candlewick Press, 2015. - (Timmy Failure).
ISBN 978-90-261-4197-3

Flip Fiasco is samen met zijn moeder en haar vriend Piet Portier op weg
naar Frankrijk. Flip, die directeur is van het detectivebureau Fiasco BV, heeft
vlak voor de reis een belangrijke opdracht in de wacht gesleept. Hij moet
onderzoeken wie het geld gestolen heeft dat bestemd is voor de goede
doelenorganisatie Jip Jap. Flip verdenkt Maartje, de dochter van een vriendin
van zijn moeder. Maar klopt dat wel? In dit verhaal is geen moment rust,
het springt van actie naar actie. Een echte verhaallijn is er niet. De cartoons
die op vrijwel elke pagina staan, maken het boek aantrekkelijker. De sfeer
is grappig en veel kinderen zullen om dit verhaal moeten lachen. De eerste
hoofdstukken bevatten hier en daar wat hoogdravende woorden. Desondanks
is het verhaal flitsend en veel kinderen zullen genieten van de tekeningen
en alle acties. Vierde deel in de serie* over Flip Fiasco, die geheel aansluit bij
populaire series als die over Niek de Groot of Het leven van een loser. Vanaf
ca. 9 jaar. B. Handgraaf
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*'Nóg een keer' (deel 3), 2016-10-5595
(2016/35). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:B
: € 14.99
: J1/EX/
: 18 / 207
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2016-48-5118

Russell, Rachel Renée • Superheld op sokken
Superheld op sokken / Rachel Renée Russell ; met Nikki Russell en Erin Russell ;
vertaling [uit het Engels]: Mechteld Jansen. - Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd,
[2017]. - 319 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - (De avonturen van Max
Kruimel ; deel 1). - Vertaling van: Locker hero. - New York : Alladin, 2016. - (The
misadventures of Max Crumbly).
ISBN 978-90-261-4112-6

Max Kruimel is een superheld op sokken. Op school wordt hij gepest, maar
hij laat zich niet kennen. Ook heeft hij steeds pech. Maar telkens weet hij
een draai aan zijn avonturen te geven om zijn verder saaie schoolleven
te kunnen vervolgen. Motto van de auteur is 'word de held die je altijd al
hebt bewonderd'. Met dat voor ogen schreef zij de serie 'Dagboek van een
muts'. In dezelfde stijl start zij nu deze nieuwe dagboekserie: blokschrift op
lijntjespapier inclusief doorhalingen, stripachtige tekeningen gekoppeld aan
eenvoudige teksten, veel dialoog en komische en vrolijke schoolverhaaltjes
zonder enige diepgang, maar lekker flauw en melig. Juist vanwege de
gemakkelijke humor en de toegankelijke teksten zal ook deze nieuwe serie
zijn weg vinden naar de fans van o.a. 'Het leven van een loser'. Vanwege
de combinatie van gemakkelijke teksten en veel illustraties is dit boek ook
prima geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Vanaf ca. 10 jaar.
Mac Steenaart

Ook in het Engels aangeboden: 'The
misadventures of Max Crumble : Locker
hero', 2016-27-0203 (2016/44). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 15 / 215

2016-47-4228

Schirnhofer, Jill • So boho
So boho / Jill Schirnhofer. - Haarlem : Gottmer, [2017]. - 223 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 19 cm. - (Elvy's eigen wereld ; deel 1)
ISBN 978-90-257-6609-2

De dromerige en verlegen Elvy (12) tekent het liefst de hele dag. Haar ouders
vinden dat het tijd is dat ze meer onder de mensen komt, en daarom sturen
ze haar voor de zomervakantie naar haar oudere hippiezus op Ibiza. Daar
raakt Elvy bevriend met de modebewuste Kate, en samen besluiten ze een
kledinglabel te beginnen. Dat wordt algauw een groot succes! Luchtig en
oppervlakkig geschreven debuut met wensvervullend thema en een wat
ongeloofwaardig plot, waar jonge meiden heerlijk bij weg kunnen dromen.
Met modieus taalgebruik en veel Engelse woorden. De tekst is vrij krap gezet,
maar wordt verluchtigd door romantische strooi-illustraties in zwart-wit.
Eerste deel in de serie Elvy’s eigen wereld. Achter in het boek staan DIY-tips
op het gebied van tekenen, koken, mediteren, mode en beauty. De auteur is
bekend van het kinderprogramma Jill, waarin ze tips geeft over knutselen,
tekenen, kleding en kokkerellen. Ook schreef ze een aantal kookboeken en
ontwikkelde ze een lijn met schoolspullen en accessoires. Voor meiden vanaf
ca. 10 jaar. Marije van der Schaaf
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MLP.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 19 / 199

111

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
9-12 jaar Makkelijk lezen
2017-03-2154

Skye, Obert • Wonkenstein
Wonkenstein : het schepsel uit mijn kast / Obert Skye. - Wielsbeke : De Eenhoorn,
[2017]. - 228 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Wonkenstein :
the creature from my closet. - United States : Christy Ottaviano Books/Henry Holt and
Company, ©2011. - Colofon vermeldt: vertaling: Siska Goeminne. - Vertaald uit het
Engels.
ISBN 978-94-629-1217-5

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 14.95
: 21 / 205

De 12-jarige Rob (ik-figuur) is een doorsnee jongen op de middelbare school,
met een paar goede vrienden en een doodgewoon gezin. Zijn moeder
probeert hem aan het lezen te krijgen, maar Rob en puberzus Libby zijn niet
geïnteresseerd in die goede bedoelingen. Rob gooit alles wat hij overbodig
vindt in zijn kast op zijn slaapkamer, dus ook de boeken die zijn moeder hem
aanraadt. Met de kast op zijn kamer is iets vreemds; de laatste tijd komt
er zelfs geluid uit! Tot zijn grote schrik springt er op een dag een mannetje
uit de kast. Het blijkt een mix te zijn van Willy Wonka en Frankenstein - Rob
noemt hem Wonkenstein. Het mannetje schopt Robs leven danig in de war;
hij brengt hem zelfs naar de bibliotheek! Dit is het eerste deel van een serie
over Rob en boekenschepsels (zoals 'Pinocula' en 'Potterwookie') uit zijn kast.
Het verhaal zit boordevol absurde en hilarische grappen dat daardoor veel
overeenkomsten heeft met ‘Het leven van een loser’, ook doordat het in de ikvorm geschreven is. Rondom de tekst staan zwart-witte striptekeningen die
het boek verlevendigen en het speelse lettertype verhogen de leesbaarheid
voor moeizame lezers. Op de website van de uitgever is een lesbrief (10 p.) te
downloaden. Vanaf ca. 9 jaar. Maaike Landman

2017-01-1286

Stilton, Geronimo • Complot op het Schedelslot
Complot op het Schedelslot / Geronimo Stilton ; illustratie begin- en eindkatern:
Roberto Ronchi (ontwerp), Ennio Bufi MAD5 (ontwerp), Studio Parlapà en Andrea
Cavallini (kleur) | kaarten: Andrea da Rold (ontwerp) en Andrea Cavallini (kleur) ;
illustraties binnenwerk: Ivan Bigarella (ontwerp) en Daria Cerchi (kleur) ; vertaling [uit
het Italiaans]: Loes Randazzo. - Amsterdam : De Wakkere Muis, [2017]. - 115 pagina's :
gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Rode reeks ; deel 5 van 6). - Vertaling van: Il mistero
del violino scomparso. - Segrate : Edizioni Piemme S.p.A., ©2016. - Gebaseerd op een
idee van Elisabetta Dami.
ISBN 978-90-859239-7-8

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:B
: € 9.95
: J1/J2/EX/
: 15 / 218

Het vijfde deel uit de ‘Rode Reeks’ over de populaire Geronimo Stilton,
de hoofdredacteur van uitgeverij De wakkere muis. In dit deel moet
Geronimo invallen als violist in het orkest van de familie Duistermuis. Van
de concertmeester moet hij drie zware proeven doen. Maar het lijkt wel of
iemand de proeven wil saboteren. De uitgave kent hetzelfde stramien als de
vorige delen: vrolijk taalgebruik, veel gekleurde grappige tekeningen, veel
'muizenissige' woordgrapjes en natuurlijk veel verschillende lettertypes in
verschillende kleuren waardoor iedere bladzijde een feest op zich is. Op het
omslag staat de titel in glanzend foliedruk afgebeeld. Voorlezen vanaf ca. 7
jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Redactie
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2017-01-1287

Stilton, Geronimo • Het spookt in Rome
Het spookt in Rome / Geronimo Stilton ; illustraties binnenwerk: Danilo Loizedda
(ontwerp) en Antonio Campo en Daria Cerchi (kleur) ; vertaling [uit het Italiaans]:
Loes Randazzo. - Amsterdam : De Wakkere Muis, [2017]. - 116 pagina's : gekleurde
illustraties ; 20 cm. - (Rode reeks ; deel 6 van 6). - Vertaling van: Il fantasma del
colosseo. - Segrate : Edizioni Piemme S.p.A., ©2016. - Gebaseerd op een idee van
Elisabetta Dami.
ISBN 978-90-859238-7-9

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:B
: € 9.95
: J1/J2/EX/
: 19 / 207

De geschiedenisleraar van Benjamin vindt dat zijn leerling meer aandacht aan
geschiedenis moet besteden. Daarom besluit Geronimo zijn neefje mee te
nemen naar Rome, om te laten zien dat geschiedenis niet saai hoeft te zijn.
Keetje mag ook mee. Als ze een bezoek brengen aan het Colosseum, komt de
geschiedenis echt tot leven: er staat een griezelig gladiatorspook in de arena!
Geronimo wil weten hoe dat kan. Zesde en laatste deel uit de zogenaamde
‘Rode Reeks’ van Geronimo Stilton. De uitgave kent hetzelfde stramien als de
vorige deeltjes: vrolijk taalgebruik, veel gekleurde grappige tekeningen, veel
muizenissige woordgrapjes en natuurlijk weer veel verschillende lettertypes
in verschillende kleuren waardoor iedere bladzijde een feestpagina op zich is.
Tussendoor enkele weetjes over Rome en gladiatoren en achterin een recept.
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Redactie

2017-05-3423

Visser, Rian • Geheime kracht
Geheime kracht / Rian Visser ; redactie: Anna Alberts ; binnenwerkillustraties: Denny,
Arion en Panthera. - Eerste druk. - [Haarlem] : Books2download, 2017. - 157 pagina's :
zwart-wit illustraties ; 21 cm. - (Robotoorlog ; boek 1). - Tekst opgemaakt in een
dyslexie lettertype.
ISBN 978-94-916470-0-0

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sf
:B
: € 11.95
: 16 / 207

Denny en zijn broertje Flint verblijven na de dood van hun ouders in een
weeshuis. Denny ontmoet daar Arion en al snel zijn de twee bevriend. Hun
leefomgeving wordt bedreigd door neppers, gerobotiseerde wezens. Op een
dag zien ze een oude man vijf robots verslaan. Ze komen met hem in contact
en dan blijkt dat de man prominent lid is van een groep die zich Geheime
kracht noemt. Het doel van deze groep is om de steeds groter wordende
groep robots te verslaan. Dat doen ze middels vecht- en verdedigingstraining.
Na de ontrafeling van een familiegeheim blijkt dat Denny de spil moet worden
van deze organisatie. Leuk, in korte, overzichtelijke zinnen geschreven
fantasy-avontuur met realistische elementen. Gedrukt in een speciaal
dyslexielettertype. Boven elk hoofdstuk is een steeksleutel getekend met de
naam van de personale verteller erin. Flashbacks zijn duidelijk herkenbaar
door de vormgeving. Bevat enkele instructietekeningen in zwart-wit, waarin
gevechtstechnieken en voorwerpen worden afgebeeld en beschreven.
Eerste boek van de serie ‘Robotoorlog’. Op de bijbehorende website
www.robotoorlog.nl zijn bruikbare aanvullingen te vinden. Ook geschikt voor
weinig in lezen geïnteresseerde jongens. Het open einde nodigt zeker uit om
het vervolgdeel te lezen. Vanaf ca. 10 jaar. Ton Jansen
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Schouwenaar, Margreet • Denk dag doen
Denk dag doen / Margreet Schouwenaar & Esther Miskotte. - [Amsterdam] : Clavis,
[2016]. - 58 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Tekst: Margreet
Schouwenaar ; illustraties: Esther Miskotte.
ISBN 978-90-448-2795-8

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J Nederlands 875
: 26 Gedichten en Versjes
: € 17.95
: 15 / 247

Zo'n 28 gedichten staan er in deze bundel die het best als poëzieprentenboek
(royaal vierkant formaat) getypeerd kan worden. De onderwerpen zijn
divers: verlegenheid, vriendschap, veiligheid, natuur, spelen met letters en
woorden. Meest voorkomend is het thema ouderdom en vooral de daaraan
gekoppelde ongemakken zoals dementie en eenzaamheid. Veel van de
gedichten hebben een emotionele lading en zijn trefzekerder en minder
vrijblijvend dan de gedichten waarin humor een prominentere rol speelt.
Door de vormgeving heeft deze uitgave veel weg van een prentenboek,
zeker gezien de sfeervolle waterverfschilderingen die steeds een spread
beslaan. Ze zijn kleurrijk en geven een mooi sfeerbeeld van het bijbehorende
gedicht. De dichtregels, waarbij rijm meestal ongedwongen en onnadrukkelijk
aanwezig is, staan in de illustraties. Laagdrempelig is het niet: de taligheid,
de dichtregels die doorlopen in volgende strofen en het kijken naar de wereld,
waarin het leven niet als alledaags maar als bijzonder wordt gezien, vereisen
inlevingsvermogen. Herlezing leidt tot verdieping. De auteur is stadsdichter
van Alkmaar. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Ton Jansen

2016-25-2975

Vendel, Edward van de • De zombietrein en andere
stripgedichten
De zombietrein en andere stripgedichten / Edward van de Vendel & Floor de Goede.
- Amsterdam : Em. Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2017. - 45 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - Beeldverhaal.
ISBN 978-90-451-1956-4

*2008-38-0273 (2008/32).
**2009-27-4464 (2010/06).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J Nederlands 875
: 26 Gedichten en Versjes
: € 12.99
: J3/J4/EX/
: 20 / 226

In deze uitgave staan strips én gedichten, ofwel stripgedichten. De 22
fantasierijke gedichten zijn geschreven door kinderboekenschrijver Edward
van de Vendel (1964). Er zijn vrolijke, serieuze en grappige gedichten over
bijvoorbeeld de groei van een nies en dromen in een boot. De teksten zijn
verrassend, origineel en inhoudelijk zeer sterk. De gedichten bevatten
geinige, gevatte doordenkertjes en zitten boordevol subtiele woordgrapjes.
Talige kinderen zullen zeker genieten van de 'gedicht-verhaaltjes'.
Striptekenaar Floor de Goede (1980) maakte de strips bij de gedichten. De
grappige tekeningen zijn vrolijk en felgekleurd. We zien olijke figuren met
aandoenlijke, guitige gezichtjes tegen een heldergekleurde achtergrond.
Eerder verschenen al twee bundels stripgedichten. In 2009 werd 'Opa laat
zijn tenen zien'* bekroond met een Zilveren Griffel. In 2011 kreeg 'Draken
met stekkers'** een Vlag en Wimpel van de Griffeljury toegekend. Ook deze
fantastisch leuke bundel zal niet onopgemerkt blijven: een mooie combinatie
van het spelen met taal en de kracht van verbeelding. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.
Linda Adam
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Bergmans, René • Voor elke gelegenheid
Voor elke gelegenheid / René Bergmans. - [Eindhoven] : Strip2000, [2017]. - 47
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (SfinX ; 3). - SfinX is gecree͏̈erd door Robbert
Damen en René Bergmans. - Eerder verschenen in Tina.
ISBN 978-94-628-0274-2

*2016-36-4078 (2016/48).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 7.95
: 14 / 173

Derde deel van een jeugdstrip over vier tieners die een succesvol
(meiden)bandje vormen. De strip is bekend uit de Tina, het stripblad voor
jonge meisjes. Het album bestaat uit negen korte verhaaltjes van elk
vijf à zeven bladzijden. Het zijn grappige 'avonturen' rondom de muziek,
optredens en studiosessies van de band. Verder gaat het over de typische
thema's die leven bij de hedendaagse pubers, zoals de liefde, mode en
sociale media. Allemaal eenvoudig en niet erg diepgravend. De verhaaltjes
doen soms wat kinderlijk aan, maar zijn toch ook goed voor een glimlach
op z'n tijd. Ook het tekenwerk is niet wereldschokkend, maar voldoet. De
met dikke lijnvoering neergepende tekeningen in kleur zijn vrij eenvoudig
van opzet en uitvoering; de personages zijn duidelijk herkenbaar en de
gelaatsuitdrukkingen uitgesproken. Bergmans tekent in een zwierige stijl,
eigen aan dit soort werk. Het draagt allemaal bij tot een 'feel good'-gevoel.
Al met al een niet onaardige strip met complexloze humor voor een jong
lezerspubliek vanaf ca. 10 jaar. Afzonderlijk leesbaar naast het vorige deel, 'In
alles BFF's' (2016)*. Herman Ahaus

2017-06-3671

Leever, Gerard • Net echt
Net echt / Gerard Leever ; kleur: Wilma Leenders. - [Eindhoven] : Strip2000, [2017]. 46 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Suus & Sas ; 11). - Eerder verschenen in
weekblad Tina.
ISBN 978-94-628-0276-6

*2016-44-1658 (2017/04).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 7.95
: 14 / 198

Suus en Sas zijn een eigenzinnige tweeling; allebei zijn ze verzot op jongens,
houden ze van lekker eten en van grappen en grollen. Al lijkt de tweeling heel
erg op elkaar, onderling verschillen ze ook: Suus is een studiebol die verliefd
is op de 'friethunk' van de snackbar en Sas is meer de sportieveling die niets
van school moet weten en het liefst al haar tijd aan jongens besteedt. In dit
deel maken de meiden allerlei dagelijkse dingen mee zoals het naar school
gaan, friet halen en winkelen met vriendinnen; behalve de dagelijkse gang
van zaken gebeuren er nog meer dingen in de wereld van Suus en Sas. Zo
valt Suus in voor Sas tijdens een belangrijke schaatswedstrijd, maakt Sas
de plakkerige blits op het kerstgala en komt friethunk Wilfried opdagen in
het huis van Suus en Sas. De kleurrijke ballonstrip is op een humoristische
en vlotte manier geschreven. De ietwat karikaturale tekeningen hebben
een heldere en kleurrijke inkleuring. De strips over 'Suus & Sas' zijn bekend
dankzij het meidenblad Tina. Los leesbaar naast het vorige deel, 'Girlie
girlie' (2016)*. Meltem Kumru
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William • Ze is gewoon zo!
Ze is gewoon zo! / tekeningen & inkleuring William ; scenario Cazenove & William ;
vertaling [uit het Frans]: BOOM!. - Eerste druk. - Antwerpen : Ballon, [2017]. - 46
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Sisters ; 11). - Oorspronkelijke Franse
uitgave: Bamboo Édition, ©2016.
ISBN 978-94-621-0482-2

*2016-09-4864 (2016/19).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 6.95
: 16 / 210

Wendy en Marine zijn zussen die allerlei dingen doen met elkaar: ruzie
maken, elkaars spullen afpakken, op elkaar schelden en ergens vinden ze
ook nog eens de tijd om van elkaar te houden. In dit deel zijn de 'Sisters'
aan het ruziën om een boom die geplant werd voor Wendy toen ze twee
jaar oud werd. Marine mag de boom niet aanraken of er bij in de buurt
staan, want Wendy waakt over haar boom alsof het haar kindje is. Dit houdt
Marine alleen niet tegen en ze probeert dus heel veel maniertjes uit om er
dichtbij te komen. Naast het kibbelen over de boom hebben ze de grootste
lol samen. Het stripboek is op een vlotte, eigentijdse en komische manier
geschreven. De ballonstripverhalen zijn op een semi-karikaturale manier
getekend en ingekleurd met een helder en fris kleurenpalet. Het stripboek zal
het vooral goed doen bij een voornamelijk jonge meiden vanaf ca. 10 jaar.
De reeks bestaat uit meerdere delen, maar die kunnen los van elkaar worden
gelezen; geen vervolg op het vorige deel, 'Een overdosis energie' (2016)*.
Meltem Kumru
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2017-09-4913

Clary, Julian • The Bolds on holiday
The Bolds on holiday / by Julian Clary ; illustrated by David Roberts. - London :
Andersen Press, 2017. - 308 pagina's : zwart-wit illustraties ; 21 cm. - (The Bolds)
ISBN 978-1-78344-506-6

Een familie hyena's doet zich samen met een jong aapje en een oude
grizzlybeer voor als een menselijke familie, de Bolds. Ze maken van alles mee
en als toppunt wordt de jonge Bobby ontvoerd door iemand die hem voor een
hond aanziet, terwijl ze op vakantie zijn. De familie start een speurtocht om
hem terug te vinden. Het derde deel in de reeks 'The Bolds'*. Het verhaal is
goed te volgen en visueel in te beelden. Het begint met veel verschillende
ontwikkelingen die elkaar snel opvolgen en het bevat veel lang uitgerekte
beschrijvingen van tamelijk onbelangrijke gebeurtenissen. Na de ontvoering
wordt de spanning iets opgevoerd. De stijl is makkelijk en prettig, maar
wordt af en toe langdradig waardoor het niet vlot wegleest. Er worden veel
(woord)grapjes ingezet die door de vader, Ted Bold, worden gemaakt. Het
boek heeft een aantrekkelijk, gekleurd omslag, bevat veel vrolijke zwartwitillustraties en sluit af met een extra overzicht van alle grapjes en een korte
beschrijving van de schrijver en de illustrator (tevens winnaar van enkele
prijzen). Ook geschikt voor Nederlandse kinderen die al enkele jaren Engels
hebben gehad. Vanaf ca. 9 jaar. E. Miranda

*'The Bolds to the rescue' (deel 2),
2016-34-3252 (2016/47).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 16.95
: 22 / 273

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge gr
:B
: € 11.95
: 16 / 268

2017-05-3364

Cossanteli, Veronica • The Halloweeds
The Halloweeds / Veronica Cossanteli. - Frome : Chicken House, [2016]. - 217 pagina's ;
20 cm
ISBN 978-1-910002-33-9

Dan en Martha moeten verhuizen naar een onbekende tante omdat hun
ouders tijdens een biologische expeditie in de jungle, op zoek naar een
speciaal insect, zijn opgegeten door kannibalen. Hun tante Grusilla woont in
een oud kasteel en blijkt niet alleen heel mysterieus te zijn maar, samen met
haar assistente Pokiss, ook nog eens heel gevaarlijk. De kinderen willen zo
snel mogelijk weg maar hoe? Dit verhaal is erg fantasievol. De ontwikkeling
van karakters doet er nauwelijks toe, het gaat vooral om het avontuur. Door
hun vasthoudendheid en door onverwachte hulp van buiten het kasteel weten
de kinderen zich toch te redden. Het verhaal is zeker origineel maar heeft
niet echt de onverwachte wending die Roald Dahl eraan zou hebben gegeven
(een vergelijking die door de uitgevers op het omslag gemaakt wordt). Het
is beslist spannend en zal zeker veel plezier opleveren. Vanaf ca. 9 jaar.
B. Handgraaf
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Earle, Phil • The war next door
The war next door / Phil Earle ; illustrated by Sara Ogilvie. - London : Orion Children's
Books, 2016. - 218 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1444013917

In Storey Street wonen de Milners: oma, Maurice, een louche huizenverkoper
en zijn zoon Quentin, die niet voor niets Masher wordt genoemd. Ze
terroriseren iedereen. Tussen hun huis en dat van de familie Christmas,
waar Danny woont, gaapt een gat: het huis dat er stond is ooit op verdachte
wijze verdwenen en Maurice Milner wil de grond kopen. Hij krijgt een maand
de tijd om de rechtmatige eigenaar op te sporen. Op die open plek spelen
wél alle kinderen van de straat en die gaan actie voeren. Maar op een dag
staat er ineens een glimmende caravan van de Jessops, een circusfamilie.
Maurice Milner probeert de straatbewoners tegen hen op te hitsen maar
dat kost moeite. Dochter Jemima blijkt een meisje dat nergens bang voor
is, ook niet voor Masher op wie ze vriendelijk reageert omdat ze doorheeft
dat Masher niet echt gelukkig is bij zijn vader. De acties van Maurice Milner
worden steeds gemener. Gaat het hem lukken de circusfamilie weg te krijgen?
Spannend en humoristisch kinderboek met fantastische tekeningen die de
sfeer van het verhaal versterken. De karakters zijn goed uitgewerkt. Over
deze straat en zijn bewoners verschenen eerder: ‘Demolition Dad’ (2015) en
‘Superhero street' (2016)*. Vanaf 9 jaar. Toos Verhoeven-van Raamsdonk

*2016-41-0309 (2017/05).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 11.95
: 16 / 269

2017-13-2279

Pearce, Jackson • Pip Bartlett's guide to unicorn training
Pip Bartlett's guide to unicorn training / Jackson Pearce and Maggie Stiefvater. London : Scholastic, 2016. - 190 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - Colofon
vermeldt: text Jackson Pearce and Maggie Stiefvater, illustrations Maggie Stiefvater.
ISBN 978-1407148663

*2016-35-3779 (2016/49).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:B
: € 9.95
: 21 / 257

Pip heeft de gave om met dieren te praten; geen gewone huisdieren, maar
magische wezens zoals Rockshines, Griffins en Eenhoorns. Als de grote Triple
Trident Eenhoorn Show wordt gehouden, wil Pip dolgraag meehelpen. Samen
met haar vriend Tomas traint zij Regent Maximus - een eenhoorn die overal
gevaar in ziet en nauwelijks rechtop durft te lopen - om voor het publiek op te
treden. Maar tijdens de show snijdt een mysterieuze figuur eenhoornstaarten
af van kanshebbers en stuurt de show in de war. Met hulp van de dieren
wil Pip de schuldige ontmaskeren. Tweede deel, na 'Pip Bartlett's guide
to magical creatures'*, van een vermakelijke serie vol fantasie en humor.
Via Pip kan de lezer de gedachten volgen alle magische wezens, van de
rampen voorspellende Regent Maximus tot de lichtbeelden projecterende
Blankbirds. Elk magisch dier krijgt een eigen pagina met zwartwitafbeelding
en uitgebreide informatie over uiterlijk, kenmerken en leefwijze. Het
verhaal leest vlot en is levendig, met veel dialoog. Handzaam klein boekje
met volle bladspiegel en vrij groot lettertype. Geschikt voor liefhebbers
van fantasiedieren vanaf ca 9 jaar, en ook voor iets oudere Nederlandse
scholieren met een gevorderde kennis van het Engels. S.E. van Zonneveld
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Pichon, Liz • DogZombies rule (for now)
DogZombies rule (for now) / by Liz Pichon. - London : Scholastic Children's Books,
2016. - 220 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - (Tom Gates ; [book 12])
ISBN 978-1407171340

Tom Gates krijgt een huisdier te logeren van een vriend. Hij hoopt op een
hond, maar het is een hamster die hem 's nachts wakker houdt. Op school is
er een project met meer bewegen door dans. Verder neemt Tom met een stel
vrienden en zijn opa en oma een lied op dat op internet ontzettend populair
wordt. Kortom, er gebeurt van alles, heel herkenbaar en origineel, thuis,
op bezoek bij zijn oom en tante en op school. Het wordt met veel humor
verteld in woord en vooral ook in speelse tekeningen. Een leuke manier voor
Nederlandse kinderen om met hulp van tekst en tekeningen Engels te leren.
Elfde deel in een serie 'Tom Gates'*. De delen zijn goed afzonderlijk te lezen.
Vanaf ca. 10 jaar. Anita Waajen

*'Super food skills (almost)' (deel 10),
2016-41-0306 (2017/02).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sc
:B
: € 17.95
: 14 / 256

2017-05-3357

Pounder, Sibéal • Witch glitch
Witch glitch / Sibéal Pounder ; illustrated by Laura Ellen Anderson. - London :
Bloomsbury, october 2016. - 276 pagina's : zwart-wit illustraties ; 19 cm. - (Witch
wars ; 4)
ISBN 978-1408880340

De jonge heks Tiga is terug bij haar moeder, een heks met krachtige
capaciteiten, die een mooie fee uit een proefbuisje tovert. Dat is niet naar de
zin van Fran, die zichzelf de grootste ster van de stad vindt. Tiga vindt het
mysterieuze boek van de Karens, die alle wensen in vervulling laten gaan.
Dat er altijd een negatief gevolg bij is, blijkt als Fran opgesloten zit in een
geleikasteel van de Karens en gigantisch groot is geworden. Tiga wil haar
bevrijden, maar moet daarvoor bijna onmogelijke opdrachten vervullen.
Gelukkig is er nog de hulp van haar heksenvriendinnen Peggy en Felicity
Bat. Dit is het vierde avontuur* van de kleurrijke groep heksen in Silver City.
Tiga is de heldin, met veel mededogen en verantwoordelijkheidszin. Fran is
een hersenloos personage vol zelfverheerlijking en Lucy Tatty, een nieuwe
figuur, lijkt meer op een stalker van Tiga dan op een echte vriendin. Er is heel
wat actie, maar het verhaal wordt pas naar het einde toe echt spannend.
Het boek, dat tal van vrolijke pentekeningen bevat, is vooral geschikt voor
native speakers, maar ook Nederlandstalige kinderen die al jong enkele
jaren Engelse les hebben gehad zullen het waarderen. Vanaf ca. 9 jaar.
Ria de Schepper

©2017 NBD Biblion

*'Witch watch' (deel 3), 2016-36-4199
(2017/04).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:B
: € 10.50
: 15 / 255
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Torday, Piers • There may be a castle
There may be a castle / Piers Torday. - London : Quercus, 2016. - 292 pagina's ; 21 cm
ISBN 978-1-84866-862-1

Tijdens de autorit naar hun grootouders komen de 11-jarige autistische
Mouse, zijn zus Violet, babyzus Esme en zijn moeder in een sneeuwstorm
terecht. De auto crasht en Mouse wordt door de voorruit geslingerd. Als hij
wakker wordt, bevindt hij zich in een magische wereld van tovenaars, ridders
en levensgrote speelgoedbeesten. Het begin van de belangrijkste zoektocht
in het leven van Mouse. Schitterend verhaal, met een onvoorspelbaar eind,
over liefde en dood, dat begint als realiteit. Het verhaal van zus Violet
die samen met haar moeder en Esme moet overleven wordt naadloos
afgewisseld met de magische wereld. De gedetailleerde beschrijvingen geven
het gevoel alsof je in een film zit. Met veel vaart en humor geschreven. Zeker
de verwijzingen naar bepaalde games zullen aanspreken. Ook heel goed te
gebruiken in de brugklas. De auteur won de Guardian Children's Fiction Prize
2014 voor 'The Dark Wild' ('De dieren van het duister'*). Vanaf ca. 10 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer
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*2016-10-5413 (2016/35).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 19.95
: 15 / 258
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Gascoigne, Jennifer • Nasreddin
Nasreddin : ten stories / retold by Jennifer Gascoigne ; illustrated by Tullia Masinari ;
editor: Robert Hill. - First edition. - Genoa : Black Cat, may 2007. - 31 pagina's :
gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Earlyreads. Level 5)
ISBN 978-94-629-3699-7

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:B
: € 6.75
: 20 / 230

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 6.75
: 20 / 231

Tien vereenvoudigde hervertellingen van amusante verhalen met Nasredin,
een figuur uit de Turkse verteltraditie, in de hoofdrol. Handzame uitgave
met sfeervolle illustraties die met hun warme aardetinten en krasserige
indrukken sprookjesachtig aandoen en het sprookje beeldend weergeven.
Het verhaal is qua moeilijkheidsgraad aangepast aan de doelgroep en sluit
af met zeven pagina’s taal- en spelactiviteiten om de tekst te verwerken.
Achterin is een beeldwoordenlijst opgenomen en zijn de antwoorden van
de verwerkingsoefeningen te vinden. Via www.blackcat-cideb.com is de
volledige tekst te beluisteren. Deel uit de serie ‘Earlyreads’, niveau 5: 300
hoofdwoorden. Vanaf ca. 11 jaar. Redactie

2017-07-4311

Hobart, Ruth • Aesop's fables
Aesop's fables / retold by Ruth Hobart ; illustrated by Alida Massari ; editor: Robert Hill.
- First edition. - [Genoa] : Black Cat, april 2006. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ;
24 cm. - (Earlyreads. Level 4)
ISBN 978-94-629-3694-2

Drie hervertellingen van de fabels van Aesopus in eenvoudige taal en waar
een boodschap in zit. De schildpad wint langzaam maar zelfverzekerd
een wedstrijd, de muis wordt de grote, kleine vriend van de leeuw en de
plattelandsmuis leert ons dat een rustig leven thuis te verkiezen is boven de
luxe en de gevaren van de grote stad. Dit boekje is bestemd voor kinderen
op de basisschool die Engels leren. Het is gericht op groep 7 en 8. Het boekje
bevat niet alleen een verhaal maar ook oefeningen, spelletjes zoals memory,
een kruiswoordpuzzel enz. Het is daarom heel afwisselend en zal kinderen
zeker aanspreken. Het boekje heeft ook een website met daarop oefeningen
om bijvoorbeeld je woordenschat uit te breiden of je grammatica te oefenen.
Het verhaal is ook nog eens kleurig geïllustreerd. Level 4; 250 hoofdwoorden.
Vanaf ca. 9 jaar. Redactie
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Hobart, Ruth • Aladdin
Aladdin / retold by Ruth Hobart ; illustrated by Tullia Masinari ; editor: Robert Hill. - First
edition. - [Genoa] : Black Cat, may 2006. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm.
- (Earlyreads. Level 5)
ISBN 978-94-629-3697-3

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:B
: € 6.75
: 20 / 232

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge gr
:B
: € 6.75
: 20 / 233

Hervertelling van het sprookje ‘Aladdin en de wonderlamp’. Een tovenaar
wordt geholpen door Aladdin maar haalt dan een streek met hem uit.
Maar Aladdin wrijft over de lamp waarna er een geest verschijnt en allerlei
wensen doet uitkomen voor de arme Aladdin en zijn moeder. Franstalig
leesboekje voor scholieren met een vereenvoudigde versie van het
wereldberoemde sprookje uit ‘Duizend en een nacht’. Handzame uitgave
met sfeervolle illustraties die met hun warme aardetinten en krasserige
indrukken sprookjesachtig aandoen en het sprookje beeldend weergeven.
Het verhaal is qua moeilijkheidsgraad aangepast aan de doelgroep en sluit
af met zeven pagina’s taal- en spelactiviteiten om de tekst te verwerken.
Achterin is een beeldwoordenlijst opgenomen en zijn de antwoorden van
de verwerkingsoefeningen te vinden. Geschikt voor middelbare scholieren
en basisschoolleerlingen na ongeveer twee jaar Franse les. Voor zowel
individueel als klassikaal gebruik. Niveau 5; 300 hoofdwoorden. Vanaf ca. 10
jaar. Redactie

2017-07-4309

Hobart, Ruth • Halloween holiday
Halloween holiday / Ruth Hobart ; illustrated by Alberto Stefani ; editor: Robert Hill. First edition. - [Genoa] : Black Cat, january 2013. - 30 pagina's : gekleurde illustraties ;
24 cm. - (Earlyreads.web. Level 4)
ISBN 978-94-629-3696-6

Je zult als familie maar een uitnodiging krijgen van graaf Dracula voor een
Halloweenparty! De familie Beast gaat dus meteen op reis richting Boekarest
in Roemenië waar Dracula woont maar voor ze er zijn, moeten er nog heel
wat moeilijkheden overwonnen worden. Dit boekje is bestemd voor kinderen
op de basisschool die Engels leren. Het is gericht op groep 7 en 8. Het
boekje bevat niet alleen een verhaal maar ook oefeningen, spelletjes zoals
memory, een kruiswoordpuzzel enz. Het is daarom heel afwisselend en zal
kinderen zeker aanspreken. Het boekje heeft ook een website met daarop
oefeningen om bijvoorbeeld je woordenschat uit te breiden of je grammatica
te oefenen. Het verhaal is ook nog eens kleurig geïllustreerd. Aanbevolen voor
de basisschool. Level 4; 250 hoofdwoorden. Vanaf ca. 9 jaar. B. Handgraaf
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Percival, Judith • Puss in boots
Puss in boots / retold by Judith Percival ; illustrated by Giovanni Manna ; editor:
Robert Hill. - First edition. - [Genoa] : Black Cat, march 2008. - 30 pagina's : gekleurde
illustraties ; 24 cm. - (Earlyreads. Level 4)
ISBN 978-94-629-3695-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:B
: € 6.75
: 20 / 235

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:B
: € 6.75
: 20 / 239

Hervertelling in eenvoudige taal van het sprookje van de Gelaarsde Kat.
Daniel is een arme jongeman en stapelverliefd op prinses Caroline. Om het
allemaal nog eens erger te maken, woont hij in een dorp dat geteisterd
wordt door een lelijk monster. Maar de kat van Daniel komt hem te hulp en
hij vindt een manier om het monster te verjagen en Daniel en de prinses
samen te brengen. Dit boekje is bestemd voor kinderen op de basisschool die
Engels leren. Het is gericht op groep 7 en 8. Het boekje bevat niet alleen een
verhaal maar ook oefeningen, spelletjes zoals memory, een kruiswoordpuzzel
enz. Het is daarom heel afwisselend en zal kinderen zeker aanspreken. Het
boekje heeft ook een website met daarop oefeningen om bijvoorbeeld je
woordenschat uit te breiden of je grammatica te oefenen. Het verhaal is ook
nog eens kleurig geïllustreerd. Level 4; 250 hoofdwoorden. Vanaf ca. 9 jaar.
Redactie

2017-07-4307

White, Catherine E. • Ali Baba and the forty thieves
Ali Baba and the forty thieves / retold by Catherine E. White ; illustrated by Tullia
Masinari ; editor: Robert Hill. - First edition. - [Genoa] : Black Cat, march 2008. - 30
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Earlyreads. Level 5)
ISBN 978-94-629-3698-0

De arme houthakker Ali Baba ziet bij toeval hoe een groep rovers met zware
zakken op hun rug een grot binnengaan na de spreuk ‘Sesam, open u’. Als
zij weer met lege zakken tevoorschijn komen, wordt Ali erg nieuwsgierig
en gaat zelf een kijkje nemen. Het blijkt een schatkamer te zijn vol gouden
munten, juwelen en zilver! Snel vult hij zijn tas met goud en verdwijnt naar
huis. Hij kan het voorval echter niet voor zijn broer geheim houden en dat
brengt hem in de problemen. Een Franstalig leesboekje voor scholieren met
een vereenvoudigde versie van het wereldberoemde sprookje uit ‘Duizend en
een nacht’. Handzame uitgave met sfeervolle illustraties die met hun warme
aardetinten en krasserige indrukken sprookjesachtig aandoen en het sprookje
beeldend weergeven. Het verhaal is qua moeilijkheidsgraad aangepast
aan de doelgroep en sluit af met zeven pagina’s taal- en spelactiviteiten
om de tekst te verwerken. Achterin is een beeldwoordenlijst opgenomen
en zijn de antwoorden van de verwerkingsoefeningen te vinden. Geschikt
voor middelbare scholieren en basisschoolleerlingen na ongeveer twee
jaar Franse les. Voor zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 5; 300
hoofdwoorden. Vanaf ca. 10 jaar. S.E. van Zonneveld
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Hobart, Ruth • Aladin
Aladin / adaptation de Ruth Hobart et Maréva Escoussans ; illustrations de Tullia
Masinari ; rédaction: Cristina Spano. - Première édition. - [Gênes] : Cideb, juin 2007. 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 5)
ISBN 978-94-629-3617-1

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran sk
:B
: € 7.95
: 21 / 228

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran
:B
: € 7.95
: 21 / 234

Het jongetje Aladin vindt een magische lamp. Wanneer hij over de lamp wrijft,
komt er een geest tevoorschijn die al zijn wensen vervult. Hierdoor krijgt
Aladin alles wat zijn hartje begeert en wordt hij een rijk man. Op een dag ruilt
zijn vrouw de oude lamp in voor een nieuwe. Zal Aladin de magische lamp
weer vinden? Het verhaal is een zeer verkorte versie van het bekende verhaal
over Aladin. Het taalgebruik is niet al te moeilijk. Per pagina zijn er circa
zeven zinnen. Er zijn veel dialogen in eenvoudige spreektaal waarbij gebruik
wordt gemaakt van de meest gangbare werkwoorden. Het verhaal is rijkelijk
geïllustreerd met herkenbare kleurentekeningen. De illustraties beslaan twee
pagina’s en ondersteunen het verhaal prima. Na het verhaal zijn er negen
leuke, toegankelijke opdrachten. De oefeningen hebben betrekking op het
tekstbegrip en de gebruikte vocabulaire. Helemaal achterin is een beeldwoordenlijst van ruim twee pagina’s. Een fijn leesboekje voor middelbare
scholieren én basisschoolleerligen na ongeveer twee jaar Franse les. Voor
zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 5: 300 hoofdwoorden. Vanaf
ca. 11 jaar. Redactie

2017-07-4342

Hobart, Ruth • Les fables de La Fontaine
Les fables de La Fontaine / adaptation de Ruth Hobart et Christine Durand ;
illustrations de Alida Massari ; rédaction: Maréva Bernède. - Première édition. [Gênes] : Cideb, may 2007. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire.
Niveau 4)
ISBN 978-94-629-3615-7

Drie hervertellingen van fabels van la Fontaine. De schildpad wint langzaam
maar zelfverzekerd een wedstrijd, de muis wordt de grote, kleine vriend
van de leeuw en de plattelandsmuis leert ons dat een rustig leven thuis te
verkiezen is boven de luxe en de gevaren van de grote stad. Dit boekje is
bestemd voor kinderen op de basisschool die Frans leren. Het boekje bevat
niet alleen een verhaal maar ook oefeningen, spelletjes zoals memory, een
kruiswoordpuzzel enz. Het is daarom heel afwisselend en zal kinderen zeker
aanspreken. Het boekje heeft ook een website met daarop oefeningen om
bijvoorbeeld je woordenschat uit te breiden of je grammatica te oefenen.
Het verhaal is ook nog eens kleurig geïllustreerd. Geschikt voor middelbare
scholieren en basisschoolleerlingen na ongeveer twee jaar Franse les. Voor
zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 4; 250 hoofdwoorden. Vanaf
ca. 9 jaar. Redactie
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Hobart, Ruth • Halloween chez Dracula
Halloween chez Dracula / Ruth Hobart ; adaptation de Sarah Guilmault ; illustrations
d'Alberto Stefani ; rédaction: Sarah Negrel. - Première édition. - [Gênes] : Cideb,
janvier 2014. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau 4)
ISBN 978-94-629-3616-4

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran gr
:B
: € 7.95
: 21 / 230

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran sk
:B
: € 7.95
: 21 / 246

Je zult als familie maar een uitnodiging krijgen van graaf Dracula voor een
Halloweenparty! De familie Beast gaat dus meteen op reis richting Boekarest
in Roemenië waar Dracula woont maar voor ze er zijn, moeten er nog heel
wat moeilijkheden overwonnen worden. Dit boekje is bestemd voor kinderen
op de basisschool die Frans leren. Het is gericht op groep 7 en 8. Het boekje
bevat niet alleen een verhaal maar ook oefeningen, spelletjes zoals memory,
een kruiswoordpuzzel enz. Het is daarom heel afwisselend en zal kinderen
zeker aanspreken. Het boekje heeft ook een website met daarop oefeningen
om bijvoorbeeld je woordenschat uit te breiden of je grammatica te oefenen.
Het verhaal is ook nog eens kleurig geïllustreerd. Geschikt voor middelbare
scholieren en basisschoolleerlingen na ongeveer twee jaar Franse les. Voor
zowel individueel als klassikaal gebruik. Niveau 4; 250 hoofdwoorden. Vanaf
ca. 9 jaar. Redactie

2017-07-4339

White, Catherine E. • Ali Baba et les quarante voleurs
Ali Baba et les quarante voleurs / adaptation de Catherine E. White et Christine
Durand ; illustrations de Tullia Masinari ; rédaction: Sarah Negrel. - Première édition. [Gênes] : Cideb, juillet 2008. - 30 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire.
Niveau 5)
ISBN 978-94-629-3618-8

De arme houthakker Ali Baba ziet bij toeval hoe een groep rovers met zware
zakken op hun rug een grot binnengaan na de spreuk ‘Sesam, open u’. Als zij
weer met lege zakken tevoorschijn komen, wordt Ali erg nieuwsgierig en gaat
zelf een kijkje nemen. Het blijkt een schatkamer te zijn vol gouden munten,
juwelen en zilver! Snel vult hij zijn tas met goud en verdwijnt naar huis. Hij
kan het voorval echter niet voor zijn broer geheim houden en dat brengt hem
in de problemen. Vereenvoudigde versie van het wereldberoemde sprookje
uit ‘Duizend en een nacht’. Handzame uitgave met sfeervolle illustraties die
met hun warme aardetinten en krasserige indrukken sprookjesachtig aandoen
en het sprookje beeldend weergeven. Het verhaal is qua moeilijkheidsgraad
aangepast aan de doelgroep en sluit af met zeven pagina’s taal- en
spelactiviteiten om de tekst te verwerken. Achterin is een beeldwoordenlijst
opgenomen en zijn de antwoorden van de verwerkingsoefeningen te vinden.
Via www.blackcat-cideb.com is de volledige tekst te beluisteren. Deel uit de
serie ‘Facilealire’, niveau 5: 300 hoofdwoorden. Vanaf ca. 11 jaar. Redactie
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White, Catherine E. • La belle au bois dormant
La belle au bois dormant / adaptation de Catherine E. White et Maréva Escoussans ;
illustrations de Lucia Mattioli ; rédaction: Sarah Negrel. - Première édition. - Gênes :
Cideb, janvier 2009. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Facileàlire. Niveau
4)
ISBN 978-94-629-3613-3

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: fran sk
:B
: € 7.95
: 21 / 248

Precies zoals de boze fee bij haar geboorte heeft voorspeld, prikt een prinses
zich op haar zestiende verjaardag aan een spinnenwiel. Hierdoor zal zij,
evenals haar familie en het hofpersoneel, honderd jaar slapen tot de dag dat
een prins haar wakker zal kussen. Een leesboekje voor scholieren. Het verhaal
is een zeer verkorte versie van het bekende sprookje over Doornroosje. Het
taalgebruik is eigentijds en niet al te moeilijk. Per pagina zijn er circa vijf
zinnen. Er zijn veel dialogen in eenvoudige spreektaal en er wordt vooral
gebruik gemaakt van de meest gangbare werkwoorden. Het verhaal is rijkelijk
geïllustreerd met nostalgisch ogende kleurentekeningen die twee pagina’s
beslaan. De tekeningen beelden het verhaal goed uit. Na het verhaal zijn er
negen, toegankelijke opdrachten. De oefeningen hebben veelal betrekking op
het tekstbegrip en de gebruikte vocabulaire. Helemaal achterin is een beeldwoordenlijst van ruim twee pagina’s. Geschikt voor middelbare scholieren
en basisschoolleerlingen na ongeveer twee jaar Franse les. Voor zowel
individueel als klassikaal gebruik. Niveau 4; 250 hoofdwoorden. Vanaf ca. 9
jaar. Linda Adam
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Jensen, Stine • Alles wat ik voel
Alles wat ik voel : het grote emotieboek / Stine Jense ; met illustraties van Marijke
Klompmaker. - [1e druk]. - Alkmaar : Kluitman, [2017]. - 153 pagina's : gekleurde
illustraties ; 28 cm
ISBN 978-90-206-2212-6

Naast de basisemoties blij, boos, bang en bedroefd zijn er nog veel meer
gevoelens, zoals moed, verveling, trots, schuld, liefde, schaamte en jaloezie.
Emoties komen spontaan opborrelen, maar gevoelens houden langer aan.
Hoe je jezelf echt voelt, is vaak een hele zoektocht, laat staan dat je weet hoe
het met een ander is gesteld. Aan de hand van twintig herkenbare situaties
- verteld in de ik-vorm - gaat de auteur dieper in op de emoties of gevoelens
die erachter zitten. Hierbij grijpt zij regelmatig terug naar bekende personen
uit de geschiedenis en haalt zij filosofen aan. Zo leer je o.a. hoe Hippocrates
bedroefdheid te lijf ging, dat Seneca vond dat je je woede moet beheersen en
waarom David Hume trotsheid nuttig vond. Open vragen, rechtstreeks aan de
lezer gesteld, nodigen uit tot bespiegeling en stimuleren tot nadenken: Vind jij
verlegenheid een positieve eigenschap? Vind jij dat ‘je ongelukkig voelen’ bij
het leven hoort?. Tot slot lees je hoe de personen uit de verhalen zelf hebben
gereageerd. De expressieve kleurenillustraties van allerlei afmetingen voegen
iets extra’s toe. Mooi verzorgde, helder beschreven toegankelijke uitgave van
de auteur en filosofe wiens 'Lieve Stine, weet jij het?'* in 2015 werd bekroond
met een Zilveren Griffel. Vanaf ca. 10 t/m 12 jaar. S.E. van Zonneveld

*2014-02-2383 (2014/28).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 415.3
: 01 Geestelijk leven
: € 19.00
: J3/J4/EX/
: 16 / 211

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 472
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: € 17.95
: 20 / 213

2017-05-3099

KLEINTJE • Het KLEINTJE schoolalfabet
Het KLEINTJE schoolalfabet : school = (vaak) leuk / redactie De Alfabetboeken, Diana
Beijer. - Emmen : De Alfabetboeken, [2017]. - 248 pagina's : gekleurde en zwart-wit
illustraties ; 24 cm. - Richard van der Lee, Diana Beijer, Pieter Taffijn en Milou van Rijn.
Het team van Het KLEINTJE schoolalfabet.
ISBN 978-94-922690-1-0

Zestig kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar spreken zich uit over
allerlei aspecten van school. Van a t/m z komen 26 thema’s aan bod.
Het zijn oprechte verhalen en ervaringen, vooral in woord en soms in
getekend beeld, over o.a. het alfabet, dyslexie, huiswerk, meesters en juffen,
pesten, spreekbeurten en de creatieve vakken. Ieder thema opent met een
schoolgerelateerde vraag van een kind aan een bekende Nederlander onder
wie Naomi van As, Wendy van Dijk en Martin Garrix. De teksten in een vrij
grote letter staan op een lichtroze achtergrond. Regelmatig zijn er quotes
uitgelicht in een nog groter quasi handschriftletter. De bladspiegel oogt vrij
rustig met de steunkleuren lichtroze, fuchsia en zwart. Hier en daar zijn
tekeningen in kleur van kinderen opgenomen. De uitgave bevat een inleiding,
inhoudsopgave en een uitgebreide opsomming van organisaties die een
(inhoudelijke of financiële) bijdrage hebben geleverd. Aardig en makkelijk
leesbaar boek waarin kinderen de stem krijgen die ze verdienen. Vanaf ca. 9
t/m 12 jaar. S. Mulders
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2016-51-0952

Knops, Jan • Onderweg stilstaan
Onderweg stilstaan : filosoferen met kinderen en jongeren : 33 anekdotes en 11
schilderijen / Jan Knops, Jacoba De Zwaef, Miko Veldkamp ; omslagontwerp en
illustraties: Miko Veldkamp. - Eerste druk. - Leuven ; Den Haag : Acco, 2016. - 126
pagina's : illustraties ; 24 cm. - Initiatief van Initia vzw. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-629-2697-4

Voor o.a. speciale opvoederscollecties.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 478.9
: 01 Geestelijk leven
: € 26.90
: 19 / 221

Filosoferen met kinderen en jongeren, zoals de ondertitel luidt, is in opkomst.
De kunst is kennis van filosofie te combineren met gespreksvaardigheid.
Twee praktisch filosofen uit Vlaanderen beschrijven in dit boek
dagelijkse belevenissen in de vorm van wat zij ‘anekdotes’ noemen. De
gesprekspartners van kinderen en jongeren worden uitgenodigd na te
denken over de filosofische vragen die in de anekdotes besloten liggen. Op
de rechterpagina staat de korte anekdote, op de linker telkens vijf vragen
daarbij. De Nederlandse kunstenaar Miko Veldkamp maakte elf schilderijen
in grove penseelstreken bij de tekst (gereproduceerd in groen-wit) en schiep
zo een nieuwe werkelijkheid die de onze bevraagt. Achterin het boek staan
filosofische vragen en opdrachten bij deze afbeeldingen. De ene groep zal
meer worden aangesproken door de teksten en de andere wellicht meer door
de schilderijen. Redelijk moeilijke kost voor kinderen zelf, waardoor goede
gespreksleiding van o.a. leerkrachten noodzakelijk is. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
Els van Swol

2016-26-4601

Richardson, Craig • Leren programmeren met Minecraft®
Leren programmeren met Minecraft® : tover je wereld om met de kracht van Python /
door Craig Richardson ; vertaling [uit het Engels]: Irene Venditti. - Eerste druk. Uithoorn : Visual Steps™, februari 2017. - 333 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Vertaling
van: Learn to program with Minecraft. - San Francisco : no starch press, ©2016. Omslagtitel: Programmeren met Minecraft. - Met index.
ISBN 978-90-5905-593-3

V/J-AANBIEDING. *2016-01-5584
(2016/19).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 525.5
: 14 Computers
: € 22.95
: J3/
: 17 / 218

Twee populaire computerzaken worden in dit boek met elkaar gecombineerd:
programmeren en het spel Minecraft. Dat levert een bijzondere en effectieve
samenvoeging die de kracht van programmeren inzichtelijk maakt, doordat
deze direct zichtbaar is in de spelwereld waarmee gewerkt wordt. Voor het
programmeren zelf wordt Python gebruikt en dat vereist de nodige oefening.
Gelukkig wordt zeer uitgebreid uitgelegd hoe de programmeertaal in elkaar
steekt. Niet alle toepassingen zijn even nuttig en eigenlijk leer je ook een
beetje valsspelen in het spel. Maar het uiteindelijke doel om programmeren
leuk te maken en de werking te tonen, wordt zeker gehaald. De heldere
uitleg, persoonlijke aanspreekvorm en het vleugje humor zijn onderdelen
die ook in de vergelijkbare boeken ‘voor dummies’ te vinden zijn. Het boek
is behoorlijk lijvig, maar dat is een welkome vorm. Er is een uitgebreide
inhoudsopgave en register. Te gebruiken voor de laatste drie versies van
besturingssysteem Windows, voor Mac en zelfs voor Raspberry Pi. Daarmee is
het voor een grote groep enthousiaste beginnelingen op programmeergebied
een goede introductie. In dezelfde opzet verscheen o.a. 'Programmeren met
Scratch' (2016)* van Majed Marji. Voor volwassenen en jongeren vanaf ca. 11
jaar. Gerben Pelgrom

©2017 NBD Biblion

128

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
9-12 jaar Informatieve boeken
2016-45-2659

Stap • Stap voor stap leren programmeren met Scratch
Stap voor stap leren programmeren met Scratch / Studio Visual Steps. - Eerste druk.
- [Uithoorn] : Visual Steps™, maart 2017. - 166 pagina's : illustraties ; 27 cm. - Met
index.
ISBN 978-90-5905-703-6

V/J-AANBIEDING.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 525.5
: 14 Computers
: € 17.95
: 20 / 215

SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 525.9
: 14 Computers
: € 14.99
: J4/J3/
: 14 / 231

Scratch is een gratis programmeertaal voor jong en oud waarmee stap
voor stap fantasie omgezet kan worden in beeld en geluid. Het maken van
animaties, spelletjes, programma’s en andere projecten behoren tot de
mogelijkheden. Om dit creatieve proces onder de knie te krijgen, worden
de basismogelijkheden verkend op de bekende stap-voor-stapmanier. Zo
worden opdrachten in korte duidelijke instructies gegeven. Deze teksten
staan in een grote letter bij schermafbeeldingen in kleur. De werkwijze is
beproefd, de kleurrijke lay-out met de eenvoudige, duidelijke opdrachten en
schermafbeeldingen bekend. Bevat een register. Deze leerzame en speelse
manier van kennis verwerven sluit aan bij de actuele 21st Century Skills die
centraal staan in het curriculum van de basisscholen. De doelgroep is breed:
zowel kinderen (vanaf ca. 8 jaar) als volwassenen kunnen de oefeningen
maken. Mac Steenaart

2016-46-3559

Bergner, Nadine • Apps maken voor kids
Apps maken voor kids / Nadine Bergner, Thiemo Leonhardt ; vertaling [uit het
Duits]: Jan van de Westelaken voor Fontline ; redactie: Marc Regenboog, Fontline. Amersfoort : BBNC uitgevers, 2017. - 128 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. Vertaling van: Eigene Apps programmieren für Dummies Junior. - Weinheim, Duitsland :
Wiley VHC Verlag GmbH & Co, KGaA, 2016. - Omslagtitel: Apps maken voor kids voor
Dummies®.
ISBN 978-90-453-5347-0

Zelf apps programmeren op een Android smartphone is niet moeilijk met
de gratis webapplicatie App Inventor en wat basiskennis Engels. Met deze
applicatie is het mogelijk zelf verschillende apps te bouwen en te leren
welke functies van de smartphone in de apps kunnen worden gebruikt. In
de inleiding is uitleg over de App Inventor, wat er nodig is om eigen apps
te maken en de pictogrammen die in het boek staan worden uitgelegd.
Daarna volgt er uitleg over wat een smartphone en apps eigenlijk zijn.
Om te kunnen starten moet een Google account worden aangemaakt
en aangemeld worden bij de App Inventor. Een stap voor stap uitleg in
gemakkelijke taal en duidelijke schermafbeeldingen in kleur helpen hierbij.
Dan volgt het programmeren van een eerste simpele app. In de daarop
volgende hoofdstukken is er een keuze in het programmeren voor beginners,
gevorderden en professionals. In het laatste hoofdstuk is te lezen hoe een
eigen app-idee tot een ontwerp en daarna tot een voltooide app komt. Een
toegankelijk boekje onder de noemer 'voor dummies' voor kinderen die
interesse hebben in apps. Vanaf ca. 9 t/m 13 jaar. Marjon Meijers

©2017 NBD Biblion

129

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
9-12 jaar Informatieve boeken
2016-47-4450

Birley, Shane • Zo word jij de nieuwe blogger of vlogger in 10
interessante lessen
Zo word jij de nieuwe blogger of vlogger in 10 interessante lessen / Shane Birley ;
illustraties: Joanna Kerr ; vertaling [uit het Engels]: Jörgen van Drunen/Vitataal ;
redactie en productie: Vitataal. - Ede : Lantaarn Publishers, [2017]. - 64 pagina's :
gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: How to be a blogger and vlogger in 10
easy lessons. - London : QED Publishing, 2016. - Titelpagina vermeldt: Superskills. Met register.
ISBN 978-94-618-8862-4

Uitgave met spiraal binnen de band.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 528.54
: 14 Computers
: € 11.99
: 14 / 232

SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 528.54
: 12 Communicatie
: € 14.99
: J3/EX/
: 19 / 222

In een blog schrijft iemand wat hij kwijt wil aan anderen. Om dat interessant
genoeg te maken, worden in dit stevige boek (met binnenin een handige
ringband) handreikingen gegeven, superskills genoemd, om te komen
tot een interessante blog. Aan de orde komen o.a. de inhoud (wat wil je
vertellen, hoe bouw je dat op), de indeling en het schrijven zelf (ook: foto's
toevoegen) en hoe zoek je je publiek. Maar ook veiligheid en het maken van
een gefilmde blog (vlog) en de gesproken blog (podcast) komen ter sprake.
Het boek is inspirerend vormgegeven met vlotte, weinig gedetailleerde
kleurentekeningen en handige tips en trucs in gekleurde kaders en fonts. Het
taalgebruik richt zich op tieners en is actueel, modern en goed te volgen.
Achterin bij iedere superskill staan extra tips en links naar verwante websites.
Er zijn ook een verklarende woordenlijst en register aanwezig. Aantrekkelijk
boek over een onderwerp dat erg populair is bij de doelgroep. Vanaf ca. 10 t/
m 14 jaar. Mac Steenaart

2016-45-2832

Don • Hoe word je een GameMeneer
Hoe word je een GameMeneer / teksten: Don & Bien Borren. - Tweede druk. [Amsterdam] : Lev., april 2017. - 160 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - 1e
druk: 2017.
ISBN 978-94-00-50866-8

Bij zijn vijfjarig bestaan als GameMeneer verschijnt dit ego-document
van Don, de jongen die gek is van gamen en sinds enkele jaren dagelijks
videoboodschappen op YouTube zet waarin hij games speelt en dat voorziet
van zijn commentaar. Dat hij daarbij niet altijd ABN spreekt, deert zijn meer
dan 700.000 volgers niet. In dit zeer expressief en eigentijds uitgevoerde
boek vertelt hij in de ik-persoon hoe hij als jongetje het gamen ontdekt, zijn
eerste spel koopt en hoe hij vervolgens verslaafd raakt aan verschillende
spellen. Ook vertelt hij over de ontwikkeling van spelcomputers, hoe hij
de video ontdekt om zijn passie voor gamen uit te dragen aan anderen,
hoe hij aan zijn naam komt, hoe hij gekomen is waar hij nu staat en waar
de meeuw (zijn handelsmerk) vandaan komt. Hij kiest daarvoor de eigen
vertelling, afgewisseld met interviews met zichzelf. Het taalgebruik is modern,
het lettertype groot en de vele teksten zonder enige informatieve waarde
lezen vrij makkelijk weg. Kleurrijke opmaak met gekleurde bladzijden,
kaders en kleurenfoto's, soms in combinatie met tekeningen. Zijn doelgroep
zal voornamelijk bestaan uit andere gamers van ca. 10 t/m 13 jaar.
Mac Steenaart
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Kenney, Karen Latchana • Neem een kijkje onder... de grond
Neem een kijkje onder... de grond / Karen Latchana Kenney ; vertaling [uit het Engels]:
Anja De Lombaert ; eindredactie: Corian Linnemans. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Neem een
kijkje onder...). - Vertaling van: Peeking underground. - North Mankato, Minnesota :
Capstone Global Library Limited, ©2016. - (What's beneath). - Illustraties: Steven
Wood. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5579-7

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

: J 563
: 16 Natuur en Milieu
: € 14.00
: J3/J4/
: 21 / 211

Kinderen weten doorgaans wel hoe het er boven de grond uitziet, maar
wat gebeurt daaronder? Dat gaan we onderzoeken in dit deel van de serie
‘Neem een kijkje onder…’*. Het royale formaat boek moet een kwartslag
gedraaid worden om het te lezen. Voordeel hiervan is dat de illustraties in
de lengte (over twee pagina's) meer ruimte hebben. Zo zien we een stukje
boven de grond, maar het overgrote deel speelt zich onder de grond af. Het
betreft veelal schematische tekeningen in heldere kleuren. Ze tonen o.a. de
lagen van de aarde, de dieren die er leven, de wortels die er groeien en het
water dat de bodem in sijpelt. Ook aan bod komen de fossiele brandstoffen,
de aardkorst verdeeld in platen en de vulkanen tot we in de kern van de
aarde aanbeland zijn. Aanwezig zijn een lijst met moeilijke woorden en tips
voor enige boeken en websites. De quiz bestaat slechts uit drie vragen. Een
inhoudsopgave ontbreekt. De informatie wordt in duidelijke korte teksten
aangereikt via en bij de paginagrote kleurrijke illustraties. Tekst en beeld
vullen elkaar aan. De thema's zijn interessant, maar niet allemaal even
eenvoudig voor de doelgroep. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. Redactie

2016-47-4183

Farkas, Rudolf • Het allermooiste boek over dinosaurie͏̈rs
Het allermooiste boek over dinosaurie͏̈rs / gei͏̈llustreerd door Rudolf Farkas ; geschreven
door Tom Jackson ; vertaling [uit het Engels]: Joost Mulder. - Haarlem : Gottmer,
[2017]. - 80 pagina's : gekleurde illustraties ; 38 cm. - Vertaling van: The magnificent
book of dinosaurs. - Londen : Welden Owen, ©2016.
ISBN 978-90-257-6700-6

Grote uitgave. MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 576
: 17 Dieren
: € 16.99
: J4/J3/
: 16 / 216

Waarom had de Therizinosaurus zulke lange klauwen en hoe groot en woest
was de Velociraptor? In dit schitterend geïllustreerde grote boek wordt een
overzicht gegeven van verschillende soorten dinosauriërs, waarbij naast
de bekendere soorten ook minder bekende aan de orde komen. Helaas niet
onze eigen Mosasaurus! Op systematische wijze wordt in zeer kort bestek
per dubbele pagina telkens een soort dinosaurus voorgesteld, vergezeld
van zo'n zeven weetjes in korte zinnen en in een grote letter. Daarbij is via
silhouetten te zien hoe de grootte van de desbetreffende dinosaurus zich
verhoudt tot een volwassen mens. Dit is een goede keuze omdat je dan
pas ziet hoe adembenemend groot een aantal van deze dieren waren. In de
zeer korte inleiding wordt als oorzaak van de ondergang van de dinosauriërs
een planetoïde genoemd. Probleem voor sommige kinderen zullen de
ingewikkelde namen voor de verschillende soorten dinosauriërs zijn, ook al
zijn ze vertaald. De illustraties zijn overweldigend, waarbij de dinosauriërs
kleurrijk zijn weergegeven in overeenstemming met recente vondsten. Ze zijn
afgebeeld in een natuurlijke omgeving. De kracht van dit boek schuilt in de
grootformaat tekeningen. Als eerste kennismaking is het boek zeer bruikbaar.
Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook voor moeizame lezers. Prof. dr. K.A.D. Smelik
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Harvey, Derek • Waarom? De grote dierenencyclopedie
Waarom? De grote dierenencyclopedie : duidelijke antwoorden op vragen van
kinderen / auteur Derek Harvey ; vertaling [uit het Engels] Ingrid Buthod-Girard ;
redactie Nederlandse editie Jaap Verschoor. - [Tielt] : Lannoo, [2016]. - 143 pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Did you know? Animals. - London :
Dorling Kindersley Limited, ©2016. - Met register.
ISBN 978-94-01-43572-7

*2015-46-5442 (2016/16). MLP.
SISO
PIM
Genre
Winkelprijs
Volgnummer

: J 590.1
: 17 Dieren
: di
: € 14.99
: 14 / 233

In deze encyclopedie komen vijf categorieën aan bod: zoogdieren, vogels,
onder water, kriebelbeestjes en reptielen & amfibieën. Elk hoofdstuk van een
dubbele bladzijde geeft antwoord op een vraag over een specifiek dier: Wat
zit er in kamelenbulten? Waarom bevriezen pinguïns niet? En waarom krijgen
spechten geen hoofdpijn? In de uitleg worden uitstapjes gemaakt naar andere
diersoorten. Bij de pinguïn lees je bijvoorbeeld dat ook de krokodilijsvis en
de boskikker extreme kou kunnen weerstaan. Duidelijke en goed leesbare
tekstblokjes en bijschriften. Mooie paginagrote kleurenfoto’s en hier en daar
een getekende kleurenillustratie, zoals de doorsnede van een slak. In elk
hoofdstuk staan ook enkele quizvragen. Al met al een toegankelijk opgezette
encyclopedie met interessante inhoud. De prikkelende vragen trekken de
aandacht van de lezer en bakenen tegelijkertijd de informatie af. Veel beeld,
grote letter, weinig tekst, dus ook geschikt voor kinderen die moeite hebben
met lezen. Achterin zijn de antwoorden op de quizvragen opgenomen evenals
nog een extra quiz, een woordenlijst en een register. In dezelfde opzet
verscheen 'Waarom? De grote kinderencyclopedie' (2015)*. Vanaf ca. 8 t/m 11
jaar. Annet Huizing

2016-49-5522

Dumon Tak, Bibi • Het heel grote vogelboek
Het heel grote vogelboek / Bibi Dumon Tak ; [illustraties]: C. Nozeman en C. Sepp
en anderen. - Tielt : Lannoo, [2017]. - 75 pagina's : gekleurde illustraties ; 38
cm. - Beelden: C. Nozeman en C. Sepp e.a., Nederlandsche Vogelen. Amsterdam,
1770-1829. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KW 1047 B 10-14.
ISBN 978-94-01-44129-2

*2015-08-5069 (2015/35), alleen voor V
aangeboden. Grote uitgave.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 598.32
: 17 Dieren
: € 24.99
: 18 / 228

Tussen 1770 en 1829 maakte dominee en vogelonderzoeker Cornelis
Nozeman, samen met tekenaars en graveurs, het vijfdelige boek
'Nederlandsche vogelen'; in 2015 verscheen een verkleinde facsimile*. Bibi
Dumon Tak selecteerde dertig van de tweehonderd vogels uit dat boek en
schreef bij de oude ingekleurde gravures haar eigen vogelportretten, die
poëtisch, leerzaam en grappig zijn. Zo vertelt ze dat de specht twee soorten
roffels heeft: de rot-op-roffel en de liefdesroffel. Dumon Tak maakt contact
met de lezer. Als ze schrijft dat de roodborst het ‘kampioenste’ vogeltje is,
laat ze een fictieve lezer de vraag stellen: ‘Hoe kun je nou het kampioenst
zijn?’ Ook gaat ze hier en daar in gesprek met Nozeman. Bijvoorbeeld bij het
winterkoninkje, dat ze een vogeltje met ADHD noemt. ‘Wat ADHD is, meneer
Nozeman? Dat is iets moderns. […] Winterkoninggedrag bij mensen.’ Op
elke spread staat één vogel centraal. Naast de tekst staan nog wat weetjes
(vogeltwiets), een kader met feitjes en een citaat uit Nozemans boeks. Voorin
is een inleiding over Nozeman opgenomen. De auteur won vele prijzen
waaronder de Gouden Griffel in 2012 voor Winterdieren. Kortom, een prachtig
vormgegeven en heerlijk (voor)leesboek in groot formaat voor kinderen van
ca. 9 t/m 13 jaar. Annet Huizing
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Kenney, Karen Latchana • Neem een kijkje onder... je huid
Neem een kijkje onder... je huid / Karen Latchana Kenney ; vertaling [uit het Engels]:
Anja De Lombaert ; eindredactie: Corian Linnemans. - Etten-Leur : Corona, Ars
Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Neem een
kijkje onder...). - Vertaling van: Peeking under your skin. - North Mankato, Minnesota :
Capstone Global Library Limited, ©2016. - (What's beneath). - Illustraties: Steven
Wood. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5581-0

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

: J 600.5
: 02 Lichaam en Gezondheid
: € 14.00
: J3/J4/MN/
: 21 / 214

In de serie ‘Neem een kijkje onder…’* wordt het menselijk lichaam onder
de loep genomen. Het boek in prentenboekformaat moet om het te lezen
een kwartslag gedraaid worden waardoor er ruimte is voor de schematische
tekeningen in heldere kleuren over twee hele pagina’s. Dit geeft een mooi
‘van top tot teen-effect’. De lezer begint bij de huid en al zijn functies,
waarna het bloed aan de beurt is. Vervolgens volgen de ademhaling, het
hart, de spijsvertering, de hersenen, hormonen en tot slot botten en spieren.
Daarna zijn opgenomen een lijst met moeilijke woorden (in de tekst al
vetgedrukt) en een lijst met boeken en websites voor wie meer wil weten.
De quiz, bestaande uit drie vragen, stelt niet veel voor. Een inhoudsopgave
ontbreekt. De informatie wordt in duidelijke korte teksten aangereikt via en
bij de paginagrote kleurrijke illustraties. Tekst en beeld vullen elkaar aan.
Al met al een helder informatief boek over je lijf. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar.
Isabelle de Ridder

2017-03-2350

Heruitgave

Janssen, Kolet • Seks hoe voelt dat?

Herziene druk met o.a. nieuw omslag.

Seks hoe voelt dat? : alles over verliefdheid en seks / Kolet Janssen & Klaas
Verplancke. - Eerste druk. - [Mechelen] : Bakermat, januari 2017. - 158 pagina's :
gekleurde illustraties ; 22 cm. - Colofon vermeldt: illustraties Klaas Verplancke. Titelpagina vermeldt: Herwerkte editie (2017). - Oorspronkelijke uitgave: Leuven :
Davidsfonds/Infodok ; Leidschendam : Biblion Uitgeverij, 2003.
ISBN 978-90-5924-287-6

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 615.51
: 02 Lichaam en Gezondheid
: € 19.95
: 14 / 240

In 2003 verscheen dit boek voor het eerst en nu is daar, na verschillende
herzieningen, de bewerkte editie van 2017. In dit boek wordt uitgelegd wat
seksualiteit is. Uitgangspunt voor de auteur zijn vragen van kinderen over
dit onderwerp: Waarom doen mensen geheimzinnig over seks? Hoeveel
maandverbanden heb je per dag nodig? Doet het pijn als je de eerste keer
seks hebt? Er zijn ook vragen als: Waarom gebeuren er verkrachtingen? Ook
in de antwoorden gaat de auteur uit van de belevingswereld van kinderen
en pubers. De antwoorden zijn begrijpelijk, eenvoudig en eerlijk met hier en
daar wat sturing en een boodschap als: nooit iets doen waar je geen zin in
hebt, pas aan beginnen als je er echt klaar voor bent. Vrij veel tekst in twee
kolommen, opgefleurd door vragen in gekleurde kaders. Het bijna vierkante
boek is speels vormgegeven, de lay-out oogt vrolijk. Geen 'technische'
tekeningen, wel sfeervolle en soms ook grappige kleurenillustraties. Met
webadressen in Vlaanderen en Nederland, geen register. Een handig en bijna
noodzakelijk boek voor jonge pubers met vragen. Niet om in één keer uit te
lezen maar als naslag. Of als aanleiding om over dit onderwerp verder te
praten met een leeftijdgenoot of een volwassene. Herziene druk met o.a.
nieuw omslag. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. Isabelle de Ridder
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Verthé, Valentin • Gek op voetbal
Gek op voetbal / tekst Valentin Verthé ; illustraties Alain Boyer ; vertaling [uit het
Frans]: Siska Lernout ; volledige bewerking en redactie: Catalina Steenkoop. [Mechelen] : Bakermat, [2017]. - 95 pagina's : gekleurde illustraties ; 32 cm. - Vertaling
van: Fou de foot! - Paris : Larousse, ©2015. - Met index.
ISBN 978-90-5924-266-1

Vrij grote langwerpige uitgave.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 619.11
: 09 Sport en Spel
: € 14.95
: 19 / 225

Deze kleurrijke encyclopedie staat volledig in het teken van voetbal en
bevat ontzettend veel informatie over onder andere het spel, beroemde
spelers en trainers, ploegen, wedstrijden en nog veel meer. Er wordt sterk
ingezoomd op de sport en alles wat daarbij hoort. Het boek bevat veel leuke
weetjes en feiten. Wist je bijvoorbeeld dat Arjen Robben de wereld ooit bij
de neus nam door na een blessure te vertellen dat hij door een krokodil
gebeten was? Of dat het voetbalstadion van Barcelona bijna 99.000 plaatsen
heeft? De informatieve ‘brokjes’ tekst zijn behapbaar en sluiten goed aan
bij de beoogde doelgroep. De uitgave (smal langwerpig formaat en stevige,
gladde pagina’s) bevat een overzichtelijke inhoudsopgave en een register.
De kleurrijke bladspiegel is volledig gevuld. Korte teksten in verschillende
lettertypes en kleuren staan veelal in kaders van verschillende kleuren. Ze
worden ondersteund door kleurrijke (computer)illustraties of kleurenfoto’s.
Geschikt voor kinderen die meer willen weten over voetbal. Vanaf ca. 10 jaar.
S. Mulders

2017-03-2594

Bauweleers, Greet • 900 supermaffe raadsels voor kinderen
900 supermaffe raadsels voor kinderen / tekst: Greet Bauweleers. - Antwerpen :
Ballon, [2017]. - 226 ongenummerde pagina's : zwart-wit illustraties ; 16 cm. Omslagtitel. - Bevat tevens: Wat zwemt en bijt je? : meer dan 400 grappige raadsels
voor kinderen ; Wat is rood en ligt op het strand? : meer dan 400 grappige raadsels
voor kinderen. - Oorspronkelijke uitgave: ©2017, ©2017.
ISBN 978-94-630-7750-7

Klein formaat uitgave. *zie a.i.'s deze
week voor beide uitgaven. MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 621.7
: 09 Sport en Spel
: € 6.50
: 21 / 217

Handzaam dik boekje waarin twee uitgaven met dezelfde titel 'Meer dan
400 grappige raadsels voor kinderen'* (maar wel een andere omslagtitel)
gebundeld zijn. De negenhonderd korte grappige raadsels zijn de ene keer
geslaagder dan de andere. Het niveau ligt ongeveer zo 'Welk geluid maken
kussende egels? Auw! en 'Welk jaar duurt maar een dag? Nieuwjaar'. Per
bladzijde zijn drie of vier raadsels van veelal één zin en een duidelijke letter
op een witte achtergrond opgenomen. Daaronder staat de oplossing in een
cursieve letter. Bij veel raadsels staat ter illustratie een kleine zwart-witte
lijntekening. De raadsels zijn (kind)vriendelijk. Inhoudelijk niet beter dan
soortgelijke uitgaven voor de jeugd. Er worden vrijwel geen moeilijke woorden
gebruikt. Aantrekkelijk omslag en rustige vormgeving voor het binnenwerk.
Vooral bij jongens zijn moppenboekjes populair. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar; ook
geschikt voor iets oudere kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

©2017 NBD Biblion

134

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
9-12 jaar Informatieve boeken
2016-45-2186

Walraven, Esther • Waarom je eigen scheten soms niet zo erg
stinken!
Waarom je eigen scheten soms niet zo erg stinken! : en andere weetjes over eten en je
lijf / Esther Walraven ; met illustraties van Elly Hees. - Houten : Van Goor, [2017]. - 109
pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - Met register.
ISBN 978-90-00-35247-0

SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 628.1
: 03 Eten en Drinken
: € 14.99
: J3/J4/
: 17 / 230

SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 629.2
: 03 Eten en Drinken
: € 16.99
: J3/
: 21 / 219

Waarom je een navel hebt, waarom je soms misselijk bent, waarom je blij
wordt van chocolade, waarom plas helemaal niet vies is, waarom moslims
vasten of waarom je niet elke dag hetzelfde kunt eten. Een boek vol met
vragen over eten en je lijf. Op ieder van de vijftig vragen volgt een duidelijk
antwoord. Daarnaast staan er nog verschillende interessante weetjes en
enkele opdrachten en vragen in. Het antwoord kan meteen in het boek
genoteerd worden. De schrijfstijl van de auteur is prettig en toegankelijk
waardoor de materie begrijpelijk wordt voor de doelgroep. De vele illustraties
door het hele boek heen geven het geheel een prettige, vrolijke en soms
humoristische uitstraling. Ze staan tussen, naast of in de tekstblokken. Vrijwel
elke bladzijde is anders vormgegeven. Zo is er gebruikgemaakt van o.a. een
gekleurde bladzijde voor elk hoofdstuk, verschillende lettertypes en kleuren,
gekleurde tussenkopjes en weetjes in gekleurde kaders. Voorin een duidelijke
inhoudsopgave en achterin meer informatie over de auteur, oplossingen van
vragen en een register. De auteur studeerde gezondheidswetenschappen
en deed onderzoek naar voeding. Nu werkt ze als onderzoeker aan de Open
Universiteit. Aanrader voor alle kinderen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar (en hun
ouders!). Isabelle de Ridder

2016-49-5523

Cramm, Dagmar von • Het grote kinderkookboek voor alle
seizoenen
Het grote kinderkookboek voor alle seizoenen / Rotraut Susanne Berner, Dagmar von
Cramm ; Nederlandse vertaling [uit het Duits] Christelle Bogaert. - Tielt : Lannoo,
[2017]. - 141 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: Das große
Wimmel-Kochbuch : met Rezepten für alle Jahrszeiten. - Hildesheim : Gerstenberg
Verlag, ©2014. - Illustraties Rotraut Susanne Berner, tekst Dagmar von Cramm.
ISBN 978-94-01-44130-8

Dit complete kookboek geeft kinderen de gelegenheid om kennis te maken
met koken. De recepten zijn ingedeeld naar de vier seizoenen. Elk hoofdstuk
begint met een gedicht (aabb) waarin de kenmerken van het seizoen aan bod
komen. Daarna volgen twee vertelplaten die aansluiten bij het desbetreffende
seizoen. De recepten beslaan een of twee pagina's. Daarbij staat steeds een
kleine inleidend verhaaltje. Soms staan er tips bij. Er worden ook veel ideeën
gegeven om met de recepten te variëren. De meeste recepten worden in
een doorlopende tekst zonder illustraties uitgelegd. Ze zijn eenvoudig uit
te voeren en worden bereid met overal verkrijgbare ingrediënten. Doordat
de seizoenen centraal staan in het boek leren de kinderen in welk seizoen
bepaalde producten verkrijgbaar zijn. Het boek bevat geen foto’s, wel veel,
ook grappige, kleurrijke illustraties die verspreid over de pagina's staan.
De tekeningen tonen vooral veel personen en eten. De illustraties ogen
vriendelijk en vrolijk en verbeelden de feitjes uit de tekst. Er is ook aandacht
voor veiligheid en kooktechnieken. Bevat een uitgebreide inhoudsopgave en
register. Compleet en mooi verzorgd kookboek voor kinderen van ca. 6 t/m 12
jaar. Ingrid van der Heijden
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Raskin, Ben • Compost
Compost : maak je eigen mest van afval en kliekjes / Ben Raskin ; vertaling [uit het
Engels]: Katja Kaiser ; redactie en zetwerk: Jaap Verheij. - Zeist : Christofoor uitgeverij,
2016. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 19 × 22 cm. - Vertaling van: Compost. ©2013. - Dit boek bevat: een meetlat voor wormen, een 'kan ik dit composteren?'draaischijf en vier stickervellen. - Met index.
ISBN 978-90-6038-639-2

Kwetsbare uitgave door o.a. draaischijf,
vier stickervellen en een uitscheurbaar
spel.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 631.2
: 06 Huis en Tuin
: € 16.50
: 15 / 240

Dit boek wil kinderen informatie bijbrengen over wat compost is, hoe je het
maakt en welke dieren en bacteriën erbij betrokken zijn. De teksten bevatten
soms moeilijke termen als basische grondsoort, activatoren, additieven
en hectare. Het boek dat bijeen wordt gehouden door twee 'schroeven'
is erg orgineel qua vormgeving, kleurgebruik en illustraties. Het bevat
vier stickervellen, een wormen-ladderspel, een compost-draaischijf en bingo en een uitscheurbare wormen-herken-pagina compleet met meetlat.
Alles om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor kinderen. Maar is
compost maken iets waar kinderen aan willen beginnen? De informatie
over wormen en rottende groente is in het begin best interessant. Maar
op een gegeven moment worden onderwerpen als bv. koud en heet (!)
composteren, compostproblemen en een gezamenlijke composthoop
zo uitgebreid en detaillistisch beschreven, dat het lijkt of de teksten op
volwassenen gericht zijn. Bevat een register. Deze mooi vormgegeven uitgave
zal niet bij alle kinderen bereiken, wat de schrijvers voor ogen hadden: veel
achtergrondinformatie opdoen en zelf aan een composthoop beginnen. Op
o.a. antroposofische scholen zal er wel aandacht zijn voor dit thema. Vanaf ca.
9 t/m 12 jaar. I. de Jong-Smoor

2016-32-2571

Porter, Esther • Neem een kijkje onder... de motorkap
Neem een kijkje onder... de motorkap / Esther Porter ; vertaling [uit het Engels]: Anja
De Lombaert ; eindredactie: Corian Linnemans. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi
Uitgeverij, [2017]. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Neem een kijkje
onder...). - Vertaling van: Peeking under the bonnet. - North Mankato, Minnesota :
Capstone Global Library Limited, ©2016. - (What's beneath). - Illustraties: Andrés
Lozano. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5580-3

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

: J 657.7
: 15 Verkeer en Vervoer
: € 14.00
: J3/J4/MN/
: 21 / 220

Hoe een auto er aan de buitenkant uitziet, is duidelijk te zien. Maar wat
is er te vinden onder de motorkap van zo’n glimmende auto? Hoe start
een auto? Wat gebeurt er allemaal voordat hij kan rijden, hoe werken de
remmen, de versnellingsbak en de koeling. Waarom zit er een computer in
en wat gebeurt er als hij kapot gaat. In deze uitgave laten duidelijke (ook
schematische) illustraties in vrij matte kleuren zien hoe een motor werkt
en de korte, duidelijke teksten geven daarbij uitleg. Achterin is een lijst met
moeilijke woorden opgenomen evenals tips voor meer informatie in boeken
en websites. Een korte quiz test de kennis die is opgedaan. Helaas zijn de
antwoorden niet terug te vinden. Maakt deel uit van de serie 'Neem een kijkje
onder...'*. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. Marjon Meijers
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Porter, Esther • Neem een kijkje onder... de stad
Neem een kijkje onder... de stad / Esther Porter ; vertaling [uit het Engels]: Anja De
Lombaert ; eindredactie: Corian Linnemans. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi
Uitgeverij, [2017]. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Neem een kijkje
onder...). - Vertaling van: Peeking under the city. - North Mankato, Minnesota :
Capstone Global Library Limited, ©2016. - (What's beneath). - Illustraties: Andrés
Lozano. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5578-0

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

: J 692
: 11 Bedrijf en Beroep
: € 14.00
: J3/J4/MN/
: 21 / 222

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 763
: 08 Hobby's
: € 14.95
: 18 / 234

In de serie 'Neem een kijkje onder...'* komen verschillende onderwerpen aan
de orde, zoals onder de grond, de motorkap, de huid en in deze uitgave de
stad. De reeks beslaat de interessegebieden techniek en wetenschap en
mens en maatschappij. Je moet het boek een kwartslag draaien om o.a. de
tekst te zien. Leuk is dat je daardoor veelal de stad zowel boven als onder
de grond ziet. De pagina's zijn namelijk geheel gevuld met illustraties in
grote kleurvakken en weinig details, de schaduwwerking is minimaal. Het
gebruikte kleurenpalet is vrij donker waardoor de illustraties wat somber
ogen. De tekst, die in de illustraties staat in een witte letter, is vrij eenvoudig
en goed te begrijpen voor de beoogde doelgroep. Vreemd is wel dat er grote
getallen genoemd worden die voor deze leeftijdsgroep nog niet te overzien
zijn. Steden die als voorbeeld dienen zijn o.a. Amsterdam, Tokio en New York.
Moeilijke begrippen worden verklaard in de woordenlijst, voor meer informatie
wordt, wel summier, verwezen naar enige andere boeken en websites. De
quiz telt maar drie vragen. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. R. Balvers

2016-44-1524

Davis, John • Het cameraboek
Het cameraboek : ontdek wat je allemaal kunt doen met een camera / John Davis ;
vertaling [uit het Engels]: Katja Kaiser ; redactie en zetwerk: Jaap Verheij. - Zeist :
Christofoor, [2017]. - 128 pagina's : illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: The camera
book. - Met index.
ISBN 978-90-6038-809-9

Beïnvloed het licht op foto’s met zelfgemaakte reflectieschermen, fotografeer
weerspiegelingen in een plas water, maak een groepsfoto vanaf de grond, en
laat je vrienden raden van welk voorwerp jij een detailfoto hebt gemaakt. Dit
zijn vier van de zeventig ‘projecten’ in dit boek: ideeën voor mooie, bijzondere
en grappige foto’s. Een compactcamera volstaat, liefst met macrofunctie
en zelfontspanner. Veel ideeën zijn ook uit te voeren met een smartphone.
De schrijver leert de lezer vooral te kijken, en te zoeken naar interessante
onderwerpen en perspectieftrucs. De laagdrempelige projecten zijn - met
sterren - ingedeeld in drie niveaus: ‘elke leeftijd’, ‘5 jaar en ouder’ en ‘8 jaar
en ouder’. Het taalgebruik is hier en daar wat stijfjes, maar de punstgewijze
instructies en tips zijn helder. Natuurlijk staan er veel voorbeeldfoto’s in het
boek, en foto’s van fotograferende kinderen, alle in kleur. Met uitgebreide
inhoudsopgave en register. Al met al een vrolijk en toegankelijk boek
waarmee kinderen kennismaken met de mogelijkheden van fotografie. Vanaf
ca. 7 t/m 12 jaar. Annet Huizing
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Zuiderveld, Richard • Vet oud! Tweede Wereldoorlog
Vet oud! Tweede Wereldoorlog : 15 verhalen uit de oorlogsjaren voor jongeren /
Richard Zuiderveld, Aant-Jelle Soepboer ; illustraties: Richard van de Pol. - Uithoorn :
Karakter Uitgevers B.V., [2017]. - 126 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm
ISBN 978-90-452-1461-0

Vierde uitgave onder de noemer 'Vet oud!', waarmee twee
geschiedenisdocenten via verhalen proberen om geschiedenis meer
tot leven te brengen. Thema van dit boek is de Tweede Wereldoorlog.
Jongeren spelen een hoofdrol in vijftien verhalen over de Duitse inval,
het verzet, de NSB, Jodenvervolging, de Hongerwinter, de Holocaust, de
bezetting van Indonesië door Japan, de Hitlerjugend, de strijd tegen het
Russische leger, de atoombommen op Japan en de bevrijding. Het boek is
aantrekkelijk vormgegeven. Elk spannend verhaal wordt voorafgegaan door
een paginagrote stripachtige kleurenillustratie en een informatief gedeelte
waarin in twee kolommen de gebeurtenissen worden toegelicht. De tekst van
de verhalen is in een ander lettertype afgedrukt op lichtgekleurd lijntjespapier
tegen een achtergrond van een witte bakstenen muur. Het verhaal wisselt af
met gekleurde tekeningen, foto’s in sepia en zwart-wit, en kaders met weetjes
en museumtips. Bevat een inhoudsopgave, geen index. In dezelfde opzet
verschenen uitgaven over myten, sagen en legenden en de geschiedenis
van Nederland en Europa'*. Prima te gebruiken om geschiedenislessen te
verlevendigen, maar ook een boeiend boek voor thuis. Vanaf ca. 12 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

*2015-10-5982 (2015/44),
*2012-28-0566 (2013/01), 2013-47-2739
(2014/15).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 928
: 20 Geschiedenis
: € 16.99
: J3/J4/EX/
: 19 / 236

2017-04-2798

Metselaar, Menno • Alles over Anne
Alles over Anne / Menno Metselaar en Piet van Ledden ; het levensverhaal van Anne,
met antwoorden op veelgestelde vragen en prachtige tekeningen van Huck Scarry ;
redactie Mieke Sobering ; eindredactie Vos | seo tekst & web (m.m.v. Ingrid Mersel).
- Eerste druk. - Amsterdam : Anne Frank Stichting, 2017. - 40 pagina's : gekleurde
illustraties ; 29 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-866707-4-1

Bevat vele halve pagina's.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 935.4
: 19 Nederland
: € 14.95
: J3/J4/
: 21 / 224

Op haar 10e verjaardag, 12 juni 1939, poseert Anne met acht vriendinnetjes
voor een groepsfoto. Met die zwart-witfoto, paginagroot afgedrukt, begint
dit boek over het leven van Anne Frank. Het verhaal wordt chronologisch
verteld, in een heldere, feitelijke stijl zonder opsmuk, maar met veel details
waardoor je als lezer dicht bij het leven van Anne komt. Dat wordt versterkt
door de vele foto’s van Anne en haar familie. Tegelijkertijd wordt ook het
grotere verhaal over Tweede Wereldoorlog en de jodenvervolging verteld.
Op de vele halve pastelkleurige pagina’s verspreid in het boek staat extra
achtergrondinformatie, zoals plattegronden van het Achterhuis. Verder zijn
hier en daar sfeervolle tekeningen in kleur opgenomen. Met dit boek wil
het Anne Frank Huis de meestgestelde vragen van kinderen en jongeren
beantwoorden. De inhoud, de verteltoon, de illustraties en de vormgeving,
alles in dit boek is in balans, waardoor het aangrijpende verhaal zonder ruis
wordt overgebracht. De uitgave (bijna A4-formaat) eindigt met een nawoord
over Annes vriendinnen: drie joodse meisjes van de groepsfoto overleefden
de oorlog niet, onder wie Anne. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. Annet Huizing
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9-12 jaar Informatieve boeken
2015-26-5512

Koene, Ton • Kom binnen!
Kom binnen! : een kijkje in het leven van vijf kinderen / Ton Koene. - [Amsterdam] :
Clavis, [2017]. - 103 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-448-2618-0

Mede door de ontroerende portretfoto's in kleur van meesterfotograaf Ton
Koene maken we kennis met vijf kinderen die vijf culturele gemeenschappen
in vijf landen van de wereld representeren. We horen, zien en lezen de
verhalen over hun dagelijkse leven van vijf kinderen (in de ik-persoon, ca. 11
jaar). Het betreft de onweerstaanbare Kavetwingwa (Namibië), de bescheiden
Noor (Afghanistan), de vrolijke Pedar (Lapland), de attente Tung Tung (China)
en de betrokken Isa (woont op een woonboot in Amsterdam). We lezen
over het leven in stammenculturen, het houden van rendieren, het drukke
China en het wonen in een oude vrachtboot. Royale, bijna vierkante uitgave
met een prachtige thematiek in het licht van wereldoriëntatie en monidale
vorming (mondiale verkenningen). Het betreft jongens en meisjes met trots,
zelfbewustzijn, nauwe verbondenheid met de gewoonten en gebruiken van
hun land, godsdienst, zorg voor dieren, familieverband en de wijze waarop zij
zich hebben aangepast aan hun leefomstandigheden. Wat een mooi gelukte
uitgave! Beelden zeggen meer dan 1000 woorden – als we al een wereld
maken met elkaar, mag het dan déze wereld zijn! De fotograaf won de World
Press Photo en de Zilveren Camera. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. Mart Seerden

Voor alle kinderen van eind basisschool
tot en met de eerste klassen van het
voortgezet onderwijs.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 954
: 18 Landen en Volken
: € 21.95
: 16 / 231

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J Belgie͏̈ 991
: 18 Landen en Volken
: € 19.99
: 14 / 246

2015-50-2509

Segers, Gunter • Belgie͏̈
Belgie͏̈ / Gunter Segers ; tekst: Paul de Moor ; revisie: Emmy Dens en Paul de Moor. Tielt : Lannoo, [2016]. - 62 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 34 cm. Illustraties: Gunter Segers.
ISBN 978-94-01-40988-9

Groot informatief zoekplatenboek met zeventien kleurrijke zoekplaten ter
grootte van een dubbele pagina, waarop in vogelview de belangrijkste
steden en streken van België staan afgebeeld, zoals Brugge, Gent, Brussel,
Antwerpen, de kust en de Ardennen, Met contourloze tekeningetjes in heldere
kleuren van veel bekende gebouwen, kunstwerken, activiteiten en heel veel
mensen. Elke kijk-/zoekplaat wordt gevolgd door een informatieve dubbele
pagina, waarop veel details staan uitgelicht met korte informatieve teksten.
Ook wordt er telkens aandacht besteed aan een aantal figuranten. Deze
figuranten zijn bekende Belgen of historische figuren (schrijvers, kunstenaars,
wetenschappers, sporters). Het is een uitdaging om al deze uitgelichte
details terug te zoeken op de voorgaande zoekplaat. Bovendien worden op
de achterflap nog eens vijf figuurtjes genoemd (een friettent, een schilderij,
een wielrenner, een Brabants trekpaard en een stripfiguurtje) die op elke
zoekplaats terug te vinden moeten zijn. Inhoudsopgave en register ontbreken.
Door de vormgeving een aantrekkelijke speelse kennismaking met het land
België. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. Ria Scholten-Boswerger
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9-12 jaar Serie over leefgebieden
2016-50-0502

Oxlade, Chris • Bergen
Bergen / Chris Oxlade ; vertaling [uit het Engels]: Janne van der Leer ; eindredactie:
Hiskia Peters. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 48 pagina's :
gekleurde illustraties ; 28 cm. - (Op ontdekkingsreis). - Vertaling van: Mountains. North Mankato, Minnesota : Capstone Global Library Limited, ©2014. - (Explorer travel
guides). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5559-9

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

: J 567.1
: 16 Natuur en Milieu
: € 19.00
: J3/MN/
: 20 / 216

Ingezoomd wordt op het onderwerp bergen. In tien hoofdstukken van twee
tot vier bladzijden gaat de auteur in op o.a. de verschillende soorten bergen,
het ontstaan ervan, berglandschappen, bergtochten en over leven in de
bergen. Het mooi verzorgde boek bevat overzichtelijke tekstblokken in
twee kolommen. Bij elk hoofdstuk staan een of twee kaders staan met
de volgende pictogrammen: ‘Niet vergeten’ (over wat je nodig hebt op
ontdekkingstocht), ‘Echt waar?!?’ (over informatie die je nooit had verwacht),
‘Wie is dit?’ (informatie over ontdekkingsreizigers en wetenschappers)
en ‘Natuurbehoud’ (over gevaren voor het milieu). De teksten worden
ondersteund door heldere kleurenfoto’s met bijschriften. Bevat voorin een
inhoudsopgave en achterin een wereldkaart, feitenlijst, moeilijke-woordenlijst,
register en ‘meer-weten-tips’. De uitgave uit de serie ‘Op ontdekkingsreis‘* is
geschikt voor kinderen van ca. 10 t/m 13 jaar. S. Mulders

2016-50-0498

Hunter, Nick • Woestijnen
Woestijnen / Nick Hunter ; vertaling [uit het Engels]: Janne van der Leer ; eindredactie:
Hiskia Peters. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 48 pagina's :
gekleurde illustraties ; 28 cm. - (Op ontdekkingsreis). - Vertaling van: Deserts. - North
Mankato, Minnesota : Capstone Global Library Limited, ©2014. - (Explorer travel
guides). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5555-1

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

: J 567.3
: 16 Natuur en Milieu
: € 19.00
: MN/
: 20 / 217

Ga mee op ontdekkingsreis naar de woestijn. Zo ontdek je hoe je je weg
vindt, er kunt overleven, welke ontdekkingsreizigers er heengingen en
welke planten en dieren er voorkomen. Woestijn-experts vertellen over hun
onderzoek en ervaringen. De informatie is verdeeld over tien hoofdstukken
van twee tot vier bladzijden. De teksten zijn voorzien van tussenkopjes en
er staan enige kleurenfoto's bij. In vier steeds terugkerende pictogrammen
in pastelkleurige kaders staat informatie over natuurbehoud, onverwachte
weetjes, de levensgeschiedenis van ontdekkingsreizigers en wetenschappers
en wat je nodig hebt op je ontdekkingstocht. De gevaren van het groter
worden van de woestijn door klimaatverandering komen uiteraard ook aan
bod. De mens zal diverse maatregelen moeten nemen om dit te stoppen.
Achterin is een globale wereldkaart opgenomen met o.a. de woestijnen, een
tijdlijn en overzicht van feiten. Bevat verder een verklarende woordenlijst,
register en tips om meer te weten te komen over dit onderwerp. Maakt deel
uit van de reeks 'Op ontdekkingsreis'*. De uitgave op stevig papier is het
zeker waard om door te lezen. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie
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9-12 jaar Serie over leefgebieden
2016-50-0501

Hunter, Nick • Oceanen
Oceanen / Nick Hunter ; vertaling [uit het Engels]: Janne van der Leer ; eindredactie:
Hiskia Peters. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 48 pagina's :
gekleurde illustraties ; 28 cm. - (Op ontdekkingsreis). - Vertaling van: Seas. - North
Mankato, Minnesota : Capstone Global Library Limited, ©2014. - (Explorer travel
guides). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5558-2

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

: J 568.1
: 16 Natuur en Milieu
: € 19.00
: J3/
: 20 / 218

Ga mee op ontdekkingsreis naar zeeën en oceanen. Er wordt allerhande
informatie over deze leefgebieden gegeven en je ontdekt waarom die zo
belangrijk zijn als ecosysteem van de aarde. Oceaan-experts vertellen over
hun werk en ervaringen. De informatie is verdeeld over tien hoofdstukken
van twee tot vier bladzijden. De teksten zijn voorzien van tussenkopjes en
er staan enige kleurenfoto's bij. In vier steeds terugkerende pictogrammen
in pastelkleurige kaders staat informatie over natuurbehoud, onverwachte
weetjes, de levensgeschiedenis van ontdekkingsreizigers en wetenschappers
en wat je nodig hebt op je ontdekkingstocht. Je beseft o.a. dat de oceanen
een rijkdom aan dieren herbergt en dat de waterspiegel stijgt door de
opwarming van de aarde, met alle gevolgen van dien. De mens zal hiervoor
diverse maatregelen moeten nemen. Achterin is een globale wereldkaart
opgenomen met o.a. de oceanen, een tijdlijn en overzicht van feiten. Bevat
verder een verklarende woordenlijst, register en tips om meer te weten te
komen over dit onderwerp. Maakt deel uit van de reeks 'Op ontdekkingsreis'*.
De uitgave op stevig papier is het zeker waard om door te lezen. Vanaf ca. 10
t/m 13 jaar. Redactie

2016-50-0500

Hunter, Nick • Regenwouden
Regenwouden / Nick Hunter ; vertaling [uit het Engels]: Irene Venditti ; eindredactie:
Hiskia Peters. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. - 48 pagina's :
gekleurde illustraties ; 28 cm. - (Op ontdekkingsreis). - Vertaling van: Rainforests. North Mankato, Minnesota : Capstone Global Library Limited, ©2014. - (Explorer travel
guides). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5557-5

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

: J 578.7
: 16 Natuur en Milieu
: € 19.00
: J3/MN/
: 20 / 219

Ga in deze uitgave mee op ontdekkingsreis naar het regenwoud. Je krijgt
allerhande informatie over dit leefgebied en je ontdekt waarom die zo
belangrijk zijn als rijkste ecosystemen van de aarde. De teksten bevatten
veel informatie die vergezeld gaan van kleurenfoto's. Door vier steeds
terugkerende pictogrammen in pastelkleurige tekstvakken wordt nog
eens extra de nadruk gelegd op natuurbehoud, onverwachte weetjes,
de levensgeschiedenis van ontdekkingsreizigers/wetenschappers en op
wat je nodig hebt op je ontdekkingstocht. Je beseft door wat je leest dat
de regenwouden een rijkdom aan dieren en planten herbergt, maar ook
dat al die soorten met elkaar zijn verbonden en dat de mens zorgvuldig
moet handelen om dat niet te verstoren. Jammer dat de enige opgenomen
wereldkaart onduidelijk is en dat van de vier personen die jij nodig hebt op
reis, er twee bij naam worden genoemd die al meer dan 100 jaar dood zijn?
Achterin het boek staan nog een verklarende woordenlijst, register en tips om
meer te weten te komen over dit onderwerp. Maakt deel uit van de reeks 'Op
ontdekkingsreis'*. De uitgave op stevig papier is het zeker waard om door te
lezen en kan dienen als o.a. bron voor spreekbeurten/werkstukken. Vanaf ca.
10 t/m 13 jaar. I. de Jong-Smoor
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9-12 jaar Serie over leefgebieden
2016-50-0499

Guillain, Charlotte • De poolgebieden
De poolgebieden / Charlotte Guillain ; vertaling [uit het Engels]: Irene Venditti ;
eindredactie: Hiskia Peters. - Etten-Leur : Corona, Ars Scribendi Uitgeverij, [2017]. 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - (Op ontdekkingsreis). - Vertaling van:
Polar regions. - North Mankato, Minnesota : Capstone Global Library Limited, ©2014. (Explorer travel guides). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-617-5556-8

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

: J 578.8
: 16 Natuur en Milieu
: € 19.00
: J3/
: 20 / 220

Ga mee op ontdekkingsreis naar de poolgebieden. Zo ontdek je hoe je kunt
overleven in die ijskoude wereld en welke dappere ontdekkingsreizigers er
heengingen. Ook lees je welke wilde dieren er voorkomen die je nergens
anders ziet. Poolonderzoekers vertellen over hun werk en ervaringen. De
informatie is verdeeld over tien hoofdstukken van twee tot vier bladzijden.
De teksten zijn voorzien van tussenkopjes en er staan enige kleurenfoto's
bij. In vier steeds terugkerende pictogrammen in pastelkleurige kaders staat
informatie over natuurbehoud, onverwachte weetjes, de levensgeschiedenis
van ontdekkingsreizigers en wetenschappers en wat je nodig hebt op
je ontdekkingstocht. De gevaren van de klimaatverandering voor deze
specifieke leefgebieden komen uiteraard ook aan bod. De mens zal diverse
maatregelen moeten nemen om ze te beschermen. Achterin is een globale
wereldkaart opgenomen met o.a. de poolgebieden, een tijdlijn en overzicht
van feiten. Bevat verder een verklarende woordenlijst, register en tips om
meer te weten te komen over dit onderwerp. Maakt deel uit van de reeks 'Op
ontdekkingsreis'*. De uitgave op stevig papier is het zeker waard om door te
lezen. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie
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Vakliteratuur
2017-10-5595

Hennik, Trees van • Mindfulness voor kinderen
Mindfulness voor kinderen : praktische oefeningen voor thuis en op school voor
kinderen van 6-12 jaar / Trees van Hennik ; tekeningen: Mark van Eijk ; redactie: Inez
van Goor & Kora Kremer. - Eerste druk. - [Nieuwerkerk aan de IJssel] : Asoka, januari
2017. - 77 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met qr-code voor gratis downloaden van
audiobestanden. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-5670-351-6

Praktische en toegankelijke handleiding met mindfulness-oefeningen voor
kinderen van 6 tot 12 jaar, met name onder begeleiding van een volwassene.
In het eerste hoofdstuk wordt beschreven wat mindfulness is. De auteur, zelf
pedagoge en mindfulnesstrainer, verwijst naar wetenschappelijk onderzoek
waarin de effecten van mindfulness voor kinderen worden beschreven.
In het tweede hoofdstuk biedt de auteur een groot aantal mindfulness-,
visualisatie- en energieoefeningen voor kinderen aan. De oefeningen worden
afgewisseld met wijze verhalen over Boeddha, bijvoorbeeld over het omgaan
met emoties, bewust leven en het belang van de middenweg. Bij het boek
horen audiobestanden met meditatieoefeningen; deze zijn via internet te
downloaden. Vrij sobere vormgeving met enkele kleine zwart-wittekeningen.
Met een overzicht van literatuur, websites en apps voor zowel kinderen als
hun ouders. In dezelfde opzet verscheen voor leerkrachten 'Mindfulness voor
kleuters'* van Inez van Goor. Deze uitgave is geschikt voor school én voor
thuis met kinderen van ca. 6 t/m 12 jaar. MJB

V/J-AANBIEDING. *wordt in deze
a.i.-week alleen aangeboden voor
volwassenen. Ook geschikt voor speciale
opvoederscollecties.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 415.3
: 01 Geestelijk leven
: € 14.95
: 14 / 230

2017-02-2044

Habils, Kristl • Mama, ze pesten me
Mama, ze pesten me : gids voor ouders van kinderen van 3 tot 12 jaar / Kristl Habils ;
redactie: Hannes Dedeurwaerder, Roeline Ham, Christian Agneessens ; eindredactie:
Saskia Martens ; illustraties: Yannick de Smet. - Eerste druk. - Gent : Borgerhoff &
Lamberigts, februari 2017. - 127 pagina's : illustraties ; 20 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-893171-5-5

Geboren in Nederland en als klein kind opgegroeid in Vlaanderen kreeg
de auteur al vrij jong te maken met het fenomeen 'apart zijn' en 'gepest
worden'. Hier ligt de basis van een blijvende interesse voor dit verschijnsel
dat het leven van zoveel kinderen jarenlang kan verzuren. Als tegenwoordige
directrice van een School zonder Pesten vraagt de auteur de aandacht
van ouders en leerkrachten voor de achtergronden van pestgedrag, de
verschijningsvormen, de gunstige en ongunstige leefomstandigheden, de rol
van de ouders enzovoort. Heel veel concrete voorbeelden worden gebruikt
om het geheel te onderstrepen en maken het boek heel herkenbaar. De
auteur geeft tevens praktische tips aan ouders en leerkrachten. Geïllustreerd
met tekeningen in kleur; voorzien van een literatuuroverzicht; achterin enkele
gelinieerde bladzijden voor eigen aantekeningen. Drs. L. Leclercq
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De pagina's voor eigen aantekeningen
vormen geen belemmering voor
bibliotheekgebruik.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 419.3
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 14.95
: 18 / 83
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Vakliteratuur
2017-02-1925

Nadeau, Kathleen • Meisjes met ADHD
Meisjes met ADHD : hoe voelen meiden met ADHD zich en waarom doen ze zoals ze
doen? / Kathleen Nadeau, Ellen Littman, Patricia Quinn ; vertaling [uit het Engels]:
Richard Meijer ; redactie: Wouter Scheen. - Amsterdam : Hogrefe, [2017]. - 251
pagina's ; 24 cm. - Vertaling van: Understanding girls with ADHD : how they feel and
why they do what they do. - Updated and revised edition. - Maryland, USA : Advantage
Books, ©2016. - Oorspronkelijke uitgave: 1999. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-922971-3-6

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: 464.3
: 02 Lichaam en Gezondheid
: III
: € 22.50
: EX/
: 14 / 104

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 464.3
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 24.99
: 15 / 79

Op basis van recent onderzoek naar meisjes met ADHD blijkt dat niet
alleen jongens maar zeker ook meisjes (wat onopvallender) aan deze zeer
complexe stoornis kunnen lijden. Het boek is bedoeld om ouders, onderwijs en
professionals erop te attenderen dat ADHD (bij meiden) geen gedragsstoornis
is maar een neurobiologische ontwikkelingsstoornis. De auteurs (psychologen
en een kinderarts) pleiten voor meer aandacht voor meisjes met ADHD.
Ze gaan uitgebreid in op de meest actuele wetenschappelijke studies,
waarin verschillen en veranderingen in de hersenen van oorzakelijke
betekenis zijn, ook met betrekking tot jongens en meisjes. De sleutel voor
behandelingssucces (bij meiden) biedt (naast bijvoorbeeld medicatie) het
versterken van de executieve functies als zelfdiscipline en emotieregulering.
Bevat onder meer praktijkverhalen en een literatuurlijst. Zeer actueel;
toegankelijk geschreven. G. Brandorff

2016-49-5537

Horeweg, Anton • Wat stuitert daar door je klas?
Wat stuitert daar door je klas? : over kinderen met ADHD en hun leraren / Anton
Horeweg. - Houten : LannooCampus, [2016]. - 192 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Op
omslag: De inspirerende leraar. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-01-44151-3

'Stuiterkinderen' zijn een veelvoorkomend fenomeen in het primair onderwijs.
Ze zijn niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de docent en de overige
kinderen in de groep een probleem, wanneer deze leerlingen niet de juiste
hulp en begeleiding krijgen. Dit boek gaat over dit belangrijke en actuele
onderwerp in het onderwijs. Het biedt achtergrondinformatie over ADHD,
ADD en bijkomende stoornissen, gecombineerd met praktijkverhalen en
praktische tips in de klas. De auteur, gedragsspecialist en leraar met ruim
dertig jaar ervaring in het onderwijs, heeft diverse boeken geschreven over
gedragsproblemen in het onderwijs. Met literatuur, overzicht websites,
register en bijlage met DSM-5. Een uiterst actueel thema, bedoeld voor
leerkrachten, schoolteams, ouders en belangstellenden. Dr. A. Schipper MA

©2017 NBD Biblion

144

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
Vakliteratuur
2017-01-1461

Brinkmann, Wolfgang • Kunst= taal en rekenen
Kunst= taal en rekenen : drie jaar Boijmans taal- en rekenprogramma / Wolf Brinkman,
Elsje Miedema, Catrien Schreuder ; illustraties Wolf Brinkman ; eindredactie Marita
Weener. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, [2017]. - 120 pagina's : illustraties ; 26 cm
ISBN 978-90-232-5535-2

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 475
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 18.95
: 22 / 85

Impressie in woord en beeld van een driejarig samenwerkingsproject
(2013-2016) tussen Museum Boijmans van Beuningen, kunstenaar Wolf
Brinkman en twee basisscholen. Doel: onderzoeken hoe kunsteducatie kan
bijdragen aan taal- en rekenvaardigheden. Naast museumlessen onder leiding
van een museumdocent kregen de kinderen kunstlessen van Brinkman in de
klas. Daarin bracht steeds een kunstwerk uit de museumcollectie het gesprek
op gang. Al filosoferend werden kernbegrippen als 'mooi', ‘oneindig’ en
‘ruimte’ onderzocht. Diverse materialen en opdrachten daagden vervolgens
uit om een thema met handen en hoofd te onderzoeken. Nabespreking was
essentieel. Kunst blijkt talloze aanknopingspunten te bieden om aan de
slag te gaan met rekenkundige begrippen als oppervlak, volume, evenwicht
en tijd, terwijl onder andere filosoferen en associëren de taalontwikkeling
stimuleren. Het boek bevat geen kant-en-klare lessenreeks, maar deelt
ervaringen door middel van foto’s, citaten, toelichting, verantwoording en
reflectie. Inspirerend voor iedereen die met basisonderwijs te maken heeft.
Op basis van dit project ontwikkelt Boijmans nu taal- en rekenmuseumlessen.
Karin van Hoof

2017-06-3590

Heruitgave

Nooij, Holger de • Kijk op spel

In de NBD Biblion-uitvoering is de
toegangscode (aan de binnenzijde
van het omslag) niet meer zichtbaar.
Geactualiseerde druk.

Kijk op spel : drama voor de pabo / Holger de Nooij. - Vierde druk. - Groningen :
Noordhoff Uitgevers, [2017]. - 281 pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Groningen :
Wolters-Noordhoff, ©2004. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-01-86625-9

Een uitgave die gepresenteerd wordt als 'hét basisboek' op het gebied van
dramatische vorming in het basisonderwijs. Op informatieve wijze wordt
ingegaan op het brede palet van drama: Drama inhoudelijk, Toepassingen
van drama, Werkvormen, De dramales voorbereiden, Beginnen in de praktijk,
Drama begeleiden en Gevorderd en productgericht drama. De opzet is
vooral die van een (specialistisch) studieboek voor pabostudenten: elk
hoofdstuk wordt in samenvatting ingeleid, de informatie is gestructureerd,
zit vol praktische details, wordt afgewisseld met studievragen en wordt
gestuurd door vetgedrukte trefwoorden en begrippen in de kantlijn. Veel
kleurenfoto's van spelsituaties en hier en daar een schema of tabel wisselen
de tekst af. Het boek besluit met enkele praktijkbijlages, een begrippenlijst,
literatuuroverzicht en besprekingen van/antwoorden op de studievragen.
Een code in het boek geeft toegang tot online studiehulp op een website
van de uitgever. Een praktisch bruikbare, vrij complete, actuele uitgave,
die niet alleen studenten, maar ook leraren primair onderwijs bedient. Deze
herdruk is geactualiseerd en aangevuld met nieuwe inzichten. De auteur is als
dramadocent verbonden aan een pabo. Redactie
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SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 477.2
: 05 Opvoeding en Onderwijs
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: € 42.95
: 16 / 73
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Schipper, Jeroen • Swingen als een kangoeroe
Swingen als een kangoeroe : nieuwe kinderliedjes voor thuis en op school / Jeroen
Schipper ; illustraties Kerstin Zabransky. - Amsterdam : Uitgeverij SWP, [2017]. - 103
paginas : zwart-wit illustraties, muziek ; 22 cm + cd
ISBN 978-90-885064-1-3

Met dit liedjesboek wordt muziek een heus feestje. Het boek, de cd met
26 meezingliedjes en de aantrekkelijke bijbehorende website (registratie
vereist via een code in het boek) dragen bij aan de muzikale ontwikkeling
bij kinderen van 3 t/m 8 jaar, thuis maar zeker ook op school. In het bijna
vierkante boek wordt bij elk lied bruikbaar lesmateriaal aangeboden, zoals
dansinstructies, meespeelpartituren en interactieve lessen op het digibord.
De nummers staan uitgeschreven in tekst en notenschrift en omvatten
naast muziek meerdere leergebieden (bijvoorbeeld Nederlands, Engels of
rekenen). De verschillende werkvormen, activiteiten en leergebieden staan
steeds in grijstinten aangegeven met aardige pictogrammen. De thema’s
van de liedjes zijn divers van aard. De Nederlands- en Engelstalige nummers,
gezongen door dames-, heren- en soms kinderstemmen, brengen een leuke
mengelmoes aan muziekstijlen. Vrij sobere vormgeving in zwart-wit. Van deze
auteur (muzikant, liedjesmaker, muziekdocent, workshopleider, coach én
schrijver) verschenen eerder de boeken ‘Rood Rood Mannetje’ (2007), ‘Daar
komt de boegieman!’ (2012)* en ‘Top dog’ (2014)**.Voor o.a. leerkrachten en
opvoeders met kinderen van ca. 3 t/m 8 jaar. S. Mulders

V/J-AANBIEDING. *2009-53-5570
(2012/18). **2015-06-3429 (2015/21).
Uitgave met cd. Ook geschikt voor
speciale opvoederscollecties.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 477.7
: 05 Opvoeding en Onderwijs
:A
: € 39.90
: 16 / 214

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: 478.9
: 01 Geestelijk leven
: III
: € 16.95
: EX/
: 22 / 86

2016-46-3579

Wassenberg, Sabine • Kinderlogica
Kinderlogica : filosoferen op een multiculturele school / Sabine Wassenberg. Rotterdam : Lemniscaat, [2017]. - 229 pagina's ; 22 cm
ISBN 978-90-477-0945-9

'Wat er in een multiculturele klas gebeurt, is een afspiegeling van wat er ook
in het groot gebeurt, in de samenleving en zelf de hele wereld.' Met deze zin
typeert de auteur, als filosofe werkzaam op een multiculturele basisschool
in Amsterdam, de essentie van dit boek. Op het omslag zijn in de titel het
kruis, de jodenster en de halve maan verwerkt, symbolen die betekenisvol
samenkomen in de wijze waarop kinderen denken. In dit boek doet de
auteur verslag van filosoferen met leerlingen in de klas. De onderwerpen
lopen van verwondering (onder andere over waarheid en burgerschap)
naar geloof (onder meer over verschillen, complotdenken, respect), wij/zijdenken (onder andere over moslims, discriminatie, etnisch profileren) naar
ongelijkheid (onder meer over hoofddoek, make-up, vluchtelingen), seks
(moraal, homo's, sexting) en sluit af met een open einde (onder andere de
dood van Achmed). Een zeer waardevolle bijdrage aan het integratiedebat
op het microniveau van de klas, het onderwijs en de hele samenleving
als verbindende bijdrage aan het publiek debat in een segregerende
samenleving. Dr. A. Schipper MA
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Wade, Lisa • Het hele jaar feesten
Het hele jaar feesten : thuis jaarfeesten vieren in de herfst en winter / met Lisa Wade
& Daan Rot. - Zeist : Christofoor, 2016. - 110 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm.
- Colofon vermeldt: foto binnenwerk: Daan Rot-de Launay & Lisa Wade en redactie:
Femke Boshuisen & Jaap Verheij.
ISBN 978-90-6038-792-4

V/J-AANBIEDING. Voor o.a. speciale
opvoederscollecties.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 908.3
: 07 Feesten
: € 19.90
: 14 / 245

Als je ideeën zoekt voor feesten in herfst en winter ben je als ‘drukke’
ouder en ook leerkracht erg blij met deze mooi vormgegeven uitgave. In
chronologische volgorde komen verschillende feestelijke gebeurtenissen aan
de orde: Sint Maarten, Sinterklaas, Advent en Sint Lucia vullen de herfst.
Kerstmis, Oudjaar en Drie Koningen vullen de winter. Jeugdherinneringen,
tradities, achtergronden, knutsel- en bakideeën, liedjes en ‘columns’ vormen
samen een variëteit aan activiteiten om met het hele gezin (ook in club
of klas) feestelijk te lezen en te doen. Naast stappenplannen en recepten
die veelal bekend en handig geordend zijn, is het vooral de zorgvuldigheid
die opvalt. Iedere lezer wordt liefdevol uitgenodigd om een stukje van het
leven van Lisa (o.a. van Klokhuis) en Daan (en hun beider gezinnen) ‘mee te
maken’, zowel in woord als in beeld (veel kleurenfoto's). Uitgave die ‘voelt’
als een magazine; je pakt het op, bladert, leest en pikt er iets uit, duikt in
je eigen herinnering en maakt er een feestje van. En wat is er in hectische
tijden mooier dan samen stilstaan, vieren en nieuwe tradities maken? Voor
opvoeders van en met kinderen van ca. 3 t/m 12 jaar. Hannelore Rubie
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Dragt, Tonke • De brief voor de koning
De brief voor de koning / Tonke Dragt ; voorgelezen door Willem Nijholt. [Amsterdam] : Leopold, [2016]. - 2 mp3-cd's (circa 17 uur) ; 12 cm. - Titel van label. Weergave van het boek.
ISBN 978-90-258-7170-3

Integrale weergave (op mp3-cd's) van het gelijknamige boek*, waarvoor de
auteur de Griffel der Griffels heeft ontvangen. Tot ridder geslagen worden
is een grote eer, maar Tiuri bewijst een ridder te zijn ook zonder ridderslag:
bij een verzoek om hulp neemt hij een moeilijke opdracht over en volbrengt
die na een gevaarlijke tocht. Dit ridderepos met motieven uit de Keltische en
Germaanse sagenwereld gaat niet slechts over helden en schurken, maar
ook over mensen met goede en kwade kanten. Willem Nijholt weet deze
jeugdklassieker zo spannend en meeslepend te vertellen dat de luisteraar
volledig in de ban raakt van de belevenissen en avonturen van Tiuri. In 2008
verfilmd door regisseur Pieter Verhoeff. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

*2016-33-2988 (2016/46). Eerder
aangeboden in 2008 op audio-cd's. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
:B
: € 21.12
: Mp3-cd's
: 16 / 307

2017-11-0560

Geus, Mireille • Big
Big / tekst Mireille Geus ; voorgelezen door Mireille Geus. - Eerste druk. - Amsterdam :
Rubinstein, [2016]. - 3 cd's (2 uur en 48 minuten) ; 12 cm
ISBN 978-90-476-2239-0

Integrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door de auteur.
Lizzy is licht verstandelijk gehandicapt. Buurtgenootjes negeren of pesten
haar, noemen haar 'mongool'. En dan komt Big (Abigail) in de buurt wonen.
Zij benoemt zichzelf tot Lizzy's vriendin, maar de verhouding tussen de
onzekere en trage Lizzy en de door de wol geverfde Big is volkomen scheef.
Big blijkt een verwaarloosd kind te zijn en heeft waar ze ook woonde een
spoor van wandaden achtergelaten. Ook Lizzy weet ze mee te slepen in haar
agressieve en criminele handelwijze. Het verhaal opent met een brief van Big,
waarin gerefereerd wordt aan een dramatische gebeurtenis, precies een jaar
geleden. Lizzy vertelt vervolgens wat zich een jaar daarvoor heeft afgespeeld.
Het verhaal is geschreven in korte zinnen en in toegankelijke taal. Toch is
het niet eenvoudig, door het onderwerp, maar vooral door de keuze van de
hoofdpersoon. Identificatie met Lizzy is niet eenvoudig. In de reflectie van
Lizzy op haar eigen gedrag klinkt (te veel) de volwassen auteur door. Een
mooi, goed geschreven verhaal, dat waarschijnlijk slechts een klein publiek
zal weten te veroveren. Gouden Griffel 2006. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie
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*2006-01-0-253. Eerder aangeboden:
2014-38-2805. MLP.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 16.95
Volgnummer
: 15 / 288
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Hoffman, Marjon • De Boskampi's
De Boskampi's / Marjon Hoffman ; voorgelezen door Bob Stoop. - Amsterdam :
Ploegsma, [2016]. - 2 cd's (circa 146 minuten) ; 12 cm. - Titel van label. - Weergave
van het boek.
ISBN 978-90-216-7686-9

Integrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door acteur en
voice-over Bob Stoop. Rik woont samen met zijn vader in zijn geboortedorp
en wordt flink gepest. Als ze moeten verhuizen omdat zijn vader promotie
gemaakt heeft op zijn werk, ziet Rik zijn kans schoon om een nieuwe identiteit
aan te nemen. Geïnspireerd door een maffiafilm weet hij er de hele buurt van
te overtuigen dat zijn vader een maffioso is. Zeer wensvervullend verhaal
waarbij de hoofdfiguur geholpen wordt door veel toevalligheden. Het verhaal
is geschreven in korte, getitelde hoofdstukken. Toegankelijk geschreven in
korte zinnen en met gevoel voor humor en fantasie. Het boek is verfilmd** en
de auteur heeft op basis van het boek een musical geschreven voor groep 7
en 8. Vanaf ca. 9 jaar. Mede naar gegevens van Anita Waajen

*2016-24-2883 (2016/48).
**2015-24-3278 (dvd), 2015-24-3279
(blu-ray). MLP.
Niveau/leeftijd : B
Bibliotheekprijs : € 14.45
Volgnummer
: 16 / 308

2017-11-0559

Vooraanbieding

Lindgren, Astrid • Samen op het eiland Zeekraai

*2016-13-2319 (2016/36). MLP.

Samen op het eiland Zeekraai / Astrid Lindgren ; voorgelezen door Beatrice van der
Poel. - Amsterdam : Rubinstein, [2017]. - 8 cd's (circa 8 uur) ; 12 cm. - Weergave van
het boek naar de oorspronkelijke uitgave in de vertaling van Rita Törnqvist-Verschuur.
ISBN 978-90-476-2219-2

Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 25.29
: Release: 14-4-'17
: 15 / 289

Het hele gezin van schrijver Melkerson verblijft een jaar lang in een gehuurd
bouwvallig huis op het eiland Zeekraai. Vader is vooral bezig met het huis,
terwijl de vier kinderen al snel vrienden worden met de andere bewoners van
het eiland, en van alles meemaken, zoals het midzomernachtfeest. Als het
huis verkocht dreigt te worden, moet er actie ondernomen worden. Uitermate
humoristisch verhaal, geschreven voor een televisieserie in 1964, waarin
de avonturen van de kinderen centraal staan. Aangezien het verhaal vanuit
verschillende invalshoeken wordt beschreven, gaan de personages (en ook
de eigenaardige dieren) voor de luisteraar echt leven. Het gezinsleven wordt
met veel gevoel voor geborgenheid en liefde beschreven zonder oubollig
aan te doen. Een verhaal dat zowel de huidige jeugd als menig volwassene
die het verhaal uit zijn jeugd kent, zal aanspreken. Integrale weergave van
het gelijknamige boek*, voorgelezen door singer-songwriter en stemactrice
Beatrice van der Poel. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie
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Lieshout, Ted van • Boer Boris
Boer Boris / voorgelezen door Ted van Lieshout ; muziek Floor Minnaert ; teksten Ted
van Lieshout ; illustraties Philip Hopman. - Eerste druk. - Amsterdam : Rubinstein,
[2016]. - 1 cd (ongeveer 18 min.)
ISBN 978-90-476-2238-3

Niveau/leeftijd : AP
Bibliotheekprijs : € 11.12
Volgnummer
: 18 / 303

Luisterboek met vijf voorgelezen prentenboeken over Boer Boris, gelezen door
Ted van Lieshout zelf. Boer Boris heeft een boerderij en rijdt de hele dag rond
op zijn rode tractor. In het eerste verhaal telt hij van één tot tien, in de andere
verhalen gaat hij naar de markt, naar zee, werkt en speelt in de sneeuw en
geeft een feest. Lieshout leest de verhaaltjes rustig en duidelijk voor met
aan het begin en einde enkele geluiden (tractor, dieren, markt). De vrolijke
illustraties van Philip Hopman worden node gemist. Vanaf ca. 3 jaar. Redactie

2017-12-1467

Loon, Paul van • Weerwolfnachtbaan
Weerwolfnachtbaan / Paul van Loon ; voorgelezen door Erik en Emma van Muiswinkel.
- Amsterdam : Leopold, [2017]. - 2 cd's (circa 160 minuten) ; 12 cm. - (Dolfje
Weerwolfje). - Titel van label. - Weergave van het boek.
ISBN 978-90-258-7257-1

*2016-33-2975 (2016/42). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: gr
:A
: € 14.45
: 16 / 309

Integrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door Erik van
Muiswinkel en zijn dochter Emma. Als de klas van Dolfje terugkeert van
een schoolreisje naar De Efteling, is Noura, Dolfjes weerwolfvriendinnetje,
niet meegekomen. Opa weerwolf, Leo en Timmie gaan samen met Dolfje
terug om haar te zoeken. Daar ontdekken ze dat zeven heksen de Nacht
van de Macht van Acht vieren, waarbij Noura geofferd moet worden om de
achtste heks weer tot leven te brengen. Dit deel is onafhankelijk van de
andere Dolfje Weerwolfje-verhalen te volgen. Opnieuw een humoristisch en
spannend verhaal, geschreven in een vlotte stijl, zonder moeilijke woorden of
zinsconstructies. In de jacht op de heksen verspringt het perspectief steeds
van de zoektocht van opa en Leo naar die van Dolfje en Tim. Dat is soms
storend, maar vergroot ook de spanning. Een aantrekkelijk verhaal voor
kinderen vanaf ca. 7,5 jaar. Mede naar gegevens van Felix Meijer
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Naus, Reggie • Trubbel de trol
Trubbel de trol / Reggie Naus ; voorgelezen door Frank Rigter. - Amsterdam : Ploegsma,
[2017]. - 2 cd's (117 min.) ; 12 cm. - Titel van label. - Weergave van het boek.
ISBN 978-90-216-7726-2

Integrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door acteur
Frank Rigter. De vader van Pepijn en Sanne krijgt een baan als boswachter
en het gezin verhuist van de stad naar het Nevelwoud. Hun moeder is een
jaar geleden overleden. Maar het is niet pluis in het bos. Niemand durft
er ’s nachts te komen. Pepijn merkt al gauw waarom als hij de trol Trubbel
ontmoet. Dit eigenaardige wezen is heel aardig, maar zijn opa is een stuk
minder vriendelijk en dol op 'mensbeestenvlees'. Dit leuke verhaal van Naus,
o.a. bekend van de serie 'De piraten van hiernaast', heeft vaart en vooral
heel veel humor. De kinderlijke naïviteit van Trubbel met zijn onbehouwen
uitspraken is helemaal raak. De dialogen zijn vlot, leuk en bij vlagen zelfs
hilarisch. Ook de gevoelige snaar wordt geraakt, wanneer het over het verlies
van de moeder van de kinderen gaat. Dat geeft het verhaal nog net dat
beetje extra. Vanaf ca. 8 jaar. Mede naar gegevens van Gerben Pelgröm

*2013-47-3103. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: sk
:A
: € 14.45
: 17 / 291

2017-10-5641

Oldenhave, Mirjam • Mees Kees de sponsorloop
Mees Kees de sponsorloop / Mirjam Oldenhave ; voorgelezen door Mirjam Oldenhave. Amsterdam : Ploegsma, [2016]. - 2 cd's (ongeveer 120 min.) ; 12 cm. - Titel van label.
- Weergave van het boek voorgelezen door de auteur.
ISBN 978-90-216-7689-0

*2013-29-2877.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: sc
:A
: € 14.45
: 14 / 295

Integrale weergave van het boek 'De sponsorloop'*, voorgelezen door de
auteur zelf. Stagiair mees Kees mag eigenlijk niet alleen voor de pittige klas
6b staan, zeker niet met zijn eigenzinnige lesmethodes. Hij wordt betrapt en
teruggezet naar de kleuters. Gelukkig mag hij terugkomen om de sponsorloop
te organiseren, waarbij hij ieder kind op een speciale manier betrekt. Vijfde
deel in de serie over de geliefde, gevoelige en creatieve mees Kees bij wie
ieder kind zichzelf mag zijn. Het verhaal wordt verteld vanuit een van de
leerlingen, Tobias (ik-figuur). De verhalen zijn voor kinderen herkenbaar en
wensvervullend, welk kind zou niet zo'n gezellige meester willen hebben met
wie je in hilarische situaties verzeild raakt? Heerlijk, aantrekkelijk, geestig
en inleefbaar verhaal van de schrijfster van het kinderboekenweekgeschenk
2010 (een mees Keestitel). Dit deel kreeg in 2011 een Vlag en Wimpel van de
griffeljury. Vanaf ca. 7 jaar. Mede naar gegevens van J.H.J.B. Boelens
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Oldenhave, Mirjam • Mees Kees gaat verhuizen
Mees Kees gaat verhuizen / Mirjam Oldenhave ; voorgelezen door Mirjam Oldenhave ;
illustraties: Rick de Haas. - Amsterdam : Ploegsma, [2017]. - 2 cd's (circa 95 minuten) ;
12 cm. - Titel van label. - Weergave van het boek voorgelezen door de auteur.
ISBN 978-90-216-7685-2

Integrale weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door de auteur
zelf. Zesde deel in de serie over de geliefde, gevoelige en creatieve mees
Kees, bij wie ieder kind in de klas waar hij als stagiair invalt, zichzelf mag
zijn. Naast het gewone schoolwerk, waar de meester steeds iets bijzonders
van maakt, wordt er Sinterklaas en Kerst gevierd en moet mees Kees van
zijn moeder eindelijk op kamers. Gelukkig krijgt hij hulp van de kinderen. Het
verhaal wordt verteld vanuit Tobias (ik-figuur), die een speciale band met
mees Kees heeft en hem als vervanger van zijn overleden vader ziet. Het
verhaal borduurt voort op de eerdere delen en is ook zonder de vorige delen
te kennen, goed te volgen. Het vlotte en humoristische taalgebruik past bij de
doelgroep. Het verhaal is verdeeld in korte overzichtelijke hoofdstukken. Vlag
en Wimpel 2012. Vanaf ca. 7 jaar. Mede naar gegevens van Felix Meijer

*2013-29-2876. Vlag en Wimpel 2012.
MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: sc
:A
: € 14.45
: 17 / 292

2017-14-2760

Vooraanbieding

Schmidt, Annie M.G. • Dikkertje Dap en andere dierenversjes

Releasedatum onder voorbehoud.

Dikkertje Dap en andere dierenversjes / Annie M.G. Schmidt ; voorgelezen door Flip
van Duijn. - Amsterdam : Querido, [2017]. - 1 cd (.. min.) ; 12 cm
ISBN 978-90-451-2015-7

Flip van Duijn, zoon van Annie M.G. Schmidt, maakte een selectie van de
mooiste dierenversjes uit de bundel 'Ziezo' en leest ze zelf voor, o.a. Dikkertje
Dap, de spin Sebastiaan en Stekelvarkentjes wiegelied. Van Duijn heeft een
prettige voorleesstem en een duidelijke intonatie, eerder las hij onder meer
Abeltje, Wiplala en Pluk van de Petteflet. Vanaf ca. 5 jaar. Redactie
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SISO
PIM
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J Nederlands 875
: 26 Gedichten en Versjes
: € 13.28
: Release: 3-5-'17
: 18 / 305

152

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2017 - 3
Luisterboeken
2017-14-2759

Schmidt, Annie M.G. • Minoes
Minoes / Annie M.G. Schmidt ; voorgelezen door Flip van Duijn. - [Amsterdam] :
Querido, [2017]. - 3 cd's (ongeveer 215 min.) ; 12 cm. - Weergave van het boek.
ISBN 978-90-451-1995-3

Integrale weergave van het gelijknamige boek*, dat oorspronkelijk verscheen
in 1970. De verlegen journalist Tibbe wordt bijna ontslagen omdat hij nooit
eens wat anders brengt dan 'kattennieuws'. Als hij in aanraking komt met
juffrouw Minoes, die vroeger zelf een poes was en nog steeds de 'katse
taal' beheerst, ontdekt hij, via de kattenpersdienst, heel wat nieuwtjes. Het
woordgebruik is direct en ligt dicht bij de spreektaal, maar is op een enkele
plaats wat gedateerd. Eerder werd dit verhaal voorgelezen door Annie M.G.
Schmidt zelf (1987), later door Theo Maassen (2011), nu is Flip van Duijn
(zoon van Annie) de voorlezer. In 2001 verfilmd door Vincent Bal met in de
hoofdrollen Carice van Houten en Theo Maassen. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie
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*2014-26-0367 (musicaleditie).
Releasedatum onder voorbehoud. MLP.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 19.47
: Release: 3-5-'17
: 18 / 306
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Freeks • Freeks wilde wereld
Freeks wilde wereld. - [Hilversum] : Just4kids, [2017]. - 1 dvd-video (100 min.) : kleur,
geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Deel 6: / presentatie Freek Vonk. - Nederlands gesproken.
- Videoversie van de televisieserie voor de VPRO: Nederland : Second Nature, ©2016. Bevat onder meer: 1. Tekencheck ; 2. Dodenzee ; 3. Wilde ezels.

Bioloog Freek Vonk reist de wereld rond op zoek naar bijzondere of gevaarlijke
dieren en laat zijn belevenissen op enthousiaste wijze zien aan kinderen.
Freek (1983) is werkzaam bij Naturalis Biodiversity Center waar hij onderzoek
doet naar de evolutie van slangen en naar slangengif. In de tien afleveringen
van deel 6* reist hij door o.a. Belize, Madagaskar, Zweden en Jordanië op
zoek naar dieren als maki, dromedaris, steenbok, veelvraat en rendier.
Tussendoor geeft hij weetjes over de dieren en tips over hoe te overleven in
de gevaarlijke plekken waar hij is. Freek is als presentator duidelijk aanwezig:
vol enthousiasme en soms zichzelf in gevaarlijke situaties brengend, geeft hij
commentaar bij de spannende beelden. De korte filmpjes geven niet heel veel
informatie, maar kenmerken zich door de bijzondere beelden. Als geheel is
dit een verfrissende manier om natuurfilms te presenteren. Uitgezonden in
NPO Zapp. Een aantrekkelijke en informatieve serie voor kinderen vanaf ca.
10 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. *Deel 5:
2016-48-5373 (2017/1).
SISO
PIM
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 592.3
: 17 Dieren
: € 14.44
: Release: 16-5-'17; Deel 6
: 17 / 311

2017-09-4821

Mijn • Mijn opa de bankrover
Mijn opa de bankrover / regie Ineke Houtman. - [Amsterdam] : A-Film, [2011]. - 1 dvdvideo (86 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder anderen: Zoe͏̈ van
der Kust, Michiel Romeyn, Loes Haverkort, Katja Herbers. - Nederlands gesproken. Bewerking van het boek 'Mooi leven' van Sjoerd Kuyper. - Videoversie van de film:
Nederland : Lemming Film, 2010. - Bevat eveneens: Making of.

Kijkwijzer: 6 jaar, angst, grof taalgebruik.
Eerder aangeboden in 2011.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 11.52
: Release: 20-4-'17
: 13 / 295

Jeugdfilm van regisseur Ineke Houtman (Polleke) met in de hoofdrollen Michiel
Romeyn (Danni Lowinski; De grote Zwaen) en Zoë van de Kust. Het verhaal
is een bewerking van het boek 'Mooi leven' van Sjoerd Kuypers die ook het
scenario schreef. De dertienjarige Grace is het enige donkere meisje in een
verder blonde familie. Ze is nieuwsgierig naar haar Surinaamse vader maar
niemand wil daar iets over vertellen. Samen met het haar dementerende opa
besluit ze om naar hem op zoek te gaan in Suriname. Als blijkt dat de familie
het spaargeld van opa heeft geblokkeerd, zit er niets anders op dan een
bank te beroven. Rianne van der Molen (Algemeen Dagblad 10-2-'11): '(...)
een perfecte mix van serieus drama en een vrolijk jeugdavontuur. (...) Extra
mooi is dat dit avontuur geen moment voorspelbaar wordt en dat Michiel
Romeyn als warrige opa diep ontroert.' Dana Linssen (NRC 9-2-'11): '(...) valt
in gunstige zin op tussen de vele jeugdfilms die Nederland de laatste jaren
produceert: strak en charmant voert Houtman (...) de regie over avonturen,
absurditeiten en emoties.' Vanaf ca. 9 jaar. Redactie
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Storm • Storm
Storm : letters van vuur / directed by Dennis Bots. - [Utrecht] : Dutch Filmworks,
2017. - 1 dvd-video (101 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder
anderen: Davy Gomez, Yorick van Wageningen, Laura Verlinden, Juna de Leeuw. Nederlands gesproken, Nederlands ondertiteld. - Videoversie van de film: Nederland :
Storm Filmproductie, ©2016. - Bevat eveneens: Making of, onder andere: Jeugdcast ;
Camera ; Stuntpaarden.

Familiefilm van Dennis Bots (Code M; Oorlogsgeheimen) met Yorick van
Wageningen, Angela Schijf en musicalacteur Davy Gomez in zijn eerste
filmrol. Het verhaal speelt in Antwerpen in 1521. De 12-jarige Storm is de
zoon en leerling van drukker Klaas Voeten. Hij ontdekt dat zijn vader een
verboden manuscript van de ketterse Maarten Luther wil gaan drukken.
Tijdens het drukken worden ze betrapt en wordt Klaas gearresteerd. Storm
ziet kans om te vluchten en neemt het originele zetsel mee. Nu wordt hij
zelf bedreigd door de inquisitie. Hij krijgt hulp van het weesmeisje Marieke,
dat in het gangenstelsel van de stad woont. Lukt het hen Storm's vader van
de doodstraf te redden? De film is gemaakt ter gelegenheid van de 500ste
verjaardag van de Reformatie. De recensenten geven 2-3 sterren. Kevin Toma
(Volkskrant 19-1-'17): '(...) Het acteerwerk wisselt (...) De (digitale) hercreatie
van 16de-eeuws Antwerpen blijkt dan het grootste pluspunt van Storm (...)'.
Eric le Duc (Telegraaf 19-1-'17) vindt de film door de complexe materie soms
wat uitleggerig en stroperig, maar schrijft ook: 'meeslepende jeugdfilm over
vrijheid van meningsuiting, vriendschap en verraad (...) een spannende,
educatieve en actuele film (...)'. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

Kijjkwijzer: 9 jaar, angst, grof
taalgebruik. Boek naar de film:
2016-26-5318 (2016/44). Zie ook rubriek
Blu-ray.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
:B
: € 10.55
: Release: 19-5-'17
: 15 / 314

2017-09-4856

Vooraanbieding

Storm • Storm

Kijjkwijzer: 9 jaar, angst, grof
taalgebruik. Boek naar de film:
2016-26-5318 (2016/44). Zie ook rubriek
Dvd.

Storm : letters van vuur / regie Dennis Bots. - [Utrecht] : Dutch Filmworks, [2017].
- 1 blu-ray (100 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder anderen:
Davy Gomez, Yorick van Wageningen, Laura Verlinden, Juna de Leeuw. - Nederlands
gesproken. - Videoversie van de film: Nederland, 2017.

Familiefilm van Dennis Bots (Code M; Oorlogsgeheimen) met Yorick van
Wageningen, Angela Schijf en musicalacteur Davy Gomez in zijn eerste
filmrol. Het verhaal speelt in Antwerpen in 1521. De 12-jarige Storm is de
zoon en leerling van drukker Klaas Voeten. Hij ontdekt dat zijn vader een
verboden manuscript van de ketterse Maarten Luther wil drukken. Tijdens
het drukken worden ze betrapt en wordt Klaas gearresteerd. Storm ziet
kans om te vluchten en neemt het originele zetsel mee. Nu wordt hij zelf
bedreigd door de inquisitie. Hij krijgt hulp van het weesmeisje Marieke, dat
in het gangenstelsel van de stad woont. Lukt het hen Storm's vader van
de doodstraf te redden? De film is gemaakt ter gelegenheid van de 500ste
verjaardag van de Reformatie. De recensenten geven 2-3 sterren. Kevin Toma
(Volkskrant 19-1-'17): '(...) Het acteerwerk wisselt (...) De (digitale) hercreatie
van 16de-eeuws Antwerpen blijkt dan het grootste pluspunt van Storm (...)'.
Eric le Duc (Telegraaf 19-1-'17) vindt de film door de complexe materie soms
wat uitleggerig en stroperig, maar schrijft ook: 'meeslepende jeugdfilm over
vrijheid van meningsuiting, vriendschap en verraad (...) een spannende,
educatieve en actuele film (...)'. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie
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Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
:B
: € 12.41
: Release: 19-5-'17
: 15 / 324
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Vooraanbieding

We're • We're going on a bear hunt

Kijkwijzer: alle leeftijden.

We're going on a bear hunt / directed by Joanna Harrison & Robin Shaw. [Amsterdam] : Universal, [2017]. - 1 dvd-video (30 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ;
12 cm. - Stem-acteurs onder anderen: Olivia Colman. - Nederlands gesproken. Gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Helen Oxenbury en Michael Rosen. Videoversie van het televisieprogramma: Groot-Brittannie͏̈ : Walker Productions, 2016.

Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 12.41
Bijzonderheden : Rel: 5-4-'17; uitgesteld, tzt
opnieuw
Volgnummer
: 13 / 296

Britse animatiefilm naar het bekende prentenboek van Helen Oxenbury
en Michael Rosen, dat voor het eerst verscheen in 1989. Het verhaal van
de film is uitgebreider dan het boek. Op de dag voor kerstmis blijven
Stan, Katie, Rosie, Max en de baby alleen thuis omdat hun ouders oma
gaan halen, die verdrietig is omdat opa net is overleden. Ze vervelen zich
een beetje en besluiten op berenjacht te gaan. Samen met hond Rufus
trotseren ze het hoge gras, een snelstromende rivier, een modderpoel,
een bos en een sneeuwstorm, tot Rufus de geur van een beer ontdekt.
De beer is angstaanjagend, maar ook eenzaam en verkleumd. Rosen zelf
werkte mee aan de verfilming. De sfeervolle animaties zijn met de hand
getekend door dezelfde studio als 'The snowman and the snowdog'. Tim Auld
(telegraph.co.uk) noemt de film prachtig gemaakt, maar vindt het jammer dat
het verdriet om opa een sombere deken over het zorgeloze verhaal legt. Jack
Seal (theguardian.com) ziet 'lovely hand-drawn animation' maar ook 'a note
of deep, clear sadness'. Vanaf ca. 5 jaar. Redactie
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