Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Prentenboeken
2018-02-0216

Boonen, Stefan • Kleine August
Kleine August / Stefan Boonen, Anke Rymenams. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2018].
- 30 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - Tekst Stefan Boonen,
illustraties Anke Rymenams.
ISBN 978-94-629-1298-4

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 26 / 189

Als August ontdekt dat het circus in de stad is, vertelt hij dat enthousiast
thuis aan zijn oom en tante. Tante Toos, Oom Oberdon en Augusts gemene
Neef Nathan vertrekken meteen, maar August mag als enige niet mee.
Boos besluit hij weg te lopen. Onderweg komt hij de sterkste man van de
wereld tegen, zijn held, die ervoor zorgt dat hij toch naar het circus kan. Daar
mag August assisteren in zijn weergaloze act, en schittert als hoogtepunt
van de voorstelling. Hij verliest daarbij zijn pet, en de volgende dag gaat
de sterke man met behulp van de pet naar hem op zoek… Een stoer en
tegelijk vertederend verhaal over een kleine, onbetekenende jongen die voor
een avond in de spotlights mag staan, met een knipoog naar het sprookje
van Assepoester. De schetsmatige, half ingekleurde en soms duidelijk
zichtbaar opgeplakte tekeningen, met veel vlakken en lijnen, geven het
verhaal iets stoers en robuusts. Grappig detail is dat op de schutbladen
het verhaal wordt in- en uitgeluid. Stefan Boonen schreef meer dan tachtig
kinderenboeken, waaronder de serie over Elvis de Draak en 'Hier waakt oma',
dat in verschillende talen werd vertaald. Anke Rymenams illustreerde o.a.
'Taart voor Tuur?' (2011), een prentvertelling over een jongen met diabetes.
Vanaf ca. 4 jaar. Marije van der Schaaf

2018-10-4085

Booth, Tom • Niet verklappen!
Niet verklappen! / Tom Booth ; uit het Engels vertaald door Rindert Kromhout. Houten : Van Goor, [2018]. - 31 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 23 ×
27 cm. - Vertaling van: Don't tell! - New York : Feiwel and Friends, ©2018.
ISBN 978-90-00-36010-9

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 13.99
: J1/
: 29 / 193

Een meisje vraagt zich af hoe de lezer aan dit boek komt. Het is immers
een geheim boek. Wie heeft het doorverteld? Vos komt erbij en ook hij
vraagt het zich af, daarna een vogel, aap en uil. Steeds meer dieren
geven aan dat zij het niet waren. Tot de schuldige zich verraadt. Maar
misschien zijn geheimen wel om te delen? De tekst staat in de illustraties
afgedrukt in verschillende letterformaten en -kleuren, passend bij de inhoud.
Paginavullende cartoonachtige illustraties in rustige kleuren versterken
de tekst, op een crèmekleurige ondergrond. De dieren kijken de lezer
rechtstreeks en uitdagend aan, wat de dynamiek versterkt. Interactief, vrolijk,
fantasierijk prentenboek met originele invalshoek, vergelijkbaar met de
eerder verschenen uitgave van dezelfde auteur: ‘Niet knipperen’*. Oblong
formaat met uitnodigende, representatieve illustratie op het omslag. Lezen en
samen bekijken vanaf ca. 4 jaar. Marianne Schoonen

©2018 NBD Biblion

1

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Prentenboeken
2018-06-1958

Byrne, Richard • Help! Dit boek is dol!
Help! Dit boek is dol! / Richard Byrne ; vertaling [uit het Engels]: Dorette Zwaans ;
eindredactie: Pam Thierry. - Etten Leur : Maretak kleuters, [2018]. - 32 ongenummerde
pagina's : gekleurde illsutraties ; 26 cm. - Vertaling van: This book is out of control!. Oxford University Press, ©2016.
ISBN 978-94-634-1167-7

*2014-25-5817 (2014/46) en (2e druk)
2017-29-5431 (2018/04).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.00
Volgnummer
: 23 / 171

Vierkant prentenboek met een vrolijk, grappig verhaal vol actie over Ben die
Belle zijn nieuwe speelgoedbrandweerauto laat zien. De afstandsbediening
werkt niet, of ligt het aan het boek? Op welke knop ze ook drukken; de auto
reageert niet. Maar de hond wel! In een poging Ben, Belle en de hond uit de
problemen te halen, wordt de lezer direct aangesproken, bijvoorbeeld: 'Lieve
lezer, wil jij ons helpen? Kun je op die knop drukken?'. Deze uitgave stimuleert
kinderen om mee te denken over een oplossing. De korte eenvoudige tekst
bestaat voornamelijk uit dialoog. Deze is in een grote, rode schreefloze letter
afgedrukt in de rustige delen van de dubbele paginagrote fris gekleurde
tekeningen; soms staat de tekst er groter bij, in tekstballonnen of als
drukknop. Op het voorste schutblad is in dunne witte lijnen op een lichtgroene
ondergrond, het bordspel Slangen en Ladders getekend (spelregels in het
colofon). Voor liefhebbers kan dit garant staan voor uren spelplezier. Het
achterste schutblad toont hetzelfde spel waarbij, heel komisch, alle ladders
en slangen keurig op de brandweerauto liggen. Originele, interactieve
uitgave. Eerder verscheen over Belle en haar hond 'Boek eet hond!' en 'Help!
We zitten in het verkeerde boek'*. Vanaf ca. 4 jaar. Yolanda Roosen

2018-11-4548

Child, Lauren • Een hond met leuke oren
Een hond met leuke oren : met Charlie en Lola / Lauren Child ; vertaling [uit het
Engels]: Ellen Hosmar/Vitataal ; redactie en productie: Vitataal, Feerwerd. - Utrecht :
Veltman Uitgevers, [2018]. - 33 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29
cm. - Vertaling van: A dog with nice ears. - The Watts Publishing Group, 2017.
ISBN 978-90-483-1645-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
: AK
: € 13.50
: 29 / 197

Charlie’s zusje Lola wil graag een hond, maar hun ouders vinden dat niet
goed. Mama stelt voor om een konijn te kopen. Ondertussen fantaseert
Lola lekker door over haar ideale hond: hij moet bruin zijn en hij moet
leuke oren en een pluizige staart hebben. Ook moet hij een wiebelneus
hebben die goed kan snuffelen. In het weekend gaan Lola en papa naar
de dierenwinkel. Zou Lola dan eindelijk een hondje mogen uitzoeken? Een
humoristisch verhaal over een eigenwijs, grappig meisje dat dolgraag een
hondje wil hebben. De manier waarop Charlie en Lola bespreken wat voor
hond het moet worden is soms hilarisch. Het taalgebruik is eigentijds en
toegankelijk. Grote broer Charlie vertelt het verhaal vanuit de ik-vorm, veelal
in de vorm van dialogen. We zien vaak zinnen die beginnen met: 'Ik zeg:..'
of 'Mama vraagt:...'. Het lettertype is groot. Soms verspringen woorden of
zinsdelen en/of zijn ze extra vet of royaal gedrukt. Het verhaal is rijkelijk
geïllustreerd met vrolijke tekeningen die veelal twee pagina’s beslaan. Door
het gebruik van verschillende technieken, bonte patronen en de felle kleuren
zijn de illustraties zeer levendig. Een leuk prentenboek. Over Charlie en Lola
verschenen al veel prenten- en leesboeken en ook een animatieserie. Vanaf
ca. 4 jaar. Linda Adam
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2018-11-4452

Clarke, Jane • Neon Leon
Neon Leon / Jane Clarke & Britta Teckentrup ; vertaling [uit het Engels]: Ellen Hosmar ;
redactie en productie: Vitataal, Feerwerd. - Utrecht : Veltman Uitgevers, [2018]. - 24
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - Vertaling van: Neon Leon. Nosy Crow Ltd, ©2017. - Tekst Jane Clarke ; illustraties Britta Teckentrup.
ISBN 978-90-483-1604-5

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 13.50
Volgnummer
: 31 / 219

Leon de Kameleon is anders. Leon blijft altijd feloranje, terwijl andere
kameleons hun kleur aanpassen aan de kleur van hun omgeving. Waar zou
Leon zich thuis voelen? Kleurrijk prentenboek vol kameleons over kleuren,
anders zijn en emoties. De prenten zijn opgezet als collages met eenvoudig
(en digitaal) gevormde dieren plus natuur. De tekst is uitgebreid en nodigt uit
tot interactie: om mee te denken, te roepen of mee te tellen. De tekst, waarin
de lezer rechtstreeks wordt aangesproken in de jij-vorm, staat in de prenten
in duidelijk lettertype zonder schreef. Diverse woorden zijn dik gedrukt om
kleuren, plaatsen en emoties te benadrukken. Verzorgde uitgave met details
in glanzend folie en fluorescerend oranje op het omslag. Ook de schutbladen,
Leon en diverse details en andere dieren in de illustraties zijn fluorescerend
oranje. Geschikt om te bekijken en samen te lezen met oudere peuters en
kleuters. Bruikbaar prentenboek over anders zijn, kleur en emoties. Vanaf ca.
4 jaar. Eva Kramer

2017-46-1777

Crabeels, Kim • Kleine Struis
Kleine Struis : een voorleesverhaal over bang zijn / Kim Crabeels en Marije Tolman.
- [Tielt] : Lannoo, [2018]. - 28 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 31
cm. - Op titelpagina: Superdieren. - In colofon: Tekst: Kim Crabeels, illustraties: Marije
Tolman.
ISBN 978-94-01-45086-7

*2016-27-5652 (2017/02).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 16.99
Volgnummer
: 27 / 205

Kleine Struis staat dag en nacht met zijn kop in het zand. Hij is bang voor de
andere dieren: de olifanten met hun grote poten, de schreeuwende bavianen
en de huilende hyena’s. Maar dan hoort Kleine Struis een zachte stem. De
stem zegt dat je de dingen niet meer helder ziet als je zo lang in de aarde
hangt. Durft Kleine Struis zijn kop uit het zand te halen? Een mooi, wat
filosofisch verhaal over bang zijn. Het taalgebruik is eigentijds, maar ook
wat poëtisch. Hierdoor zullen sommige kinderen niet alle tekst even goed
begrijpen. We lezen zinnen als: ‘Van zijn soort worden kussenvulsels gemaakt,
donzige pluimbezems die het stof wegaaien’. De grote lijn van het verhaal
zal de doelgroep echter wel begrijpen. Het verhaal is mooi geïllustreerd met
zachtgekleurde, rustige tekeningen. We zien een lieve struisvogel en veel
andere dieren van de savanne. De schutbladen en enkele tekeningen hebben
een diepzwarte ondergrond. Dit is het tweede deel uit de reeks ‘Superdieren'
waarin thema’s worden behandeld die gerelateerd zijn aan persoonlijke
ontwikkeling. Eerder verscheen 'Flamingo’* over veerkracht. Een mooi,
verzorgd prentenboek. Vanaf ca. 4 jaar. Linda Adam
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Ditshuizen, Marieke van • De tijger in mij
De tijger in mij / Marieke van Ditshuizen. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-448-3356-0

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 33 / 199

Augustus is een tijger. Dat is een uitgemaakte zaak, want zijn mama beweert
dat hij wild is: hij verslindt zijn eten, plast ruim buiten de wc-pot en rent
en vliegt door het huis. Augustus wordt met kop en kont door zijn moeder
beetgepakt en naar buiten getransporteerd om in de zandbak te spelen. Daar
transformeert hij tot een echte tijger. Eindelijk kan hij echt al die wilde dingen
doen. Maar hij ontdekt dat niemand meer met hem wil spelen. De vriendjes
zetten het op een lopen. Eenmaal veilig in bed vertelt hij aan zijn moeder
dat hij geen tijger meer wil zijn. Maar dan brengt een speelgoeddinosaurus
in zijn kamer hem op nieuwe, wilde gedachten... Bijna vierkant prentenboek
waarbij – net als in het vorige prentenboek van de auteur, ‘Monstermoe’* –
realiteit en fantasie door elkaar heen lopen. De speelse kleurenillustraties zijn
getekend met diverse materialen: o.a. inkt, waterverf en krijt. Die speelsheid
kenmerkt ook de tekst. Kreten, kernwoorden en geluiden zijn dik gedrukt in
een afwijkend lettertype. Herkenbaar verhaalgegeven waarbij onnadrukkelijk
naar ADHD wordt verwezen. Fantasievol prentenboek. Vanaf ca. 4 jaar.
Ton Jansen

2017-45-1138

Dorléans, Marie • Hap, slik, weg
Hap, slik, weg / Marie Dorléans. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 40 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: Odile?. - Parijs : Éditions du
Seuil, ©2017. - Vertaald uit het Frans.
ISBN 978-90-448-3244-0

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 23 / 172

Vierkant formaat prentenboek over het eigenzinnige meisje Odile. Haar
ouders nemen Odile mee naar het dierenmuseum in de stad. De sjaal die ze
moet dragen deugt niet, de wandeling naar het museum valt ook al niet in
goede aarde. Kortom, Odile is bijzonder slechtgehumeurd. Bij het bekijken
van de dieren valt haar oog op een krokodil. Als ze zijn bek kietelt, wordt
het meisje opgeslokt door de krokodil. Dit tot grote consternatie van de
bezoekers en vooral de ouders. Ondertussen vindt Odile het verblijf in de buik
van het beest erg prettig, want je hoeft namelijk niets, zelfs niet je tanden
te poetsen. Hulptroepen, onder wie een psycholoog en een goochelaar,
worden ingeschakeld. Zonder resultaat. De krokodil wordt mee naar huis
genomen. Na verloop van tijd mist Odile haar ouders en komt tevoorschijn.
Om dat te vieren gaan ze naar het circus. Het indrukwekkende nijlpaard
wordt gekieteld... Humoristisch prentenboek over herkenbare gevoelens
als humeurig en tegendraads zijn. De in fijne lijnen opgezette en precies
ingekleurde illustraties, gemaakt met diverse materialen, versterken de
knotsgekke inhoud. Vanaf ca. 5 jaar. Ton Jansen
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Duddle, Jonny • De piraten van Scheurbuikstrand
De piraten van Scheurbuikstrand / door Jonny Duddle ; vertaald [uit het Engels] door
Bette Westera ; onder redactie van: Katie Haworth. - Utrecht : Uitgeverij De Fontein
Jeugd, [2018]. - 40 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 25 × 29 cm. Vertaling van: The pirates of Scurvy Sands. - London : Templar Books, 2018. - Vervolg
op: Piraten in de straat.
ISBN 978-90-261-4614-5

Sanne woont in Suf-aan-Zee en schrijft altijd met haar piratenvriend
Sammie via flessenpost. Op een dag nodigt Sammie haar uit om met
het piratenschip mee op vakantie te gaan naar Scheurbuikstrand, om
de schat van Dwaze Dries te zoeken. Gelukkig mag Sanne mee van haar
ouders. Met haar piratenvrienden gaat ze op weg naar Scheurbuikstrand,
de favoriete bestemming voor piraten. Aangekomen zien de andere
piraten haar niet zo zitten met haar schone kleren en gepoetste tanden
(dat kan nooit een piraat zijn). Maar dat verandert als Sanne het geheim
achter Scheurbuikstrand ontdekt… Prachtig oblong prentenboek met
zeer gedetailleerde illustraties waar heel veel op te zien is. Veelal zijn ze
geplaatst over dubbele pagina's, soms als een stripverhaal. Ook zijn er twee
uitklappagina's. Alles wat iemand zegt, staat in een tekstballon, de rest van
de komische teksten in duidelijke letters boven of onder aan de bladzijde.
De tekst, in goedlopend rijm, is grappig maar niet echt makkelijk, mede ook
doordat er 'piratentaal' wordt gesproken. Sanne en de piraten zijn bekend
uit eerdere prentenboeken, o.a. 'Piraten in de straat'*. Vanaf ca. 5 jaar.
Mede naar gegevens van Didi Klijnsma-de Boer

*2012-46-1827 (2013/10). Ook in
het Engels aangeboden: 'The pirates
of Scurvy Sands', 2018-10-4025
(2018/17). Enigszins kwetsbaar door
twee uitklappagina's.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
: AK
: € 13.99
: J2/J1/
: 28 / 200

2018-19-3368

Dufft, Sanne • Niels en de nachtleeuw
Niels en de nachtleeuw / Sanne Dufft ; vertaling [uit het Engels]: Dora Kuenen. - Zeist :
Christofoor uitgeverij, [2018]. - 24 ongenummerde pagina's, 2 vouwbladen : gekleurde
illustraties ; 25 cm. - Vertaling van: Magnus und der Nachtlöwe. - Stuttgart : Verlag
Urachhaus, 2017.
ISBN 978-90-6038-851-8

Enigszins kwetsbaar voor
bibliotheekgebruik door twee
uitklappagina's.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 29 / 200

Niels voelt zich heel wat met zijn grote hoed en zijn zwaard. Zo kan hij
iedereen aan. Maar als hij ’s nachts droomt van een rover in een donker
bos die zijn zwaard en hoed wil afpakken, wordt hij huilend wakker. Mama
troost hem, maar oma brengt de volgende dag de oplossing. Ze geeft Niels
een knuffelleeuw. Niels’ fantasie slaat direct op hol, vooral als hij weer in
bed ligt. In zijn dromen wordt de leeuw minstens zo groot als Niels zelf;
mooi verbeeld op een illustratie achter twee uitklappagina’s. Zo overwint
de jongen zijn angsten. Sfeervol maar vrij obligaat verhaal over bang zijn in
het donker, met een grappig, ontwapenend slot. De meerwaarde van deze
uitgave ligt in de sprekende illustraties die vaak op dubbele pagina’s zijn
geplaatst. Deze ecoline met pentekeningen dragen het verhaal en vergroten
de herkenbaarheid sterk. De pagina’s waar Niels niet bang is, hebben veel
witruimte en de pagina’s waar hij ’s nachts bang is, zijn juist donker getint.
Ook het kleurgebruik is functioneel. Niels’ pyjama heeft mooi symbolisch
hetzelfde motief als de nachtelijke hemel. Jonge lezers zullen tijdens het lezen
ongetwijfeld gemotiveerd zijn om de leeuw een passend geluid mee te geven.
Vanaf ca. 4 jaar. Silvester van der Pol
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2017-45-1149

Fox, Alan C. • Benji & de mooiste vlieger
Benji & de mooiste vlieger / Alan C. Fox & Eefje Kuijl ; vertaald uit het Engels door:
Clavis Uitgeverij. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 26 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: Benji & the giant kite. - Tekst: Alan C.
Fox / Illustraties: Eefje Kuijl.
ISBN 978-90-448-3238-9

*2017-12-1763 (2017/34).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 23 / 178

Benji woont dichtbij een strand waar het vaak hard waait. Hij is dol op
vliegeren maar zijn vliegers vallen vaak kapot. In de speelgoedwinkel ziet
hij een prachtexemplaar, in de vorm van een diamant, maar zijn zakgeld is
op. Hij doet net zo lang klusjes in de tuin voor zijn moeder totdat hij genoeg
geld heeft verdiend om hem te kunnen kopen. Benji beleeft eindeloos veel
plezier met de vlieger, ook samen met zijn broertje en vader. Maar hij begrijpt
ook heel goed waar de vlieger zich het meest thuis voelt. Een lieflijk verhaal
over doen wat je het liefst wilt en los kunnen laten, dat aanknopingspunten
biedt om met kinderen te praten over wat zij ervoor overhebben om hun
dromen en verlangens waar te maken. In de warme, sfeervolle illustraties
van Eefje Kuijl is veel aandacht voor details en kun je de zeebries door de
duinen bijna voelen. Alan C. Fox is een succesvolle Amerikaanse auteur
van zelfhulpboeken over een gelukkiger en succesvoller leven en redacteur
voor een poëziekrant voor kinderen. Eerder maakten zij samen 'Benji en
de giga grote pompoen'*. Groot vierkant prentenboek met mooi bedrukte
schutbladen; verzorgde uitgave. Vanaf ca. 4 jaar. Marije van der Schaaf

2018-08-3061

Greig, Louise • Woesssj!
Woesssj! / Louise Greig ; gei͏̈llustreerd door Júlia Sardà ; vertaald uit het Engels door
Ineke Ris. - Antwerpen ; Rotterdam : C. de Vries-Brouwers, [2018]. - 26 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Sweep. - London : Egmont UK
Limited, ©2018.
ISBN 978-90-5341-679-2

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 15.90
Volgnummer
: 29 / 208

Als Ed in een goed humeur is, is hij erg aardig. Maar heeft hij een slechte
bui, pas dan maar op! Ook deze keer begint het met iets kleins: er waait een
blaadje in zijn gezicht, en Ed struikelt over zijn bezem. Boos begint hij de
blaadjes op te vegen, wóest wordt hij. De berg blaadjes wordt steeds groter,
zo groot als de stad. Diep vanbinnen begint er in Ed iets te knagen: verdriet,
spijt? En dan, een zuchtje wind, een enórme windvlaag. Plots kan Ed al het
moois om hem heen weer zien. En voelt hij een boze bui opkomen, dan zal
hij voortaan éérst tot tien tellen. In dit verhaal met een boodschap wordt
het gegeven van escalerende emoties prachtig concreet gemaakt. Waar de
tekst soms abstract is (‘Totdat het hem opeens boven het hoofd groeit!’),
zien we in de illustraties overdreven hoeveelheden blaadjes, die precies
tonen hoe gigantisch boos je door iets kleins kunt worden. Sardà gebruikt
vergrijsde kleuren in haar illustraties, die samen met de boze bui steeds
donkerder worden. Het herfstig omslag vol blaadjes en met koperkleurige
folie is prachtig. Bijzonder mooi vormgegeven prentenboek dat door het
onderwerp van oplopende emoties zeer bruikbaar is voor een themales, of
voor ouders met een pittige peuter of kleuter. Vanaf ca. 4 jaar. Saskia Kalter
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2017-45-1143

Higuet, Aurélia • De wereld van Alexander
De wereld van Alexander / Aurélia Higuet. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 28
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-448-3200-6

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 26 / 212

Alexander de mol (afgebeeld met een brilletje) krijgt voor zijn verjaardag een
tablet. Niemand van zijn dierenvrienden (varken, haas, giraffe, olifant, muis)
mag er mee spelen en al snel is zijn tablet het enige waar hij nog mee speelt.
In bad, in bed, buiten, aan tafel. Zijn op de achtergrond aanwezige ouders
roepen hem steeds tot de orde. Uiteindelijk komt hij erachter dat samen
met zijn vriendjes spelen veel leuker is. De paginagrote en soms over twee
pagina’s doorlopende illustraties zijn gemaakt in collagetechniek. Sommige
pagina's bevatten slechts enkele kleine tafereeltjes (bad, bed, tafel, buiten)
op een witte ondergrond. De collages van eenvoudige, gestileerde vormen
hebben geen diepte en perspectief. Ze geven de sfeer van het verhaal
goed weer, bijvoorbeeld als Alexander zijn tablet krijgt, als hij vervelend
doet tegen zijn vrienden of als hij de mieren achtervolgt in een donker
bos. De achtergrond varieert van felgekleurd tot licht of donker. Beknopte
eenvoudige tekst, meestal slechts een of twee zinnen per pagina in een grote
letter. Mooi verzorgde uitgave, stevig papier en bindwerk. Ruim, vierkant
prentenboek. Herkenbaar en verrassend verhaal voor digikids vanaf ca. 4 jaar.
Carla Paijmans

2018-09-3636

Huiberts, Marjet • Een schildpad was zijn schildje kwijt
Een schildpad was zijn schildje kwijt / Marjet Huiberts & Carmen Saldaña. - Eerste
druk. - Haarlem : Gottmer, 2018. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
24 × 28 cm. - Tekst Marjet Huiberts, illustraties Carmen Saldaña.
ISBN 978-90-257-6921-5

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 13.99
: J1/
: 27 / 221

Een naamloze schildpad is op zoek naar zijn verloren schild. Helaas vindt
hij het nergens. Radeloos geeft hij de moed op, beseffend dat hij zonder
schild zichzelf niet meer is. Ten einde raad kruipt hij daarom een oud
konijnenhol in, maar ook ’s nachts in zijn dromen blijft het gemis aanwezig.
De volgende ochtend wekt het vrolijke gezang van een schattig vogeltje de
onfortuinlijke schildpad. Dat wordt de opmaat voor een fantastische oplossing
van zijn probleem. Geslaagd en innemend verhaal waarin met een minimale
hoeveelheid woorden - op elke dubbele pagina staat slechts een vierregelige
tekst op eenvoudig rijm - een maximaal effect wordt bereikt. De eveneens
zeer geslaagde en indrukwekkende illustraties van de jonge Spaanse
illustratrice vormen een welhaast perfecte symbiose met de vertelling.
Daarbij wordt het oblong formaat van het boek in de natuurtekeningen,
ingekleurd in mooie natuurlijke tinten waterverf, goed benut. Opvallend is ook
het rijke taalgebruik, waar gekozen is voor woorden als ‘wrong’, ‘verkild’ en
‘levenslustig’ die hier net zo naturel klinken als de afbeeldingen eruit zien.
Vanaf ca. 4 jaar. Silvester van der Pol
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2018-13-0589

Isern, Susanna • Wat een beestenbende!
Wat een beestenbende! / tekst van Susanna Isern ; met illustraties van Rocio Bonilla ;
Nederlands tekst [uit het Spaans] van Textcase. - Rijswijk : De Vier Windstreken,
[2018]. - 34 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - Vertaling van:
Això no és una selva. - Barcelona : Editorial Flamboyant S.L., ©2016.
ISBN 978-90-5116-649-1

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 34 / 226

Pien zegt tegen alles nee. Ze wil geen schone kleren aan, niet in bad en
haar kamer niet opruimen. ‘Wat een beestenbende!’ roept mama. Maar het
kan Pien niets schelen. Tot het huis verandert in een échte beestenbende
boordevol dieren die allemaal doen waar ze zelf zin in hebben. Er zijn wild
schreeuwende toekans in de gang, stoute apen in de woonkamer en er
ligt een nijlpaard in bad. Kan Pien de dieren weghalen en alles weer netjes
maken? Een verhaal over een slordig, eigenwijs meisje dat leert opruimen.
Doordat Piens huis daadwerkelijk in een jungle vol dieren verandert en Pien
zelf een apenstaartje krijgt, komt ze tot inkeer en gaat ze opruimen. Deze
wending kan voor jonge kinderen best spannend, of zelfs wat beangstigend
zijn. Het taalgebruik is toegankelijk en eigentijds. Per twee pagina’s zijn
er circa vijf regels tekst. Het lettertype is duidelijk. Het boek is royaal
geïllustreerd met zachtgekleurde, grappige tekeningen vol vaart. We zien een
eigenwijze Pien, herkenbare jungledieren en veel rommel. Een fantasierijk en
wellicht leerzaam prentenboek over opruimen. Vanaf ca. 4 jaar. Linda Adam

2017-45-1151

Iwamura Kazuo • 14 muisjes aan het ontbijt
14 muisjes aan het ontbijt / Kazuo Iwamura. - Amsterdam : Clavis, [2018]. - 32
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - Vertaling van: 14-hiki no
asagohan. - Tokyo : DOSHINSHA Publishing Co, ©1983. - Vertaald uit het Japans.
ISBN 978-90-448-3175-7

*2016-46-3731 (2017/24).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 25 / 198

Elke ochtend helpt iedereen van de grote muizenfamilie mee, om een heerlijk
ontbijt te maken van alle lekkere dingen die in het bos verzameld worden.
Opa en papa koken paddenstoelensoep. Oma, mama en twee kinderen
bakken broodjes van eikeltjesmeel. De andere kinderen gaan in het bos op
zoek naar bessen, frambozen en wilde aardbeien. Prachtig sfeervol verhaal
over muizen met herkenbare menselijke trekken, die in een paradijselijke
wereld leven. In het bos is alles wat nodig is aanwezig. De dieren leven in
harmonie met elkaar en hun omgeving. Het tedere verhaal wordt verteld door
de korte tekst maar meer nog door de gedetailleerde, dubbele paginagrote
illustraties. In de tekst wordt steeds een vraag gesteld over een muisje op
de tekening, wat aanzet tot interactief voorlezen. De in fijne, dunne zwarte
lijnen opgezette pentekeningen zijn ingekleurd met zachte tinten waarbij veel
groen is gebruikt. Op de laatste afbeelding zijn alle veertien muizen te zien,
met bij ieder hun naam vermeld. Ook de schutbladen zijn bijzonder: voorin
een dwarsdoorsnede van het muizenhuis met de verschillende ruimtes en de
bewoners, achterin een tekening van de buitenkant met de omgeving in het
bos. Eerder verscheen over de muizenfamilie '14 muisjes verhuizen'*. Vanaf
ca. 4 jaar. Yolanda Roosen
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2017-45-1302

Jacoby, Sarah • Voor altijd en even
Voor altijd en even / Sarah Jacoby ; vertaald [uit het Engels] door Imme Dros. Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 34 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 25 × 29 cm. - Vertaling van: Forever or a day. - San Francisco : Chronicle
Books LLC, ©2018.
ISBN 978-90-258-7414-8

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.99
Volgnummer
: 31 / 222

Samen met een jongetje en zijn ouders leg je een reis af naar zijn
grootouders, of is het naar later? Wat is tijd eigenlijk, en hoe gaat hij voorbij?
Daarover kun je met dit prentenboek speels filosoferen. Eerste prentenboek
van de jonge Jacoby, die nu al heel virtuoos beelden verhalen kan laten
vertellen. De spaarzame tekst is vertaald door jeugdliteraire grootheid Imme
Dros - een gouden combinatie. Jacoby schildert met fijne penselen en bewerkt
haar beelden dan digitaal, met als resultaat dromerige prenten die ietwat
ouderwets aandoen, als een Gouden Boekje in een fris en elegant, filosofisch
jasje. De vlakverdeling van de kleurrijke illustraties is steeds anders, waardoor
het verhaal dynamisch aandoet en aanzet tot versnellen of juist vertragen
en daarmee hun eigen perspectief bieden op het begrip tijd. De treffende,
ontroerende illustraties brengen hart en hoofd tot rust. Om telkens weer
van te genieten. Als je dit prentenboek openslaat stap je een wereld binnen
waaruit je liever niet weg wilt - kunnen we hier niet wat langer blijven? Vanaf
ca. 5 jaar. G. Trouw

2018-08-3030

Janssen, Mark • Eén eenhoorn, alsjeblieft!
Eén eenhoorn, alsjeblieft! / Mark Janssen. - Amsterdam : Moon, [2018]. - 28
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm
ISBN 978-90-488-4428-9

Daan heeft eindelijk genoeg munten gespaard: hij gaat een eenhoorn
kopen! Zijn vrienden Mo en Lynn rollen om van het lachen – Daan bedoelt
natuurlijk een eekhoorn… Maar Daan weet het zeker en vertelt alvast over
de avonturen die hij met de eenhoorn gaat beleven. Samen een spreekbeurt
houden in de klas, omaatjes redden van een verschrikkelijk monster, tussen
eenhoornvissen zwemmen, reizen door het heelal en in slaap vallen in de
poten van de eenhoorn. In de dierenwinkel is het even afwachten of de koop
lukt. Maar als het echt lukt weten Mo en Lynn wat zij morgen met hun muntjes
gaan doen…! In dit prachtige prentenboek is elke prent een kunstwerk op
zich. Losse penseelstreken, vegen krijt en hier en daar een krachtige lijn
vormen samen een magische wereld die je voelt, gelooft en waar je bij wilt
horen. De tekst is compact en to the point; plezier en ongeloof over de
oneindige fantasie van Daan spatten ervan af. Kijken, (voor)lezen, genieten,
dromen en fantaseren, steeds weer – om daarna meteen je spaarpot te legen
en naar de dierenwinkel te gaan…! Net als o.a. 'Niets gebeurd!' en 'Dino's
bestaan niet'*, waarvoor Mark Janssen ook tekst én illustraties verzorgde, een
geweldig prentenboek over fantasie. Vanaf ca. 4 jaar. Hannelore Rubie

©2018 NBD Biblion

*2016-10-5104 (2016/26) en
2017-11-0725 (2017/44).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
: AK
: € 14.99
: J1/ETL/
: 28 / 206
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2018-11-4975

Jarvis, ... • Tropische Jopie
Tropische Jopie / Jarvis ; vertaling [uit het Engels]: Jesse Goossens. - Eerste druk. Rotterdam : Lemniscaat, 2018. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
27 × 29 cm. - Vertaling van: Tropical Terry. - London : Walker Books, 2018.
ISBN 978-90-477-1040-0

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 14.95
: J1/J2/MN/EX/
: 34 / 227

Oblong prentenboek voor jonge kinderen over vriendschap, samen spelen,
dicht bij jezelf blijven. Jopie kan zich erg goed verstoppen. Als hij in Koraalstad
speelt met zijn beste vriendjes Katja de krab en Zeno de zeeslak, dan kan
Katja perfect opzijspringen en Zeno kan zich goed langzaam haasten.
Wanneer ze de tropische vissen vragen om mee te doen, dan weigeren die
steevast. Tot Jopie zich verkleedt als tropische vis... Maar dan komt Adje Aal
op het toneel, met maar een doel: eten! Wat volgt is Jopies gelukkige redding
– visstoppertje spelen. Het prentenboek is een lees- en kijkfeest, waarbij
de kleuren ‘flonkel flonkel’ van de pagina’s spatten. De op collages lijkende
illustraties zijn kunstig gemaakt in de vorm van knipsels, schilderwerk en
wasco. Het blauw van het water vormt de achtergrond, waarop de tekst in
lichtblauw te lezen is. De taal sprankelt en bubbelt, stroomt, golft en schittert
net zoals het levendige water van Koraalstad. Aansprekende uitgave van een
vindingrijk kunstenaar. Oorspronkelijk Engelstalig (2018), vertaald in levendig
Nederlands. Vanaf ca. 4 jaar. Mart Seerden

2017-45-1146

Kim, Cecil • De boom geeft
De boom geeft / Cecil Kim & Yoon Jy Kim ; vertaald uit het Engels door: Clavis
Uitgeverij. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 28 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 27 cm. - Tekst: Cecil Kim / illustraties: Yoon Jy Kim. - Oorspronkelijke
uitgave: Yeowon Media Co., Ltd, ©2018.
ISBN 978-90-448-3193-1

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 33 / 209

Overdwars gedrukt prentenboek over het thema delen, en het geluk dat
dit met zich meebrengt. Centraal staat een boom, die gelukkig is omdat
hij gedurende het jaar veel te bieden heeft aan de natuur, de dieren en de
mensheid: vogels kunnen hun nest in zijn takken bouwen, kinderen kunnen
rondom de boom spelen, hij geeft schaduw, in de herfst is er zijn fruit en in de
winter biedt hij beschutting tegen de kou. De beknopte tekst staat afgedrukt
in de illustraties, die telkens over een dubbele pagina staan en uitgevoerd
zijn in onder meer aquarel en potlood. Het kleurgebruik is sober, met veel
grijs- en bruintinten en af en toe een kleurrijk accent. Soms staat de boom
geheel (van wortels tot kruin) afgebeeld, soms wordt ingezoomd op details.
De spelende kinderen tonen de Zuid-Koreaanse herkomst van het boek. Mooi
uitgevoerd, poëtisch prentenboek dat uitnodigt tot nadenken en praten over
wat de natuur ons te bieden heeft en wat mensen elkaar kunnen bieden.
Vanaf ca. 4 jaar. W. van der Pennen-Schleicher
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2017-12-1711

Koppens, Judith • Sam en Bennie en het zwemdiploma
Sam en Bennie en het zwemdiploma / Judith Koppens & Marja Meijer. - [Amsterdam] :
Clavis, [2018]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm
ISBN 978-90-448-3077-4

Sam wandelt met haar hondje Bennie in het bos. Het is warm en Bennie
kwispelt bij een meertje, maar Sam denkt dat Bennie niet kan zwemmen.
Om te mogen zwemmen heb je toch eerst een diploma nodig? In de zwemles
van de badmeester worden ze weggestuurd omdat Bennie een hondje is.
Sam denkt dat het te verhelpen is met een zwembroekje en een badmuts,
maar de badmeester legt haar uit dat dieren al vanaf hun geboorte kunnen
zwemmen. Tweede prentenboek over Sam en haar hondje Bennie, na 'Sam en
Bennie op zoek naar een boek'*, een humoristisch pleidooi voor lezen. In de
logisch en goed opgebouwde tekst hebben sommige zinnen grotere letters,
zodat de nadruk komt te liggen op het belangrijkste uit het verhaal. De erg
grappige illustraties zijn snel opgezet in stevige lijnen, met mooie sfeervolle
achtergronden en leuke details in de tekeningen. In het bos rent bijvoorbeeld
een opvallend rood eekhoorntje, in het zwembad gebeurt van alles met de
kinderen onderling, de badmeester heeft grote zwarte haren op zijn benen, en
in de kleedkamer vertellen de spullen ook een verhaal. Daarnaast is het boek
leerzaam: we weten nu dat dieren geen zwemlessen nodig hebben. Vanaf ca.
4 jaar. Annelies Vossen

*2016-25-3506 (2017/12).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sr
: AK
: € 14.95
: 25 / 201

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: di
: AP
: € 12.99
: J1/J2/MN/EX/
: 33 / 213

2018-09-3465

Lieshout, Ted van • Boer Boris en de olifant
Boer Boris en de olifant / tekst Ted van Lieshout ; tekeningen Philip Hopman. Haarlem : Gottmer, [2018]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 25
cm
ISBN 978-90-257-6939-0

Daar is ‘ie weer: Boer Boris met zijn rode laarzen en stoere pet! Als hij het
wasgoed aan de lijn hangt, schijnt er een schaduw door een laken. Een
schaduw van een olifant, de op de weg langs de wei gevonden nieuwe vriend
van zijn zusje Sam. Boer Boris, mag de olifant blijven? Kippen horen bij een
boerderij – een olifant niet (ook niet als die op een kip ‘lijkt’). Koeien wel –
maar een olifant niet (ook niet als…). Schapen en varkens wel – maar een
olifant… Al gauw blijkt dat de olifant van Artis is en tot groot verdriet van Sam
gaat de olifant weer terug naar de dierentuin. Echter: ‘olifantentroost’ is niet
ver weg! In dit vierkante prentenboek met gewatteerd omslag beleeft Boer
Boris wederom een voor jonge kijklezers herkenbaar avontuur – op bekende
wijze, in woord en beeld vormgegeven door twee kanjers. Het repeterende
effect in de tekst op rijm zorgt voor herkenning en ‘zelf lezen’ is al gauw
mogelijk. De gedetailleerde, humoristische prenten (zie jij een olifant…?)
zorgen iedere keer weer voor een brede lach op het gezicht. Boer Boris:
vriend voor het leven. Vanaf ca. 3 jaar. Hannelore Rubie
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2017-45-1381

Linskens, Henk • Op avontuur met boeken
Op avontuur met boeken / Henk Linskens. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 28
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-448-3239-6

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 27 / 233

Roman is een jongetje dat door iedereen ‘Wurm’ genoemd wordt, omdat hij
erg veel van boeken houdt: een echte boekenwurm. Hij wil graag van alles
weten. Daarom verzamelt hij erg veel boeken en vraagt hij aan iedereen om
hem daaruit voor te lezen. En als hij gaat slapen legt hij een boek onder zijn
kussen, en brengt dat boek hem naar de meest avontuurlijke dromen. Als
de ochtend dan weer is aangebroken fantaseert hij rustig verder. Vierkant
prentenboek dat een ode is aan wat het (voor)lezen van boeken allemaal bij
kinderen teweeg kan brengen. Op elke spread is in vrolijke kleuren en met
een rijkdom aan details (waarbij steeds boeken en lezers een rol spelen) te
zien wat de jongen (dag)droomt. Het verhaal, dat zich prettig laat voorlezen,
nodigt uit om met kinderen te filosoferen over wat verhalen allemaal los
kunnen maken en levert zo een bijdrage aan hun fantasie-ontwikkeling. Een
droom wordt omschreven als ‘een mooi verhaal voor mijn ogen’. Het boek
kan goed bij leesbevorderingsprojecten ingezet worden om de waarde van
(voor)lezen te onderstrepen. Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx

2018-13-0764

Makatini, Bella • De grote vijf
De grote vijf / Bella Makatini & Judi Abbot. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Tekst: Bella Makatini /
illustraties: Judi Abbot.
ISBN 978-90-448-2525-1

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
: AK
: € 14.95
: 33 / 214

Dani gaat bij zijn opa logeren en bij opa hangen gekleurde maskers en mooie
schilderijen uit zijn geboorteland (Afrika). Op één schilderij staan vijf dieren
afgebeeld en Dani vraagt aan opa welke dieren dat zijn. Opa vertelt elke dag
iets over een van de vijf dieren en Dani moet dan raden over welk dier het
gaat. Olifant, leeuw en neushoorn weet hij, maar de kat die lekker zacht voelt
en vlekken op zijn lijf heeft (luipaard) weet hij niet en ook de buffel herkent
hij niet in de beschrijving van opa. Spelenderwijs wordt in dit prentenboek
verteld wat de ‘grote vijf’ van het dierenrijk is. Doordat op de ene spread opa
(die net zo goed oma zou kunnen zijn door de manier waarop hij getekend is)
kenmerken geeft, kan bij interactief voorlezen samen met de kleuter bedacht
worden welk dier het is, om op de volgende spread het antwoord te krijgen.
De relatie tussen kleinkind en grootouder wordt levendig uitgewerkt. Een
geslaagd prentenboek dat uitnodigt tot meer verhalen naar aanleiding van de
sfeervolle, dynamische kleurenillustraties. Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx
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2018-16-2277

Mohammadi, Hadi • Het meisje en haar zeven paarden
Het meisje en haar zeven paarden / Hadi Mohammadi & Nooshin Safakhoo ; vertaald
door Imme Drost. - Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij, 2018. - 33 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Dit boek is ontstaan in het kader van het
project 'Read with me' voor Iraanse kinderen. - Tekst Hadi Mohammadi en illustraties
Nooshin Safakhoo.
ISBN 978-90-214-1445-4

Bijzonder prentenboek dat is ontstaan
vanuit het Iraanse project 'Read with
me', o.a. begeleid door Marit Törnqvist.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.99
Volgnummer
: 32 / 220

Een meisje ligt in bed te kijken naar een mobiel waaraan zeven paarden
hangen. De paarden komen tot leven. Zes hebben een kleur maar het
zevende paard niet; ieder dier geeft wat van zijn kleur aan het kleurloze
paard. Dit gaat zo verder: ze maken een plek voor het paard, ze geven
het paard verzinsels. Dan krijgen alle paarden een veulen. Het zevende
veulen heeft alles in zich dat de andere paarden aan zijn moeder hebben
gegeven. Hij geeft van al die dingen iets aan het meisje. In dit prentenboek
is het fantasieverhaal geïllustreerd met subtiel getekende illustraties over
dubbele pagina’s. De paarden zijn als fantasiedieren verbeeld. De bladzijden
zijn gekleurd in groen-grijstinten wat de dromerige sfeer versterkt. De
eenvoudige, poëtische tekst is in de tekeningen gedrukt. Het meisje is ziek:
er staat een rolstoel en er liggen pillenstrippen op het nachtkastje. Het
verschil tussen de eerste en de laatste tekening is de toegevoegde kleur.
Dit zal jonge kinderen misschien niet direct opvallen, maar het repeterende
element van het verhaal en de fantasie met paarden zal hen aanspreken.
Zowel de illustrator als de schrijver zijn van Iraanse afkomst. Dit bijzondere
prentenboek is ontstaan binnen het project ‘Read with me’ en werd o.a.
begeleid door Marit Törnqvist. Vanaf ca. 5 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

2018-09-3648

Newson, Karl • Beer of geen beer
Beer of geen beer : (we gaan het zien) / Karl Newson & Anuska Allepuz ; vertaald
[uit het Engels] door Bette Westera. - Eerste druk. - Haarlem : Gottmer, 2018. - 28
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - Vertaling van: A bear is a
bear : (exept when he's not). - Londen : Nosy Crow Ltd., 2018. - Tekst Karl Newson,
illustraties Anuska Allepuz.
ISBN 978-90-257-6931-4

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
: AK
: € 13.99
: 31 / 237

Beer of geen beer? Dat is de grote vraag. Een koddige beer weet niet meer
wie hij is. Bij elke ontmoeting met een ander dier probeert hij een nieuwe
identiteit uit. Maar het lukt hem niet om te vliegen als een vogel, gras te
eten als een eland, soepel te bewegen als een vos of te klimmen als een
eekhoorn. Als de winter invalt, trekt hij zich moe en teleurgesteld terug in
zijn hol, om bij het aanbreken van de lente weer gewekt te worden en de
wereld met nieuwe frisse ogen te bezien: ‘Hé, ik weet het weer: Ik ben een...
UITGESLAPEN BEER!’ Prachtig prentenboek met deels spreadvullende prenten
en een tekst op rijm die zich vloeiend voor laat lezen (vertaling van Bette
Westera). Prachtige verzorde uitgave op groot formaat met uitnodigend
omslag. De tekst staat in een sierlijke letter in de prenten waarbij sommige
woorden groter zijn gedrukt. Mooi aanknopingspunt om met kleuters te
praten over jezelf kunnen zijn en weten wat wel en niet bij je past. Vanaf ca. 4
jaar. Ingeborg Hendriks
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2018-18-3149

Pelon, Sébastien • Ik leer fietsen
Ik leer fietsen / Sébastien Pelon ; met een vertaling [uit het Frans] van Kolet Janssen.
- [Mechelen] : Baeckens Books, [2018]. - 35 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 27 × 31 cm. - Vertaling van: Mes petites roues. - Paris : Flammarion, 2017.
ISBN 978-90-5924-554-9

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 33 / 220

Een jongetje verveelt zich. Het is een grijze dag, maar zijn moeder stuurt hem
naar buiten. Daar ziet hij iets geks: een grote, witte haarbal met een felroze
muts, op een piepkleine fiets. Op zijn eigen fiets gaat hij het wezen achterna.
Maar zijn zijwieltjes zitten dwars. Het wezen helpt hem: hij eet de zijwieltjes
op, geeft een zetje en plakt pleisters. Samen beleven ze een geweldige dag,
waarbij het wezen steeds nieuwe oplossingen bedenkt, die steeds minder
nodig zijn. Langzaam groeit het zelfvertrouwen van de jongen. De avond valt,
en plots is het wezen verdwenen. De jongen is verdrietig, maar ook trots: nu
hij zelf kan fietsen is hij écht groot. Dit boek is een combinatie tussen een
prentenboek en een stripverhaal, met als belangrijkste thema’s leren fietsen
en zelfvertrouwen. Door de ‘stripwoorden’ (aaah, boehoehoe, snif snif) is het
een boek dat samen gelezen en bekeken moet worden: de tekst heeft het
beeld echt nodig. De fraaie illustraties, waarin rustige kleuren overheersen,
zijn door de fluorescerend roze details enorm sprankelend. Bovendien is
er een mooie balans tussen de strippagina’s vol kleine illustraties, en de
spreadgrote, weidse illustraties. Prachtig vormgegeven prentenboek in
oblong formaat met een bemoedigend verhaal voor kinderen vanaf ca. 4 jaar.
Saskia Kalter

2018-11-5386

Reek, Harrie͏̈t van • Ei! Ei!
Ei! Ei! : de wonderlijke avonturen van twee eieren en een poppenkast / Harrie͏̈t
van Reek, Geerten Tenbosch. - Eerste druk. - Groningen : Philip Elchers, 2018. - 42
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 32 cm
ISBN 978-90-5048-191-5

*2015-27-5904 (2015/49).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 19.95
Volgnummer
: 25 / 211

Twee eiervrienden maken een wonderlijke reis in gezelschap van een
poppenkast en komen daarbij allerlei bijzondere figuren tegen. Iedere
keer maken ze met elkaar een poppenkastvoorstelling. De auteurs van
dit experimentele prentenboek zijn tekenaar, vormgever, theatermaker
en beeldend kunstenaar. Het is een bizar verhaal waarin nauwelijks lijn
valt te ontdekken, maar waarin sprake is van grenzeloze fantasie. Vooral
de combinatie van tekst en illustraties is experimenteel. De fantasievolle,
dromerige tekeningen in aquareltechniek zijn uitgeknipt en als collages
verwerkt. Ook de tekst is als beeldend element gebruikt door de verschillende
lettertypes en de plaatsing in de illustraties. De stijl is poëtisch en
onconventioneel. Bij het boek is een podcast gemaakt door geluidskunstenaar
Anne Wellmer (via iTunes gratis te beluisteren), om de ervaring van het boek
te verlevendigen en aan te zetten tot fantasie en spel. Het experimentele
karakter (dat volgens de flaptekst uitnodigt tot goed kijken en lezen en 'zelf
overal touwen aan vast knopen') maakt het geschikt voor (les)situaties waarin
sprake is van het ontwikkelen van creativiteit en fantasie bij kinderen. Voor
haar vorige prentenboek 'Lettersoep'* (2015) ontving Harriët van Reek een
Gouden Penseel. Vanaf ca. 5 jaar. Drs. A. ten Bruggencate
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Prentenboeken
2018-27-3148

Heruitgave

Schubert, Ingrid • Gewoon gek

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 32 / 225

Gewoon gek / Ingrid & Dieter Schubert. - Derde druk. - Rotterdam : Lemniscaat, 2018. 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - 1e druk: ©2012.
ISBN 978-90-477-0473-7

Opnieuw een verzorgd uitgegeven, sfeervol prentenboek van het al dertig jaar
succesvolle illustrator- en schrijversduo. In dit boek spelen de op bekende,
humoristische wijze getekende dieren weer de hoofdrol. Elke dubbele pagina
bestaat uit een prachtige, grote aquareltekening in zachte natuurlijke kleuren,
doorlopend tot op de rand. Op de twee naast elkaar liggende pagina´s
wordt steeds een tegenstelling in beeld gebracht, zoals boven en beneden,
groot en klein, nat en droog, verstoppen en vinden, koud en warm, bang en
dapper, stout en lief, alleen en samen, blij en verdrietig, gewoon en gek,
ruzie en goedmaken en slapen en wakker. De tekst bestaat slechts uit dat
ene woord per pagina waarmee de tegenstelling wordt benoemd. Daarnaast
zijn er in de tekeningen heel veel grappige details te zien. De meeste dieren,
groot en klein, zijn steeds weer terug te vinden op de volgende pagina’s,
en vormen daardoor een eigen verhaal binnen het grotere geheel. Emoties
worden fantastisch in beeld gebracht. Prachtig kijkboek om steeds weer
ter hand te nemen voor kleuters vanaf ca. 4 jaar. Leespluim januari 2013.
Ria Scholten-Boswerger

2017-47-2796

Usher, Sam • Zon
Zon / Sam Usher ; redactie: Alison Ritchie ; vertaling [uit het Engels]: Ellen Hosmar/
Vitataal ; redactie en productie: Vitataal, Feerwerd. - Utrecht : Veltman Uitgevers,
[2018]. - 34 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm. - Vertaling van:
Sun. - London : Templar Publishing, ©2017.
ISBN 978-90-483-1570-3

*2014-25-5820 (2014/48) en
2016-25-3864 (2016/45).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
: AK
: € 13.50
: 31 / 256

De zon schijnt als een jongetje (ik-figuur) wakker wordt. Het is de heetste
dag van het jaar: een perfecte dag voor een avontuur, vindt zijn opa. Samen
pakken ze alles in wat ze nodig hebben en gaan op zoek naar de perfecte
picknickplek. Bewapend met kompas, fototoestel, verrekijker, kaart en eten
gaan ze op weg. Ze zoeken een mooie plek in de schaduw met een koel
windje. Als je lang genoeg zoekt vind je de mooiste plekken. Fantasievol
prentenboek over de zon op een hete zomerdag. De prenten in inkt en
aquarel zijn klassiek, sfeervol en kundig. Kleuren zinderen en gloeien van de
pagina’s. De korte tekst in de prenten (in duidelijke lettertype met schreef)
is kort, repeterend en past naadloos bij de illustraties. Het beeldverhaal
opent een wereld waar de tekst humorvol onderkoeld blijft, wat de doelgroep
aan zal spreken. Van de auteur verschenen eerder 'Sneeuw' en 'Regen'*.
Uitgave op ruim A4-formaat, met stevige, matte pagina’s en mooi omslag
met voelbare details en glinsterend, goudgeel zand. Rijk prentenboek dat het
dagelijkse en fantasie beeldend verenigt. Vanaf ca. 4 jaar Eva Kramer
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Prentenboeken
2017-46-1753

Vanden Heede, Sylvia • Vos en Haas
Vos en Haas : feestboek / Sylvia Vanden Heede ; met tekeningen van Thé Tjong-Khing.
- Tielt : Lannoo, [2018]. - 47 pagina's : gekleurde illustraties ; 33 cm
ISBN 978-94-01-45017-1

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 26 / 235

Uil geeft een feest! Iedereen is uitgenodigd, maar de eregasten zijn Piep en
Tok en Iek. Maar ís Iek er eigenlijk wel? Hij heeft het druk met zijn smartfoon.
Tok legt uit dat Iek op feesboek zit. Dat vindt Uil maar gek, want stoelen zijn
toch om op te zitten? Als Iek selfies gaat maken, wordt het toch weer feest.
Luxe uitgevoerd nieuw deel in de onvolprezen serie over Vos en Haas die dit
jaar twintig wordt. Het boek is uitgevoerd in groot formaat en met stevige kaft
en bladzijden. De tekst is in grote schreefletters gedrukt en sommige woorden
springen eruit in grotere letters. Grote en kleine kleurenillustraties wisselen
elkaar af. Illustrator en auteur zijn qua humor aan elkaar gewaagd. Thé TjongKhing laat de dieren swingen, Sylvia Vanden Heede slaat de lezers om de oren
met taalgrappen die ieder lezertje zullen doen schateren. Vanden Heedes
rijke taal is geschikt voor beginnende lezers, maar ook voor voorlezers valt
er veel te beleven. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Elizabeth Kooman
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Kijk- en zoekboeken
2017-45-1132

Lotje • Op reis met Sam
Op reis met Sam : het grote kijk- en zoekboek / Lotje®. - [Amsterdam] : Clavis, [2018].
- 16 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 34 cm
ISBN 978-90-448-3229-7

In dit grootformaat, hardkartonnen kijk- en zoekboek leidt aapje Sam de
jonge kijker/lezer langs diverse leefgebieden van dieren: de (westerse)
boerderij, de Noordpool, het bos, de Afrikaanse savanne, de oceaan en het
oerwoud. Naast de paginagrote zoekplaat op de rechterpagina staat op de
linkerpagina een korte introductietekst, een illustratie van Sam met twee
dieren die in spreekballonnen een tegenstelling verwoorden, en onderaan
extra zoekopdrachten en een telopdracht. De volle, kleurrijke illustraties
zijn uitgevoerd in egale kleurvlakken zonder veel details en bevatten veel
elementen waarnaar gezocht kan worden en die benoemd kunnen worden.
Zo wordt spelenderwijs gewerkt aan de uitbreiding van de woordenschat, het
observatievermogen, het herkennen van kleuren en tegenstellingen en kan
het tellen van 1 t/m 10 geoefend worden. Op de laatste twee pagina’s staan
kleine tekeningetjes van flora, fauna en voorwerpen die in de grote platen
voorkomen en vijf extra opdrachten. Een aantrekkelijke educatieve uitgave
voor ca. 4 jaar en ouder. W. van der Pennen-Schleicher

Zie a.i.'s deze week voor een herdruk
van een vergelijkbaar zoekboek: 'Waar
woont Konijn?'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
: AK
: € 16.95
: 29 / 217

2017-41-4707

Slegers, Liesbet • Rik en de zomer
Rik en de zomer / Liesbet Slegers. - Antwerpen : SU Books, [2018]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm. - (Zoekboek)
ISBN 978-90-02-26507-5

Het is zomer en heerlijk warm. Rik speelt buiten in de tuin in een zwembadje.
De volgende dag gaat hij een dagje naar zee. Na een spannende treinreis,
speelt hij de hele dag op het strand en natuurlijk krijgt hij een lekker ijsje.
Ook helpt Rik papa in de moestuin en komt op een avond zijn vriendinnetje
Pippa met haar familie op bezoek. Stevig prentenboek met grote, omkaderde
zoekplaten op glanzend papier. De figuren in de illustraties zijn eenvoudig,
zwartomlijnd en helder van kleur tegen een egale achtergrond, zonder
nuances. Op elke spread zijn allerlei dingen te zoeken, te tellen en te
benoemen rond een bepaald thema, zoals zwembroeken, parasols, aardbeien
en lampionnen. En op elke tekening heeft natuurlijk poes Sam zich ergens
verstopt. Linksboven in de illustratie staat een korte voorleestekst, onder
de illustratie staan steeds zes zoekopdrachten. Kleuters leren behalve het
benoemen van voorwerpen en dieren spelenderwijs ook kleuren herkennen
en tellen. Achterin zijn de antwoorden op de zoekvragen terug te vinden
op verkleinde weergaven van de illustraties. Over Rik verschenen allerlei
zoekboeken, o.a. over de andere drie seizoenen zoals 'Rik en winter'*. Vrolijk
en leerzaam zoekboek. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie
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*2017-23-0557 (2017/47).
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 12.99
: J1/J2/
: 28 / 240
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Poëzie/versjes
2018-09-3581

Busser, Marianne • Het grote poeperdepoepboek
Het grote poeperdepoepboek : vieze en grappige versjes over bijzondere dieren /
Marianne Busser & Ron Schröder ; met tekeningen van ivan en ilia. - Amsterdam :
Moon, [2018]. - 64 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - Bevat: De poepfabriek ;
De keutelkampioen ; De sproeipoeper. - Oorspronkelijke uitgave: ©2015, ©2016,
©2017.
ISBN 978-90-488-4560-6

*2015-27-0191 (2015/45), 2016-14-2996
(2016/39), 2017-10-5542 (2017/31).
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Nederlands 875
: 26 Gedichten en Versjes
:A
: € 15.00
: 27 / 267

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ Nederlands 875
: 26 Gedichten en Versjes
:A
: € 8.99
: J3/J4/
: 30 / 278

Vierkante uitgave waarin 'De poepfabriek' (2015), 'De keutelkampioen' (2016)
en 'De sproeipoeper'* (2017) van het bekende schrijversduo Marianne Busser
en Ron Schröder zijn gebundeld. Elk deel bevat acht gedichtjes of versjes
en een liedjestekst. Eigenaardige dierengewoonten passeren de revue, vaak
hebben ze iets moet poep en plas te maken. Wist je dat het nijlpaard met
zijn poep zijn territorium afbakent? En dat de luiaard maar één keer in de
week in actie komt om een grote boodschap te brengen? Op een speelse
manier leren kinderen over bijzondere eigenschappen van dieren. Het
onderwerp is natuurlijk erg aantrekkelijk, en het wordt toegankelijk gebracht
door eenvoudige woordkeuze en in vierregelige strofes in abcb-rijm. In de
illustraties zijn kleurenfoto’s en -tekeningen gecombineerd tot kleurrijke
prenten die telkens twee pagina’s beslaan. Bij de drie liedteksten staat een
link naar een uitvoering op YouTube. Vanaf ca. 3 t/m 5 jaar. Redactie

2018-10-4110

Busser, Marianne • Een taart voor Tess
Een taart voor Tess : en andere vrolijke voorleesversjes over eten / Marianne Busser
& Ron Schröder ; met illustraties van Dagmar Stam. - Houten : Van Holkema &
Warendorf, [2018]. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - Eerder verschenen
in: Zo varen de scheepjes voorbij en: Klap eens in je handjes en: Twee handjes in de
lucht.
ISBN 978-90-00-36031-4

In deze versjesbundel, in vierkant formaat met een zacht gewatteerd omslag,
zijn achttien leuke voorleesversjes verzameld waarbij het thema ‘eten’
centraal staat. Zo krijgt Tess voor haar verjaardag een vieze taart, verft
Piepertje een banaan, trakteert knuffelbeertje voor zijn verjaardag, knoeit
Koning Bibber met toetjes en soep en snoept Benjamin uit de koektrommel.
De versjes zijn wisselend van rijmschema en variërend in lengte: van enkele
regels tot maximaal een regel of twintig. Ze worden ondersteund door
kleurrijke illustraties gemaakt door Dagmar Stam, die in haar typische,
eigen stijl zijn uitgevoerd: vrolijk, aandoenlijk, licht omlijnd en ingekleurd
met sprekende tinten in waterverf. De teksten zijn steeds neergezet op een
witte ondergrond. Voorin worden de auteurs voorgesteld en vinden we een
inhoudsopgave. Een heerlijke bundel om je vingers bij af te likken! Vanaf ca. 3
t/m 5 jaar. S. Mulders
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4-6 jaar Poëzie/versjes
2017-45-0955

Os, Erik van • Haren vol banaan
Haren vol banaan / met verboden teksten van Erik van Os ; en vieze plaatjes van
Noe͏̈lle Smit. - Amsterdam : Rubinstein, [2018]. - 61 pagina's : gekleurde illustraties ;
26 cm + cd
ISBN 978-90-476-2521-6

Stel: je kijkt in je onderbroek en een van je billen is kwijt. Gelukkig helpt de
secondelijm van moeder zodat de linker- en de rechterbil er weer inzitten.
Stel: je komt elke dag te laat op school en besluit daarom alleen op woensdag
naar school te gaan, zodoende kom je maar één keer te laat. Of je maakt
een cadeautje als opa jarig is. Ja, dan maak je een tekening van oma, oma
in haar blootje. Zomaar serieus: je verstopt de fietssleutel van mama’s fiets
want je wilt nog lang bij die lieve opa blijven. 26 stoute, vieze en vrolijke
versjes, met eindrijm, over zwarte nagels, een koning die zich wel heel vaak
verschoont, een zusje dat zodanig knoeit met eten dat haar haren vol banaan
zitten. Prima passend bij deze onderbroekenlol zijn de kleurrijke, sprankelende
en geestige illustraties over een dubbele bladzijde. Het is een perfecte
match. Nog niet genoeg ‘viezigheid’? Dan biedt de bijgeleverde cd uitkomst.
De versjes worden erop voorgelezen of gezongen. Bij het laatste lied is de
muzieknotatie toegevoegd. Het overgrote deel van de versjes is nieuw.
Stevige uitgave met aantrekkelijk omslag en uitnodigende titel. Welk kind
houdt niet van vieze en stoute versjes? Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar. Ton Jansen
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Uitgave met cd. Leespluim augustus
2018.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 788.2
: 24 Muziek
:A
: € 16.99
: J3/
: 28 / 260
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Engelse prentenboeken
2018-22-5078

Chapman, Jane • With your paw in mine
With your paw in mine / by Jane Chapman. - Wilton, CT : Tiger Tales®, 2018. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Oorspronkelijke uitgave:
London : Little Tiger Press, 2018.
ISBN 978-1-68010-084-6

Miki is een klein ottertje en wordt goed beschermd door haar moeder. Ze
voelt zich altijd veilig in haar moeders armen. Wanneer haar moeder gaat
jagen, leert Miki een ander klein ottertje kennen. Miki en haar nieuwe vriendje
houden elkaar gezelschap terwijl hun moeders weg zijn. Ze voelen zich veilig
wanneer ze elkaars pootje vasthouden. Als er een grote storm komt, moeten
de ottertjes onverwacht hun moed tonen. Het verhaal is zachtmoedig door
de band die ontstaat tussen de bange jonge ottertjes. Tevens geeft het een
kijkje in de wereld van otters op zee en de omgang tussen moeders met
hun jongen. De paginagrote illustraties zijn gedetailleerd en sfeervol; in de
scènes met hoge golven zit veel vaart en expressie. De kleuren die met name
voorkomen zijn het blauw en groen van de zee, die veranderen tijdens dag en
nacht en de storm. De tekst is vriendelijk en gemakkelijk te begrijpen voor de
doelgroep. Door verschillende lettergroottes en vetgedrukte woorden wordt
de toenemende spanning in het verhaal benadrukt. Deze speelsheid helpt bij
het voorlezen doordat de voorlezer gemakkelijk de uitroepen herkent en kan
nadoen. Vanaf ca. 4 jaar. Mede naar gegevens van Angelique Peters

Ook in het Nederlands aangeboden: 'Met
jouw pootje in het mijne', 2017-44-0008
(2018/19).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge di
: AK
: € 18.95
: 34 / 284

2018-21-4396

Hart, Caryl • Knock knock pirate
Knock knock pirate / Caryl Hart & Nick East. - London : Hodder Children's Books, 2018.
- 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Colofon vermeldt: text
Caryl Hart, illustrations Nick East.
ISBN 978-1444928525

*2017-22-0120 (2017/32).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge av
: AK
: € 10.95
: 32 / 283

Als een klein meiskje (ik-figuur) alleen thuis is, wordt er op de deur
gebonsd en staat er één vrouwelijke zeerover voor de deur. 'Waar is
de schat, Sonny Jim?', vraagt ze. Dan komen er twee piraten binnen,
die alles van waarde moeten zoeken. Daarna volgen drie oma’s op
kanonskogels en vier opa’s met knobbelige knieën. Het meisje geeft ze
een kaart met een X en zegt dat ze daarnaartoe moeten varen. Het hele
huis met het meisje erbij zeilt weg. Zullen ze de schat vinden? En komen
ze weer veilig thuis? Dit vierkante prentenboek is een telboek op rijm,
met grote kleurrijke platen met wilde taferelen vol hilarische situaties die
jonge lezers zeker zullen aanspreken. De teksten zijn gezet in een vet
lettertype in wisselende grootte naarmate het spannender wordt. Eerder
verscheen van hetzelfde duo 'Knock knock dinosaur'* Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van J. de Jager-v.d. Wijst

©2018 NBD Biblion

20

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Engelse prentenboeken
2018-14-1568

Henn, Sophy • Almost anything
Almost anything / Sophy Henn. - UK : Puffin, 2018. - 32 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 28 cm
ISBN 978-0-14-138547-1

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
: AK
: € 10.95
: 25 / 245

Alle dieren zijn met van alles bezig, behalve konijn George. Hij wordt wel
uitgenodigd mee te doen, maar zegt steeds dat hij iets niet kan: schilderen,
dansen, vliegeren. Een wijze beer vouwt van een krant een papieren hoed
en zegt tegen George dat deze magische krachten heeft en dat George dan
wel aan de activiteiten kan deelnemen. Met de hoed op lukt het George om te
rolschaatsen, en zelfs te dansen en nog veel meer. Als hij zijn papieren hoed
verliest, zegt de wijze beer dat dat niet erg is, want de magische krachten
zitten nu in zijn hoofd. Zeer geslaagd, goed gestructureerd prentenboek
waarin de kleuter ervaart dat als je maar echt wilt, je heel veel kunt en je
angst kunt overwinnen om mee te doen. Een herkenbaar thema. De tekst
is eenvoudig met mooie dialogen en laat zich goed voorlezen, en nodigt
tegelijkertijd tot interactief voorlezen uit. De enigszins jaren vijftig aandoende
illustraties in matte kleuren met soms mooie details, zoals het feit dat George
het boek waarin hij leest op zijn kop houdt, volgen het verhaal en nodigen ook
uit om over het verhaal verder te fantaseren. Vanaf ca. 4 jaar. Toin Duijx

2018-17-2736

Wielockx, Ruth • Officer Pete
Officer Pete / Ruth Wielockx ; English translation from the Dutch by Clavis Publishing
Inc. - First Edition. - New York : Clavis, [2018]. - 26 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: Jan Politieman. - Hasselt ; Amsterdam :
Clavis Uitgeverij, 2016.
ISBN 978-1-60537-378-2

*2015-50-3730 (2016/22).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge de
: AK
: € 14.95
: 28 / 275

Bijna vierkant prentenboek waarin op vrolijke wijze een topgeheim wordt
onthuld. Officer Pete krijgt van de hoofdcommissaris een belangrijke envelop
met het opschrift: topgeheim. Hij wordt op missie gestuurd, maar verliest
op mysterieuze wijze zijn politiepet. Een geanimeerd, op speelse wijze
vormgegeven actieverhaal volgt, waarin Pete samen met politiehond Sniffer
op zoek gaat naar een mogelijke ‘dief’: ze doorzoeken een bakkerij, een
hoedenzaak, ze observeren een optocht op de markt en ze zoeken met een
helikopter zelfs in het donker boven de stad… Pete is moedeloos, aan de
topgeheime missie heeft hij nog niets kunnen doen en tot overmaat van
ramp wordt hij naar kantoor geroepen. Daar wacht hem een verrassing, en
ontdekt hij eindelijk wat er in de geheime envelop zit. De kleurrijke illustraties
beslaan meestal dubbele pagina's en staan vol leuke details. Ze treffen goed
de sfeer, bijvoorbeeld de spannende nachtelijke scène met de helikopter en
zoeklicht. Prentenboek waar veel kleuters gniffelend kennis van zullen nemen
en dat om herhaald voorlezen, kijken en vertellen vraagt. Vertaling van: 'Jan
Politieman'*. Vanaf ca. 4 jaar. Mede naar gegevens van Mart Seerden
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Vooraanbieding

Mini • Mini informatie

*wordt niet op a.i. aangeboden. Naar
uitgeversinformatie. De deeltjes kunnen
niet apart besteld worden; elk deeltje zal
wel afzonderlijk worden gecatalogiseerd.

Mini informatie. - Gorinchem : De Ruiter, 2018-2019. - 16 dl ; 24 cm. - Jrg. 2018,
nrs. 417 t/m 432. - Vanaf 1993 plaats van uitg.: Culemborg. - Vanaf 1994: Houten. Vanaf 1998 uitg.: Houten : EPN, Educatieve Partners Nederland. - Vanaf 1999 uitg.:
Houten [etc.] : Wolters Noordhoff. - Plaats van uitg. varieert vanaf 2001. - Vanaf
2008 uitg.: Groningen [etc.] : Noordhoff Uitgevers. - Vanaf 2018 uitg.: Etten-Leur :
Ars Scribendi. - Vanaf eind 1999 vermelden de omslagen van de dl.: De Ruiter's
Documentatiecentrum. - Vanaf 2016 (Reeks 24-2, 377-384) zijn de Plus deeltjes in een
eigen serie beschreven.

SISO
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 070
:A
: € 165.00
: 16 DL
: 30 / 261

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 222
: 27 Religie
:A
: € 19.95
: 32 / 238

Bevat 16 delen van de serie Mini informatie uit jaargang 2018, N26-1,
417-432 over allerlei onderwerpen. Ze zijn gericht op groepen 3 t/m 5 van
de basisschool. De boekjes, die elk 16 pagina's tellen, zijn rijk geïllustreerd
en bevatten informatie over allerlei onderwerpen. Qua leesniveau sluiten
de boekjes aan bij de leesvaardigheid van kinderen aan het eind van groep
3 van de basisschool. Een prikkelende tekening kaart het onderwerp aan.
Daarna volgen enkele hoofdstukken van één of twee pagina’s. Ze zijn
helder opgebouwd en voorzien van veel ondersteunend beeld. In de korte
teksten worden ook samengestelde zinnen gebruikt, maar deze zijn op
een spreekmaat afgebroken. De tekst staat in grote letters en schreefloze
letters, de interlinie is ruim. Bij de teksten staan fullcolour-illustraties. Op het
omslag is een duidelijke kleurenfoto opgenomen over het desbetreffende
onderwerp. Aan het eind staat een samenvatting van wat de kinderen
geleerd hebben. Bij elk boekje is een Plusboekje* met verwerkingsmateriaal
verkrijgbaar waarmee de kinderen zelfstandig aan de slag kunnen. De vragen
en opdrachten hierin zijn ondergebracht in vier rubrieken, van eenvoudig tot
uitdagend. Voor school en thuis. De onderwerpen voor deze nieuwe jaargang
zijn nog niet bekend. Vanaf ca. 6 t/m 9 jaar. Redactie

2017-51-5391

Sully, Katherine • Kinderbijbel voor jou
Kinderbijbel voor jou / Katherine Sully ; met illustraties van Simona Sanfilippo ;
vertaald [uit het Engels] door Jonna Angenent. - Amsterdam : Ark Media, [2017]. 272 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: My first bible stories. London : QEB Publishing, Inc., ©2012/2014.
ISBN 978-90-338-3533-9

Vrij kloek Bijbels prentenboek met zes verhalen uit het Oude (Noach, Jozef,
Mozes, David, Daniël, Jona) en zes uit het Nieuwe Testament. Opvallend zijn
het rijm, dierengeluiden en andere geluidsnabootsingen. De veelkleurige,
naïeve tekeningen sluiten goed aan bij de eenvoudige tekst. Op elk verhaal
volgen leesaanwijzingen om samen nog meer te genieten van de verhalen.
Deze hebben steeds dezelfde opbouw, die samenhangt met de ontwikkeling
van peuters: herkennen en nadoen van rijm, tellen, kleuren, vormen en
maten. Daarnaast staan gerichte vragen voor oudere kleuters om het verhaal
te reproduceren. Elk verhaal wordt afgesloten met een boodschap in de vorm
van een vraag of overtuigende stelling. Als we naar God luisteren, zorgt Hij
voor ons (Noach), soms worden onze vijanden onze vrienden (Mozes) en met
God aan onze kant, kunnen we alles aan (David). De nieuwtestamentische
verhalen zijn gericht op de geboorte en doop van Jezus, de keuze van zijn
discipelen, zijn wonderen, Pasen en Hemelvaart. Een gevarieerd en kleurrijk
prentenboek met een uitgesproken evangelische boodschap. Bijzonder door
de aansluiting bij de cognitieve ontwikkeling van peuters en kleuters. Vanaf
ca. 3 t/m 5 jaar. C. la Roi
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Vandenbroucke, Pieter • Stem voor mij!
Stem voor mij! / Pieter Vandenbroucke ; Eugene & Louise. - [Mechelen] : Bakermat,
[2017]. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Tekst: Pieter
Vandenbroucke, illustraties: Eugene & Louise.
ISBN 978-90-5924-516-7

Paard is oud en moe en wil niet langer de baas van de boerderij zijn en
daarom organiseert hij verkiezingen. Zowel Hond als Kat en Kip willen wel
kandidaat zijn. Kip krijgt de meeste stemmen, maar heeft geen absolute
meerderheid. Uiteindelijk gaan Kat en Hond samenwerken, maar dat gaat
al snel helemaal fout. Vrij groot prentenboek waarin op een duidelijke en
simpele manier wordt uitgelegd hoe verkiezingen in een democratie eraan
toegaan met het daarbij behorende emotionele gekissebis en het zwartmaken
van je tegenstander. Kat en Hond hebben allebei duidelijke standpunten,
terwijl Kip met alle winden meewaait. Grappige, gestileerde illustraties van
de dieren in heldere kleuren, voornamelijk blauw, rood, groen en geel, op een
witte achtergrond. De illustraties hebben weinig diepte. De tekst bestaat uit
one-liners wat de uitleg ten goede komt. Voor deze leeftijdsgroep een van
de weinige uitgaven over dit thema. Prentenboek dat ook goed bruikbaar
is op basisscholen en BSO's voor een kringgesprek. Vanaf ca. 5 t/m 7 jaar.
Edda Rekers-Hazelhoff

Voor deze leeftijdsgroep een van de
weinige uitgaven over verkiezingen.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 333
: 10 Mens en Maatschappij
:A
: € 12.95
: 34 / 255

2017-45-1348

Winters, Pierre • Zo voel ik mij
Zo voel ik mij / Pierre Winters & Eline van Lindenhuizen. - [Amsterdam] : Clavis,
[2018]. - 24 ongenummerde pagina's, 3 vouwbladen pagina's : gekleurde illustraties ;
27 cm. - (Willewete. Natuur). - Tekst: Pierre Winters / illustraties: Eline van
Lindenhuizen.
ISBN 978-90-448-3158-0

Dit nieuwe informatieve prentenboek uit de serie 'Willewete'* (natuur)
vertelt over emoties en zintuigen. Het is een in overwegend zachtblauwe
pasteltint uitgevoerd boek met getekende kinderfiguurtjes die verschillende
gemoedstoestanden laten zien. In het midden zit een uitvouwplaat met
getekende voorbeelden van positieve (blijdschap, liefde) en negatieve
gevoelens (angst, boosheid). De plaatjes bieden aanknopingspunten om met
heel jonge kinderen te bespreken over hoe je hersenen werken, waarom je
soms boos en soms verdrietig kan zijn en wat zintuigen zijn. Best abstracte
begrippen voor een kind van vier, maar de plaatjes zijn ook voor deze heel
jonge kinderen duidelijk en herkenbaar. Opvallend en prettig is dat de teksten
eenvoudig te begrijpen, maar niet kinderachtig zijn. Het kind wordt serieus
genomen. Voor de iets ouderen heeft het boek nog een miniquiz en een strip.
Geschikt om de begrippen emotie en zintuigen te bespreken met kinderen
vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. De kleintjes kunnen met een volwassene de plaatjes
bekijken, de oudere groep kan zelfstandig lezen. Ieneke Fonck
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen uit de reeks 'Willewete'.
Bevat een dubbele uitklappagina.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 415.3
: 01 Geestelijk leven
:A
: € 16.95
: J3/
: 31 / 261
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Cook, Julia • Feedback is fantastisch denk ik
Feedback is fantastisch denk ik / auteur Julia Cook ; illustraties Kelsey De Weerd ;
vertaling [uit het Engels] en bewerking: HELDER tekst & educatie. - 1e druk. Rotterdam : Bazalt, [2018]. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - Vertaling
van: Thanks for the Feedback, I Think!. - Boys Town Press, ©2013. - Uitgave in
samenwerking met HCO, RPCZ.
ISBN 978-94-611-8245-6

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 433.9
: 05 Opvoeding en Onderwijs
:A
: € 14.95
: 33 / 240

‘Mijn naam is Max en soms, als mensen iets tegen mij zeggen, weet ik
niet goed wat ik terug moet zeggen.’ Zo begint dit boekje over reageren
op complimenten en kritiek. Als iemand iets aardigs zegt tegen Max over
zijn nieuwe T-shirt, denkt hij: ‘Wat moet ik hiermee?’ Hij reageert helemaal
verkeerd. En als iemand hem een tip geeft bij het voetballen, wordt hij boos
en gaat hij in de verdediging. Van zijn ouders leert hij om gewoon ‘dank
je wel’ te zeggen bij een compliment. Want een compliment is een soort
cadeautje. En kritiek? 'Dat is een mooie kans om te groeien,' zegt zijn vader.
‘Soms geven mensen feedback op een onaardige manier,’ zegt hij. Maar:
‘Feedback is bedoeld om te helpen, niet om je pijn te doen.’ Met herkenbare
en humoristische voorbeelden laat de schrijver zien hoe Max leert om te gaan
met feedback. Het slot is verrassend. De tekst – in de ik-vorm – is grappig en
goed geschreven. Bevat leuke, ook paginagrote illustraties in kleur. Achterin
staan tips voor ouders en leerkrachten. Kortom, een fijn boekje waarmee
ouders en leerkrachten kinderen kunnen helpen om goed te reageren op
opmerkingen van anderen. Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. Annet Huizing

2018-05-1621

Rustad, Martha E.H. • Het weer
Het weer / Martha E.H. Rustad ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten Verhagen ;
eindredactie: Cecile Bolwerk. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 29 cm. - (Vertel maar. Het is lente!). - Vertaling
van: Weather in spring. - Capstone Global Library Ltd., ©2013. - (All about spring). Met register.
ISBN 978-94-634-1221-6

Oblong uitgave in de serie 'Het is lente!'*. Deze serie richt zich op jonge
kinderen en speelt actief in op woordenschatverrijking. In dit deel is er
aandacht voor het weer in de lente. Het is dan vaak al mooi zonnig, maar het
weer is ook veranderlijk: het kan regenen, stormen en het kan zelfs nog een
beetje winters zijn. Maar ook de zon schijnt volop en de natuur komt weer,
niet tegen te houden, tot leven. De informatie wordt aangereikt aan de hand
van prachtige kleurenfotografie, begeleid door eenvoudige tekstblokken,
met vertelwoorden. Vetgedrukte woorden worden achterin verklaard. Bij het
boek zit een code, waarmee je naar de website kunt voor audiobijdragen.
Een complete uitgave voor thuis, school, integraal kindcentrum – om zelf
(interactief) kennis van te nemen, of om samen met een ander (groot of
klein) te lezen, te bekijken, of te beluisteren. Met rubrieken als Meer weten /
Websites / Register / Weet jij het? Oorspronkelijk Engelstalig (2013) – vertaald
in compact Nederlands. Met summiere informatie voor begeleiders. Onder
begeleiding vanaf ca. 4 t/m 7 jaar. Mart Seerden
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen in deze nu negendelige
serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 555
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 19.00
: 30 / 264

24

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Informatieve boeken
2018-05-1622

Rustad, Martha E.H. • Planten
Planten / Martha E.H. Rustad ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten Verhagen ;
eindredactie: Cecile Bolwerk. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 29 cm. - (Vertel maar. Het is lente!). - Vertaling
van: Plants in spring. - Capstone Global Library Ltd., ©2013. - (All about spring). - Met
register.
ISBN 978-94-634-1220-9

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

: AJ 582.1
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 19.00
: 30 / 266

Op een voor jonge kinderen aansprekende wijze, door vooral de mooie foto’s
in kleur over de hele pagina, wordt uitgelegd hoe bloemen vanuit een zaadje
ontkiemen met hulp van regen – hoe vervolgens planten met zonlicht, water,
lucht en mineralen groeien en bloeien. Met name bijen en hommels zorgen
voor de bestuiving, gelokt door nectar. Later: de vruchten van de plant rijpen.
Het boek is bedoeld als ondersteuning bij het erover vertellen door bv. ouders
en leerkrachten of de kinderen zelf. Met verklarend register; lijst met andere
informatiebronnen: websites en boeken en twee toetsvragen. Met behulp van
de vermelde code kan ingelogd worden op de online versie. Digitale extra’s:
boek laten voorlezen vanaf de gewenste pagina, lettertype aanpassen in
verband met dyslexie (zwart op wit), etc. Met de speciale button zijn er
filmpjes ter adstructie. In de serie 'Het is lente!' verschenen ook 'Dieren' en
'Het Weer'*. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar. F.J.J. Engels

2018-05-1619

Rustad, Martha E.H. • Dieren
Dieren / Martha E.H. Rustad ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten Verhagen ;
eindredactie: Cecile Bolwerk. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 29 cm. - (Vertel maar. Het is lente!). - Vertaling
van: Animals in spring. - Capstone Global Library Ltd., ©2013. - (All about spring). Met register.
ISBN 978-94-634-1219-3

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

: AJ 592.9
: 17 Dieren
:A
: € 19.00
: 30 / 267

Dit oblong informatieve boek gaat over dieren in de lente: over de geboorte
van dieren, over trekvogels en over dieren die ontwaken uit hun winterslaap.
Het is gericht op verrijking van de woordenschat bij jonge kinderen. Op iedere
dubbele pagina staat een nieuw dier centraal. De spreads zijn steeds op
dezelfde manier opgebouwd: rechts vinden we een prachtige, paginavullende
kleurenfoto, links vinden we de (voor)leesteksten die voornamelijk bestaan uit
korte zinnen en extra toegevoegde (soms lastige!) vertelwoorden. De foto’s
en vertelwoorden zijn ideale ondersteuningsmiddelen om met kinderen in
gesprek te gaan. Moeilijke woorden uit de tekst staan achter in de uitgave
uitgelegd in een woordenlijst. Op www.coronalezen.nu zijn online extra’s te
vinden die voorzien zijn van audio en het geheel nog interessanter maken.
Verder bevat de uitgave een inhoudsopgave, meer-weten-tips met boeken en
websites, een aantal vragen en een register. Andere nieuwe delen uit de serie
‘Het is lente!’ zijn ‘Het weer’ en ‘Planten’*. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar. S. Mulders
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Leaf, Christina • Uil
Uil / Christina Leaf ; vertaling [uit het Engels]: Annemarie Bon ; eindredactie: Pam
Thierry. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24 pagina's : gekleurde
illustraties ; 24 cm. - (Baby-dieren). - Vertaling van: Baby owls. - Bellwether Media Inc.,
©2015. - (Super cute!). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1271-1

De uil staat centraal in deze handzame, keurig vormgegeven uitgave in
de reeks 'Baby-dieren'*, een informatieve reeks voor kleuters en kinderen
in groep 3. Een baby-uiltje ofwel uilskuiken komen uit een ei. In drie
hoofdstukjes wordt aandacht besteed aan de geboorte en het opgroeien van
jonge uiltjes op een nest. Papa zorgt voor gezonde hapjes en mama voert ze
aan de kuikens. Op het laatst verlaten de jongen het nest en gaan ze zelf op
jacht. De vrij globale informatie wordt gepresenteerd als een beeldverhaal,
met heldere, paginagrote kleurenfoto’s van verschillende uilensoorten in hun
natuurlijke omgeving. Aan die soorten wordt verder geen aandacht besteed.
Op elke dubbele bladzijde staat een eenvoudige tekst van zo'n drie zinnen,
met een of twee vetgedrukte woorden die achterin worden uitgelegd. Eén in
roze gedrukte zin kan door beginnende lezers nagenoeg zelfstandig worden
gelezen. Wel is de informatie voor kinderen uit groep 3 wat te summier.
Een boekje (een reeks) voor kind en begeleider samen, in diverse lees- en
vertelsituaties. Bevat een register en de rubriek 'Meer weten' met tips voor
boeken en websites. De oorspronkelijk Engelstalige uitgave (2015) is goed
vertaald. De aaibaarheidsfactor van deze uitgave is hoog. Vanaf ca. 4 t/m 6
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nu 15-delige serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 598.8
: 17 Dieren
:A
: € 14.00
: MN/
: 32 / 240

2018-17-2832

Olson, Bethany • Hert
Hert / Bethany Olson ; vertaling [uit het Engels]: Annemarie Bon ; eindredactie:
Pam Thierry. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24 pagina's : gekleurde
illustraties ; 24 cm. - (Baby-dieren). - Vertaling van: Baby deer. - Bellwether Media Inc.,
©2014. - (Super cute!). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1268-1

Het ree en niet het hert staat centraal in deze handzame, keurig
vormgegeven uitgave in de reeks 'Baby-dieren'*, een informatieve reeks
voor kleuters en kinderen in groep 3. Een hinde krijgt elk jaar een of twee
reetjes. Een reetje loopt meteen na zijn geboorte. In drie hoofdstukjes wordt
aandacht besteed aan de geboorte en het opgroeien van reetjes, die in het
begin dicht bij zijn moeder blijft. Als er een roofdier in de buurt is, gaat hij
snel liggen of maakt een hard en hoog geluid. De vrij globale informatie wordt
gepresenteerd als een beeldverhaal, met heldere, paginagrote kleurenfoto’s
van reeën in hun natuurlijke omgeving. Op elke dubbele bladzijde staat
een eenvoudige tekst van zo'n drie zinnen, met een of twee vetgedrukte
woorden die achterin worden uitgelegd. Eén in roze gedrukte zin kan door
beginnende lezers nagenoeg zelfstandig worden gelezen. Wel is de informatie
voor kinderen uit groep 3 wat te summier. Een boekje (een reeks) voor kind
en begeleider samen, in diverse lees- en vertelsituaties. Bevat een register en
de rubriek 'Meer weten' met tips voor boeken en websites. De oorspronkelijk
Engelstalige uitgave (2014) is goed vertaald. De aaibaarheidsfactor van deze
uitgave is hoog. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nu 15-delige serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 598.92
: 17 Dieren
:A
: € 14.00
: MN/
: 32 / 241
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Borgert-Spaniol, Megan • Eekhoorn
Eekhoorn / Megan Borgert-Spaniol ; vertaling [uit het Engels]: Annemarie Bon ;
eindredactie: Pam Thierry. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24 pagina's :
gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Baby-dieren). - Vertaling van: Baby squirrels. Bellwether Media Inc., ©2016. - (Super cute!). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1272-8

De eekhoorn staat centraal in deze handzame, keurig vormgegeven uitgave
in de reeks 'Baby-dieren'*, een informatieve reeks voor kleuters en kinderen
in groep 3. Jonge eekhoorntjes worden soms in een worp van acht stuks
geboren. In drie hoofdstukjes wordt aandacht besteed aan de geboorte en
het opgroeien van jonge eekhoorntjes in een veilig nest in een boomholte.
Hun pluimstaart houdt hen in evenwicht. Op het laatst drinken de jongen
geen melk meer, maar eten ze o.a. noten. De vrij globale informatie wordt
gepresenteerd als een beeldverhaal, met heldere, paginagrote kleurenfoto’s
van verschillende soorten eekhoorns in hun natuurlijke omgeving. Op elke
dubbele bladzijde staat een eenvoudige tekst van zo'n drie zinnen, met
een of twee vetgedrukte woorden die achterin worden uitgelegd. Eén in
roze gedrukte zin kan door beginnende lezers nagenoeg zelfstandig worden
gelezen. Wel is de informatie voor kinderen uit groep 3 wat te summier.
Een boekje (een reeks) voor kind en begeleider samen, in diverse lees- en
vertelsituaties. Bevat een register en de rubriek 'Meer weten' met tips voor
boeken en websites. De oorspronkelijk Engelstalige uitgave (2016) is goed
vertaald. De aaibaarheidsfactor van deze uitgave is hoog. Vanaf ca. 4 t/m 6
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nu 15-delige serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 598.93
: 17 Dieren
:A
: € 14.00
: MN/
: 32 / 242

2018-22-4716

Borgert-Spaniol, Megan • Vos
Vos / Megan Borgert-Spaniol ; vertaling [uit het Engels]: Annemarie Bon ; eindredactie:
Pam Thierry. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24 pagina's : gekleurde
illustraties ; 24 cm. - (Baby-dieren). - Vertaling van: Baby foxes. - Bellwether Media
Inc., ©2016. - (Super cute!). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1269-8

De vos staat centraal in deze handzame, keurig vormgegeven uitgave in
de reeks 'Baby-dieren'*, een informatieve reeks voor kleuters en kinderen
in groep 3. Een vossenwelpje zou je wel willen aaien, maar het is toch een
wild dier. In drie hoofdstukjes wordt aandacht besteed aan de geboorte en
het opgroeien van jonge vosjes in een veilig hol met hun vader en moeder.
Op het laatst gaan de jongen zelf op jacht. De vrij globale informatie wordt
gepresenteerd als een beeldverhaal, met heldere, paginagrote kleurenfoto’s
van verschillende vossensoorten in hun natuurlijke omgeving. Aan die soorten
wordt verder geen aandacht besteed. Op elke dubbele bladzijde staat een
eenvoudige tekst van zo'n drie zinnen, met een of twee vetgedrukte woorden
die achterin worden uitgelegd. Eén in roze gedrukte zin kan door beginnende
lezers nagenoeg zelfstandig worden gelezen. Wel is de informatie voor
kinderen uit groep 3 wat te summier. Een boekje (een reeks) voor kind en
begeleider samen, in diverse lees- en vertelsituaties. Bevat een register en
de rubriek 'Meer weten' met tips voor boeken en websites. De oorspronkelijk
Engelstalige uitgave (2016) is goed vertaald. De aaibaarheidsfactor van deze
uitgave is hoog. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nu 15-delige serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 598.95
: 17 Dieren
:A
: € 14.00
: MN/
: 32 / 243
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Informatieve boeken
2018-22-4717

Borgert-Spaniol, Megan • Egel
Egel / Megan Borgert-Spaniol ; vertaling [uit het Engels]: Annemarie Bon ;
eindredactie: Pam Thierry. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24 pagina's :
gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Baby-dieren). - Vertaling van: Baby hedgehogs. Bellwether Media Inc., ©2016. - (Super cute!). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1270-4

De egel staat centraal in deze handzame, keurig vormgegeven uitgave in
de reeks 'Baby-dieren'*, een informatieve reeks voor kleuters en kinderen in
groep 3. Pasgeboren egeltjes hebben drie tot zes broertjes en zusjes. Ze zijn
dan doof, blind en kaal. In drie hoofdstukjes wordt aandacht besteed aan de
geboorte en het opgroeien van jonge egels in een veilig nest dat hun moeder
maakte. Waarom de egel zich soms oprolt tot een stekelbal komt ook aan
bod. De vrij globale informatie wordt gepresenteerd als een beeldverhaal,
met heldere, paginagrote kleurenfoto’s van verschillende soorten egels in hun
natuurlijke omgeving. Aan die soorten wordt verder geen aandacht besteed.
Op elke dubbele bladzijde staat een eenvoudige tekst van zo'n drie zinnen,
met een of twee vetgedrukte woorden die achterin worden uitgelegd. Eén in
roze gedrukte zin kan door beginnende lezers nagenoeg zelfstandig worden
gelezen. Wel is de informatie voor kinderen uit groep 3 wat te summier.
Een boekje (een reeks) voor kind en begeleider samen, in diverse lees- en
vertelsituaties. Bevat een register en de rubriek 'Meer weten' met tips voor
boeken en websites. De oorspronkelijk Engelstalige uitgave (2016) is goed
vertaald. De aaibaarheidsfactor van deze uitgave is hoog. Vanaf ca. 4 t/m 6
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit deze nu 15-delige serie.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 598.99
: 17 Dieren
:A
: € 14.00
: MN/
: 32 / 244

2018-09-3642

Könnecke, Ole • Wat een heerlijke sport!
Wat een heerlijke sport! / Ole Könnecke ; vertaling [uit het Duits]: J.H. Gever. - Eerste
druk. - Haarlem : Gottmer, 2018. - 52 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
32 cm. - Vertaling van: Sport ist herrlich. - München : Hanser Verlag, ©2017.
ISBN 978-90-257-6926-0

Veel sporten zijn heerlijk om te doen: voetbal in een team, kunstschaatsen
of skieën. En wat te denken van paardrijden? Je kunt springen, aan
paardenraces meedoen of aan dressuur of rodeo. Basketbal is vooral
weggelegd voor langere spelers, die makkelijk een bal in de basket
kunnen gooien. Atletiek heeft heel veel onderdelen, van hoogspringen
tot kogelslingeren en van speerwerpen tot hinkstapsprong. Dit grote
(prenten)boek staat vol met allerlei sporten, die door dieren worden
uitgevoerd. Op twee tegenover elkaar liggende pagina's wordt steeds in
korte teksten een sport belicht. De bijgaande tekeningen zijn in cartoonstijl
en vaak heel grappig. Bijvoorbeeld de giraf die aan polsstokhoogspringen
doet en meteen op zijn lange nek belandt. Of een 100 meter sprint, waarbij
de schildpad zowaar derde wordt. De zwemsport wordt belicht in de vorm
van een vissenkom, met daarin kikkers die op de rand van de kom een
ijsje eten. Grappig boek, het enige irritante eraan is, dat elke sport begint
met de aankondiging: Wat een heerlijke sport is... De in Zweden wonende
auteur is o.a. bekend van de verhalende Anton-serie. In 2004 verscheen
'Het grote boek van de hele wereld'*. Te gebruiken als kennismaking met
allerlei sporten, om kinderen in beweging te krijgen. Vanaf ca 4 t/m 6 jaar.
B. Handgraaf
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*2014-24-5346 (2014/50). Grote uitgave
(32 cm) met een overzicht van allerlei
sporten, vrij uniek in opzet.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 617.1
: 09 Sport en Spel
:A
: € 14.99
: J4/J3/
: 28 / 256
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Informatieve boeken
2018-05-1595

Gardeski, Christina Mia • Vogels
Vogels / Christina Mia Gardeski ; vertaling [uit het Engels]: Janne van der Leer ;
eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 29 cm. - (Vertel maar. Dier in huis!). - Vertaling
van: Pet birds. - Capstone Global Library Ltd., ©2017. - (Pet questions and answers). Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1218-6

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 634.62
: 17 Dieren
:A
: € 19.00
: 31 / 274

In de reeks ‘Dier in huis!’, onderdeel uitmakend van de overkoepelende serie
‘Vertel maar-boeken’, verscheen dit in oblong formaat uitgegeven boek over
vogels. Het is een eerste kennismaking, waarbij jonge kinderen antwoord
krijgen op vragen als: ‘Kun je een vogel iets leren?’ en ‘Waarom zingt een
vogel?’. Het vertel maar-element krijgt vorm door vertelwoorden die zijn
toegevoegd aan de teksten en waarin de voorlezer wordt uitgenodigd om
in eigen bewoordingen het verhaal te vertellen of aan te vullen. De tekst
staat op de linkerpagina in groot lettertype met zeer ruime interlinie. Op de
rechterpagina een duidelijke kleurenfoto van allerlei vogels die in kooien
worden gehouden. Achterin een woordenlijst, blokje meer weten (boeken
en websites) en een register. Afsluitend een kort kennistestje over vogels
bestaande uit twee vragen. De reeks bestaat inmiddels uit zes boeken, en
gaat over bekende huisdieren als konijnen, katten en honden. Naast het boek
is er ook online materiaal beschikbaar, zoals werkbladen en videofilmpjes.
Een logo op de tekstpagina geeft dat aan. De daarbij benodigde code staat
voor in het boek vermeld. Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. Redactie

2017-46-1752

De Bruyn, Sassafras • De jager en zijn hond
De jager en zijn hond : een wonderlijke reis door de wereld van Breugel / Sassafras De
Bruyn. - Tielt : Lannoo, [2018]. - 34 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
29 cm
ISBN 978-94-01-45016-4

Via een jager en zijn hond belanden we in de schilderijen van Pieter Bruegel
de Oude. In de volle werelden van de schilder is van alles te zien. Door
barsten en scheuren gaan de hond en de jager van schilderij naar schilderij.
Fraai prentenboek zonder tekst dat je meeneemt op een avontuurlijke tocht
langs de landschappen en taferelen van de oude meester. De prenten in
gemengde techniek (potlood, gouache, aquarel) zijn zacht van kleur en in de
geest van de schilder. Zijn eigenzinnige verbeelding, zijn spel met formaat en
wereldberoemde perspectivische landschappen inspireerden de illustrator tot
een kijkboek vol fantasie en soms een donker randje. De prenten refereren
sterk aan Bruegel, maar zijn niet identiek. Achterin een toelichting van de
illustrator en een verantwoording van een deel van de gebruikte schilderij
fragmenten. Mooie druk met halflinnen band. Bijzonder prentenboek dat
kinderen op een speelse manier kennis laat maken met de geschilderde
wereld van deze beroemde schilder. Vanaf ca. 6 jaar, met enige begeleiding
komt het prentenboek het meest tot zijn recht. Eva Kramer
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Tekstloos prentenboek.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Belgie͏̈ 737.2
: 21 Beeldende kunst
:A
: € 17.99
: 34 / 268
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
4-6 jaar Informatieve boeken
2018-25-1238

Heruitgave

Dematons, Charlotte • Nederland

Heruitgave uit 2015, niet eerder
aangeboden op a.i. Bijzonder rijk en
gelaagd tekstloos prentenboek over
Nederland. Ongewijzigde herdruk.

Nederland / Charlotte Dematons. - Vijfde druk. - Rotterdam : Lemniscaat, 2015. - 52
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 34 cm. - 1e druk: ©2012.
ISBN 978-90-477-0498-0

Charlotte Dematons, bekend van de bijzondere tekstloze prenten- en
zoekplatenboeken ‘Sinterklaas’ en ‘De gele ballon’, neemt je ook nu weer
mee op reis. Dit keer is het een reis over Nederland: je ziet o.a. grote steden,
de Waddeneilanden, Den Haag op Prinsjesdag, carnaval in Breda, Pasen
in Overijssel, Molendag en de bollenvelden. Met een ragfijn penseel zet
Dematons 28 keer Nederland in vogelperspectief neer. Ze brengt heel knap
de volledige canon in beeld, brengt heden en verleden letterlijk bij elkaar
en toont oerhollandse tradities. Daarnaast citeert ze beroemde schilders
en laat bekende kinderboekenhelden en kinderliedjes figureren. Met een
knipoog naar haar eigen werk komen ook de gele ballon en een Zwarte Piet
steeds terug. Ze speelt met locaties, maakt fraaie composities, alsof de
omgeving er altijd al zo uitzag. En elke prent heeft een heel eigen sfeer: de
schitterende herfstkleuren van het Nationale Park De Hoge Veluwe, vuurwerk
met oudejaarsavond dat van de pagina’s afspat of de desoriënterende mist
die voor een kettingbotsing op de snelweg zorgt. De gelaagdheid in de
prenten (canon, grapjes, beeldcitaten) maakt de (ongewijzigde her)uitgave
keer op keer zeer de moeite waard, voor jong en oud. Wat een prachtboek.
Vanaf ca. 4 t/m 8 jaar. Inger Bos

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 908.11
: 19 Nederland
:A
: € 24.50
: 33 / 251

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ Peru 991
: 18 Landen en Volken
:A
: € 14.95
: 31 / 284

2017-45-1140

Vanderheyden, Thai͏̈s • Polleke Supermolleke in Peru
Polleke Supermolleke in Peru / Thai͏̈s Vanderheyden. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm
ISBN 978-90-448-3233-4

Polleke Supermolleke is de beste graver van zijn familie; daarom gaat hij op
zoek naar sappige regenwormen voor het avondmaal. Al gravend (nog sneller
dan een raceauto) komt hij uit in Peru, waar Oscar de lama hem door het land
leidt. Ze gaan naar Machu Pichhu, de geheime stad van de Inca-indianen, met
een boot komen ze op de Uroseilanden, ze vieren het Peruaanse Paasfeest,
Semana Santa, reizen door de Colca Canyon, de woestijn van Huacachina en
het regenwoud van Tambopata. Met een mandje maïs, dat heel veel wordt
gegeten in Peru, reist Polleke terug naar huis. Stevig prentenboek op A4formaat, eerste deel in een nieuwe serie, waarin Polleke Supermolleke jonge
kijklezers meeneemt op zijn reis door de wereld. De avontuurlijke verhaallijn
wordt aangevuld met korte blokjes specifieke uitleg en informatie over Peru
– de (voor)lezer kan hier naar keuze, op eigen wijze gebruik van maken. De
prenten - in felle, vette kleuren geschilderd en realistisch met een knipoog
- laten Peru ‘op zijn kleurigst’ zien. Mooie uitgave die jonge wereldreizigers
uitnodigt en inspireert om ‘verder te graven dan hun neus lang is’ – want wat
is de wereld mooi! Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. Hannelore Rubie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar AVI-Start t/m M4
2018-17-2863

Heruitgave

Damen, Robbert • Haas wil kool

*zie a.i.'s deze week voor
heraanbiedingen van de overige vijf
delen uit de serie 'haas', uit 2015.

Haas wil kool / met illustraties van Robbert Damen ; auteurs: projectgroep Delubas
m.m.v. Tijl Rood ; redactie Anneriek van Heugten. - [Drunen] : Delubas, [2015]. - 27
pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Haas ; 1.2)
ISBN 978-90-5300-661-0

Haas heeft trek in kool, maar hij kan er niet bij, want het hek zit in de weg.
Op allerlei manieren probeert Haas bij de kool te komen, maar dat blijkt
erg moeilijk. Uiteindelijk helpt het lot, in de vorm van een rups, hem een
handje. Dit deel uit de Haas-serie (www.haasboeken.nl) is in stripvorm. De
gesproken/gedachte tekst staat in ballonnen, daarnaast zijn er blokjes tekst
in vijf hoofdstukken met titel. Deze tekst staat als blokje in de karikaturale
striptekeningen. Deze zijn in natuurlijke kleuren met aangeklede dieren. Er
staan nog extra kaders in de tekeningen voor meer verhaal, dit zorgt voor een
vrij drukke lay-out. Eenvoudig woordgebruik met basale leestekens, AVI-Start.
Op het voor- en achterplat is 'het land van Haas' afgebeeld. Achter in het
boek staat informatie over de andere boeken uit de serie 'Haas'*. De grappige
belevenissen van Haas zijn na enkele weken leesonderwijs zelfstandig te
lezen voor kinderen vanaf ca. 6 jaar. A.H. Prade-Bijl

Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs
: € 11.95
Volgnummer
: 25 / 182

2018-17-2864

Heruitgave

Damen, Robbert • Wat eet ik nou?

*zie a.i.'s deze week voor
heraanbiedingen van de overige vijf
delen uit de serie 'haas', uit 2015.

Wat eet ik nou? / met illustraties van Robbert Damen ; auteurs: projectgroep Delubas
m.m.v. Tais Teng ; redactie: Anneriek van Heugten. - [Drunen] : Delubas, [2015]. - 27
pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Haas ; 1.3)
ISBN 978-90-5300-662-7

Haas heeft een grote biet die hij wil delen met zijn zus, maar zij haalt haar
vrienden erbij en hap slik weg is de biet. Geholpen door zijn dierenvrienden
gaat haas op zoek naar eten. Als dat mislukt, geeft haas het op. Maar
dan komt zijn zus met een verrassing. Deel uit de zesdelige eerste
leesboekjesserie over haas. Dit boekje is geschreven op AVI-Start. Gedrukt
in een groot schreefloos lettertype. Opvallend aan deze serie is de speelse
opmaak in stripvorm. De paginagrote gekleurde cartoonachtige illustraties
bevatten kleine tekstblokken met de verhaallijn, tekstballonnen en
omkaderde kleinere illustraties. Voor- en achterin staat een plattegrond van
de omgeving waarin haas woont. Vrolijk ogend omslag. Bevat een uitgebreid
serie-overzicht. Mooi verzorgde uitgave in de serie 'Haas'*. Een speels,
luchtig en humoristische AVI-strip voor beginnende lezers. Vanaf ca. 6 jaar.
Monique Luijben
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Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs
: € 11.95
Volgnummer
: 25 / 186
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar AVI-Start t/m M4
2018-09-3785

Lammers, Pim • Een tent vol lol
Een tent vol lol / Pim Lammers ; met tekeningen van Esther Leeuwrik. - 1e druk. Tilburg : Zwijsen, 2018. - 46 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees en weet)
ISBN 978-90-487-3392-7

Blader, kijk en lees door dit vierkante leesboek, deeltje uit de ‘Lees en weet’reeks: een schatkist vol informatie over het circus. Maak kennis met de
baas van het circus, de artiesten hoog in de nok, met een bal of met vuur,
ontmoet de nar, de dieren in het circus én de muzikanten! Steeds op een
andere manier: in woord en beeld, met een foto of tekening, een informatief
tekstblok, een stappenplan, zoekvraag, som of een dialoog-lees-tekst. En
dan ook nog op ‘je eigen leesniveau’ – want dat groeit al lezend met de
lezer mee. Van AVI-Start, naar M3 en E3 – van woordlezen naar zinlezen, van
klankzuivere woorden tot woorden met meerdere lettergrepen, spellingsregels
en interpunctie. Met ruimte voor de tegens van dieren in het circus en wat
te doen als je later ook in de tent wilt staan. Rijke uitgave die uitnodigt tot
kijken en lezen (steeds weer) en leerkracht/begeleider alle kansen biedt het
gelezene betekenisvol te verbinden met andere activiteiten of lessen. Andere
thema’s uit de reeks: o.a. afval, wonen, helden, pretpark en dieren*. Vanaf ca.
6 jaar. Hannelore Rubie

*zie a.i.'s deze week voor het deel over
dieren: 'de opa van de opa van je vis'.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: E-S
: € 10.00
: J1/J2/
: 33 / 212

2018-09-3784

Slegers, Marlies • De opa van de opa van je vis
De opa van de opa van je vis / Marlies Slegers ; met tekeningen van Hugo van Look ;
foto's: Shutterstock. - Eerste druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 46 pagina's : gekleurde
illustraties ; 21 cm. - (Lees en weet)
ISBN 978-90-487-3390-3

In de informatieve serie 'Lees en weet'* worden drie AVI-niveaus gehanteerd.
In dit deeltje over dieren gaat het om de laagste niveaus: AVI-Start, M3 en E3.
Hoewel er veel kinderboeken over dieren zijn, bevat dit boek daadwerkelijk
nieuwe weetjes voor kinderen, bijvoorbeeld over de herkomst en evolutie van
diersoorten of over de lichaamstaal van een hond. In het eerste gedeelte zijn
de teksten erg cryptisch door het lage AVI-niveau. Als de lezer dan nog niet
weet wat er beschreven wordt, bijvoorbeeld de evolutie van aap tot mens,
kan de tekst verwarrend zijn. Gelukkig bieden de foto’s en speelse illustraties
een helpende hand bij het ontcijferen van de betekenis. Er staan ook raadsels
in, waarbij de lezer bijvoorbeeld de juiste afbeelding bij de tekst moet zoeken.
Het boek is daarom interactief van aard. Een leuke serie voor beginnende
lezers, vanaf ca. 6 jaar. J.R.S. de Leest
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*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
in de serie 'Lees en weet' op de laagste
AVI-niveaus.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: di
: E-S
: € 10.00
: J1/J2/
: 33 / 226
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar AVI-Start t/m M4
2018-17-2867

Heruitgave

Damen, Robbert • Van wie is dat ei?

*zie a.i.'s deze week voor
heraanbiedingen van de overige vijf
delen uit de serie 'haas', uit 2015.

Van wie is dat ei? / met illustraties van Robbert Damen ; auteurs: projectgroep Delubas
m.m.v. Dorette Zwaans ; redactie: Anneriek van Heugten. - [Drunen] : Delubas, [2015].
- 27 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Haas ; 1.6)
ISBN 978-90-5300-665-8

Er ligt een ei in de wei. Haas moet er op passen, maar dat wil hij niet. Hij laat
allerlei dieren kijken of het ei van hen is. Dan komt het ei uit. Het kuiken ziet
haas als papa. Gelukkig wordt de mama gevonden. De schreefloze tekst in
eenlettergrepige woorden staat in blokjes en tekstballonnen, AVI-M3. De tekst
wordt aangevuld met gekleurde cartoonachtige humoristische tekeningen.
Het maakt het geheel tot een vrolijk, stripachtig en daarmee aantrekkelijk
boek voor de doelgroep. Op de schutbladen staat 'het land van haas' in
vogelperspectief met benoemende woordjes. Deel uit de beginnende lezers
serie 'Haas'*. Voorzien van een uitgebreid serie overzicht. Zelfstandig te lezen
door beginnende lezers vanaf ca. 6 jaar. Marianne Schoonen

Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs
: € 11.95
Volgnummer
: 25 / 185

2018-23-5233

Maar, Paul • Een zus voor Tes
Een zus voor Tes / Paul Maar, Manuela Olten ; Nederlandse vertaling [uit het Duits]:
Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe, 2018. 42 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes. Ankertjes : starten met lezen).
- Vertaling van: Neles kleine Schwester. - München : Tulipan Verlag GmbH, ©2015. Colofon vermeldt: auteur: Paul Maar, illustraties: Manuela Olten. - Tekst opgemaakt in
een dyslexie lettertype.
ISBN 978-94-635-2131-4

Zie a.i.'s deze week voor het boek met
meelees-cd of meeluistercode.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs
: € 13.75
Volgnummer
: 31 / 234

Het is feest op school en Tes mag op haar fluit spelen. Gelukkig is Anne er
ook, want Tes vindt het best spannend. Oma zit in de zaal, maar waar zijn pap
en mam? Is mam te moe omdat de baby bijna komt? Tes speelt heel goed,
maar aan het eind van het feest moet ze meteen met oma mee naar huis,
want haar zusje is geboren. Iedereen kijkt naar baby Lien en niemand vraagt
naar het feest en dat vindt Tes niet leuk. Deel uit de serie 'Starten met lezen'.
De sfeervolle paginagrote karikaturale illustraties in warme tinten acrylverf
geven de emoties van de personen (met verhoudingsgewijs grote hoofden
en sprekende ogen) en de sfeer goed weer. De illustraties hebben weinig
diepte. Ze sluiten goed aan bij de beknopte eenvoudige tekst in korte zinnen
en grote letter. Ruime bladspiegel, verzorgde uitgave. Aantrekkelijk en vlot
leesboekje dat startende lezers vanaf ca. 6 jaar (AVI-M3) aan zal spreken.
Carla Paijmans
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar AVI-Start t/m M4
2017-47-3270

Oranje, Corien • Val niet van dat vlot!
Val niet van dat vlot! / Corien Oranje ; met tekeningen van Marja Meijer. - Heerenveen :
Columbus, [2018]. - 37 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm
ISBN 978-90-854337-0-5

Ook in het twaalfde boek* over juf Fiep en haar groep 3 zijn de kinderen
slimmer dan hun volwassen juf, die nogal eens leuke, leerzame maar
onverantwoorde plannen heeft. Dat de reeks 'thrillers' heet, dekt de lading
niet helemaal. Het verhaal is wel spannend, maar vooral kolderiek. De klas
gaat de berg op naar een stromende beek om daar een vlot te bouwen en te
varen. Ze zien een wolf en een hert, maar raken een rots en het vlot breekt.
Juf belandt nog net in een boom voor de waterval. Heel handig dat er net
een jongen te gast is in de klas die kan koorddansen. Zal hij de juf kunnen
redden? Er is sprake van goede karaktertekening en leuke uitspraken die
waardering voor elkaars kunnen benadrukken. Een overzichtelijke bladspiegel
met tekst zonder hoofdletters en met soms een speelse belettering, ook
op het aantrekkelijk gekleurde omslag. Deze keer is er wat omlijsting door
tekeningetjes op de schutbladen, tips voor het bouwen van een vlot en
achterin een praatje over hoe de gerenommeerde schrijfster op het idee
kwam voor dit avontuur. Grappig verhaal met eenlettergrepige woorden, AVIM3, en veel plaatjes. Vanaf ca. 6 jaar. Ellie de Ridder

*'Kom van dat dak, juf!' (deel 11),
2016-46-3342 (2017/21).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

2018-17-2495

Heruitgave

Vendel, Edward van de • Pup en Kit

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

Pup en Kit / Edward van de Vendel, Floor de Goede. - Wielsbeke : De Eenhoorn,
[2018]. - 102 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Tekst Edward van de Vendel,
illustraties Floor de Goede. - Oorspronkelijke uitgave met illustraties van Geert
Vervaeke: ©2002.
ISBN 978-94-629-1322-6

: av
: E-M3
: € 7.95
: 25 / 208

: di
: E-M3
: € 13.95
: 33 / 232

Hondje Pup en katje Kit komen samen in huis bij Baas. Ze slapen samen
in een mand, zijn soms boos op elkaar, maar vinden elkaar ook lief. Pup
wil tijdens een boottochtje graag zwemmen, Kit niet. Samen beleven ze
nog meer avonturen. Nieuwe editie van een bundel uit 2002 met twintig
korte verhalen over Pup en Kit van Edward van de Vendel; dit keer zijn de
illustraties van Floor de Goede. Dit duo maakte eerder stripgedichten en de
boeken over Sofie. De korte verhalen zijn op AVI-M3. De tekst bestaat uit
korte zinnen van enkel eenlettergrepige woorden. Situaties krijgen nadruk
door herhalingen (‘en weg zijn ze. weg weg weg weg weg!’) en dat geldt ook
voor emoties (‘kit doet: blaas blaas blaas.’). Soms is een verhaal lekker vies
(haarballen van Kit), soms vertederend (avontuur op het ijs en de warme
jas). Voor sommige verhalen is al meer kennis/leeservaring nodig (losse
boombladeren, losse ledematen). De illustraties zijn fris, expressief en zitten
vol beweging. Pup en Kit krijgen alle ruimte en aandacht, doordat zij vaak
de enige figuren in kleur zijn en ook doordat van Baas alleen zijn benen te
zien zijn. Grappige, warme verhalen waarin vriendschap tussen twee jonge
huisdieren centraal staat. Voor eerste lezers vanaf ca. 6 jaar. Inger Bos
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar AVI-Start t/m M4
2018-02-0221

Wille, Riet • Op zoek in een boek
Op zoek in een boek / Riet Wille, Marjolein Pottie. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2018].
- 24 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Tekst Riet Wille,
illustraties Marjolein Pottie.
ISBN 978-94-629-1303-5

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
: E-M3
: € 14.50
: 23 / 219

In een klas van achttien kinderen zitten kinderen van veel verschillende
culturen en op elke spread zijn de kinderen allemaal terug te vinden. Op elke
spread staat een korte tekst op AVI-M3, met aan de linker- en rechterkant een
lijst van eenlettergrepige woorden. Onder aan de spread staan in eenvoudige
woorden of beelden zoekopdrachten. Zo gaat de tekst (op rijm) bijvoorbeeld
over de eerste schooldag van miel. Steeds is een ander kind aan het woord.
De teksten zijn aangepast aan het leesniveau, maar zijn daardoor niet
echt heel bijzonder en komen soms gekunsteld over. Er wordt in de teksten
soms ook gespeeld met taal, door bijvoorbeeld de letter aan het slot van
een woord te veranderen, waardoor een andere woord ontstaat. Door de
zoekopdrachten wordt de visuele ontwikkeling van kinderen getraind. Niet alle
zoekopdrachten zijn even duidelijk. Aan het slot nog een spread om op basis
van de combinatie van tekst en beeld de naam van de kinderen te zoeken en
een spread met ‘Wat is wat?’. Een aardig zoekboek, met duidelijke illustraties,
dat vooral didactisch van aard is. Vanaf ca. 6 jaar. Toin Duijx

2018-17-2496

Drie • De drie biggetjes
De drie biggetjes / met prenten van Mariachiara Di Giorgio. - Wielsbeke : De Eenhoorn,
[2018]. - 30 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Er was
eens ... : sprookjes voor prille lezers). - Vertaling van: Tre porcellini. - Novara : De
Agostini Libri S.p.a, ©2016. - (Io leggo da solo). - Tekst vrij naar Joseph Jacobs. Vertaald uit het Italiaans.
ISBN 978-94-629-1324-0

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

: sk
: E-E3
: € 8.95
: 32 / 202

De drie biggetjes gaan op stap. 'Pas op voor de wolf', waarschuwt moeder,
'anders eet hij jullie op'. Het eerste biggetje bouwt een huis van stro, het
tweede een huis van hout en het derde biggetje bouwt een huis van steen.
Alleen het laatste huis is bestand tegen een aanval van de wolf. Gelukkig
weten ook de andere twee biggetjes dat huis veilig te bereiken. Eerste
leesboekje voor eind groep drie. Zeer vereenvoudigde bewerking van
het oorspronkelijke sprookje waarin de eerste twee biggetjes wel worden
opgegeten, iets wat in deze uitgave niet gebeurt. Moraal van het verhaal: wie
lui is loopt meer gevaar dan een ijverig iemand. Deeltje uit de serie 'Er was
eens... sprookjes voor de prille lezers'*. Geiilustreerd met aardige, een beetje
ouderwets aandoende, afbeeldingen in zachte kleuren die genoeg details
bevatten om de tekst aan te vullen. Duidelijk lettertype in zwart en soms
iets groter in rood. Aardig verhaal, al blijft het jammer dat bewerkingen van
sprookjes de oorspronkelijk uitgave meestal geen goed doen. Vanaf ca. 6,5
jaar. Edda Rekers-Hazelhoff
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar AVI-Start t/m M4
2018-23-5227

Likar, Gudrun • Floortje is niet bang
Floortje is niet bang / Gudrun Likar ; illustraties Sabine Büchner ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. Arnhem : Bontekoe, 2018. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes.
Ankertjes : starten met lezen). - Vertaling van: Prinzessin Fibi und der Drache. München : Tulipan Verlag GmbH, ©2009.
ISBN 978-94-635-2129-1

Zie a.i.'s deze week voor het boek
met meelees-cd of meeluistercode.
*2015-11-1149 (2015/21).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: E-E3
: € 13.75
: 31 / 230

Prinses Floortje houdt van klussen en haat het om altijd roze te moeten
dragen en een kroontje waardoor ze rechtop loopt. Als er een draak opduikt
die het vee opeet en een spoor van vernielingen achterlaat, gaat ze er met
haar kluskist op af. Niet om hem te verslaan zoals de drakendoders vergeefs
probeerden, maar om te vragen waarom hij toch zo boos is. Leesboekje
voor jonge kinderen uit de reeks 'Starten met lezen', met een stevig,
stoer oranje omslag. De originele illustraties zijn humoristisch. Wel aardig,
wat naïef verhaaltje met duidelijke tekst in ruime fladderzetsel. Zonder
hoofdstukindeling op een witte achtergrond gedrukt, met veel grappige
tekeningen voor eerste lezertjes op AVI-E3. Vereenvoudigde versie van
'Prinses Floortje en de draak'*. Vanaf ca. 6,5 jaar. Redactie

2017-44-0365

Kruis, Andrea • Mis!
Mis! / Fred Diks & Andrea Kruis. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2018]. - 25
pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm. - (Sam schiet). - Verhaal: Fred Diks, tekst en
illustraties: Andrea Kruis.
ISBN 978-90-206-4879-9

Sam en Noor voetballen buiten met Roel. Die schiet vaak mis! Eerst komt
de bal tegen het hoofd van Noor en daarna schiet Roel de bal door het wcraampje van zijn huis. Roel mag op voetballes – net als Sam en Noor gaat
hij bij DOS, de voetbalclub. Maar ook hier lukt het niet meteen. Trainer Pim
gaat door een bal van Roel onderuit, het raam van de kantine sneuvelt
en Roel schiet in eigen doel! Bij de wedstrijd tegen BOD heeft trainer Pim
een oplossing: Roel gaat op doel en… DOS wint! In deze voetbalstrip voor
beginnende lezers gaat leren lezen en leesplezier hand in hand. In een (vrij)
vast format van vijf tot zes vakken per pagina staan tekening en tekst steeds
bij elkaar. De verhaallijn zit vol grapjes; de tekst (AVI-E3) is weergegeven
in vaste vorm: dialogen in tekstwolk, overige verbindende tekst niet. De
realistische tekeningen ondersteunen de tekst en ‘gidsen’ de beginnende
lezer door het verhaal. Tweede deel in de serie ‘Sam schiet’*. Aanrader voor
beginnende lezers die van voetbal en stripverhalen houden! Vanaf ca. 6,5
jaar. Hannelore Rubie
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*'Raak!' (deel 1), 2017-25-2496
(2018/2).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sr
: E-E3
: € 9.99
: J1/J2/EX/
: 27 / 228
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar AVI-Start t/m M4
2018-17-2497

Roodkapje • Roodkapje
Roodkapje / met prenten van Silvia Provantini. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2018]. - 33
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Er was eens ... : sprookjes
voor prille lezers). - Vertaling van: Cappuccetto Rosso. - Novara : De Agostini Libri
S.p.a, ©2016. - (Io leggo da solo). - Tekst vrij naar de gebroeders Grimm. - Gebroeders
Grimm zijn Jacob en Wilhelm Grimm. - Vertaald uit het Italiaans.
ISBN 978-94-629-1325-7

*zie a.i.'s deze week voor 'De drie
biggetjes'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: E-E3
: € 8.95
: 32 / 224

Roodkapje is op weg naar oma, als ze in het bos de wolf ontmoet. Hij brengt
haar op het idee om bloemen voor oma te plukken. De wolf gaat naar oma's
huisje en slokt oma en later ook Roodkapje op. Gelukkig komt er een jager
langs die de dames redt. Hervertelling van het klassieke sprookje, met
een kindvriendelijk einde. Geschreven in eenvoudige taal (op AVI-E3) met
korte zinnen. Gedrukt in een groot lettertype. Speelse opmaak: de kleine
tekstblokken van circa vier regels bevatten af en toe zinnen in een rode
kleur. Het woord 'Roodkapje' is in de tekst vervangen door een kleine ronde
illustratie van het meisje. De nadruk in dit boekje ligt op de vele gekleurde,
sfeervolle aquarellen. De wolf is nogal agressief afgebeeld. Deeltje uit de nu
zesdelige serie 'Er was eens... : sprookjes voor prille lezers'*. Vanaf ca. 6,5
jaar. Monique Luijben

2018-10-4086

Hollander, Vivian den • Kaat en Ko op zoek naar de schat
Kaat en Ko op zoek naar de schat / Vivian den Hollander ; met illustraties van Saskia
Halfmouw. - Houten : Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 78 pagina's : gekleurde
illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-00-36013-0

*2016-45-2206 (2017/15).
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: E-M4
: € 11.99
: J1/J2/EX/
: 29 / 210

Kaat droomt ervan een stoere piraat te zijn, net als haar opa. Met vader Gijs
en hondje Ko woont zij aan zee. Vandaag geeft Kaat een feestje voor haar
verjaardag en Bink, Siem en Liv zijn van de partij. Zij trekken piratenkleren
aan en kiezen een piratennaam. Het wordt echt spannend als vader Gijs
hen een oude schatkaart geeft en ze samen de schat gaan zoeken. Verzorgd
derde deel* van de levendige serie over Kaat en hondje Ko. De tekst verdeeld in hoofdstukken - is gedrukt op glad, hagelwit papier, in schreefloze
letters met brede marges, een ruime interlinie en veel witregels. Elke
zin (variërend van drie tot tien woorden) begint op een nieuwe regel. Er
worden hoofdletters en leestekens gebruikt. Niet alle moeilijke woorden zijn
verdeeld in lettergrepen: één-oog, cho-co-la en blind-doek bijvoorbeeld wel
en zwartbaard, kapitein en knipoog niet. Langere woorden zijn uit elkaar
gehaald: kanon kogel, konijnen hol. De vrolijke illustraties in kleur stralen
dezelfde levendigheid uit als de tekst. Hondje Ko voegt een grappige noot toe.
Een vlot, prikkelend verhaal op AVI-M4. Vanaf ca. 7 jaar. S.E. van Zonneveld
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar AVI-Start t/m M4
2018-02-0247

Nilsson, Mia • Hugo zet de boel op stelten
Hugo zet de boel op stelten / Mia Nilsson ; vertaling [uit het Zweeds]: Lore Aertsen ;
bewerking: Aag Vernelen. - Wielsbeke : De Eenhoorn, [2018]. - 36 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: Hugo : vilken cirkus! Stockholm : Bonnier Carlsen Bokförlag, ©2014.
ISBN 978-94-629-1309-7

Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs
: € 13.95
Volgnummer
: 29 / 226

Hugo (een krokodil zonder onderlip) verveelt zich. Vroeger was hij bij het
circus en was hij een echte ster. Wat als hij met de dieren van het bos zou
gaan optreden? Alle dieren willen meedoen aan het spektakel en schrijven
op welke act ze willen doen. Als Kleine Beer net als Hugo wil koorddansen,
moet Hugo hem teleurstellen. Op de grote dag blijkt Hugo een zeer been
te hebben… Geestig en fris verhaal voor beginnende lezers over saaiheid,
circus en vriendschap. De tekst in korte zinnen staat in duidelijk lettertype
zonder schreef in en naast de prenten over de bladspiegel verspreid. Voor
dialogen en uitroepen worden andere lettertypes gebruikt. De digitale prenten
van de Zweedse illustrator/auteur zijn eenvoudig en toch rijk in details. De
dieren zijn uit proportie, expressief en humoristisch wat het boek een speelse
sfeer geeft. Elke dubbele pagina is anders van opzet: soms met kleine scènes
zoals in een stripverhaal, soms een paginavullende illustratie of volle pagina’s
waarop veel te ontdekken valt. Vrolijk beeldboek voor beginnende lezers over
vriendschap en spektakel. AVI-M4. Vanaf ca. 7 jaar. Eva Kramer
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Zelf lezen
2017-45-0908

Borghuis, Sunna • Dikke Vik en Vieze Lies zoeken het uit
Dikke Vik en Vieze Lies zoeken het uit / Sunna Borghuis ; met illustraties van Eva van
Aalst. - Eerste druk. - Haarlem : Gottmer, 2018. - 96 pagina's : gekleurde illustraties ;
243 cm. - (Dikke Vik en Vieze Lies ; 2)
ISBN 978-90-257-6839-3

Het tweede deel* over Vik, die vanuit Amsterdam samen met zijn vader is
verhuisd, en Lies die bij hem in de klas zit. Ze zijn nu dikke vrienden en gaan
op zoek naar Viks moeder in Amsterdam, omdat hij heimwee heeft naar haar,
de stad en zijn vriend(in). De verwarring over de beste vriend(in) is daarin
een grappig detail. Dit deel is onafhankelijk van het vorige te lezen. Het is
vlot leesbaar en geschreven in de ik-vorm, vanuit het perspectief van Lies.
De school, hun relatie en Amsterdam worden op een leuke en humoristische
manier beschreven. Ook de heimwee van Vik en de hoop van Lies dat zij
zijn beste vriendin is, zijn goed mee te beleven en te voelen. De zestien
genummerde hoofdstukken zijn kort en overzichtelijk. Ze hebben allemaal een
gezichtje in het woord hoofdstuk met een uitdrukking die bij dat hoofdstuk
past. Het boek bevat veel grappige, cartoonachtige tekeningen in kleur die
een mooie aanvulling bij het verhaal zijn. Ze zijn kleurrijk, in een moderne stijl
en bevatten veel details en humor. Vanaf ca. 8 jaar. Felix Meijer

*'Dikke Vik en Vieze Lies worden
vrienden' (deel 1), 2017-09-5085
(2017/31). MLP.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:A
: € 13.99
: J1/J2/EX/
: 24 / 185

2017-44-0367

Boehme, Julia • Toffie en de oude schatkaart
Toffie en de oude schatkaart / Julia Boehme ; illustraties: Julia Ginsbach ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits]: Merel Leene. - [1e druk]. - Alkmaar : Kluitman, [2018]. 74 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Toffie). - Vertaling van: Tafiti und Urur-ur-ur-ur-uropapas Goldschatz. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, ©2014. - ISBN
978-90-206-7357-9 niet in boek.
ISBN 978-90-206-7357-9

*'Toffie en de kleine olifant' (deel 3),
2016-47-4497 (2017/15).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
: A-E4
: € 9.99
: 34 / 201

Vierde boekje* over Toffie het stokstaartje en zijn beste vriend Kwast (zwijn).
Opa gedenkt de dag dat zijn over-over-over-over-opa in het hol ging wonen.
Bij het recht hangen van zijn portret valt er iets op de grond: een brief met
schatkaart. Toffies voorvader nam goud mee. Omdat dat veel te gevaarlijk
was, smolt hij het om naar een heel gewoon ding en verfde het groen. Toffie
en Kwast gaan meteen op zoek. Tijdens de zoektocht beleven ze van alles,
ook met hun vijanden meneer Gogo en koning Kofi. Uit het Duits vertaald
verhaal. De tekst is gedrukt in duidelijke letters met ruime regelafstand.
De zinnen lopen door naar de volgende regel. Op iedere spread staan
meerdere aantrekkelijke, kleurrijke illustraties. Op het schutblad voorin een
grotschildering van de familie Stokstaart en achterin een doolhof. Het verhaal
sluit goed aan bij lezers die van dieren en avontuur houden. AVI-E4. Vanaf ca.
7,5 jaar. Isabelle de Ridder
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Zelf lezen
2018-10-4082

Boter, Iris • De DierenRidders
De DierenRidders : vijf keer in actie! / Iris Boter ; met illustraties van Mark Janssen. [Houten] : Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 309 pagina's : zwart-wit illustraties ;
23 cm. - Bevat: Hero, de superheldenhulphond ; Een pony op driehoog ; De hond
van nummer 13 ; De papegaai in de kast ; Een kans voor een kat. - Oorspronkelijk
verschenen in: 2015, 2015, 2016, 2016, 2017. - (De DierenRidders ; 1 t/m 5).
ISBN 978-90-00-35942-4

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
:A
: € 15.00
: 31 / 213

Bundeling van de vijf eerder los verschenen boeken over De DierenRidders.
Nora en haar vrienden Pieter, Tijn, Amy en Zoë vormen samen de club De
DierenRidders. Ze komen maar liefst vijf keer in actie. Ze gaan op zoek naar
de weggelopen hulphond van de gehandicapte Victor. Ze helpen een pony,
die zo lang bij Nora op de flat moet wonen. Dat zorgt voor hilarische situaties.
Ze redden een hond die door zijn baasje geschopt wordt. maar waarom doet
hij dat eigenlijk? Als de oma van Amy naar een woonzorgcentrum moet, mag
haar papegaai niet mee. De DierenRidders bedenken een plan. En ze helpen
klasgenoot Koen. Na de scheiding van zijn ouders moet zijn kat naar het
asiel, omdat ze hem niet meer kunnen betalen. De schrijfster heeft heerlijke
dierenavonturen neergezet vol humoristische situaties en oplossingen. De
schrijfstijl is vlot en de verhalen lopen als een trein. De grappige zwartwitillustraties ondersteunen de verhalen en versterken de humoristische
elementen. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Redactie

2018-23-5133

Heruitgave

Brink, Annemarie van den • Amigos!

Kerntitel Kinderboekenweek 2018.

Amigos! / Annemarie van den Brink ; illustraties: Harmen van Straaten ; plattegrond:
Saskia Halfmouw. - Tweede druk. - Haarlem : Uitgeverij Holland, juni 2018. - 126
pagina's : zwart-wit illustraties, plattegrond ; 22 cm. - 1e druk: 2010.
ISBN 978-90-251-1115-1

Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 28 / 191

Tijn (8) verlangt naar een vriendje om mee te spelen. Als de Spaanse jongen
Manoe tegenover hem komt wonen, zijn ze al gauw de beste maatjes. Maar
dan krijgt Manoe heimwee en wordt ziek. Zal Tijn zijn vriendje kwijtraken? Vlot
en prettig te lezen verhaal, waarin vriendschap centraal staat. Geschreven
vanuit het perspectief van Tijn, een jongen met wensen, gedachten en
twijfels die zeer herkenbaar zijn voor de doelgroep. Alle hoofdfiguren worden
duidelijk neergezet met hun sterke en zwakkere punten. Het verhaal is goed
opgebouwd rond verschillende vriendschappen die in het begin afzonderlijk
verlopen, maar uiteindelijk samenkomen en elkaar aanvullen. Er zijn 35
korte hoofdstukken met titel. Verzorgd taalgebruik en ruime woordkeuze.
De eenvoudige, rake zwart-witschetsen passen goed bij de natuurlijke,
levendige manier van schrijven. Rustige bladspiegel met brede marges. Met
inhoudsopgave voorin en plattegrond van de buurt waar Tijn woont op de
schutbladen voor- en achterin. De auteur schreef veel verhalen voor taal- en
leesmethoden. Vanaf ca. 7 jaar. S.E. van Zonneveld
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Zelf lezen
2017-46-1722

Hollander, Vivian den • Meiden willen winnen
Meiden willen winnen / Vivian den Hollander ; met illustraties van Saskia Halfmouw. Houten : Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 30 pagina's : gekleurde illustraties ; 24
cm. - (Voetbalsterren)
ISBN 978-90-00-36011-6

Het voetbalteam van Kim en de zeven andere meiden werkt er hard aan
om een toernooi te winnen. Een van de speelsters is haar schoen vergeten
en leent een paar van een van de jongens. Deze zijn veel te groot en al
snel vliegt de schoen door de lucht. Na afloop van de eerste helft volgt een
evaluatie en worden tips ter verbetering gegeven. Tijdens het toernooi gaat
alles voorspoedig en hond Guus zorgt voor hilariteit door het veld op te
rennen. Vlot leesbaar verhaal over meidenvoetbal, dat steeds meer aan
populariteit wint. De bladspiegel is royaal. De zinnen zijn kort en de grote
hoeveelheid illustraties maken het een aantrekkelijke uitgave. De grappige
tekeningen staan op elke pagina en vullen de tekst goed aan. Ook meisjes
die niet van voetballen houden, zullen dit verhaal waarderen. Tweede deel
van de serie 'Voetbalsterren'*, geschreven op AVI-E4. Vanaf ca. 7,5 jaar.
Margriet Obers

*'Meiden aan de bal' (deel 1),
2016-45-2203 (2017/26).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sr
: A-E4
: € 7.99
: J1/J2/EX/
: 24 / 206

2017-44-0263

Jetten, Gertrud • De snelle pony
De snelle pony / Gertrud Jetten ; tekeningen: Ina Hallemans. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2018]. - 95 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Manege de
Zonnehoeve)
ISBN 978-90-206-6296-2

Kareltje woont als gezelschapspony op een renstal tussen de renpaarden. Wat
zou hij zelf graag willen rennen! Als hij op een dag moet vluchten voor een
van de grote paarden, ziet baas Jan - die erg ziek is - hoe snel Kareltje is. Hij
schrijft hem in voor een ponyrace. Zou Kareltje kans maken op een prijs? En,
wat gebeurt er met hem als baas Jan overlijdt en alle dieren verkocht moeten
worden? Leuk, aandoenlijk leesboek met een kleurig omslag en een leeslint
met bedel in de vorm van een pony. Het verhaal zal erg in de smaak vallen
bij jonge paarden- en ponyliefhebbers. Het leest makkelijk weg en is verdeeld
in negen hoofdstukken. De tekst wordt met regelmaat ondersteund door
vriendelijke, vrolijk gekleurde illustraties, die wisselend zijn van formaat. Het
verhaal - waarin dieren kunnen praten en denken als mensen - is geschreven
in de verleden tijd. Net als de andere tien delen uit de serie 'Manege de
Zonnehoeve'* is de uitgave zeer geschikt voor zowel thuis als op school.
Vanaf ca. 7 jaar. S. Mulders
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*'De superpony', 2016-47-4635
(2017/17).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: pp
:A
: € 9.99
: J1/
: 27 / 222
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2018-12-5659

Scholten, Barbara • De woonbootbende
De woonbootbende / Barbara Scholten ; met tekeningen van Iris Boter. - Amsterdam :
Uitgeverij Ploegsma, [2018]. - 136 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-216-7869-6

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: vh
:A
: € 12.99
: J1/EX/
: 33 / 222

Roef (ik-figuur) zit in groep 5 en woont op een woonboot in de stad. Als
hij samen met zijn beste vriendin Arie (afkorting van Ariane) en grote zus
Wies op de waterfiets gaat ‘spioneren’ bij het clubhuis van een motorbende
in de buurt, komen ze op het idee om zelf ook een bende te beginnen.
Maar dan wel een leuke natuurlijk. In twaalf hoofdstukken en evenveel
afgeronde verhaaltjes beleeft de lezer de bescheiden avonturen en
alledaagse gebeurtenissen mee van deze gezellige kinderclub in een kleine,
overzichtelijke wereld aan de Trekvaart. Het zijn allemaal eenvoudige,
luchtige, aantrekkelijke en vlot leesbare verhaaltjes met ruim voldoende
dialogen. De inhoud is soms wel wat clichématig, zoals de kletsende
theetante in bloemetjesjurk die een kleffe zoen uitdeelt aan Roef. Maar
gelukkig is de voortrazende digitale wereld met computers en smartphones
hier prettig afwezig. Op zichzelf weinig om het lijf hebbende verhaaltjes, die
wel veel vrolijkheid, gezelligheid en onbekommerdheid uitstralen. En dat is
ook wat waard. De auteur is bekend van haar series over meidenhockey en
-voetbal. Dit eerste boek van haar dat niet over sport gaat, is een feelgoodverhalenbundel voor de middenbouwgroepen van de basisschool. Vanaf ca. 7
jaar. Silvester van der Pol

2017-46-1717

Schotveld, Janneke • Botje & Co
Botje & Co / Janneke Schotveld ; met illustraties van Annet Schaap. - Houten : Van
Holkema & Warendorf, [2018]. - 126 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm. - (Botje)
ISBN 978-90-00-35397-2

Uitvinder Appie Eensteen doet met robot Willem mee aan een robotwedstrijd
in Parijs. Bibi mag mee om op Botje te passen, het robotje dat wel erg
menselijke trekjes heeft. Alles lijkt mis te gaan als Botje verliefd wordt op een
van de deelnemende robotjes, Co. Appie blijkt Co’s maker, Gisela, te kennen.
Waarom maken ze steeds ruzie? Derde deel in de grappige serie over Botje.
De auteur is bekend van o.a. de Superjuffie-verhalen. Het is toegankelijk
om zelf te lezen door de ruime bladspiegel, dialogen en grappige zwartwittekeningen. De spanning wordt goed vastgehouden en de personages
veroveren makkelijk het lezershart met hun eigenaardigheden. Zo is Bibi’s
vader altijd gekke mutsen aan het breien en neemt haar buurjongen Midas
een plantje mee op reis om zijn heimwee te bestrijden. Op een humoristische
manier verkent Schotveld de wereld van de robot. Botje willen we allemaal
wel, maar wat als een minder aardige robot zo slim en eigenwijs zou zijn?
Eerder verschenen 'Botje' (2015) en 'Botje en de zeven schroefjes' (2016)*.
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Elizabeth Kooman
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*2015-25-3386 (2016/40).
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:A
: € 13.99
: J1/J2/EX/
: 24 / 233
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2017-45-1129

Stark, Ulf • Hoe ik een detective werd
Hoe ik een detective werd / Ulf Stark ; met tekeningen van Lars Deltrap ; vertaald
[uit het Zweeds] door Edward van de Vendel. - Amsterdam : Em. Querido's
Kinderboekenuitgeverij, 2018. - 40 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. (Tijgerlezen). - Vertaling van: Detektivpojken. - Stockholm : Bonnier Carlsen Bokförlag,
2009.
ISBN 978-90-451-2136-9

*2016-25-2968 (2016/44).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:A
: € 12.99
: J1/J2/EX/
: 27 / 244

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:A
: € 12.99
: J2/J1/
: 29 / 243

Ulf wil graag met zijn grote broer en zijn vrienden meedoen in hun
detectivespel. De jongens vinden Ulf te klein en te dom om detective te
spelen. Na ‘Hoe ik een weerwolf werd’* nu het tweede deel in de reeks
'Tijgerlezen' over Ulf. Bij deze reeks voor beginnende lezers is geen rekening
gehouden met technische leesniveaus maar staat leesplezier voorop.
Doorlopend verhaal, zonder indeling in hoofdstukken, met prima opbouw,
waarin Ulf fantaseert over en wil bewijzen dat hij een beroemde detective
kan worden. Met humor beschrijft Ulf Stark hoe de jonge, ietwat onhandige
Ulf (hij maakt de knopen van een jas altijd verkeerd vast, valt uit een boom)
langzaam maar zeker tot zijn meesterlijke plan komt. Stark zet in een
paar zinnen knap neer hoe het gezin eruitziet: met een nuchtere moeder
(‘stop daar dan maar mee’), een gierige vader (‘Ik wist dat hij een paar
weken met één kauwgommetje deed.’) en een oudere broer met wie Ulf
op een kamer slaapt, die hem graag pest en bang maakt. De cartooneske
kleurentekeningen in gemengde techniek maken het verhaal extra grappig,
vooral wanneer Ulf in gedachten als een Sherlock Holmes furore maakt. Fijn
leesvoer voor kinderen ca. 7 jaar. Inger Bos

2018-12-5770

Stoffels, Maren • Het geheim van de nachtschool
Het geheim van de nachtschool / Maren Stoffels & Lotte Hoffman ; tekeningen ivan en
ilia. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 86 pagina's : zwart-wit illustraties ;
23 cm. - (Geheim)
ISBN 978-90-258-7545-9

Madelief en Jonas zijn met hun ouders op vakantie in Oostenrijk. Aan het eind
van de middag gaan Madelief en Jonas stiekem met de kabelbaan de berg
op. Ze komen met horten en stoten boven, maar kunnen niet meer terug,
omdat de kabelbaan kapot is. Ze besluiten naar beneden te lopen, terwijl het
al donker wordt. Tussen de bomen ontdekken ze de lichtjes van een gebouw
vol kinderen. Die leren daar ‘s nachts de dingen die ze zelf leuk vinden. Maar
doordat de ouders van Madelief en Jonas alarm slaan over hun verdwijning,
loopt de nachtschool gevaar ontdekt te worden. Redelijk spannend verhaal
geschreven in een toegankelijke stijl. De spanning is goed gedoseerd en het
einde is wensvervullend. De paginagrote zwart-witillustraties passen bij de
sfeer van het verhaal, maar voegen weinig toe. Madelief draagt volgens de
tekst een bril, maar die ontbreekt op de illustraties. Bij sommige delen van
de serie Geheim schrijft een bekende schrijver een verhaal n.a.v. van een
idee van een kind. Dat is hier ook het geval. Op het omslag kijken Madelief
en Jonas in het donker naar de nachtschool. Voor lezers vanaf ca. 8 jaar.
Stefan Rovers
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2017-47-2440

Barbucci, ... • Monsterallergie
Monsterallergie / Centemo, Artibani, Barbucci, Canepa. - Utrecht : Uitgeverij de Fontein
Jeugd, [2018]. - 280 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - 1: / vertaling [uit het
Engels]: Saskia Peterzon. - Vertaling van: Monster Allergy 1 & 2. - Tunué. - Ondertitel
op omslag: Een griezelkomedie. - Beeldverhaal.
ISBN 978-90-261-4532-2

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:A
: € 15.00
: 26 / 187

In het dorpje Oldmill Village nabij de stad Bigburg woont Zick. Hij woont
daar samen met zijn moeder en heeft veel allergieën. Zick is ook nogal op
zichzelf. Wanneer het meisje Elena Aardappel naast hem komt wonen, raakt
hij bevriend met haar. Zick is een temmer van monsters in een wereld die
onzichtbaar is voor gewone mensen. 'Monsterallergie' is een van oorsprong
Italiaanse stripreeks waarvan tussen 2003 tot 2006 29 albums verschenen.
Vanaf 2005 werd een animatieserie op tv uitgezonden, in Nederland op
Nickelodeon. Er verscheen ook een computerspel gebaseerd op deze
stripreeks. De griezelkomedie zit vol met gevatte dialogen, interessante
hoofdpersonages en is, ondanks het zotte thema en maffe monsters,
geloofwaardig. De warme inkleuring zorgt voor een fijne sfeer. Bijzondere
uitgave in hardcover; mede door het formaat meer boek dan stripalbum.
Vanaf ca. 7 jaar. Jouke Bethlehem

2018-10-4294

Costain, Meredith • Het ergste kamp ooit
Het ergste kamp ooit / Meredith Costain, Danielle McDonald ; vertaling [uit het
Engels]: Saskia Martens. - Antwerpen : Blloan Junior, [2018]. - 145 pagina's : gekleurde
illustraties ; 20 cm. - (Ella : mijn dagboek). - Vertaling van: Worst camp ever! Scholastic Australia, ©2016. - (Ella diaries ; 8). - Colofon vermeldt: tekst: Meredith
Costain en illustraties: Danielle McDonald.
ISBN 978-94-03-20442-0

*'Dromen komen uit' (deel 5),
2017-25-3311 (2017/42). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:A
: € 9.99
: 26 / 197

Zesde deel in de serie 'Ella : mijn dagboek'*, dat los van de andere delen
te lezen is. Ella is een meisje van 10 jaar oud. In dit boek gaat ze op
schoolkamp. Ella houdt een dagboek bij waarin ze al haar belevenissen van
het kamp opschrijft. Ze wil graag met haar team de beker van het kamp
winnen. Daarvoor moeten er allerlei activiteiten gedaan worden. De eerste is
kajakken, dit eindigt in een groot watergevecht. Verder wordt er gevolleybald
en er worden hutten gebouwd. Omdat Ella hoogtevrees heeft, wil ze niet
van een hoge schommel of naar beneden roetsjen van een hoge kabel.
Gelukkig lukt het Ella om punten te winnen voor ‘dapperheid bij gevaar’.
Maar zal ze ook de beker winnen? Fris vormgegeven meisjesboek waarbij
veel gevarieerd wordt met typografie. Sommige woorden zijn dikgedrukt,
lijken handgeschreven of zijn gekleurd. In de tekst in dagboekvorm staan
veel zelfverzonnen afkortingen die direct worden uitgelegd; ook zijn er
veel schema's en lijstjes. Op vrijwel elke bladzijde staan een of meer kleine
illustraties die de tekst verlevendigen en verduidelijken. Uitgevoerd in zwartwit met steunkleur felgroen. Meisjes vanaf ca. 8 jaar zullen dit zeker kunnen
waarderen. Ingrid van der Heijden
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2018-15-1911

Dijkstra, Lida • Goudkoorts
Goudkoorts / Lida Dijkstra ; illustraties: Els van Egeraat. - [Assen] : Maretak, [2018].
- 53 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Boemerang. Cowboy Rik). - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-437-0476-2

Een nieuw verhaal over Cowboy Rik in de serie ‘Boemerang’ voor kinderen
die lezen moeilijk vinden. Cowboy Rik en zijn índianenvriendin Maan vinden
goud in de beek. Het nieuws doet snel de ronde en een goudkoorts dreigt
uit te breken. Gelukkig lukt het Rik en Maan, samen met Uil om een list te
verzinnen en de aandacht af te leiden. In dit vlot vertelde verhaal, bestaande
uit zinnen die de regellengte nauwelijks overstijgen en samengesteld zijn
uit klankzuivere woorden, AVI-E3, wordt ook aandacht besteed aan de
manier waarop je kunt controleren of iets koper is of goud. Zijdelings wordt
er nog ingezoomd op het maken van de eerste spijkerbroek. Niet alleen
de inhoud van het verhaal is aansprekend voor moeilijk lezende kinderen,
ook de zachtgekleurde illustraties (ecoline, vlotte streek, goed getroffen
animatie, levendig) trekken de aandacht: zij passen goed bij de tekst en zijn
aansprekend. Vanaf ca. 8 jaar. Mart Seerden

*zie a.i.'s deze week voor nog een
nieuwe titel en drie herdrukken over
Cowboy Rik. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: we
: A-E3
: € 10.95
: 25 / 193

2018-09-3730

Frozen • Frozen
Frozen : het verhaal van Anna & Elsa / Nederlandse vertaling [uit het Engels]: Isabel
Versteeg. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, sluit aan bij school, 2018. - 100 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Makkelijk lezen met Disney). - Vertaling
van: Frozen: the story of Anna and Elsa. - Presentatie boven titel: Disney. - Colofon
vermeldt: ©Disney Enterprises, Inc.. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-487-3430-6

Dit is het verhaal over prinses Elsa en haar zusje Anna uit Arendelle. Elsa
kan alles wat ze aanraakt in ijs veranderen. Hierdoor moet ze oppassen dat
ze niemand pijn doet. Op een dag krijgen Elsa en Anna ruzie, waardoor Elsa
haar magie niet meer kan verbergen. Zal de zomer ooit weer terugkeren
in Arendelle? Deze uitgave in de serie 'Makkelijk lezen met Disney'* is
gebaseerd op de populaire Disneyfilm 'Frozen' uit 2013, met de originele
Disneytekeningen. Het boek is speciaal bedoeld voor kinderen die moeite
hebben met lezen. Het bevat een lijst met moeilijke woorden, paginagrote
illustraties en één tekstblok per (vaak dubbele) pagina, in korte zinnen.
Het sluit goed aan bij lezen op school, doordat elke zin op een nieuwe regel
begint. Ook is het schreefloze lettertype goed leesbaar. Het verhaal zal
herkenbaar zijn voor veel jonge kinderen, aangezien de film en de karakters
nog steeds populair zijn. Geschikt voor lezers vanaf ca. 8 jaar (AVI-M4).
Liselotte Campman
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*zie a.i.'s deze week voor nog drie
uitgaven uit deze serie, waarvan één
deel bij non-fictie. . MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
: A-M4
: € 12.99
: J1/
: 34 / 217
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2018-11-5085

Heinlein, Sylvia • De superhelden gaan op vakantie
De superhelden gaan op vakantie / Sylvia Heinlein, Sabine Wiemers ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. Arnhem : Bontekoe, 2018. - 41 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Die Superhelden und das Urlaubs-Schlamassel.
- München : Tulipan Verlag, ©2017. - Colofon vermeldt: auteur: Sylvia Heinlein,
illustraties: Sabine Wiemers. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-94-635-2093-5

Zie a.i.'s deze week voor edities met
meelees-cd's of meeluistercode. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
: A-E4
: € 13.75
: 24 / 201

Dit boek is onderdeel van de 'Vaantjes'-serie, boeken voor jonge kinderen die
moeite hebben met lezen. Ook deze titel is erg geschikt voor jonge lezers met
dyslexie, door de grote letters, korte zinnen en rijk geïllustreerde bladzijdes.
Het stoere verhaal gaat over drie beste vrienden: Pim, Robert, en de ikpersoon. Samen hebben ze een beste-vriend-club, die het tot hun missie
heeft gemaakt om de superhelden in hun dorp op vakantie te kunnen laten
gaan. De helden hebben de rust hard nodig, maar of de pogingen van de
vrienden om de orde te bewaren hier goed genoeg voor zijn... Het verhaal is
niet direct diepgaand, maar opgewekt en leuk genoeg om lezers te kunnen
boeien. Het haakt in op het altijd populaire superhelden-onderwerp, en door
de mooie afbeeldingen op iedere pagina leest het weg als een stripverhaal.
Wel maakt het beperkte verhaal een wat ‘hak-op-de-tak’ indruk, en ontbreekt
een duidelijke boodschap. Al met al vermakelijk en bij uitstek geschikt voor
een vakantiethema op school, of ter voorbereiding van een kind op de
zomervakantie. AVI-E4. Vanaf ca. 7,5 jaar. S. Hoekema

2018-12-5681

Heruitgave

Hoffman, Marjon • De regels van Floor

*dvd van tv-serie 'De regels van Floor',
a.i.'s AVM 2018-22-4971 (2018/26). MLP.

De regels van Floor / Marjon Hoffman ; met tekeningen van Georgien Overwater. Elfde, herziene druk. - Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 2018. - 124 pagina's : zwartwit illustraties ; 23 cm. - 1e druk: 2003.
ISBN 978-90-216-7883-2

Floor heeft zo haar eigen ideeën over de mensen om haar heen en hun
manier van doen, gevormd door opgedane ervaringen. Die zijn door haar in
regels vastgelegd, zoals 'Je moet altijd oppassen voor mensen met ogen in
hun achterhoofd' of 'Je moet nooit met je vader een cadeau voor je moeder
kopen'. Per regel, in totaal zijn het er veertien, volgt een verhaaltje waarin
Floor in de ik-vorm vertelt hoe ze tot die wijsheid gekomen is, wat aardige
anekdotes oplevert. Samen met de humoristische, kriebelige zwart-witte
pentekeningetjes maken ze deze uitgave tot een vermakelijk en verfrissend
geheel. De tekst is rechts niet uitgelijnd en er staat niet te veel tekst op een
pagina, waardoor het boekje ook zeer geschikt is voor minder enthousiaste
lezers. Op het geel gekleurde omslag met glitters staat een afbeelding van
een ondersteboven hangende Floor, waarmee de speelse toon van het boek
gezet wordt. De bijbehorende tv-serie is op dvd verschenen.* Vanaf ca. 8 jaar.
Julienne van den Heuvel
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Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: vh
:A
: € 12.99
: 27 / 219
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2018-23-5238

Klein, Martin • Finn en Femke vinden de lente
Finn en Femke vinden de lente / Martin Klein, Kerstin Meyer ; Nederlandse vertaling
[uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2018. - 40 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling
van: Finn und Frieda finden den Frühling. - München : Tulipan Verlag GmbH, ©2018. Colofon vermeldt: auteur: Martin Klein, illustraties: Kerstin Meyer. - Tekst opgemaakt in
een dyslexie lettertype.
ISBN 978-94-635-2119-2

Zie a.i.'s deze week voor het boek met
meelees-cd of meeluistercode. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
: A-E4
: € 13.75
: 31 / 226

Broer en zus, Finn en Femke, vinden een egeltje. Het is einde winter en te
vroeg voor egels om al uit hun winterslaap te komen. De kinderen gaan naar
de dierenarts en krijgen tips om hem te verzorgen. Met opa gaan ze op zoek
naar de lente. Vlot leesbaar verhaal om kinderen bewust te maken van de
natuur. Ze leren iets over egels, giftige planten, welk dier eet wat. Na veel
zoeken, vinden ze de eerste prille tekens van de lente, zoals verse blaadjes
en insecten. Met de egel gaat het goed en ze laten hem vrij. De tekeningen
zijn vrolijk en warm van kleur: aquarellen omlijnd met pen. Opvallend zijn de
relatief lange neuzen. De tekst is vlot, gedrukt in schreefloze letter en met
een royale bladspiegel is deze uitgave uitermate geschikt voor kinderen met
leesproblemen. AVI-E4. Vanaf ca. 7,5 jaar. Margriet Obers

2018-12-5408

Knister • Heksje Lilly betovert het schoolfeest
Heksje Lilly betovert het schoolfeest / Knister ; tekeningen: Birgit Rieger ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits] en bewerking: Merel Leene. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman,
[2018]. - 57 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Heksje Lilly). - Vertaling van:
Hexe Lilli : ein zauberhaftes Schulfest. - Würzberg : Arena Verlag GmbH, 2018.
ISBN 978-90-206-8319-6

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
: A-E4
: € 8.99
: J1/J2/EX/
: 29 / 214

Lilly en Leon moeten gauw naar school, om op tijd te zijn voor de generale
repetitie voor het schoolfeest. Er komen optredens van alle klassen en een
circus. Lilly en Mona doen samen een fietsact op hun eenwielers en Leon
heeft een act als tovenaar. Daarbij is Lilly zijn hulpje, want tovenaars hebben
altijd helpers. Bij de generale gaat het niet zo goed met Leons konijnentruc
en daardoor is hij erg teleurgesteld. Die avond zoekt Lilly in haar toverboek
naar een paar spreuken waarmee ze Leon misschien kan helpen op het
schoolfeest. Maar is dat wel zo verstandig? In dit deeltje in de inmiddels
meer dan dertig delen tellende serie over heksje Lilly helpt ze haar broertje
Leon. Lilly is een vriendelijk, lief maar ook pittig heksje, een gewoon meisje
dat ongewone dingen beleeft en de lezer snel voor zich inneemt. De ruime
bladspiegel en grote schreefloze letters maken het verhaal zeer toegankelijk
voor jonge lezers, al is de serie ook om voor te lezen erg geschikt. De kleurige
waterverfillustraties en de in ander lettertype weergegeven citaten uit het
toverboek verlevendigen het geheel en natuurlijk heeft ook dit deel een
leeslint met een rubberen Lilly eraan. Door de introductietekst voorin is het
boek onafhankelijk te lezen. AVI-E4. Vanaf ca. 7 jaar. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Makkelijk lezen
2017-45-1405

Kromhout, Rindert • De rampzalige reis van Ellie en Nellie
De rampzalige reis van Ellie en Nellie / Rindert Kromhout ; met illustraties van
Annemarie van Haeringen ; kaart op pagina 10-11: Alex de Wolf ; handgeschreven
briefjes: Rindert Kromhout. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 204
pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - Bevat herzien en aangepast: Ellie en Nellie
op het onbewoonde eiland. - Amsterdam : Leopold, ©2009. Op en top Ellie en Nellie.
- Amsterdam : Leopold, ©2014. - Ellie en Nellie en de verdwenen schrijver. - Tilburg :
Zwijsen ; Den Haag : Letterkundig Museum, Kinderboekenmuseum, ©2000.
ISBN 978-90-258-7452-0

MLP.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:A
: € 13.99
: MN/
: 25 / 202

Bundeling met drie verhalen over de verschrikkelijke tweeling Ellie en Nellie.
De eerste twee verhalen 'Ellie en Nellie op het onbewoonde eiland' (herziene
versie) en 'Op en top Ellie en Nellie' zijn eerder los aangeboden. Ellie en Nellie
gaan met hun ouders naar Spanje, omdat in Nederland iedereen bang voor
ze is. Onderweg komen ze in een storm terecht, waardoor de tweeling in
een nieuw avontuur belandt. Zullen ze zich in het buitenland wel gedragen?
Rindert Kromhout schreef in 1994 ook al over de twee zusjes en kreeg hier
de Prijs van de Nederlandse kinderjury voor ('De hele erge Ellie en nare
Nellie'). De verhalen lezen vlot weg door het eenvoudige taalgebruik, korte
zinnen en de heldere bladspiegel. Ook blijf je als lezer geboeid, omdat je wilt
weten wat de meisjes allemaal gaan uitspoken. Het laatste verhaal is een
leuke toevoeging, omdat het gaat over de schrijver van het boek, degene
die Ellie en Nellie heeft verzonnen. Of bestaan ze tocht echt? Met grappige
zwart-witllustraties van Annemarie van Haeringen. Geschikt voor lezers
vanaf ca. 8 jaar, ook zeker voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Liselotte Campman

2017-45-1108

Libenson, Terri • Onzichtbare Emmie
Onzichtbare Emmie / Terri Libenson. - Eerste druk. - Amsterdam : Em. Querido's
Kinderboekenuitgeverij, 2018. - 185 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. Vertaling van: Invisible Emmie. - HarperCollins Publishers, 2017. - Copyright vertaling
[uit het Engels]: Studio Peter de Raaf/Arend Jan van Oudheusden.
ISBN 978-90-451-2135-2

Ook in het Engels aangeboden: 'Invisible
Emmie', 2017-25-3359 (2017/33). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:B
: € 14.99
: 31 / 228

De twee zeer verschillende meisjes Emmie en Katie (allebei 13, ik-figuur)
beleven een specifieke dag in hun tweede jaar op de middelbare school.
Emmie is verlegen, onzeker en stil met slechts één vriendin, Brianna. Katie
is zelfverzekerd, slim, atletisch en heel populair. In de schoolpauze schrijven
Emmie en Brianna voor de grap een liefdesbrief aan de leukste jongen van de
klas. Niet om ooit te versturen. Emmies schooldag wordt rampzalig als haar
brief per ongeluk in verkeerde handen valt. Maar dan krijgt ze zomaar hulp
van populaire Katie. Een onverwachte draai in het verhaal laat zien dat de
twee meisjes meer gemeen hebben dan iemand zou verwachten. De tekst
is gedrukt in handschriftlettertype. Emmies verhaal is geschreven in kleine
striptekeningen met verhalende tekst eromheen. Katies verhaal is gedrukt
in grote, vet omlijnde strips in heldere kleuren met tekst in hoofdletters in
gele tekstblokken. De mooie combinatie van tekst en grappige illustraties is
een stimulatie voor meisjes die niet zo van lezen houden. Hartverwarmende
graphic novel (in de trant van 'Dagboek van een muts', maar dan beter).
Vanaf ca. 10 jaar. Ria Scholten-Boswerger
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Makkelijk lezen
2017-26-3977

Naus, Reggie • Het logboek van Billy Donderbus
Het logboek van Billy Donderbus / Reggie Naus ; met tekeningen van Mark Janssen. Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2018]. - 112 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-216-7812-2

Na zeven boeken uit de serie 'De piraten van hiernaast' vanuit Michiel met
zijn piratenbuurjongen Billy, werd het hoog tijd dat Billy zelf eens ging
opschrijven wat hij allemaal voor avonturen meemaakt. Hoewel een logboek
bijhouden best een saaie klus is, moet het nu eenmaal gebeuren, vindt
zijn vader. Piraten vergeten namelijk nog wel eens wat, vanwege alle rum
die ze drinken. Gelukkig schrijft de heerlijk zelfingenomen Billy in een zeer
vlot leesbare en humoristische stijl over hoe hij zich, samen met de andere
gezinsleden Donderbus, staande houdt tussen de landrotten waartussen
ze al een tijdje wonen. Dat valt niet altijd mee, alleen al vanwege Opa, die
iedereen die hij niet mag (en dat zijn de meeste mensen) onmiddellijk te lijf
gaat. Op een dag staat er een vrouw voor de deur die beweert Opa’s vrouw
te zijn. Ze eist direct een kamer voor zichzelf op, en later nog veel meer.
Maar is dit vreemde vrouwmens werkelijk wie zij zegt te zijn? Zelfstandig
van de eerdere boeken te lezen verhaal. De vele grappige illustraties (in
gewassen inkttechniek), inclusief die op het voorplat, passen uitstekend bij
deze prettig en eenvoudig leesbare dagboekaantekeningen. Vanaf ca. 8 jaar.
Silvester van der Pol

MLP.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

2017-26-3971

Heruitgave

Oldenhave, Mirjam • Fixit

MLP.

Fixit / Mirjam Oldenhave ; met tekeningen van Rick de Haas. - Tweede, herziene druk.
- Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2018]. - 110 pagina's : gekleurde illustraties ; 23
cm. - Oorspronkelijke titel met illustraties van Ilka Deltrap: Geen probleem met Fixit!. ©2009. - 1e druk van deze uitgave: 2010.
ISBN 978-90-216-7791-0

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

:A
: € 13.99
: J1/J2/EX/
: 30 / 239

: de
:A
: € 13.99
: 28 / 229

Iedereen kent Fixit, maar niemand weet wie of wat het is. Een ding is wel
zeker: Fixit helpt kinderen die een probleem hebben. Kinderen kunnen een
mailtje sturen naar Fixit. Als het mailtje uitgekozen wordt, lost Fixit het
probleem op. Probleem opgelost? Dan wordt de officiële Fixit sticker geplakt
met de tekst ‘Geen probleem met Fixit’. Kim wordt na haar turntraining op
geheimzinnige wijze benaderd door Fixit zonder dat ze dat weet. Omdat ze
zo lenig is, kunnen ze haar goed gebruiken bij het oplossen van problemen.
Vanaf dat moment behoort Kim tot Fixit en helpt ze mee diverse problemen
op te lossen. Leuk verhaal, afwisselend omdat er steeds weer iets anders
gebeurt. Het verhaal leent zich prima om voor te lezen: korte hoofdstukken,
die op zichzelf staan omdat in elk hoofdstuk een ander probleem wordt
opgelost. Kleurrijke, nieuwe illustraties, nu van Mees Kees-illustrator Rick de
Haas en een ruime bladspiegel. De mailtjes staan in een ander lettertype
gedrukt en in een andere kleur. Aantrekkelijk nieuw omslag. Voorlezen vanaf
ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. S. van Bruinisse
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Makkelijk lezen
2018-23-5243

Schneider, Stephanie • Afscheid van Pizza
Afscheid van Pizza / Stephanie Schneider, Lena Ellermann ; Nederlandse vertaling [uit
het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe,
2018. - 40 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Die
Bademeisterbande / Stephanie Schneider, Lena Ellermann. - München : Tulipan Verlag
GmbH, ©2017. - Colofon vermeldt ten onrechte: auteur: Martin Klein, illustraties:
Kerstin Meyer. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-94-635-2122-2

Zie a.i.'s deze week voor het boek met
meelees-cd of meeluistercode. MLP.
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs
: € 13.75
Volgnummer
: 31 / 251

Ollie, Joost en Wilfred hebben een zomerse club opgericht, de Badmeesters.
Ze willen gaan oefenen in het zwembad dat in Wilfreds volkstuin staat,
maar daar is alleen een pomp en papa vindt het veel te warm om het bad te
vullen. Hun vriendin Nina heeft een bad thuis, maar als ze daar aankomen,
blijkt Nina’s muis Pizza gestorven. Dan besluiten ze maar begrafenissen te
doen. Ollie weet hoe het moet: daar hoort cake, een toespraak en zingen
bij, maar voordat ze Pizza kunnen begraven moet er nog veel geregeld
worden en filosoferen ze samen over de dood. Gelukkig lukt het ze na de
begrafenis toch om Wilfreds vader aan het vullen van het bad te zetten en
kunnen ze toch nog zwemmen. Humoristisch verhaal in korte zinnen, met veel
actie en dialoog waarin de personages volstrekt serieus worden genomen,
AVI-E4. Uitstekend taalgebruik, goede bladspiegel. Leesboek uit de serie
'Vaantjes', gedrukt in een dyslexievriendelijk lettertype. De vrolijke illustraties
in felle kleuren, ook op de schutbladen, passen uitstekend bij het verhaal,
dat ondanks het onderwerp de dood nergens zwaar is. Vanaf ca. 7,5 jaar.
M.G.M. Koedijk-Schraag

2018-11-4969

Shepherd, Andy • De jongen die draken kweekte
De jongen die draken kweekte / Andy Shepherd ; met tekeningen van Sara Ogilvie ;
vertaling [uit het Engels]: Jesse Goossens. - Rotterdam : Lemniscaat, [2018]. - 211
pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: The boy who grew dragons. Piccadilly Press.
ISBN 978-90-477-1068-4

Tomas ontdekt in de tuin van z’n opa een drakenfruitboom. Hij neemt
een van de vruchten mee naar huis. Maar voordat hij de vrucht kan
eten, komt er een echt draakje uit. Tomas is super blij met Fikkie, maar
hoe kun je een draakje verstoppen en wat met al die stinkende poep?
Hij haalt z’n vrienden erbij. En tijdens een kampeernacht in de tuin van
z’n opa, hangen er nog meer draakjes aan de boom. Nu hebben al z’n
vriendjes een draakje! Eerste deel uit een driedelige serie. Met veel vaart
en humor geschreven in de ik-vorm en op een manier zoals kinderen
denken en praten. Humoristische, gedetailleerde zwart-witte potlooden inktillustraties, verschillend in grootte op bijna elke bladzijde. Rustige
bladspiegel, die het boek ook geschikt maakt voor moeizame lezers.
Fantastisch voorleesboek voor kinderen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar. Mede naar gegevens van Didi Klijnsma-de Boer
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Ook in het Engels aangeboden: 'The
boy who grew dragons', 2018-13-1036
(2018/28). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
:A
: € 14.95
: J1/MN/EX/
: 32 / 226
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Makkelijk lezen
2018-25-1212

Strong, Jeremy • Ga niet naar de kelder
Ga niet naar de kelder / Jeremy Strong ; Nederlandse vertaling [uit het Engels]:
Charlotte Bakker. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe, 2012. - 69 pagina's : gekleurde
illustraties ; 22 cm + 2 CD's. - ([Piraatjes]). - Vertaling van: Don't go in the cellar. Edinburgh : Barrington Stoke, © 2003. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-90-5529-928-7

*eerder aangeboden met meelees-cd's:
2012-41-2828 (2012/50). MLP.
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs
: € 25.36
Volgnummer
: 33 / 228

Daan is net verhuisd naar een huis, waar op de muren staat, dat hij niet
naar de kelder moet gaan. Samen met Laura, die bij hem komt logeren,
ontdekt hij in de schuur achter een schot een toegang tot de kelder. Daar
staat een machine die voor verwarring zorgt: het huis en de familieleden
komen achtereenvolgens in een horrorverhaal, sprookje, humoristisch
verhaal, detective en een romantisch verhaal terecht. Een boek uit de serie
'Piraatjes'*, geschreven voor kinderen die moeite hebben met lezen, AVI-E4.
Een gemakkelijk leesbaar verhaal in een lettertype dat voor dylectici goed
leesbaar is. Er is een ruime bladspiegel, met veel wit tussen de zinnen en de
alinea’s. Er zijn veel met grijstinten ingekleurde zwart-witte pentekeningen
opgenomen. Met meeluistercode* waarmee op de website meesluisterboek.nl
het verhaal op AVI-niveau beluisterd kan worden. Voor kinderen die moeite
hebben met lezen vanaf ca. 8 jaar. Felix Meijer

2017-50-4878

Stilton, Geronimo • Red de witte walvis
Red de witte walvis / Geronimo Stilton ; omgeschreven door: Emy Geyskens en Julie͏̈tte
Rosenkamp ; illustraties binnenwerk: Merenguita Gingermouse en Yuko Egusa, Sara
Copercini, Riccardo Sisti, Christian Aliprandi, Archief Piemme ; vertaling [uit het
Italiaans]: Loes Randazzo ; redactie: Isabella Salmoirago, Serena Bellani, Allessandre
Rossi, Piccolo Tao en Topatty Paciccia. - Amsterdam : De Wakkere Muis, [2018]. - 108
pagina's, 9 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - Vertaling van:
Salviamo la balena blanca! - Segrate : Edizioni Piemme S.p.A., ©2007. - Gebaseerd op
een idee van Elisabetta Dami. - Omslag vermeldt: ML.
ISBN 978-90-859245-6-2

Het genoemde AVI-niveau (AVI-E3) is
niet officieel. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:A
: € 9.95
: 29 / 239

De muis Geronimo Stilton is de uitgever van de krant 'De Wakkere Muis'. Op
een snikhete dag komt plotseling Patty Spring het kantoor van Geronimo
Stilton binnenlopen. Ze vraagt of hij met haar mee op vakantie gaat. Algauw
blijkt dat het geen romantische vakantie wordt. Deel 37 van de serie over
muizen, waarin de humor centraal staat en waarbij alle menselijke zwakheden
worden opgeblazen en ook muizenzwakheden blijken te zijn. Het geheel
is geschreven in de ik-vorm vanuit het perspectief van Geronimo. De vlot
lezende tekst bevat minder moeilijke woorden dan het origineel. De vele
grappige, cartooneske kleurenillustraties ondersteunen de tekst. Van de tekst
is het merendeel gedrukt in duidelijke, schreefloze letters, en de visuele
effecten in de vorm van gekleurde letters, verschillende lettertypen en
variërende tekstrichting en lettergrootte zijn minder extreem dan in het
oorspronkelijk boek. Deze aanpak maakt het boek extra aantrekkelijk voor
spaarzame lezers. Met informatie over walvissen en over hoe je een eigen
aquarium maakt. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Makkelijk lezen
2017-50-4861

Stilton, Geronimo • SOS uit de ruimte
SOS uit de ruimte / Geronimo Stilton ; omgeschreven door: Emy Geyskens en Julie͏̈tte
Rosenkamp ; illustraties binnenwerk: Francesco Barbieri, Christian Aliprandi en Archief
Piemme ; vertaling [uit het Italiaans]: Loes Randazzo. - Amsterdam : De Wakkere Muis,
[2018]. - 114 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - Vertaling van: S.O.S. c'è un
topo nello spazio! - Segrate : Edizioni Piemme S.p.A., ©2011. - Gebaseerd op een idee
van Elisabetta Dami. - Omslag vermeldt: ML.
ISBN 978-90-859245-7-9

Het genoemde AVI-niveau (AVI-E4) is
niet officieel. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: de
:A
: € 9.95
: 29 / 240

De muis Geronimo Stilton is de uitgever van de krant 'De Wakkere
Muis'. Rokford wordt belaagd door een angstaanjagende gemaskerde
knager. Via een geheime satelliet heeft hij de stad volledig in zijn macht.
Geronimo wordt samen met een paar geheim agenten ingeschakeld om
de satelliet onschadelijk te maken. Maar daarvoor moet hij wel de ruimte
in. Vereenvoudigde versie van het verhaal van deel 54 van de serie over
muizen, waarin humor centraal staat en waarbij alle menselijke zwakheden
worden opgeblazen en ook muizenzwakheden blijken te zijn. Het geheel
is geschreven in de ik-vorm vanuit het perspectief van Geronimo. De vlot
lezende tekst bevat minder moeilijke woorden dan het origineel. De vele
grappige, cartooneske kleurenillustraties ondersteunen de tekst. Van de tekst
is het merendeel gedrukt in duidelijke, schreefloze letters, en de visuele
effecten in de vorm van gekleurde letters, verschillende lettertypen en
variërende tekstrichting en lettergrootte zijn minder extreem dan in het
oorspronkelijk boek. Deze aanpak maakt het boek extra aantrekkelijk voor
spaarzame lezers. Naast een leuk verhaal maak je ook kennis met de ruimte
en wat je moet doen om astronaut te worden. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Boeken met meeluisterboek
2018-23-5234

Maar, Paul • Een zus voor Tes
Een zus voor Tes / Paul Maar, Manuela Olten ; Nederlandse vertaling [uit het Duits]:
Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe, 2018. 42 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes. Ankertjes : starten met lezen).
- Vertaling van: Neles kleine Schwester. - München : Tulipan Verlag GmbH, ©2015. Colofon vermeldt: auteur: Paul Maar, illustraties: Manuela Olten. - Tekst opgemaakt in
een dyslexie lettertype. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2132-1

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

: E-M3
: € 25.36
: Met meeluistercode
: 31 / 233

Het is feest op school en Tes mag op haar fluit spelen. Gelukkig is Anne er
ook, want Tes vindt het best spannend. Oma zit in de zaal, maar waar zijn pap
en mam? Is mam te moe omdat de baby bijna komt? Tes speelt heel goed,
maar aan het eind van het feest moet ze meteen met oma mee naar huis,
want haar zusje is geboren. Iedereen kijkt naar baby Lien en niemand vraagt
naar het feest en dat vindt Tes niet leuk. Deel uit de serie 'Starten met lezen'.
De sfeervolle paginagrote karikaturale illustraties in warme tinten acrylverf
geven de emoties van de personen (met verhoudingsgewijs grote hoofden en
sprekende ogen) en de sfeer goed weer. De illustraties hebben weinig diepte.
Ze sluiten goed aan bij de beknopte eenvoudige tekst in korte zinnen en grote
letter. Ruime bladspiegel, verzorgde uitgave. Met code waarmee het verhaal
op AVI-niveau beluisterd kan worden op meeluisterboek.nl. Aantrekkelijk en
vlot leesboekje dat startende lezers vanaf ca. 6 jaar (AVI-M3) aan zal spreken.
Carla Paijmans

2018-18-2985

Bakker, Sanne de • Het kleine draakje in gevaar
Het kleine draakje in gevaar / Sanne de Bakker ; illustraties Marie͏̈lla van de Beek.
- [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2017]. - 28 pagina's : gekleurde illustraties ;
23 cm. - (Leren lezen met Kluitman). - ISBN 978-90-206-7834-5 niet inboek. - Met
meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2113-0

Als Roos in bed ligt, wordt ze wakker gemaakt door een draak. Het is de
moeder van Piet, het kleine draakje. Ze vraagt Roos om hulp, omdat de heks
Piet ontvoerd heeft. En Piet kan alleen bevrijd worden als Roos haar lange
haar aan de heks geeft. Een vlot leesbaar verhaal in de serie 'Leren lezen
met Kluitman', op niveau AVI-E3. Derde boekje over Roos en Piet. Het sluit
aan op ‘Het kleine draakje vraagt om hulp’, maar kan er ook onafhankelijk
van gelezen worden. De zinnen zijn kort, bevatten veel dialogen, geen
moeilijke woorden qua begrip en leestechniek en beginnen steeds met een
hoofdletter. De teksten zijn in zwart of wit afgedrukt, afhankelijk van de
gekleurde achtergrond. Daardoor zijn sommige woorden wat lastig te lezen.
Een aantrekkelijk en mooi vormgegeven boek door de vele illustraties en
kleurige achtergronden. Een lint met een plastic draakje vormt de bladwijzer.
Met code waarmee het verhaal op AVI-niveau beluisterd kan worden via
meeluisterboek.nl. Voor kinderen vanaf ca. 6,5 jaar. Felix Meijer
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Zie a.i.'s deze week voor de editie met
meelees-cd en a.i.'s AVM deze week voor
de losse cd.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
: E-E3
: € 20.10
: Met meeluistercode
: 33 / 190
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Boeken met meeluisterboek
2018-23-5225

Likar, Gudrun • Floortje is niet bang
Floortje is niet bang / Gudrun Likar ; illustraties Sabine Büchner ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. Arnhem : Bontekoe, 2018. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes.
Ankertjes : starten met lezen). - Vertaling van: Prinzessin Fibi und der Drache. München : Tulipan Verlag GmbH, ©2009. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2130-7

Prinses Floortje houdt van klussen en haat het om altijd roze te moeten
dragen en een kroontje waardoor ze rechtop loopt. Als er een draak opduikt
die het vee opeet en een spoor van vernielingen achterlaat, gaat ze er met
haar kluskist op af. Niet om hem te verslaan zoals de drakendoders vergeefs
probeerden, maar om te vragen waarom hij toch zo boos is. Leesboekje
voor jonge kinderen uit de reeks 'Starten met lezen', met een stevig,
stoer oranje omslag. De originele illustraties zijn humoristisch. Wel aardig,
wat naïef verhaaltje met duidelijke tekst in ruime fladderzetsel. Zonder
hoofdstukindeling op een witte achtergrond gedrukt, met veel grappige
tekeningen voor eerste lezertjes op AVI-E3. Vereenvoudigde versie van
'Prinses Floortje en de draak'*. Met code waarmee het verhaal op AVI-niveau
beluisterd kan worden op meeluisterboek.nl. Vanaf ca. 6,5 jaar. Redactie

Zie a.i.'s deze week voor het boek
met meelees-cd en het losse boek.
*2015-11-1149 (2015/21).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
: E-E3
: € 25.36
: Met meeluistercode
: 31 / 231

2018-17-2894

Oudheusden, Pieter van • Avontuur in de woestijn
Avontuur in de woestijn / Pieter van Oudheusden ; met tek. van Mark Janssen ; [idee &
inhoudelijk concept: ZNU]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop. 2012. - 32 p : tek ;
21 cm. - (Tijd voor een boek!). - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2138-3

Het logeerpartijtje van Liza bij Zorah mondt uit in een nachtelijk avontuur:
mannen met kromzwaarden ontvoeren hen naar de sultan, die zich zorgen
maakt om zijn zieke aap. Gelukkig kunnen Liza en Zorah hem helpen.
Vrolijke mix van avontuur, verschillende culturen en vriendschap, met
een knipoog naar de vraag of je dromen werkelijk samen kunt beleven.
Deel uit de reeks 'Tijd voor een boek!'*. Het kleurrijke verhaal is net zo
toegankelijk als het boekje zelf; de tekst krijgt rustige ruimte op de witte,
en af en toe een gekleurde, bladzijden, AVI-M4. De luchtige illustraties met
een sfeer van sultans en vliegende tapijten zijn netjes tussen de gewone
tekst in geplaatst. In stripballonnetjes (met een ander lettertype) loopt het
verhaal door in de tekeningen, waardoor een leuke afwisseling ontstaat,
zonder dat de leesvolgorde onduidelijk wordt. Slimme leesbevordering: het
verhaal nodigt uit om het nog eens te lezen om te zien of het écht waar
is. Met code waarmee het verhaal op AVI-niveau beluisterd kan worden op
Meeluisterboek.nl. Vanaf ca. 7 jaar. Anne Marie Baud

©2018 NBD Biblion

Zie a.i.'s deze week voor de editie met
meelees-cd.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
: E-M4
: € 17.55
: Met meeluistercode
: 25 / 210

54

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Boeken met meeluisterboek
2018-11-5086

Heinlein, Sylvia • De superhelden gaan op vakantie
De superhelden gaan op vakantie / Sylvia Heinlein, Sabine Wiemers ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. Arnhem : Bontekoe, 2018. - 41 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Die Superhelden und das Urlaubs-Schlamassel.
- München : Tulipan Verlag, ©2017. - Colofon vermeldt: auteur: Sylvia Heinlein,
illustraties: Sabine Wiemers. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype. - Met
meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2097-3

Zie a.i.'s deze week voor het boekje met
meelees-cd of het losse boekje. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
: A-E4
: € 23.35
: Met meeluistercode
: 24 / 200

Dit boek is onderdeel van de 'Vaantjes'-serie, boeken voor jonge kinderen
die moeite hebben met lezen. Ook deze titel is erg geschikt voor jonge
lezertjes met dyslexie, door de grote letters, korte zinnen en rijk geïllustreerde
bladzijdes. Het stoere verhaal gaat over drie beste vrienden: Pim, Robert,
en de ik-persoon. Samen hebben ze een beste-vriend-club, die het tot hun
missie heeft gemaakt om de superhelden in hun dorp op vakantie te kunnen
laten gaan. De helden hebben de rust hard nodig, maar of de pogingen van
de vrienden om de orde te bewaren hier goed genoeg voor zijn... Het verhaal
is niet direct diepgaand, maar opgewekt en leuk genoeg om lezers te kunnen
boeien. Het haakt in op het altijd populaire superhelden-onderwerp, en door
de mooie afbeeldingen op iedere pagina leest het weg als een stripverhaal.
Wel maakt het beperkte verhaal een wat ‘hak-op-de-tak’ indruk, en ontbreekt
een duidelijke boodschap. Al met al vermakelijk en bij uitstek geschikt voor
een vakantiethema op school, of ter voorbereiding van een kind op de
zomervakantie. AVI-E4. Met code waarmee het verhaal op AVI-niveau kan
worden beluisterd op meeluisterboek.nl. Vanaf ca. 7,5 jaar. S. Hoekema

2018-23-5239

Klein, Martin • Finn en Femke vinden de lente
Finn en Femke vinden de lente / Martin Klein, Kerstin Meyer ; Nederlandse vertaling
[uit het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2018. - 40 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling
van: Finn und Frieda finden den Frühling. - München : Tulipan Verlag GmbH, ©2018. Colofon vermeldt: auteur: Martin Klein, illustraties: Kerstin Meyer. - Tekst opgemaakt in
een dyslexie lettertype. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2120-8

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

: di
: A-E4
: € 25.36
: Met meeluistercode
: 31 / 225

Broer en zus, Finn en Femke, vinden een egeltje. Het is einde winter en te
vroeg voor egels om al uit hun winterslaap te komen. De kinderen gaan naar
de dierenarts en krijgen tips om hem te verzorgen. Met opa gaan ze op zoek
naar de lente. Vlot leesbaar verhaal om kinderen bewust te maken van de
natuur. Ze leren iets over egels, giftige planten, welk dier eet wat. Na veel
zoeken, vinden ze de eerste prille tekens van de lente, zoals verse blaadjes
en insecten. Met de egel gaat het goed en ze laten hem vrij. De tekeningen
zijn vrolijk en warm van kleur: aquarellen omlijnd met pen. Opvallend zijn
de relatief lange neuzen. De tekst is vlot, gedrukt in schreefloze letter
en met een royale bladspiegel is deze uitgave uitermate geschikt voor
kinderen met leesproblemen. AVI-E4. Met code waarmee het verhaal op
AVI-niveau beluisterd kan worden op meeluisterboek.nl. Vanaf ca. 7,5 jaar.
Margriet Obers

©2018 NBD Biblion
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Boeken met meeluisterboek
2018-23-5244

Schneider, Stephanie • Afscheid van Pizza
Afscheid van Pizza / Stephanie Schneider, Lena Ellermann ; Nederlandse vertaling [uit
het Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe,
2018. - 40 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes). - Vertaling van: Die
Bademeisterbande / Stephanie Schneider, Lena Ellermann. - München : Tulipan Verlag
GmbH, ©2017. - Colofon vermeldt ten onrechte: auteur: Martin Klein, illustraties:
Kerstin Meyer. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2123-9

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

: A-E4
: € 25.36
: Met meeluistercode
: 31 / 252

Ollie, Joost en Wilfred hebben een zomerse club opgericht, de Badmeesters.
Ze willen gaan oefenen in het zwembad dat in Wilfreds volkstuin staat, maar
daar is alleen een pomp en papa vindt het veel te warm om het bad te vullen.
Hun vriendin Nina heeft een bad thuis, maar als ze daar aankomen, blijkt
Nina’s muis Pizza gestorven. Dan besluiten ze maar begrafenissen te doen.
Ollie weet hoe het moet: daar hoort cake, een toespraak en zingen bij, maar
voordat ze Pizza kunnen begraven moet er nog veel geregeld worden en
filosoferen ze samen over de dood. Gelukkig lukt het ze na de begrafenis
toch om Wilfreds vader aan het vullen van het bad te zetten en kunnen ze
toch nog zwemmen. Humoristisch verhaal in korte zinnen, met veel actie en
dialoog waarin de personages volstrekt serieus worden genomen, AVI-E4.
Uitstekend taalgebruik, goede bladspiegel. Leesboek uit de serie 'Vaantjes',
gedrukt in een dyslexievriendelijk lettertype. De vrolijke illustraties in felle
kleuren, ook op de schutbladen, passen uitstekend bij het verhaal, dat
ondanks het onderwerp de dood nergens zwaar is. Met code waarmee het
verhaal op AVI-niveau beluisterd kan worden op meeluisterboek.nl. Vanaf ca.
7,5 jaar. M.G.M. Koedijk-Schraag

2018-17-2898

Vermeulen, Moniek • Zoepie uit de ruimte
Zoepie uit de ruimte / Moniek Vermeulen ; met tek. van Nick Claes ; [idee & inhoudelijk
concept: ZNU]. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, cop. 2012. - 31 p : tek ; 21 cm. (Tijd voor een boek!). - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2139-0

Het ruimtemannetje Zoepie verschijnt op een nacht vanuit de raket die
Thomas op school maakte. Hij wordt niet alleen zijn vriend, maar maakt
ook de rekentaak waar Thomas zelf zoveel moeite mee heeft. Dan gooit
klasgenoot en rivaal Kasper roet in het eten door Thomas' raket met die
van hemzelf te verwisselen. Fantasievol verhaaltje uit de reeks 'Tijd voor
een boek!'* dat gedeeltelijk in stripvorm wordt verteld waarbij de personen
wat oubollig en eensduidend op papier zijn gezet in pasteltinten. Het
taalgebruik is modern met woorden als 'cool' en 'gaaf', maar ook voor de
doelgroep moeilijke woorden als 'nauwlettend' en 'glundert', AVI-E5. De
situatiewisselingen in het verhaal gaan zo snel en zijn soms onlogisch,
dat het lastig te volgen is. Mede omdat het plotselinge einde te abrupt en
onbevredigend is geen echte aanwinst. Met code waarmee het verhaal op
AVI-niveau beluisterd kan worden op Meeluisterboek.nl. Vanaf ca. 8 jaar.
Nelleke Hulscher-Meihuizen

©2018 NBD Biblion

Zie a.i.'s deze week voor de editie met
meelees-cd.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sf
: A-E5
: € 17.55
: Met meeluistercode
: 25 / 221
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Boeken met meeluisterboek
2018-17-2901

Schothorst, Danie͏̈lle • Pip en Peer
Pip en Peer / tekst en illustraties Danie͏̈lle Schothorst. - [1 druk]. - [Alkmaar] : Kluitman,
[2017]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Leren lezen met Kluitman). ISBN 978-90-206-7833-8 niet in boek. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2112-3

Pip wil graag een eigen paard en het liefst de wilde merrie Peer. Pips ouders
willen nog geen paard voor haar kopen, pas als Pip lief en braaf is. Wanneer
Pip ontdekt dat Peer te koop is gezet, bedenkt ze een plan. Verhaal voor
beginnende lezers uit de serie ‘Leren lezen met Kluitman’. De tekst bestaat
uit korte afgeronde hoofdstukken met korte zinnen, gedrukt in een lettertype
met kleine schreef; elke volgende zin staat op een nieuwe regel, AVI-E3.
De schrijfster/illustrator legt op een leuke manier parallellen tussen Pip en
Peer. Het wensvervullende verhaal heeft een warme toon, is grappig en heeft
een goede opbouw. De lezer leert niet alleen de verschillende emoties van
Pip kennen, maar leest ook over de gedachten en gevoelens van Peer. De
paginagrote illustraties waarop veel omgeving te zien is, krijgen diepte door
de collagetechniek. Er zit niet veel beweging in de cartooneske figuren, maar
ze laten wel zien hoe Pip zich voelt en zorgen voor een grappig contrast met
de achtergrond. Het boekje heeft een leeslint waaraan een bedeltje vastzit:
een galopperende Peer met Pip op haar rug. Een paardenverhaal, maar net
een beetje anders: vol humor, spanning en verdriet. Met code waarmee het
verhaal op AVI-niveau beluisterd kan worden op Meeluisterboek.nl. Vanaf ca.
6,5 jaar. Inger Bos

©2018 NBD Biblion

Zie a.i.'s deze week voor de editie met
meelees-cd.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: pp
: E-E3
: € 20.10
: Met meeluistercode
: 25 / 213
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Samenleesboeken
2017-47-3092

Lefebure, Li • Naar de bron van de Nijl
Naar de bron van de Nijl : samen leren lezen met Raaf en Papegaai / Li Lefébure &
Jenny Bakker. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 30 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 27 cm. - Illustraties: Jenny Bakker. - Op omslag: Raaf en Papegaai. - Met 3
leesniveaus.
ISBN 978-90-448-3263-1

*2016-46-3865 (2017/18).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: di
:A
: € 14.95
: 27 / 231

Raaf en Papegaai gaan op zoek naar de bron van de Nijl in Afrika om daar
te overwinteren. Tijdens hun reis op en naast de Nijl ontmoeten ze andere
dieren en beleven er avonturen. Zullen ze hun eindbestemming halen?
Dit samenleesboek is op drie niveau's geschreven, elk niveau heeft een
eigen lettertype en lettergrootte. De teksten van de vriendjes van Raaf en
Papegaai zijn te lezen na een jaar leesonderwijs en staan in wolkjes. De
teksten van Papegaai zijn te lezen na twee jaar leesonderwijs en die van
Raaf en de weetjes kunnen na drie jaar leesonderwijs gelezen worden. Op
deze manier kan de tekst samen gelezen worden en kunnen sterkere lezers
de wat zwakkere lezers helpen. De aandacht gaat vooral uit naar de over
twee pagina's doorlopende prachtige natuurgetrouwe illustraties van de
natuur en dieren in Afrika. Het verhaal kent een abrupt slot. Achterin staan
weetjes en een quiz, de achterste schutbladen bevatten een wereldkaart.
Redelijk groot, bijna vierkant formaat. Ook bruikbaar bij projecten over Afrika
bij kleuters en onderbouwgroepen. Dit is het derde samenleesboek van Raaf
en Papegaai. Eerder verscheen onder meer 'Naar de verre vlakte'*. Vanaf ca.
6 jaar. Monique Luijben

©2018 NBD Biblion
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Voorleesboeken
2017-45-1304

Noort, Selma • Een heel jaar voorlezen!
Een heel jaar voorlezen! : vier seizoenen in één boek / geschreven door Selma Noort ;
met illustraties van Tineke van der Stelt. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. 124 pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm. - Deze verhalen verschenen eerder in Het
grote voorleesboek van de kinderboerderij, Het grote voorleesboek van zomer, zand
en zee, Het grote voorleesboek van het bos, Het grote voorleesboek van Sinterklaas,
Het grote voorleesboek van de winter.
ISBN 978-90-258-7461-2

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: vh
:A
: € 17.99
: MN/
: 25 / 207

Omnibus met een selectie van de leukste verhalen uit de vijf boeken over
Noor en haar broertje Roel. Een voorleesboek vol lente-, zomer-, herfst-,
Sinterklaas- en winterpret. In de lente mogen Roel en Noor oma helpen op
de kinderboerderij. In de zomer beleven ze allerlei avonturen aan zee, waar
ze samen met papa en mama vakantie vieren. In de herfst gaan ze vaak met
papa en mama naar een huisje in het bos. Daar kunnen ze heerlijk spelen. In
de winter tellen de kinderen de dagen af tot Sinterklaas komt en maken ze
een sneeuwpoppenfamilie in de tuin. De verhalen hebben steeds een eigen
korte spanningsboog en zijn zeer gemoedelijk. Belevenissen en taalgebruik
sluiten naadloos aan op de belevingswereld van de beoogde doelgroep. Met
heel veel sfeervolle illustraties (pen en aquarelverf in warme kleuren) die
kinderen en dieren treffend weergeven. Vormgeving, tekst en beeld zorgen
samen voor een heel prettige, sfeervolle voorleesbundel met een gevarieerd
aanbod. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

©2018 NBD Biblion
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Engelse boeken
2018-21-4395

De Saulles, Tony • The Loch Ness Monster spotters
The Loch Ness Monster spotters / Tony De Saulles. - London : Orion Children's Books,
2017. - 60 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - (Early reader. Red)
ISBN 978-1510101852

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge av
:A
: € 7.95
: 33 / 257

Finley heeft dit jaar niet zo’n zin in de zomervakantie. Zijn familie gaat
toch weer zoeken naar een monster dat niet echt bestaat. Het monster
van Loch Ness zou in een diep meer wonen in Schotland. Zijn familie is
helemaal verslingerd aan het zoeken naar het monster. Ze hebben zelfs al
een naam voor het beest verzonnen: Nessie. Allerlei dingen om Nessie op
te sporen gaan mee. Maar als ze bij het meer aankomen hebben ze maar
drie zwemvesten, hoe moet dat nu? Nu kunnen ze niet alle vier de boot in
om het meer op te gaan. Finley vindt dat helemaal niet erg, want hij gelooft
er toch niet meer in. Leesboekje met weinig tekst per bladzijde. Voor in
het boek wordt laagdrempelig uitgelegd wat het betekent om ‘spotter’ te
zijn. Daarna wordt de familie voorgesteld. Er is gebruikgemaakt van een
ruime regelafstand en een duidelijk lettertype. De opmaak is hierdoor rustig
gehouden. Het verhaaltje is onderhoudend en heeft een leuke plot. De vlot
geschreven tekst wordt ondersteund door eenvoudige, grappige plaatjes in
zachte kleuren. Vrolijke uitgave die Engelstalige kinderen zelf kunnen 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. J.H. Stegehuis

2018-13-0921

Farah, Mo • Seaside sprint
Seaside sprint / written by Kes Gray for Mo Farah ; illustrations by Chris Jevons. London : Hodder Children's Books, 2018. - 71 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. (Go, Mo, go!)
ISBN 978-1444934038

Mo en zijn vrienden kijken uit naar een ontspannen dag aan het strand met
hun ijsjes. Dan zien ze ineens een enorme vloedgolf op hen af komen. Wat
voor een groot monster veroorzaakt de vloedgolf? Derde deel in de serie
Go, Mo, go!'* onder de naam van de wereldberoemde Brits-Somalische
hardloper Mo Farah, geschreven door Kes Gray. Sympathiek en humoristisch
geschreven, op bijna elke pagina begeleid door vrolijke, dynamische zwartwitillustraties. Toegankelijk verhaal vol actie en spanning. Om delen van de
tekst te benadrukken, zijn ze in een vet en royaal lettertype gezet. De ruimtes
tussen de regels zijn eveneens royaal te noemen, wat een rustige bladspiegel
oplevert. Wereldster Mo Farah biedt een positief rolmodel voor jonge kinderen
uit alle lagen van de samenleving, en het verhaal zet bewegen voor kinderen
in een positief daglicht: hardlopen is leuk! Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 8 jaar, ook voor Nederlandstalige kinderen. Redactie

©2018 NBD Biblion

*'Dinosaur dash' (deel 2), 2018-01-5843
(2018/15).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge av
:A
: € 9.95
: 25 / 242
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Engelse boeken
2018-21-4361

Lacey, Josh • The dragonsitter's surprise
The dragonsitter's surprise / Josh Lacey ; illustrated by Garry Parsons. - London :
Andersen Press, 2018. - 68 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - Vervolg op: The
dragonsitter detective.
ISBN 978-1-78344-623-0

Het negende, los te lezen boek in de serie over Eddie de drakenoppasser.
Eddie heeft van zijn oom Morton een drakenei gekregen voor zijn verjaardag.
Zijn oom dacht dat het ei dood was, maar dat blijkt niet het geval te zijn. Er
komt wel degelijk een kleintje uit. Maar is het wel een draak? Het spannende
verhaal wordt verteld via de e-mailberichten die Eddie aan zijn oom schrijft.
De met de e-mails meegestuurde bijlagen ziet de lezer in de vorm van een
tekening in grijs/wit. Heel af en toe schrijft oom Morton terug. Leuk losstaand
verhaal in de serie 'The dragonsitter'*, in korte zinnen, forse letters en met
een ruime regelafstand. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Redactie

*'The dragonsitter detective' (deel 8),
2017-31-0319 (2017/36).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:A
: € 7.95
: 32 / 284

2018-17-2882

Mack • Stars and planets
Stars and planets / Mack ; English translation from the Dutch by Clavis Publishing Inc. First Edition. - New York : Clavis, [2018]. - 78 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. (Mack's world of wonder). - Vertaling van: Sterren en planeten. - Hasselt ; Amsterdam :
Clavis Uitgeverij, 2017.
ISBN 978-1-60537-381-2

*zie a.i.'s deze week voor een herdruk.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 551.1
: 13 Wetenschap en Techniek
:A
: € 19.95
: 29 / 278

In dit deel uit de uitgebreide serie ‘Mack's World of wonder’ gaat de jonge
lezer op ontdekkingsreis door het heelal. Op toegankelijke wijze maakt de
auteur (en illustrator) deze complexe materie inzichtelijk met behulp van
duidelijke afbeeldingen, eenvoudige, beknopte teksten, een goede opbouw
en aantrekkelijke bladspiegel. Het boek bestaat uit vier delen: de aarde met
de zon, maan en sterrenhemel; ons zonnestelsel met de negen planeten; het
heelal met de Melkweg, andere sterren en nevels; de ruimtevaart met de
maanlanding, het ruimtestation en toekomstige ruimtereizen. Er zijn korte
hoofdstukken van een dubbele pagina die voor het grootste deel worden
ingenomen door kleurenfoto’s en/of -illustraties in heldere kleuren. Soms is er
een getekend figuurtje of voorwerp aan toegevoegd. De vijf- tot zevenregelige
basistekst op de linkerpagina’s bevat vereenvoudigde informatie over het
bewuste onderwerp (grote druk); enkele specifieke kenmerken worden belicht
op de nevenpagina’s (cursief). Als afsluiting van het hoofdstuk krijgt de lezer
een leuke herkenningsvraag in woord en beeld. Vertaling van: 'Sterren &
planeten'*. Een mooi verzorgde uitgave voor kinderen van ca. 5 t/m 8 jaar,
ook leuk voor Nederlandstalige kinderen in middenbouw basisonderwijs.
Mede naar gegevens van S.E. van Zonneveld
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Vooraanbieding

Junior • Junior informatie

*worden niet op a.i. aangeboden. Naar
uitgeversinformatie. De deeltjes kunnen
niet apart besteld worden; elk deeltje zal
wel afzonderlijk worden gecatalogiseerd.

Junior informatie. - Gorinchem : De Ruiter, 2018-2019. - 20 dl ; Formaat
varieert. - Vanaf eind 1998 vermelden de omslagen van de dl.: De Ruiter's
Documentatiecentrum. - Voortz. van: Informatie junior. - Vanaf 1993 uitg.: Houten : De
Ruiter. - Vanaf 1997, reeks N7 uitg.: Houten : EPN, Educatieve Partners Nederland. Vanaf eind 1998 uitg.: Houten [etc.] : Wolters-Noordhoff. - Vanaf 2001 uitg.: Groningen
[etc.] : Wolters-Noordhoff. - Vanaf eind 2001-2002 tevens uitg.: Houten [etc.] : WoltersNoordhoff. - Vanaf 2018: Etten-Leur : Ars Scribendi. - Nrs. 61 t/m 80.

SISO
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 070
: € 185.00
: 20 DL
: 30 / 260

Bevat 20 delen van de serie Junior informatie uit jaargang 2018, nrs. 61-80
over allerlei onderwerpen. De boekjes, die elk 20 pagina's tellen, zijn rijk
geïllustreerd en bevatten informatie over allerlei onderwerpen. Ze sluiten
qua onderwerp aan bij de interesse en leesvaardigheid van kinderen van
groep 5-7 van de basisschool. Ze kunnen dienen als voorbereiding voor het
maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt. Daarnaast
sluiten ze aan bij de zaakvakken in het basisonderwijs. De kinderen kunnen
er zelfstandig mee aan de slag. De boekjes zijn geheel in kleur uitgevoerd
met grote kleurenfoto's en verklarende tekeningen. Moeilijke woorden worden
in een trefwoordenlijst verklaard. Bevat verder verwijzingen naar andere
titels over het onderwerp, alsmede betrouwbare websites en organisaties.
In de afzonderlijk verkrijgbare Plusboekjes* staan verwerkingsvragen en –
opdrachten op vier niveaus. De antwoorden staan achter in het Plusboekje.
De onderwerpen voor deze nieuwe jaargang zijn nog niet bekend. Voor school
en thuis. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. Redactie

2018-09-3412

Dam, Minke van • De gevangenis
De gevangenis / Minke van Dam ; tekeningen: Anet van der Vorst ; redactie Minke
van Dam, Marian van Gog, Isabelle de Ridder. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij,
[2018]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]191). - Colofon
vermeldt: 0/18.
ISBN 978-94-634-1973-4

Iemand die iets heel ergs gedaan heeft, moet soms naar de gevangenis. Hoe
ziet het leven er daar uit? Deel over de gevangenis uit de serie 'De kijkdoos'*,
een serie informatieve boekjes met een breed scala aan onderwerpen,
herkenbaar uit de omgeving van het jonge kind. Het onderwerp wordt
ingeleid met een stripachtige dwarsdoorsnede in kleur van een gevangenis,
geschikt als kijk- en praatplaat. Daarna komen onderwerpen aan bod als
straf, je vrijheid kwijtraken, de cel, werken en sporten en vrij komen. 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 afgebeelde mensen zo divers zijn. Voorlezen vanaf ca. 4 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 7 jaar. Ook voor iets oudere kinderen die moeite hebben met lezen.
Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit deze omvangrijke serie.
MLP.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 395.82
: 10 Mens en Maatschappij
:A
: € 20.00
: J3/J4/
: 24 / 242
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Ridder, Isabelle de • Ruiken
Ruiken / Isabelle de Ridder ; tekeningen: Sanne Miltenburg ; redactie Minke van Dam,
Marian van Gog, Isabelle de Ridder. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]192). - Colofon vermeldt:
0/18.
ISBN 978-94-634-1974-1

Ruiken doe je met je neus. Zijn geuren altijd lekker? Deel over ruiken uit de
serie 'De kijkdoos'*, een serie informatieve boekjes met een breed scala aan
onderwerpen, herkenbaar uit de omgeving van het jonge kind. Het onderwerp
wordt ingeleid met een stripachtige kleurenillustratie van een markt, geschikt
als kijk- en praatplaat. Daarna komen onderwerpen aan bod als herinneringen
aan geuren, niets ruiken en hoe dieren ruiken. 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 afgebeelde mensen zo divers zijn. 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 415.2
: 02 Lichaam en Gezondheid
:A
: € 20.00
: J3/J4/
: 24 / 243

2017-45-1349

Arnoldussen, Lucas • Elektriciteit
Elektriciteit / Lucas Arnoldussen & Hiky Helmantel. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. 26 ongenummerde pagina's, 3 vouwbladen pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm.
- (Willewete. Natuur). - Colofon vermeldt: tekst: Lucas Arnoldussen / illustraties: Hiky
Helmantel.
ISBN 978-90-448-3213-6

In dit deel uit de serie 'Willewete'* (natuur) staat elektriciteit centraal.
In willekeurige volgorde wordt aandacht besteed aan de verschillende
vormen van elektriciteit zoals wij die tegenkomen in ons dagelijks leven.
Een stukje geschiedenis, smog, zure regen, schone energie (waaronder
zonnepanelen), maar ook het feit dat er een einde kan komen aan energie
wordt behandeld. Dit deel van de serie is voor een wat oudere doelgroep,
vanwege het onderwerp, de grote hoeveelheid tekst en de niet altijd even
makkelijk woorden. De informatie is zonder meer zinvol en de leuke gekleurde
illustraties sluiten aan op de teksten. Soms kan de bladzijde opengeklapt
worden voor een nog groter overzicht van het onderwerp. Achterin een klein
testje en een miniquiz. Interessante kennismaking voor kinderen vanaf ca.
7 jaar over een actueel en zeer aanwezig onderwerp in het leven van de
doelgroep. Mac Steenaart
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen uit de reeks 'Willewete'.
Bevat een dubbele uitklappagina. MLP.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 535
: 13 Wetenschap en Techniek
:A
: € 16.95
: J3/
: 31 / 264

63

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Informatieve boeken
2018-09-3410

Gog, Marian van • De ruimte
De ruimte / Marian van Gog ; tekeningen: Maarten Claassen ; redactie Minke van Dam,
Marian van Gog, Isabelle de Ridder. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]189). - Colofon vermeldt:
0/18.
ISBN 978-94-634-1971-0

Op een heldere donkere avond kun je de sterren zien en soms de maan.
Wat zweeft er nog meer in de ruimte? Deel over sterrenkunde uit de serie
'De kijkdoos'*, een serie informatieve boekjes met een breed scala aan
onderwerpen, herkenbaar uit de omgeving van het jonge kind. Het onderwerp
wordt ingeleid met een stripachtige kleurenillustratie van het heelal, geschikt
als kijk- en praatplaat. Daarna komen onderwerpen aan bod als de aarde, de
zon, een planetarium, het werken in de ruimte en de sterrenwacht. 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 afgebeelde mensen zo divers zijn. 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 552.2
: 13 Wetenschap en Techniek
:A
: € 20.00
: J3/J4/
: 24 / 251

2018-02-0253

Walliman, Dominic • Professor Astrokat en het zonnestelsel
Professor Astrokat en het zonnestelsel / Dr. Dominic Walliman & Ben Newman ;
vertaling [uit het Engels]: Marie Dirkx & Tom Braem. - Wielsbeke : De Eenhoorn,
[2018]. - 27 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - Vertaling van:
Professor Astro Cat's solar system. - London : Flying Eye Books, 2017. - Illustraties: Ben
Newman.
ISBN 978-94-629-1283-0

*2017-35-1922 (2018/16). MLP.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 552.3
: 13 Wetenschap en Techniek
:A
: € 13.95
: 28 / 249

Professor Astrokat weet alles over ons zonnestelsel. Samen met zijn helpers
reist hij door de ruimte, langs de zon en de acht planeten. Heb je zin om mee
te gaan? Dezelfde professor speelde ook een rol in twee andere begrijpelijke
non-fictieboekjes over fysica en het heelal. Deze verzorgde, bijna vierkante
uitgave over ons zonnestelsel begint met een dubbele overzichtspagina van
de zon, de planetoïdengordel en de acht planeten die in ovale banen rond
de zon draaien. Nu kan de tocht beginnen. Eerste halte is de zon. Daarna
komen om beurten de planeten in beeld. Ook de ruimtesonde Messenger en
de ruimtetelescoop Hubble worden vermeld. De karakteristieke, gestileerde
tekeningen steken helder en kleurrijk af tegen de blauwe sterrenhemel.
Woord en beeld vullen elkaar goed aan. Vliegend door de ruimte geven
de professor, zijn kattenvriendin en Astromuis commentaar, bestaande uit
bondige informatie, leuke weetjes en soms een grappige opmerking. Achterin
is een korte woordenlijst opgenomen. In dezelfde opzet verscheen o.a.
‘Professor Astrokat, het atomisch avontuur’* (2017). Deze uitgave, die kleiner
is dan de andere twee, is gericht op iets jongere kinderen, voorlezen vanaf ca.
7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Ook geschikt voor iets oudere kinderen die
moeite hebben met lezen. S.E. van Zonneveld
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Bal, Floor • Het hele soepzootje
Het hele soepzootje : het ontstaan van het heelal, de aarde, de mensen en de rest /
Floor Bal ; illustraties Sebastiaan Van Doninck. - Eerste druk. - Haarlem : Gottmer,
2018. - 34 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 24 × 28 cm
ISBN 978-90-257-6800-3

Oblong prentenboek waarin op informatieve wijze het ontstaan van het
heelal, de aarde, maar ook van mens, dier en plant wordt gepresenteerd.
De informatie richt zich in woord & beeld op kinderen vanaf ca. 8 jaar, bij
wie de eerste nieuwsgierige vragen manifest worden over (o.a.) alles wat
het ontstaan van de aarde betreft. Heel de ontstaansgeschiedenis wordt op
dynamische wijze uitgelegd, verwoord en verbeeld: van het eerste kleine
kerndeeltje dat ontploft tot de oerknal, tot leven op aarde in de verschillende
tijdperken. Illustraties, onderwerp en tekst gaan op mooie wijze een symbiose
aan. Soms staat de tekst in een elips of golft die mee met de bewegingen
van het heelal. De sfeervolle vrij donkere illustraties zijn kleurrijk en zitten
vol beweging, de uitwerking is basaal, maar toch met een bijzonder oog voor
detail. Van de allervroegste oudheid tot de moderne tijd, waarin de mens naar
planeten reist. Zowel qua thematiek als uitwerking geslaagde uitgave om
samen met volwassenen te lezen of over te vertellen; goede lezers kunnen de
tekst zelfstandig lezen. Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. Mart Seerden

Oblong uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 574
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 14.99
: J4/J3/
: 25 / 231

2017-45-0957

Knowles, Laura • Allemaal onderweg
Allemaal onderweg / Laura Knowles ; met illustraties van Chris Madden ; vertaald [uit
het Engels] door Joukje Akveld. - Eerste druk. - [Amsterdam] : Rubinstein, 2018. - 64
pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm. - Vertaling van: We travel so far. - Londen :
The Quarto Group, ©2017.
ISBN 978-90-476-2522-3

Vrij grote uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 592.9
: 17 Dieren
:A
: € 14.99
: 27 / 260

Reuzenalbatrossen gaan maar eens in de twee jaar aan land, om te broeden.
Voor de rest leven ze op zee. En rendieren lopen de langste afstand over land;
ze lopen tot wel 5000 km per jaar over toendra’s en door bossen. In dit fraai
vormgegeven prentenboek worden 25 dieren besproken die over de hele
wereld reizen om voedsel te vinden, te paren of om kleintjes te krijgen. Eerst
komen de dieren aan bod die door het water migreren, dan de luchtmigranten
en als laatste de landdieren. Achterin het boek (A4-formaat) worden per dier
wat feitjes opgesomd, zoals de afstand die ze afleggen en door welk gebied
op de wereld ze reizen. Voor in het boek staat een inhoudsopgave, achterin
een globale wereldkaart waarop kinderen zelf kunnen aangeven waarnaartoe
de dieren reizen. De enigszins gestileerde illustraties van dieren in fraaie
kleuren en in hun natuurlijke omgeving zijn bladvullend. Ze doen denken aan
het werk van Eric Carle en zijn een lust voor het oog. Korte teksten, vanuit
de dieren beschreven, staan verspreid in de illustraties. Er zijn soms wat
moeilijke woorden gebruikt die uitleg nodig hebben. Dit boek is een aanwinst
voor allerlei collecties, ook voor de school, zeker omdat er maar weinig
boeken over migratie beschikbaar zijn voor jonge kinderen. Vanaf ca. 6 t/m 8
jaar. Maaike Landman
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Packham, Chris • Wonderbaarlijke dierenhuizen
Wonderbaarlijke dierenhuizen / Chris Packham ; gei͏̈llustreerd door Jason Cockcroft ;
vertaald uit het Engels door Ineke Ris. - Antwerpen ; Rotterdam : C. de Vries-Brouwers,
[2018]. - 28 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - Vertaling van:
Amazing animal homes. - London : Red Shed, ©2018.
ISBN 978-90-5341-669-3

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 594
: 17 Dieren
:A
: € 15.90
: 23 / 224

'Net als jij hebben dieren een plek nodig die veilig is en waar ze met hun
familie kunnen wonen.' Al meteen in het begin worden kinderen bij het
boek betrokken. De verteller neemt ze mee langs bekende en onbekende
plekken en vertelt over dieren die op een bijzondere manier een woning
hebben of bouwen. Zo wonen sommige dieren in een kolonie in het koraal,
en andere leven in holen, net als onze voorouders. Er worden ook dieren
besproken die niet in onze leefomgeving wonen, maar juist ver weg. Zo wordt
bijvoorbeeld beschreven hoe de termieten in Afrika van aarde en speeksel
een ondergronds nest bouwen. Centraal staan echter de sfeervolle illustraties,
veelal paginagroot, die vrij natuurgetrouw zijn qua kleur. Daarbij staan korte
teksten in een grote schreefloze letter. In de illustraties zien we een aantal
kinderen de dieren bekijken, ze worden echter niet in de tekst genoemd. Tot
slot wordt de lezer uitgedaagd om zelf de natuur in te gaan en huizen van
dieren te zoeken. Daarna volgt een overzicht waar alle dieren nog eens op
een rij staan, met een aantal nieuwe weetjes over het dier en zijn leefgebied.
De auteur presenteert en produceert natuurprogramma's voor de BBC en
National Geographic. Vanaf ca. 6 t/m 8 jaar. J.R.S. de Leest

2018-11-4974

Zommer, Yuval • Het zinderende zee boek
Het zinderende zee boek / tekst en tekeningen Yuval Zommer ; zeelevenexpert
Barbara Taylor ; vertaling [uit het Engels]: Jesse Goossens. - Eerste druk. - Rotterdam :
Lemniscaat, 2018. - 61 pagina's : gekleurde illustraties ; 35 cm. - Vertaling van: The
big book of the blue. - London : Thames & Hudson Ltd, ©2018. - Met register.
ISBN 978-90-477-1014-1

Neem een duik in dit boek over de onderwaterwereld en kom alles te weten
over walvissen, zeepaardjes, kwallen en pinguïns. Waarom springen dolfijnen
uit de zee? En hoe komt een kwal vooruit in het water? Op het grote overzicht
voorin zie je welke verschillende oceaanfamilies er allemaal in de zeeën
leven, zoals vissen, zoogdieren en weekdieren. Vervolgens zien we vissen
vliegen, hoe zeedieren lucht happen en schildpadden eieren leggen. Op
schilderachtige manier zijn alle dieren over de dubbele pagina’s verspreid,
waarbij je ogen te kort komt. Achterin staat algemene informatie over
poeltjes, de diepzee en de bedreigingen voor de oceanen. De tekst staat
tussen de prenten en bevat vragen en weetjes. De hoge, smalle pagina’s zijn
gevuld met prachtige tekeningen met allerlei leuke details. Ook zijn enkele
zoekopdrachten toegevoegd. Een mooi kijk- en ontdekboek over het boeiende
oceaanleven. Voor kinderen vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. Maaike Landman
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Vrij groot formaat.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 596.4
: 17 Dieren
:A
: € 14.95
: J3/J4/EX/
: 30 / 268
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Reichenstetter, Friederun • Het kleine lieveheersbeestje en de
dieren in de wei
Het kleine lieveheersbeestje en de dieren in de wei / Friederun Reichenstetter ; met
illustraties van hans-Günther Döring ; Nederlandse vertaling [uit het Duits]: Kirsten
Verhagen. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, [2018]. - 30 pagina's : gekleurde
illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Der kleine Marienkäfer und die Tiere auf der
Weise : Eine Geschichte mit vielen Sacheninformationen. - Würzburg : Arena Verlag
GmbH, ©2009. - Ondertitel op omslag: Een leerrijk verhaal boordevol weetjes.
ISBN 978-90-447-4849-9

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

: AJ 596.8
: 17 Dieren
:A
: € 12.50
: 26 / 245

Het is voorjaar en een lieveheersbeestje komt tevoorschijn uit zijn
winterslaap. Hij kijkt goed rond en ziet behalve soortgenoten ook allerlei
andere soorten dieren: vlinders, slakken, spinnen, hazen en konijnen,
regenwormen, hagedissen, krekels, mollen, mieren veldmuizen, dieren die
in het water leven, en dieren die ’s nachts wakker zijn. In hoofdstukjes van
twee bladzijden worden diverse aspecten van de diersoorten behandeld.
Per hoofdstukje is er een verticale strook met steunkleur waarop nog extra
informatie gegeven wordt. De duidelijke, natuurgetrouwe tekeningen in
warme kleuren geven een heel goed beeld van de beschreven dieren. De
teksten vertellen in niet al te lange zinnen veel wetenswaardigheden en
prikkelen de nieuwsgierigheid. Er worden ook dwarsverbanden gelegd, zoals
'welke dieren eten regenwormen?' Door de interessante informatie, fraaie
illustraties in warme kleuren, de speelse lay-out en het duidelijke lettertype
een heel aantrekkelijk en leerzaam boek. In dezelfde opzet verscheen over
vogels 'De kleine mees en haar vriendjes'*. Vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 8 jaar. Virgi Smits-Beuken

2018-07-2775

Reichenstetter, Friederun • De kleine mees en haar vriendjes
De kleine mees en haar vriendjes / Friederun Reichenstetter ; met illustraties van
hans-Günther Döring ; Nederlandse vertaling [uit het Duits]: Kirsten Verhagen. Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, [2018]. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ; 29
cm. - Vertaling van: Die kleine Meise und ihre Freunde : Eine Geschichte mit vielen
Sacheninformationen über die heimischen Vögel. - Würzburg : Arena Verlag GmbH,
©2008. - Ondertitel op omslag: Een leerrijk verhaal boordevol weetjes over vogels.
ISBN 978-90-447-4850-5

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

: AJ 598.3
: 17 Dieren
:A
: € 12.50
: 26 / 246

Reis met Leon en Nora mee door hun omgeving en lees en leer over vogels!
Op elke dubbele pagina staat een vogel(soort) centraal. Behalve een kort
verhaaltje met een vraag is er een blokje met het antwoord van papa of
mama. Aan de linker- of rechterzijde is in een gekleurde kolom informatie
opgenomen over verwante vogels. Dit alles is geïllustreerd met realistische
kleurentekeningen. Van kenmerken, leefomgeving en voedsel, van trekvogels
en overwinteraars, verzorging van de jongen, strandvogels, roofvogels en
zangvogels – je kunt het zo gek niet bedenken of de informatie is ergens
in dit vrij grote informatieve (prenten)boek te vinden. Afgeloten wordt
met een dubbele pagina met extra informatie over o.a. trekvogels en een
geïllusteerd ovezicht van alle vogels die aan bod komen. Om te kijken, te
speuren, (voor) te lezen en te leren – om daarna buiten de vogels en dat
wat gelezen en geleerd is ‘in het echt’ te zien. Van oorsprong Duitse uitgave
(2008) die qua illustraties en vormgeving wat ouderwets aandoet maar een
schat van informatie biedt die niet aan tijd gebonden is. In dezelfde opzet
verscheen 'Het kleine lieveheersbeestje en de dieren in de wei'*. Voor jonge
natuuronderzoekers een aanrader. Vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Hannelore Rubie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Informatieve boeken
2018-09-3411

Dam, Minke van • De leeuw
De leeuw / Minke van Dam ; tekeningen: Esther van den Berg ; redactie Minke van
Dam, Marian van Gog, Isabelle de Ridder. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij,
[2018]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (De kijkdoos ; [N]190). - Colofon
vermeldt: 0/18.
ISBN 978-94-634-1972-7

De leeuw wordt de koning van de dieren genoemd. Waar leven leeuwen? Deel
over leeuwen uit de serie 'De kijkdoos'*, een serie informatieve boekjes met
een breed scala aan onderwerpen, herkenbaar uit de omgeving van het jonge
kind. Het onderwerp wordt ingeleid met een kleurenillustratie van leeuwen
in Afrika geschikt als kijk- en praatplaat. Daarna komen onderwerpen aan
bod als de groep waarin ze leven, de jacht, welpen en een wildpark. 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.
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 598.95
: 17 Dieren
:A
: € 20.00
: J3/J4/
: 24 / 255

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: AJ 618.4
: 17 Dieren
:A
: € 14.95
: 27 / 263

2018-19-3354

French, Vivian • Hallo paard
Hallo paard / Vivian French ; met illustraties van Catherine Rayner ; vertaling [uit
het Engels]: Maeike de Wolff-Russchen. - Zeist : Christofoor uitgeverij, [2018]. - 28
pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - Vertaling van: Hello, horse. - London : Walker
Books Ltd, 2018. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-6038-849-5

Mijn vriendin Catharine heeft een paard dat Shannon heet. Zij wil dat ik
kennis met haar maak, maar ik weet niet of ik paarden wel zo leuk vind. Op
ongedwongen en vriendelijke wijze brengt Catharine de kleine jongen in
contact met haar paard. Zij leert hem hoe hij haar een wortel kan geven en
dat hij rustig tegen haar moet praten. Vervolgens mag hij Shannon van de wei
naar het erf leiden en daar verzorgt en borstelt Catherine haar. En dan is het
tijd voor zijn eerste rit. Durft hij dat wel? De liefde voor paarden komt duidelijk
naar voren in dit verzorgde prentenboek. Dat blijkt ook uit de prachtige,
veelal paginagrote illustraties, waarin de band tussen paard en mens bijna
voelbaar is. Met losse penseelstreken en kleurvlakken in zachte kleuren
ontstaat een sfeervol en sympathiek beeld van die grote viervoeter tegen een
landelijke achtergrond. Het vriendelijke verhaal is in de ik-vorm geschreven,
in grote druk met een ruime interlinie. Leuke weetjes in wel erg kleine, cursief
gedrukte letters zijn verspreid over het boek te vinden. Met achterin een
index van paardentermen en verwijzing naar een boek. Een liefdevolle eerste
kennismaking met paarden. Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. S.E. van Zonneveld
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Informatieve boeken
2017-45-1229

Flint, Shamini • Dagboek van een taekwondomeester
Dagboek van een taekwondomeester / Shamini Flint ; illustraties van Sally Heinrich ;
vertaling [uit het Engels]: Toos IJdema. - [Amsterdam] : Condor, 2018. - 97 pagina's :
zwart-wit illustraties ; 20 cm. - Vertaling van: Diary of a taekwondo master. - Allen &
Unwin, ©2012.
ISBN 978-90-6797-943-6

Marcus Davids (10, ik-figuur) houdt van rekenen, niet van sport. In dit
tweede deel* over de antiheld vindt zijn vader het beter dat hij, na zijn
voetbalavontuur uit deel 1, op taekwondo gaat zodat hij zich kan verdedigen
tegen de pesters in zijn klas. Maar ook bij deze sport is hij voortdurend
de pineut. Hij snapt weinig van de voor hem zweverige taal van zijn
taekwondomeester. Hij vermijdt het vechten maar wordt dan uitgedaagd
door de nieuwe jongen uit zijn klas die toevallig de Hulk heet en ook nog
eens de zwarte band heeft. Marcus vraagt hulp aan zijn nieuwe vriend JT.
Dagboekverhaal dat wat lay-out betreft meelift op andere dagboekseries:
weinig tekst, korte zinnen, makkelijk taalgebruik en heel veel zwart-witte
stripachtige illustraties. Het verhaal zelf is eenvoudig en makkelijk te volgen.
Door de zeer toegankelijke teksten en de vele grappen zal dit aantrekkelijke
boekje een groot aantal kinderen aanspreken. Vanwege de combinatie van
makkelijke teksten en strips is dit boekje ook prima geschikt voor kinderen die
moeite hebben met lezen. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Mac Steenaart

*Dagboek van een voetbalheld (deel 1),
2017-26-4154 (2017/45). MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 618.89
: 09 Sport en Spel
: € 9.99
: MN/EX/
: 23 / 226

2017-45-1350

Ducatteau, Florence • Zo maak je een boek
Zo maak je een boek / Florence Ducatteau & Chantal Peten. - [Amsterdam] : Clavis,
[2018]. - 25 ongenummerde pagina's, 3 vouwbladen : gekleurde illustraties ; 27 cm. (Willewete. Veel te doen). - Tekst: Florence Ducatteau / illustraties Chantal Peten.
ISBN 978-90-448-3237-2

Op de schutbladen van dit informatieve prentenboek staan lezende mensen.
Maar wat moet er gebeuren voor het zover is? Verhalende stukjes tekst
wisselen informatie af, die nu eens in lopende tekst, dan weer in kleine kaders
is weergegeven. De lezers worden in jij-vorm aangesproken. Het geheel is rijk
geïllustreerd met potloodtekeningen. Zo ontstaat een speels geheel waarin
kinderen leren hoe papier wordt gemaakt, hoe het schrift zich ontwikkelde,
hoe een boek in elkaar zit en hoe de boekdrukkunst ontstond. Daarna is het
hedendaagse boekenvak aan de beurt. Schrijver en illustrator zijn welllicht
bekend, maar dit boek vertelt ook over de uitgever, redacteur, drukker en
nog veel meer mensen die er samen voor zorgen dat we kunnen lezen. Op
twee uitklapbare pagina’s is het hele proces nog eens te zien. Boekhandel en
bibliotheek komen aan bod, en tot slot is er een quiz en zie je hoe je zelf een
boek kunt knutselen. In de uitgebreide Willewete-serie verschenen o.a. ook
‘Zo voel ik mij’ en ‘Elektriciteit'*. Vanaf ca. 5 t/m 8 jaar. Elizabeth Kooman
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*zie a.i.'s deze week. Bevat een dubbele
uitklappagina.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 684.9
: 22 Schrijvers en Boeken
:A
: € 16.95
: J3/J4/
: 31 / 278
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Informatieve boeken
2017-45-1155

Mack • Grootse gebouwen
Grootse gebouwen / Mack ; foto's: Shutterstock®. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 77
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Wondere wereld)
ISBN 978-90-448-3236-5

Groot vierkant boek vol met heldere kleurenfoto’s van de meest bijzondere
en beroemde gebouwen en bouwwerken op de wereld. Eerst komen 23
indrukwekkende gebouwen aan bod, o.a. het Colosseum in Rome, de
Opera in Sidney, de Burj Khalifa in Dubai en kasteel Neuschwanstein;
daarna nog zeven beroemde ‘bouwsels’ zoals de Chinese Muur, het
Vrijheidsbeeld en Angkor Wat. Steeds een dubbele pagina per bouwwerk.
Elke linkerpagina bevat een grote kleurenfoto met daaronder een korte
informatieve tekst in duidelijke zwarte schreefletters. De rechterpagina
bevat ook een grote kleurenfoto met een korte cursief gedrukte toelichting,
soms over een interessant detail. In deze foto is soms op speelse wijze een
klein stripachtig getekend figuurtje of voorwerp aangebracht. Bovendien
is er in de rechterbovenhoek van deze foto een aardbol getekend, waarop
is aangegeven, waar het betreffende bouwwerk te vinden is. Onder aan
de rechterpagina's staat vaak een zeer simpele vraag (soms meerkeuze)
die de lezer nog even laat stilstaan bij wat net is (voor)gelezen. De mooi
verzorgde uitgave maakt deel uit van de uitgebreide serie 'Wondere Wereld'.
Met inhoudsopgave. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 711
: 21 Beeldende kunst
:A
: € 19.95
: J3/J4/
: 30 / 275

2018-19-3371

Davies, Nicola • Dit is de zee
Dit is de zee / Nicola Davies ; met illustraties van Emily Sutton ; vertaling [uit het
Engels]: Alma Huisken. - Zeist : Uitgeverij Christofoor, [2018]. - 105 pagina's :
gekleurde illustraties ; 30 cm. - Vertaling van: A first book of the sea. - London : Walker
Books Ltd, 2018.
ISBN 978-90-6038-850-1

*2016-23-1983 (2016/49). Grote uitgave.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 953.2
: 16 Natuur en Milieu
: € 19.95
: 33 / 253

De zee wordt op diverse manieren bezongen in dit grote, fraai vormgegeven
prentenboek (30 cm). De auteur legt hierbij het accent op: de kust, zeereizen,
diep in de zee en wonderen. Ruim vijftig thema’s passeren de revue:
van zeemeeuwen tot vuurtorens, van Sargasso tot matrozenlied; van
bodemtrawler tot zeeottermoeder en van nachtlicht tot droomeiland. Het
verhaal wordt verteld cq de informatie wordt aangereikt via compacte,
veelal poëtische teksten, die geplaatst zijn in schitterende, zachtkleurige,
omarmende ilustraties over dubbele bladzijden. De combinatie tekst –
informatie – illustratie is bijzonder, passend en geslaagd. Uitschieters zijn:
Lied van de zee (‘Joho! Haal op!’), De zeereizen van kapitein Zheng He,
die ‘drakenspuug’ verkocht en – helaas – de bijdrage over het dodelijkste
gevaar van de zee: plasticsoep. De actuele uitgave, oorspronkelijk Engelstalig
(2018), is vertaald in mooi, poëtisch Nederlands. In dezelfde opzet maakte
de auteur en biologe o.a. 'Zo mooi zijn dieren'* (2016). Veelzijdig ontroerend
portret van de zee, opvallend in zijn soort, voor kinderen van ca. 7 t/m 10 jaar.
Mart Seerden
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Serie Mijn kleine helden
2018-12-5981

Coronado, Ángel • Albert Einstein
Albert Einstein / met medewerking van: Peekaboo Animation, S.L., Pau Taverna,
Elisenda Nogué en Bonalletra Alcompas, S.L ; vertaling [uit het Spaans]: Eva
Reinders Redactie ; bewerking: Lise Wouters en Rikky Schrever ; coördinatie: Het
RedactiePakhuis. - [Mechelen] : Bakermat, [2018]. - 33 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Mijn kleine helden). - Vertaling van: Albert Einstein.
- Barcelona : Emse Edapp S.L., 2017 - (Mis pequeños héroes). - Illustraties: Ángel
Coronado en Oriol Roca. - Teksten: Eduardo Acín Dal Maschio.
ISBN 978-90-5924-525-9

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
uitgaven in deze nieuwe serie. Voor
jonge kinderen een van de weinige
boeken over Albert Einstein.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 530.4
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 12.95
: 27 / 256

Albert Einstein, een van de belangrijkste wetenschappers van de 20e eeuw,
vertelt zijn verhaal van baby af aan. In de ik-vorm ontdekt de lezer hoe
hij in 1879 geboren werd in Ulm en pas kon praten toen hij drie was. Op
school was hij goed in wiskunde en erg geïnteresseerd in wetenschap. Hij
hield van vragen stellen, want: ‘Hoe kun je iets leren als je het waarom niet
begrijpt?’ Aan de orde komen zijn ontdekkingen als de speciale en algemene
relativiteitstheorie. Hij vertelt over de oorlog waarin hij moest vluchten naar
Amerika. Door het hele verhaal is de strekking dat je kunt worden wat je wilt,
want ook een held als Einstein is klein begonnen. Op iedere spread staan
kleurrijke tekeningen van de hoofdpersoon (met opvallend grote ogen) waar
de gezichtsuitdrukking goed vanaf is te lezen. Achterin staan een tijdlijn
met de belangrijkste gebeurtenissen en enkele kleine kleurenfoto's. Een
afsluitende spread met opdrachtjes: zoekplaatjes, waar of niet waar en
weet jij dit? Bevat ook een woordenlijst. Door de verhalende vorm leest de
informatie – ondanks de feiten en jaartallen – prettig en gemakkelijk. Maakt
deel uit van de serie 'Kleine helden'*. Het is een leuke manier om meer te
weten te komen over Einstein. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca.
9 jaar. Isabelle de Ridder

2018-12-5982

Coronado, Ángel • Marie Curie
Marie Curie / met medewerking van: Peekaboo Animation, S.L., Pau Taverna,
Elisenda Nogué en Bonalletra Alcompas, S.L ; vertaling [uit het Spaans]: Eva
Reinders Redactie ; bewerking: Lise Wouters en Rikky Schrever ; coördinatie: Het
RedactiePakhuis. - [Mechelen] : Bakermat, [2018]. - 33 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Mijn kleine helden). - Vertaling van: Marie Curie.
- Barcelona : Emse Edapp S.L., 2017 - (Mis pequeños héroes). - Illustraties: Ángel
Coronado en Oriol Roca. - Teksten: Victor Lloret Blackburn.
ISBN 978-90-5924-528-0

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
uitgaven in deze nieuwe serie. Voor
jonge kinderen een van de weinige
boeken over Marie Curie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 530.4
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 12.95
: 27 / 257

De reeks 'Kleine helden'* besteedt aandacht aan belangrijke mensen uit
wetenschap, architectuur, politiek, kunst en geschiedenis. De nadruk ligt
daarbij op het feit dat ook beroemde mensen ooit als kind begonnen, met
als doel jonge lezers te inspireren hun dromen te blijven najagen. In dit deel
wordt het leven van Marie Curie in grote lijnen door haar zelf verteld (ikfiguur). Ze vertelt waar ze opgroeide, naar school ging, hoe ze als Pools
meisje toch kon studeren aan de Universiteit in Parijs, hoe ze samen met haar
echtgenoot natuurkundig onderzoek ging doen en belangrijke ontdekkingen
deed. Twee keer kreeg ze daarvoor een Nobelprijs. Tussen grote getekende
kleurrijke illustraties staan korte en wat langere teksten in duidelijke druk,
met af en toe een willekeurige vetgedrukte zin in kleur. Op een dubbele
pagina achter in het boek wordt nog eens kort schematisch het leven van
Marie Curie weergegeven, gevolgd door drie opdrachten. Op de laatste
pagina staat een verklarende woordenlijst van woorden die in de tekst niet
zijn gemarkeerd. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Ria Scholten-Boswerger
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Serie Mijn kleine helden
2018-12-5979

Coronado, Ángel • Charles Darwin
Charles Darwin / met medewerking van: Peekaboo Animation, S.L., Pau Taverna,
Elisenda Nogué en Bonalletra Alcompas, S.L ; vertaling [uit het Spaans]: Eva
Reinders Redactie ; bewerking: Lise Wouters en Rikky Schrever ; coördinatie: Het
RedactiePakhuis. - [Mechelen] : Bakermat, [2018]. - 33 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Mijn kleine helden). - Vertaling van: Charles Darwin.
- Barcelona : Emse Edapp S.L., 2017 - (Mis pequeños héroes). - Illustraties: Ángel
Coronado en Oriol Roca. - Teksten: Carla Pascual en Eduardo Acín.
ISBN 978-90-5924-527-3

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
uitgaven in deze nieuwe serie. Voor
jonge kinderen een van de weinige
boeken over Charles Darwin.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 571
: 16 Natuur en Milieu
: € 12.95
: 27 / 259

In dit boek vertelt Charles Darwin 'zelf' (ik-figuur) over zijn leven. Hij speelt
niet alleen de hoofdrol in het verhaal, maar ook in de vele kleurrijke en voor
jonge kinderen aantrekkelijke tekeningen. Zo lezen ze op een begrijpelijke
manier hoe hij tot de evolutietheorie kwam en wat die theorie inhoudt.
Jammer is wel, dat het eerste jaartal pas na negen bladzijden wordt genoemd,
namelijk als de Beagle uitvaart. Daarvoor heb je geen idee wanneer het
verhaal zich afspeelt. Achterin het boek staat wel een tijdlijn met jaartallen,
met nog een uitgebreide samenvatting en wat illustraties waaronder enkele
kleine foto's. Deze samenvatting is echter moeilijker qua taalgebruik als
het verhaal zelf. En helaas is er geen foto opgenomen van de echte Darwin.
Op de illustraties is hij getekend met opvallend grote blauwe ogen. De
uitgave, die deel uitmaakt van de serie 'Kleine helden'*, ziet er verzorgd
uit. Achterin zijn een woordenlijst en drie korte opzoek- of nadenkspelletjes
opgenomen. Ondanks de paar genoemde tekortkomingen, doet het boek
wel waar het voor uitgegeven is: het verhaal over Charles Darwin blijft bij de
jonge lezer hangen. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
I. de Jong-Smoor

2018-12-5980

Coronado, Ángel • Mahatma Gandhi
Mahatma Gandhi / met medewerking van: Peekaboo Animation, S.L., Pau Taverna,
Elisenda Nogué en Bonalletra Alcompas, S.L ; vertaling [uit het Spaans]: Eva
Reinders Redactie ; bewerking: Lise Wouters en Rikky Schrever ; coördinatie: Het
RedactiePakhuis. - [Mechelen] : Bakermat, [2018]. - 33 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Mijn kleine helden). - Vertaling van: Mahatma Gandhi.
- Barcelona : Emse Edapp S.L., 2017 - (Mis pequeños héroes). - Illustraties: Ángel
Coronado en Oriol Roca. - Teksten: Javier Alonso.
ISBN 978-90-5924-526-6

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
uitgaven in deze nieuwe serie. Voor
jonge kinderen een van de weinige
boeken over Mahatma Gandi.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J India 947.6
: 20 Geschiedenis
: € 12.95
: 27 / 269

In de serie 'Kleine helden'* worden mensen beschreven die échte helden zijn,
en geen fictieve superhelden. Het boek wil zijn lezers leren dat helden er
ook in het echt zijn, dat ze fouten maken en tegenslagen overwinnen. In dit
deel gaat het over het leven van Mahatma Gandhi. Met getekende illustraties
wordt zijn verhaal in de ik-vorm verteld. De lezer lijkt op deze manier in
dialoog met Gandhi te zijn. In het verhaal zijn ook dialogen opgnomen. Deze
staan in een ander (cursief) lettertype. De nadruk ligt op al het goeds wat
Gandhi heeft kunnen betekenen. De minder leuke, akelige aspecten worden
nauwelijks besproken. Ook de moderne illustraties proberen duidelijk Gandhi’s
verhaal positief en optimistisch weer te geven. De laatste pagina’s geven
achtergrondinformatie over Gandhi, met kleine foto’s en een tijdlijn. Ter
afsluiting staan er een zoekopdracht en een soort quiz in het boek. Een
informatief boek voor kinderen. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf
ca. 9 jaar. J.R.S. de Leest
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
6-9 jaar Natuur-en dierenseries
2018-05-1626

Owen, Ruth • Het bos om de hoek
Het bos om de hoek / Ruth Owen ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
eindredactie: Corian Linnenmans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 21 × 26 cm. - (Habitats om de hoek). - Vertaling van:
Welcome to the woodlands. - Ruby Tuesday Books Ltd., ©2016. - (Living things and
their habitats). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1242-1

We nemen een kijkje in het bos in dit informatieve prentenboek. Na een korte
inleiding met uitleg van woorden als habitat en ecosysteem, worden enkele
thema’s uit- en toegelicht. Van kiemende eikels en een nest in een boomstam
tot het bos in de nacht, hongerige jongen en een tapijt van mos. Ook de
herfst en winter in het bos krijgen specifieke aandacht. Grote realistische
(soms wat overbelichte en kunstmatig aandoende) kleurenfoto’s vormen
samen met compacte tekstblokjes een mix van informatie in woord en beeld.
Met hier en daar 'een pin' (gekleurd tekstvakje) met de naam van dier of
plant of een weetje. Elk thema eindigt met een vraag die tegelijkertijd de
brug slaat naar het volgende thema; het door de lezer gegeven antwoord kan
meteen worden gecheckt! Met schematisch overzicht van het voedselweb
in het bos, uitleg van moeilijke (vetgedrukte) woorden, register en enkele
verwijzingen. Om te kijken en voor te lezen; om zelf te kunnen lezen is een
voortgezet technisch leesniveau vereist. Oblong uitgave, deel uit de reeks
'Habitats om de hoek'*. Kinderen worden met deze uitgave aangezet om hun
eigen omgeving (beter) te leren kennen. Vanaf ca 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar. Hannelore Rubie

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

: AJ 578.1
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 14.00
: J3/
: 29 / 259

2018-05-1624

Owen, Ruth • De vijver om de hoek
De vijver om de hoek / Ruth Owen ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
eindredactie: Corian Linnenmans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 21 × 26 cm. - (Habitats om de hoek). - Vertaling van:
Welcome to the pond. - Ruby Tuesday Books Ltd., ©2016. - (Living things and their
habitats). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1240-7

Wat voor planten en dieren komen er allemaal voor in een vijver? Maar ook
hoe ze elkaar nodig hebben om te overleven komt aan bod in deze oblong
uitgave. Handig hierbij is het schematische foto-overzicht achterin van het
voedselweb bij de vijver. In totaal veertien hoofdstukken van een dubbele
bladzijde is er aandacht voor o.a. de familie eend, insecten, kikkervisjes,
zoöplankton, jagers als de ringslang en metamorfose van dieren. Dit gebeurt
via grote realistische (soms wat kunstmatig aandoende) kleurenfoto’s en
korte tekstblokjes in grote letters. In kaders en gekleurde tekstvakjes in de
foto's staat vaak een toelichting of een weetje. Elk hoofdstukje of thema
eindigt met een vraag die tegelijkertijd de brug slaat naar het volgende
thema; het door de lezer gegeven antwoord kan meteen worden gecheckt!
Bevat verder uitleg van moeilijke (in de tekst vetgedrukte) woorden, register
en enkele verwijzingen. Om te kijken en voor te lezen; om zelf te kunnen
lezen is een voortgezet technisch leesniveau vereist. Maakt deel uit van de
reeks 'Habitats om de hoek'*. Kinderen worden met deze uitgave aangezet
om hun eigen omgeving (beter) te leren kennen. Vanaf ca 6 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 8 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie. Oblong
uitgave.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AJ 578.6
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 14.00
: J3/
: 29 / 260
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6-9 jaar Natuur-en dierenseries
2018-05-1625

Owen, Ruth • De tuin om de hoek
De tuin om de hoek / Ruth Owen ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
eindredactie: Corian Linnenmans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 21 × 26 cm. - (Habitats om de hoek). - Vertaling van:
Welcome to the garden. - Ruby Tuesday Books Ltd., ©2016. - (Living things and their
habitats). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1241-4

Wat valt er allemaal te ontdekken aan de planten en dieren in onze tuin? In
dit kleurrijke boek wordt hier in woord en beeld op ingegaan. Maar ook hoe ze
elkaar nodig hebben om te overleven, wat goed te zien is in een schematisch
foto-overzicht van een voedselweb achterin. In dertien hoofdstukken van elk
twee bladzijden wordt met name aandacht besteed aan de tuin in de lente en
zomer, maar de herfst en de winter worden ook even aangestipt. Onderaan
elke rechterbladzijde wordt in een oranje kleurvakje met een pijl een vraag
gesteld, die leuk is om op te lossen voor je in het volgende hoofdstuk het
antwoord kan lezen. De kleurenfoto’s, paginagroot of wat kleiner in kaders,
zijn duidelijk en inspireren om het boek door te bladeren. Zij spelen in deze
uitgave echt de hoofdrol en maken je nieuwsgierig, waardoor je de tekst gaat
lezen of laat voorlezen. Een moeilijke-woorden-lijst en het register helpen om
alles goed te begrijpen of terug te vinden. Deel uit de reeks 'Habitats om de
hoek'*. Door deze uitgave zul je gauw in je eigen tuin op onderzoek willen
gaan, al zal de kans klein zijn dat je de vos, uit het van oorsprong Engelse
boek) daar tegen zult tegenkomen. Vanaf ca 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
I. de Jong-Smoor

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

: AJ 578.9
: 16 Natuur en Milieu
:A
: € 14.00
: J3/
: 29 / 261

2018-22-4719

Schuh, Mari • Zee-anemonen
Zee-anemonen / Mari Schuh ; vertaling [uit het Engels]: Freek Kuijstermans ;
eindredactie: Corian Linnenmans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Leven onder de zeespiegel). - Vertaling
van: Sea anemones. - Bellwether Media, Inc., ©2017. - (Ocean life up close). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1278-0

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit deze nu 16-delige
serie. MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 597.1
: 17 Dieren
: € 14.00
: 34 / 258

Hoe zien zeeanemonen eruit en waarom? Dit is een intrigerende vraag die
aan bod komt in dit deel in de reeks ‘Leven onder de zeespiegel’*. In het
handzame boek wordt eerst besproken hoe zeeanemonen eruitzien, dat er
meer dan duizend (!) soorten zijn, wat ze eten en hoe ze leven. Er is ook
aandacht voor o.a. hun bijzondere zuigvoeten en hoe ze zich voortplanten.
De onderwerpen zijn verdeeld over vier hoofdstukken. Op elke bladzijde staat
bij een grote kleurenfoto of andere illustratie een tekst van enkele zinnen
en in vrij grote letters. Het taalgebruik is vrij eenvoudig. Moeilijke woorden
zijn vetgedrukt en worden in de woordenlijst achterin uitgelegd. Regelmatig
is een detail van een foto uitgelicht in een kader, samen met aanvullende
informatie. De appelgroene pagina’s en de andere kleuraccenten geven het
geheel een vrolijke uitstraling. Een goed verzorgde uitgave vol boeiende
informatie, met verwijzingen naar enkele boeken, websites en een beknopt
register. Geschikt voor lezers van ca. 8 t/m 10 jaar, ook voor hen die moeite
hebben met lezen. Redactie

©2018 NBD Biblion
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6-9 jaar Natuur-en dierenseries
2018-22-4720

Pettiford, Rebecca • Grote witte haaien
Grote witte haaien / Rebecca Pettiford ; vertaling [uit het Engels]: Freek Kuijstermans ;
eindredactie: Corian Linnenmans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Leven onder de zeespiegel). - Vertaling
van: Great white shark. - Bellwether Media, Inc., ©2017. - (Ocean life up close). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1279-7

Hoe zien grote witte haaien, de grootste roofvissen op aarde, eruit en waarom
zien ze er zo uit? Dit is een intrigerende vraag die aan bod komt in dit deel
in de reeks ‘Leven onder de zeespiegel’*. In het handzame boek wordt eerst
besproken hoe deze haaien eruitzien, wat ze eten en hoe ze leven. Er is
ook aandacht voor o.a. een bijzonder orgaantje in hun neus waarmee ze op
grote afstand een prooi kunnen ontdekken en hoe ze zich voortplanten. De
onderwerpen zijn verdeeld over vier hoofdstukken. Op elke bladzijde staat
bij een grote kleurenfoto of andere illustratie een tekst van enkele zinnen
en in vrij grote letters. Het taalgebruik is vrij eenvoudig. Moeilijke woorden
zijn vetgedrukt en worden in de woordenlijst achterin uitgelegd. Regelmatig
is een detail van een foto uitgelicht in een kader, samen met aanvullende
informatie. De appelgroene pagina’s en de andere kleuraccenten geven het
geheel een vrolijke uitstraling. Een goed verzorgde uitgave vol boeiende
informatie, met verwijzingen naar enkele boeken, websites en een beknopt
register. Geschikt voor lezers van ca. 8 t/m 10 jaar, ook voor degenen die
moeite hebben met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit deze nu 16-delige
serie. MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.1
: 17 Dieren
: € 14.00
: J4/J3/
: 34 / 259

2018-22-4722

Pettiford, Rebecca • Kogelvissen
Kogelvissen / Rebecca Pettiford ; vertaling [uit het Engels]: Freek Kuijstermans ;
eindredactie: Corian Linnenmans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Leven onder de zeespiegel). - Vertaling
van: Puffer fish. - Bellwether Media, Inc., ©2017. - (Ocean life up close). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1281-0

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit deze nu 16-delige
serie. MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 598.1
: 17 Dieren
: € 14.00
: 34 / 260

Hoe zien kogelvissen ofwel ballonvissen eruit en waarom? Dit is een
intrigerende vraag die aan bod komt in dit deel in de reeks ‘Leven onder de
zeespiegel’*. In het handzame boek wordt eerst besproken hoe kogelvissen
eruitzien, dat de 120 (!) soorten zeer verschillend zijn qua grootte, wat ze
eten en hoe ze leven. Er is ook aandacht voor o.a. hun bijzondere buisvormige
lichaam, dat ze enorm op kunnen opblazen en hoe ze zich voortplanten. De
onderwerpen zijn verdeeld over vier hoofdstukken. Op elke bladzijde staat
bij een grote kleurenfoto of andere illustratie een tekst van enkele zinnen
en in vrij grote letters. Het taalgebruik is vrij eenvoudig. Moeilijke woorden
zijn vetgedrukt en worden in de woordenlijst achterin uitgelegd. Regelmatig
is een detail van een foto uitgelicht in een kader, samen met aanvullende
informatie. De geel-oranjekleurige pagina’s en de andere kleuraccenten
geven het geheel een vrolijke uitstraling. Een goed verzorgde uitgave vol
boeiende informatie, met verwijzingen naar enkele boeken, websites en een
beknopt register. Geschikt voor lezers van ca. 8 t/m 10 jaar, ook voor hen die
moeite hebben met lezen. Redactie
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2018-22-4721

Pettiford, Rebecca • Zeehonden
Zeehonden / Rebecca Pettiford ; vertaling [uit het Engels]: Freek Kuijstermans ;
eindredactie: Corian Linnenmans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Leven onder de zeespiegel). - Vertaling
van: Great white shark. - Bellwether Media, Inc., ©2017. - (Ocean life up close). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1280-3

Hoe zien zeehonden eruit en waarom? Dit is een intrigerende vraag die
aan bod komt in dit deel in de reeks ‘Leven onder de zeespiegel’*. In het
handzame boek wordt eerst besproken hoe zeehonden eruitzien, dat de
ringelrob de kleinste zeehond is en de zee-olifant de grootste en zwaarste,
wat ze eten en hoe ze leven. Er is ook aandacht voor o.a. hun bijzondere
vinnen, hun vijanden en hoe ze zich voortplanten. De onderwerpen zijn
verdeeld over vier hoofdstukken. Op elke bladzijde staat bij een grote
kleurenfoto of andere illustratie een tekst van enkele zinnen en in vrij grote
letters. Het taalgebruik is vrij eenvoudig. Moeilijke woorden zijn vetgedrukt
en worden in de woordenlijst achterin uitgelegd. Regelmatig is een detail van
een foto uitgelicht in een kader, samen met aanvullende informatie. De geeloranjekleurige pagina’s en de andere kleuraccenten geven het geheel een
vrolijke uitstraling. Een goed verzorgde uitgave vol boeiende informatie, met
verwijzingen naar enkele boeken, websites en een beknopt register. Geschikt
voor lezers van ca. 8 t/m 10 jaar, ook voor hen die moeite hebben met lezen.
Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen uit deze nu 16-delige
serie. MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 598.91
: 17 Dieren
: € 14.00
: J4/J3/
: 34 / 261
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Vrij lezen
2017-41-4614

Aar, Hetty van • Selfie
Selfie / Hetty van Aar ; coverontwerp, illustraties en boekverzorging: Ruthje Goethals.
- Eerste druk. - Antwerpen : Standaard Uitgeverij, mei 2018. - 191 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 23 cm. - (For girls only! ;17)
ISBN 978-90-02-26529-7

Nieuw deel in de meidenboekenserie 'For girls only', over de vriendinnen
Yelien, Emma, Ellen, Eline en Kato (YEEEK), waarin deze keer Yelien centraal
staat. Na een verkeerd begrepen incidentje met een nieuw meisje in de
klas wordt Yelien ineens buitengesloten door haar vriendinnengroep. Yelien
wil geen sorry zeggen voor iets wat ze niet gedaan heeft, maar wil wel
haar vriendinnen terug. Daarom gaat ze op onderzoek uit naar tips om
weer geliefd te worden, en ontdekt: je moet gewoon jezelf zijn en positief
blijven. Zou dat in dit geval ook werken? Een vlot leesbaar meidenboek over
buitengesloten worden en het weer goedmaken, met veel positieve tips. De
personages zijn vrij inwisselbaar, en de problemen niet bijster origineel, maar
wel heel herkenbaar voor meiden in de bovenbouw. Het boek is aansprekend
vormgegeven, met strooi-illustraties in de kantlijn. De tekst wordt afgewisseld
met chatberichtjes, handgeschreven lijstjes en briefjes en is gedrukt in
een fijn leesbare letter. Bij de serie hoort ook een vrolijke website en een
magazine, www.for-girls-only.be. Vanaf ca. 10 jaar. Marije van der Schaaf

*'De ontdekking van Kato' (deel 16),
2017-07-3898 (2017/38).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 13.99
: J1/J2/MN/EX/
: 31 / 208

2017-45-1312

Barnhill, Kelly • Het meisje dat de maan dronk
Het meisje dat de maan dronk / Kelly Barnhill ; vertaald [uit het Engels] door H.C.
Kaspersma. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 343 pagina's ; 23 cm. Vertaling van: The girl who drank the moon. - New York : Algonquin Young Readers,
2017.
ISBN 978-90-258-7446-9

Dit prachtige gelaagde sprookje begint met een moeder die haar dochter
moet afstaan voor een eeuwenoud ritueel van het stadje Protectorate.
Ze offeren de baby aan de bosheks Xan, waardoor de stad zonder
gevaren, maar in verdriet gehuld, verder kan bestaan. De moeder laat
dit niet zomaar gebeuren en wordt gek van wanhoop. Intussen wordt het
meisje, Luna, per ongeluk gevoed met maanlicht, waardoor ze vol zit met
maanmagie. Noodgedwongen wordt Luna opgenomen in Xans rare familie
van moerasmonsters en babydraken. Maar haar geboortestad is nu getroffen
door een opstandige moeder en een twijfelende jongen. Waarom bestaat het
ritueel, als niemand weet wat er met de baby’s gebeurt? Het is knap hoe de
auteur het verhaal vertelt vanuit veel verschillende personages zonder dat de
lezer de draad van het verhaal verliest. Alle verhaallijnen sluiten naadloos op
elkaar aan. De sferische schrijfstijl doet denken aan klassiekers zoals 'Jungle
Book' en 'Peter Pan'. Winnaar van de Newbery Medal 2017. Vanaf ca. 10 jaar.
Mede naar gegevens van J.R.S. de Leest

©2018 NBD Biblion

Winnaar Newbery Medal 2017. Ook
in het Engels aangeboden: 'The girl
who drank the moon', 2017-33-1341
(2017/41).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
:B
: € 16.99
: J1/EX/
: 32 / 190
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Vrij lezen
2018-11-5285

Berns, Manon • Het Kandinsky bedrog
Het Kandinsky bedrog / Manon Berns. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2018]. - 221
pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Blockbusters). - ISBN afkomstig van barcode.
ISBN 978-90-206-7498-9

Net als in de eerdere delen van de serie 'Blockbusters'* staat in dit vierde
deel een beroemd schilderij centraal. Dit keer is dat het 'Schilderij met
witte rand' van de Russische schilder Wassily Kandinsky (1866-1944). Is dit
kunstwerk een vervalsing of echt, is de vraag die de moeder van Storm,
die beroemde schilderijen restaureert, moet zien te bepalen. Storm en Jimi,
Juul en Lara, de andere drie Blockbusters, komen haar daarbij te hulp. De
schrijfster maakte met deze serie haar debuut als kinderboekenauteur.
Zij heeft kennis van zaken door haar studie Kunst en Kunstbeleid. Zij laat
werkelijkheid en fantasie door elkaar lopen. In het laatste hoofdstuk geeft
zij daar ook uitleg over. Tevens krijgen de lezers ruime informatie over de
kunstenaar Kandinsky en zijn schilderijen. De omschrijving 'Dan Brown
voor de jeugd' op het omslag is zeker terecht door de spanningsboog en de
schrijfstijl. Vanaf ca. 10 jaar. R. Balvers

*'De verborgen dromen van Dalí' (deel
3), 2016-47-4464 (2017/12).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:B
: € 13.99
: J1/
: 27 / 199

2017-47-3264

Binsbergen, Liesbeth van • Red de rhino
Red de rhino / Liesbeth van Binsbergen ; illustraties Juliette de Wit. - Heerenveen :
Columbus, [2018]. - 98 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm. - (Zookids ; deel 10)
ISBN 978-90-854336-7-5

Jurre en Jasmijn mogen een jaar lang kinderdirecteur zijn van dierentuin
Zoopark en dat jaar is al weer bijna voorbij. Vlak voor hun afscheid mogen
ze nog met de directeur en dierenverzorger Luuk mee naar Animal Park in
Engeland, om te praten over een uitwisselingsprogramma met neushoorns
(rhino’s). Als ze overnachten in een hotel naast het Animal Park, wordt daar
juist die nacht een neushoorn gedood en zijn hoorn wordt afgezaagd en
meegenomen. Natuurlijk willen Jasmijn en Jurre de daders helpen opsporen,
maar dat is moeilijker dan gedacht. Plezierig leesbaar, aansprekend verhaal,
met voldoende spanning en veel dialogen, AVI-E5. Geschreven in de
tegenwoordige tijd, waardoor kinderen goed betrokken blijven bij het verhaal.
Tussendoor wordt ook nog de nodige informatie over neushoorns gegeven,
evenals wat herkenbare Engelse woorden. De pentekeningen sluiten goed aan
bij de tekst. Tiende en tevens laatste deel* in de serie 'Zookids', los van de
andere delen te lezen. Vanaf ca. 9 jaar. Erik van de Grampel
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*'Kijk uit! Krokodillen!' (deel 9),
2017-26-3590 (2017/46).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: de
: B-E5
: € 8.95
: 24 / 184
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9-12 jaar Vrij lezen
2017-49-4156

Boonen, Stefan • Niet bijten!
Niet bijten! / Stefan Boonen ; met tekeningen van Tineke Meirink. - 1e druk. - Tilburg :
Zwijsen, sluit aan bij school, 2018. - 75 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. (Estafette. [Leesboekjes])
ISBN 978-90-487-3357-6

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: B-E6
: € 11.00
: J1/J2/
: 27 / 201

Henri is met zijn vader op het eiland Bonaire. Zijn vader is natuurfotograaf
en moet een zeldzame vleermuis fotograferen. Als zijn vader zijn voet
verstuikt, moet Henri in zijn plaats de foto zien te bemachtigen. Dat is niet
zo eenvoudig en een geduldwerkje. Bovendien blijken er veel gevaarlijkere
dieren op het eiland te zijn. Spannend verhaal in de ik-vorm waardoor de
identificatiemogelijkheden groter zijn. Het verhaal wordt afgewisseld met wat
scenès uit een filmverhaal dat Henri, die filmmaker wil worden, heeft bedacht.
Geïllustreerd met veel, vaak paginagrote illustraties in pasteltinten. Achter in
het boek staan wat tips voor een boekbespreking. Het verhaal is geschikt voor
lezers op AVI-E6 niveau en sluit aan bij de leesmethode ‘Estafette’. Vanaf ca.
10 jaar. Edda Rekers-Hazelhoff

2017-47-2445

Claes, Jo • Het gevecht met de engel
Het gevecht met de engel / Jo Claes. - Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2018]. 174 pagina's ; 23 cm. - (Niet voor mietjes ; 2)
ISBN 978-90-261-4551-3

De klas van Matthias, Dante en Rani krijgt een tweeling erbij: Linde en
Soetkin, twee heel verschillende types. Dante wordt verliefd op Linde,
die weer meer voelt voor Matthias. Er zijn verscheidene activiteiten
georganiseerd voor een schoolfeest, waaronder een tekenwedstrijd. Vlak
voor de tentoonstelling verdwijnt de prijswinnende tekening van Linde.
Matthias en Dante gaan op onderzoek uit. Er zijn veel verdachten, zelfs
Matthias wordt verdacht. Net als in het eerste deel*, verschenen onder de
serienaam (‘Niet voor mietjes’), is er een Bijbels element toegevoegd aan
het verhaal: een schilderij van Rembrandt over de tweelingbroers Jakob en
Esau en hun onderlinge broederstrijd. Zelfstandig te lezen verhaal, er wordt
wel gerefereerd aan de gebeurtenissen uit het eerste deel. Genrematig meer
een schoolverhaal over relaties, jaloezie, verliefdheid dan de op de achterflap
vermelde jeugdthriller. De verdwijning van de tekening brengt wel spanning
in het verhaal. Een realistisch en herkenbaar verhaal voor weinig geoefende
lezers. Gezien de leeftijd van de hoofdrolspelers vanaf ca. 10 jaar. Ton Jansen
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*2016-25-3184 (2017/4).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: de
:B
: € 12.99
: 24 / 188
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2018-12-5524

Cowell, Cressida • De tovenaars van Ooit
De tovenaars van Ooit / Cressida Cowell ; vertaald [uit het Engels] door Lia Belt. Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2018]. - 390 pagina's : zwart-wit illustraties ;
23 cm. - Vertaling van: The wizards of once. - London : Hodder Children's Books, 2017.
ISBN 978-90-245-8003-3

In het verre verleden zaten de donkere, geheimzinnige wouden van de
Britse eilanden vol duistere magie. Krijgers van overzee roeiden alle heksen
met ijzer uit, maar keerden zich ook tegen de goede Magiërs. Sindsdien
zijn de twee volken gezworen vijanden. Tot zijn verdriet heeft Xar (13) nog
geen magische krachten. Impulsief besluit hij in het dichte woud een heks
te vangen om zijn teleurgestelde vader te bewijzen wat hij kan. Daar stuit
hij op Wens, een meisje van het vijandelijke kamp, dochter van de ijzige
koningin van de Krijgers. Als haar verboden, magische zwaard iets duisters
raakt, merken zij dat het kwaad nog steeds bestaat. Eerste deel van een
spannende serie, waarin de auteur fantasie, actie, magie en avontuur perfect
afwisselt met humor en reflectie. De originele schrijfstijl zal de lezers zeker
aanspreken. Zowel de krasserige zwart-wittekeningen van eigen hand,
als de handgeschreven opmerkingen en de typografische accentueringen
in de tekst passen er perfect bij. Beide jonge hoofdpersonages – heel
verschillend van aard – zijn geloofwaardig neergezet en vullen elkaar aan.
De auteur is bekend van de reeks 'Hoe tem je een draak'. Vanaf ca. 10 jaar.
Mede naar gegevens van S.E. van Zonneveld

Ook in het Engels aangeboden: 'The
wizards of once', 2017-48-3793
(2018/05).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
:B
: € 16.99
: J1/EX/
: 32 / 196

2018-08-3039

Dam, Angelique van • Een vriend zonder tanden
Een vriend zonder tanden / Angelique van van Dam ; met tekeningen van Marja Meijer.
- Amsterdam : Moon, [2018]. - 174 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-488-4399-2

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 14.99
Volgnummer
: 24 / 191

Caro mist thuis aandacht en gezelligheid, omdat haar ouders fulltime werken.
Vooral het op school overblijven is een gruwel. Via haar buurvrouw, die in
het bejaardenwoonzorgcentrum werkt, ontdekt ze dat ze daar als tafeldame
mee kan eten. Ze deelt haar hagelslagbroodje met onder anderen meneer
Hans en een vriendschap ontstaat. Om het saaie en vaak eenzame leven
van de bejaarden wat op te pimpen bedenken ze samen wilde plannen. Bij
het grote feest dat volgt is jong (school) en oud betrokken. Een origineel
verhaal over hoe een win-winsituatie ontstaat: hunkerende Caro versus
eenzame ouderen. Een in de ik-vorm geschreven verhaal in een niet altijd
chronologische volgorde. Het taalgebruik is doorspekt met lange en vreemde
woorden: stagiairkeukenhulp, supergeconcentreerd, croutons, familytime,
enz. Snelle, grappige illustraties in grijstinten passen goed bij de sfeer van het
verhaal. Een eigentijds, vlot verhaal met rake typeringen, voor goede lezers
vanaf ca. 9 jaar. Greetje Hoff
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Vrij lezen
2017-47-2450

Heruitgave

Dahl, Roald • Sjakie en de chocoladefabriek

Grote jubileumeditie vanwege het 50jarig bestaan van het boek, met rood
omslag.

Sjakie en de chocoladefabriek / Roald Dahl ; tekeningen van Quentin Blake ; vertaald
[uit het Engels] door Harriët Freezer. - Vierennegentigste druk. - Utrecht : Uitgeverij De
Fontein Jeugd, 2018. - 185 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm + Wonka's gouden
ticket, magnetische boekenlegger. - Vertaling van: Charlie and the chocolate factory. London : Allen & Unwin, 1964. - Gouden jubileumeditie. - 1e druk Nederlandse uitgave
met tekeningen van Faith Jacques: De Bilt : De Fontein, 1968. - Bijlage ontbreekt.
ISBN 978-90-261-4560-5

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 24.99
Volgnummer
: 24 / 189

Wie kent hem niet? Sjakie Stevens, de arme sloeber die zo graag de
gouden kaart wil vinden. Want dan kan ook hij een bezoek brengen aan
de chocoladefabriek van Willie Wonka. Het lukt hem nog ook! Samen
met zijn oude opa Jakob gaat hij de volgende dag naar de geheimzinnige
fabriek. Wat ze daar te zien krijgen is niet te geloven: een chocoladerivier,
Oempa-Loempa’s, eeuwigdurende waffelvullers, opstijglimonade met prik,
kietelbrokken, een grote glazen lift en een nog grotere verrassing op het eind.
Vanaf de eerste pagina pakt het verhaal je op en neemt je mee door een
tot dan toe onbekende wereld van kleuren, onbekend snoepgoed, geuren
en hemelse smaken. Deze grote schrijver maakt met zijn humoristische
taalgebruik een groot feest van het prachtige verhaal: woordgrapjes, namen
van pas uitgevonden snoepgoed en een verhaallijn waar je je vingers bij
aflikt. Al lezende proef je het aflikbare behang en ruik je de geconfijte
potloden. De geweldige, levendige, grote en kleine prenten zitten vol
humor en beweging. Grote jubileumeditie vanwege het 50-jarig bestaan
van het boek, met rood omslag. Verhaal en prenten samen zijn als een
groot stuk snoepgoed waar je niet vanaf kunt blijven. Vanaf ca. 10 jaar.
Hannelore Rubie

2018-02-0250

David, Patricia • Heks Miezamplie is bang
Heks Miezamplie is bang / Patricia David & Kristina Ruell. - Wielsbeke : De Eenhoorn,
[2018]. - 197 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (In het heksenbos ; [5e boek]). Tekst Patricia David, illustraties Kristina Ruell.
ISBN 978-94-629-1292-2

Heks Miezamplie loopt het liefst met blote voeten in de tuin door de
bladeren, samen met Pineute. Heks Deeprie waarschuwt haar voor teken.
Heks Miezamplie wordt daar bang van en zoekt in het zwarte magieboek
naar een oplossing. Als ze zichzelf onzichtbaar maakt, kan geen teek haar
meer zien. Maar wat ze vergeet, is de spreuk om zichzelf weer zichtbaar te
maken… Het begin van allerlei problemen. Dan worden er ook nog trollen
gesignaleerd in het heksenbos. Vijfde, los te lezen deel uit de serie 'In het
heksenbos'*. Humoristisch, vlot leesbaar verhaal in korte hoofdstukken en
gedrukt in een ruime bladspiegel. De hoofdstukken zijn genummerd. Met
sfeervolle pentekeningen in zwart-wit, goed passend bij het verhaal. Met
achterin weetjes over teken. Origineel onderwerp waar niet veel verhalen
over geschreven zijn. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
S. van Bruinisse
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*'Heks Teekla' (deel 4), 2016-27-5869
(2017/08).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 16.95
: 28 / 195
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9-12 jaar Vrij lezen
2018-11-5202

Heruitgave

De Vlieger, Evelien • Hoe maak ik een vriend?

Kerntitel Kinderboekenweek 2018.
Herdruk met nieuw omslag.

Hoe maak ik een vriend? / Evelien De Vlieger ; met illustraties van Wendy Panders. Eerste herziene editie. - Tielt : Lannoo, [2018]. - 79 pagina's : gekleurde illustraties ;
24 cm. - Oorspronkelijke uitgave: 2010.
ISBN 978-94-01-45316-5

Felix gaat alleen op zomerkamp en vraagt zijn moeder hoe dat moet gaan.
Haar antwoord: ‘Je maakt wel een vriend’ neemt hij letterlijk. In de dagen
ervoor maakt hij lijstjes met eigenschappen, tekeningen van lichaamsdelen
en een recept voor een vriendschapsdrank. Als het zover is, blijkt het veel
makkelijker dan hij had gedacht! De originele structuur van het boek loopt
parallel aan de psychische voorbereiding op iets waar je tegen opziet.
Maar de speelse opzet met details in illustratie en insteek maakt het wat
moeilijk om er greep op te krijgen. Voor een kind is dat anders dan voor
een volwassene. Inhoudelijk sterk zijn de gesprekken die Felix voert met
zijn overleden opa. Dat ontroert. De onverwachte afloop is geestig. Het
verhaal is een stimulans voor creatieve oplossingen. Het boek is functioneel
geïllustreerd met collages in allerlei formaten bestaande uit tekeningen,
foto's of combinaties daarvan. De Vlaamse auteur is onder meer bekend van
boekjes voor beginnende lezers als 'Job en de duif' (Boekenwelp 2011) en
boeken voor jongeren als 'Brei met mij'. Het boek biedt een pedagogische
oplossing die afkomstig is van het kind zelf. En dat is origineel en van deze
tijd. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 14.99
: MN/
: 28 / 196

2018-12-5766

Dielemans, L. • Schaduw van de leeuw
Schaduw van de leeuw / Linda Dielemans. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2018.
- 293 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-258-7525-1

Zo’n 28.000 jaar geleden droomt Joeni dat de mammoeten komen. Door
een verkeerde uitleg van haar droom, komt haar stam in de problemen.
Zij en de dromer Toek worden verstoten door de stam en Joeni moet zich
daarna zelf zien te redden. Het wordt een reis vol avonturen waarin ze haar
dromen steeds beter leert begrijpen. Dit spannende verhaal is gebaseerd op
grotschilderingen uit de ijstijd en laat zien hoe de mensen vroeger geleefd
zouden hebben. Zo leer je ook wat over de rituelen die ze gebruikten en
de dieren die er leefden. De auteur werkt ook als archeoloog, waardoor ze
haar kennis in het boek kon verwerken. De hoofdpersoon maakt een enorme
ontwikkeling door. Pijn en verdriet maken van haar uiteindelijk een sterke
vrouw. Het verhaal bestaat uit zesentwintig genummerde hoofdstukken
en boven ieder hoofdstuk staat een bestaande grotschildering, die achter
in het boek worden toegelicht. De gebeurtenissen zijn soms best heftig
beschreven, bijvoorbeeld wanneer Joeni en Io geconfronteerd worden met een
leeuw. De auteur schreef meerdere prehistorische jeugdromans, waaronder
'Geestenkrijger'* (2015). Voor de wat gevorderde lezer vanaf ca. 10 jaar.
Liselotte Campman
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*2015-27-0216 (2016/10).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: hi
:B
: € 15.98
: 30 / 220
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2018-12-5773

Heruitgave

Dragt, Tonke • De goudsmid en de meesterdief

Zie a.i.'s deze week voor nog een
herdruk van Tonke Dragt: 'De
zevensprong'.

De goudsmid en de meesterdief / Tonke Dragt. - Vijftiende druk. - Amsterdam :
Leopold, 2018. - 347 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Titelpagina vermeldt:
vrij naar Babinase balladen. - 1e tot en met 13e druk ook onder de titel: Verhalen van
de tweelingbroers. - 1e druk: Den Haag : H.P. Leopolds uitgeversmaatschappij, 1961.
ISBN 978-90-258-7524-4

In 1961 voor het eerst verschenen debuut met twaalf sprookjesachtige
avonturenverhalen over de tweelingbroers Jiacomo en Laurenzo. De twee
lijken uiterlijk als twee druppels water op elkaar, hetgeen in alle verhalen op
een knappe wijze wordt uitgebuit. Hoewel Laurenzo kiest om een vakkundige
edelsmid te worden en de vindingrijke Jiacomo door omstandigheden een
dief wordt, kiezen ze altijd weer partij voor elkaar en wint hun goede inborst
het van het kwaad. De verhalen zijn vlot en verrassend geschreven met
avontuur, spanning, humor en ontroering als belangrijkste ingrediënten.
Elk verhaal wordt voorafgegaan door een citaat uit een klassiek sprookje of
verhaal, en besloten met een verbindende tekst die telkens de opmaat is voor
het volgende verhaal. Mede doordat de gebeurtenissen een middeleeuwse
setting hebben, doen de verhalen tijdloos aan. Soms zijn gebruikte woorden
of begrippen inmiddels verouderd voor jonge kinderen, maar kunnen in de
context nog steeds goed worden begrepen. Na ruim vijftig jaar met recht
een klassieker te noemen, die niet zomaar mag ontbreken. Goed geschreven
en tijdloos van karakter. Eerder verschenen onder de titel 'Verhalen van de
tweelingbroers'. Vanaf ca. 10 jaar. Silvester van der Pol

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 15.00
: 32 / 200

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 16.99
: MN/EX/
: 23 / 176

2018-08-3154

Eggers, Dave • De tunnels
De tunnels / Dave Eggers ; vertaald door Karin Pijl. - Amsterdam : Moon, 2018. - 349
pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: The lifters. - New York : Alfred
A. Knopf, 2018. - Illustraties binnenwerk: Aaron Renier. - Vertaald uit het Engels.
ISBN 978-90-488-4345-9

De 12-jarige Gran Bloempjes moet met zijn zusje Maisie en ouders naar
het plaatsje Carrousel verhuizen. Zijn vader is werkeloos, maar hoopt daar
werk te vinden. Zij komen in een huis dat voor een deel scheef staat. En
onder de grond rommelt het aardig, waardoor sommige huizen en een deel
van de school in een gat verdwijnen. Samen met zijn klasgenote Catalina
Catalan gaat Gran naar de ondergrondse wereld en gaan ze de strijd aan
tegen de Holtes, die de aarde met tunnels ondergraven. Goed opgebouwd,
spannend en mysterieus verhaal, vlot leesbaar in 113 korte hoofdstukken.
De hoofdstukken zijn met een zwarte lijn omkaderd voorzien van veel
zwart-witte illustraties, waardoor een prettige bladspiegel ontstaat (vooral
belangrijk voor minder ervaren lezers). Bij Gran in huis zijn er geldproblemen
en verdriet, terwijl de Holtes alleen bestreden kunnen worden als boven
de grond geluk is. Een duidelijke moraal, maar verwerkt in een fantasierijk
verhaal. De veelbekroonde bestsellerauteur is bekend door zijn boeken voor
volwassenen en in Nederland o.a. vanwege ‘Max (en de Wild Things)’, een
roman gebaseerd op het prentenboek 'Max en de maximonsters' van Maurice
Sendak. Vanaf ca. 10 jaar. Toin Duijx
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2017-45-0680

Gladdines, Tim • Hoe het kwam dat ik Emma een blauw oog
sloeg
Hoe het kwam dat ik Emma een blauw oog sloeg / Tim Gladdines ; redactie: Harminke
Medendorp. - Eerste druk. - Baarn : Uitgeverij Marmer, maart 2018. - 221 pagina's :
zwart-wit illustraties ; 23 cm
ISBN 978-94-606-8394-7

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 14.99
Volgnummer
: 24 / 197

Jasper (ik-figuur) is tien jaar en hoogbegaafd. Met klasgenoten heeft hij
weinig contact, ook doordat hij een klas heeft overgeslagen. Een van
zijn favoriete bezigheden is het maken van doolhoven. Ook houdt hij van
bijzondere woorden als krijten, hardleers en druiloor. Op zeker moment
zoekt hij toenadering tot zijn nieuwe buurmeisje, de veertienjarige Emma,
die net als hij een buitenbeentje is. Hij doet dat door een speurtocht voor
haar uit te zetten. Zijn actie leidt inderdaad tot contact, maar al gauw
blijkt dat zij andere bedoelingen heeft dan hij. Keer op keer brengt ze
hem in verlegenheid. Jasper vindt het spannend dat zij hem leuk vindt,
maar van zoenen en dergelijke moet hij niks hebben. Hij besluit dan ook
dat hij haar moet vertellen dat hij verder geen contact met haar wil.
Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want hij wil Emma niet
kwetsen. Uiteindelijk vindt hij een oplossing. Verhaal in korte hoofdstukken.
Rustige bladspiegel met ruime marges. Het fijngevoelig geschreven
verhaal, dat een groot beroep doet op de verbeelding en laat zien hoe je je
staande kunt houden als iemand iets anders wil dan jij. Vanaf ca. 10 jaar.
Janneke van der Veer

2018-06-2334

Feller, Pieter • Clara
Clara / Pieter Feller, Tiny Fisscher. - 101 #Eerste druk, eerste oplage. - Breda :
Droomvallei Uitgeverij, maart 2018. - 260 pagina's ; 22 cm
ISBN 978-94-928441-1-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: hi
:B
: € 16.95
: 25 / 197

Clara (11) woont met haar familie in Amsterdam. Haar vader is timmerman,
moeder huisvrouw, zoals dat in 1911 heel gewoon was. Clara is een goede
leerling en ze heeft een grote droom: ze wil ontdekkingsreiziger worden,
maar dat is in die tijd weinig vrouwen gegeven. Als haar vader plotseling
erg ziek wordt, spat haar droom na enige tijd uit elkaar en kan ze nog
maar één ding doen: haar familie helpen. Clara komt naar voren als een
meisje met een helder verstand. Ze denkt overal goed over na en is min
of meer al geëmancipeerd. Intussen krijgen we als lezer een inkijkje in
het leven van mensen uit het begin van de 20e eeuw: veel kinderen,
slechte woonomstandigheden en hard werken. Kinderen gaan vaak op
hun twaalfde jaar van school af om wat geld binnen te kunnen brengen.
Vrouwen die er door omstandigheden alleen voorstonden, hadden helemaal
een keihard bestaan. Een interessant verhaal met weinig spanning, maar
met veel historische feiten over het dagelijks leven van een eeuw geleden.
Eerste historische verhaal van Pieter Feller, de bedenker van Kolletje, in
samenwerking met Tiny Fisscher. Mooi verzorgde uitgave met prettige, rustige
bladspiegel en kleine illustraties aan het begin van de hoofdstukken. Vanaf
ca. 10 jaar. B. Handgraaf
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2017-52-5721

Hunter, Erin • De outsider
De outsider / Erin Hunter ; vertaling [uit het Engels]: Saskia Martens en Fantoom.
- Amsterdam : Fantoom, 2018. - 341 pagina's : kaart ; 22 cm. - (Bravelands. Serie
1 ; boek 1). - Vertaling van: The broken tribe. - New York : HarperCollins, 2017. (Bravelands ; book 1).
ISBN 978-90-5924-507-5

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: di
:B
: € 16.95
: J1/EX/
: 29 / 212

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 14.99
: J1/EX/
: 25 / 199

Wanneer de vader van het leeuwenjong Fier wordt gedood bij een gevecht,
moet Fier vluchten. Hij wordt opgenomen door een bavianengroep en sluit
daar vriendschap met het behendige, sterke bavianenjong Doorn. Wanneer
er bij de bavianen een machtswisseling plaatsvindt, moet Fier de groep
verlaten. Ondertussen trekt het olifantenjong Sky met haar kudde richting
de waterplaats. Sky kan de botten van overleden dieren lezen en ziet in een
visioen dat er binnenkort iets vreselijks gaat gebeuren… Een spannend, mooi,
mythisch verhaal over ‘de outsiders’ van de Bravelands: een drietal jonge
dieren die anders zijn dan de andere dieren uit hun groep. Het taalgebruik is
toegankelijk, rijk en eigentijds. Zowel de karakters van de dieren als de, soms
wat complexe, verhaallijnen zijn kundig uitgewerkt. Het dierlijk gedrag wordt
mooi uitgelicht en ook zijn er prachtige landschapsbeschrijvingen. Eerste
deel van de serie 'Bravelands'. Eerder schreef Erin Hunter, een pseudoniem
voor een Engels/Amerikaans schrijverscollectief, de succesvolle serie ‘Warrior
Cats’. Een must read voor fans van Warrior Cats en dierenverhalen. Vanaf ca.
10 jaar. Linda Adam

2018-08-3037

James, Greg • Super normaal
Super normaal : je hebt geen superkrachten nodig om een HELD te zijn / Greg James
& Chris Smith ; vertaald [uit het Engels] door: Willem Jan Kok ; gei͏̈llustreerd door Erica
Salcedo. - Amsterdam : moon, [2018]. - 365 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. Vertaling van: Kid Normal. - Bloomsbury Publishing, ©2017.
ISBN 978-90-488-4446-3

De supernormale Murph (11) komt per ongeluk terecht op een school voor
kinderen met superkrachten. De toptalenten worden klaargestoomd om
superheld te worden, de meeste leerlingen beschikken volgens leraar Flash
echter slechts over nutteloze Gaven. Murph raakt bevriend met enkele
van deze ‘superzero’s’. Daarnaast loopt een tweede verhaallijn over een
kwaadaardige wespenman die de wereld in zijn macht wil krijgen. Kan het
zijn dat juist Murph, de jongen zonder Gave, de enige is die slechterik Nektar
kan stoppen? Een alwetende verteller spreekt de lezer regelmatig direct aan.
Hier en daar onderbreekt hij het verhaal om de spanning op te voeren of de
lezer (voor)leesinstructies te geven. Komisch avontuur over jezelf durven
zijn, vriendschap en heldenmoed geschreven door twee Britse radio- en
televisiepersoonlijkheden. De pagina's staan vrij vol met tekst, in een minder
gebruikelijk lettertype. De tekst wordt rechts niet uitgelijnd. De humoristische,
stripachtige illustraties in zwart-wit vullen de tekst goed aan. Afgerond
verhaal met een aankondiging van het vervolgdeel. Opvallende gebonden
uitgave met knalgele bladranden. Vanaf ca. 10 jaar. Eefje Buenen
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Jij • Jij en ik
Jij en ik : verhalen over vriendschap en vluchtelingen / Margaretha van Andel, Adrienne
Bolt, Alyze Bos, Carolien Ceton, Mireille Geus, Jesse Goossens, Annet Huizing, Pieter
Koolwijk, Sjoerd Kuyper, Eva Moraal, Marloes Morshuis, Joyce Pool, Anna van Praag,
Peter-Paul Rauwerda, Jowi Schmitz, Jan Terlouw, Ellen van Velzen, Gijs Wanders,
Lenneke Westera. - Rotterdam : Lemniscaat, [2018]. - 248 pagina's ; 23 cm
ISBN 978-90-477-1073-8

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: vh
:B
: € 14.95
: ETL/J2/J1/
: 29 / 213

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
: B-M6
: € 10.00
: J1/J2/
: 28 / 207

Bundel met verhalen en gedichten van negentien verschillende auteurs over
vriendschap en vluchtelingen. Een afwisselend geheel met verhalen in heden,
verleden en toekomst en met aandacht voor verschillende perspectieven:
(potentiële) vluchtelingen met uiteenlopende achtergrond en mensen in het
gastland die hen kritisch, verwonderd of hartelijk benaderen. De bijdragen
variëren van realistisch (bijvoorbeeld de autobiografische bijdrage van
Jan Terlouw die oproept tot politiek engagement) tot fantastisch (twee
sciencefictionverhalen en een verhaal waarin een jongen die zich nogal
kritisch uitlaat over vluchtelingen in een magische context zelf ervaart hoe
het is om op de vlucht te zijn). De variatie en perspectiefwisseling vergroot
de betrokkenheid bij het actuele onderwerp. Wie de ‘vreemdeling’ is, hangt af
van het perspectief. Sterker nog: de ‘vreemdeling’ houdt op te bestaan, zodra
je je inleeft in de persoon. Dat brengen deze verhalen teweeg. Vanaf ca. 10
jaar. Ingeborg Hendriks

2017-49-4165

Jongman, Mariken • Opa's en oma's stelen niet
Opa's en oma's stelen niet / Mariken Jongman & Esther Leeuwrik. - 1e druk. - Tilburg :
Zwijsen, sluit aan bij school, 2018. - 27 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. (Estafette. [Leesboekjes]). - Tekst: Mariken Jongman ; illustraties: Esther Leeuwrik.
ISBN 978-90-487-3366-8

Koen is dol op de boeken over rechercheur Billy Barendsen. Als in de
dierentuin waar hij met zijn opa en een groep senioren op bezoek is, een
doodshoofdaapje gestolen wordt, grijpt hij zijn kans. Hij wil de diefstal
oplossen volgens de Billy Barendsen-methode: motief is alles. Maar dat blijkt
minder eenvoudig dan hij dacht. Grappig, spannend verhaal voor kinderen in
groep 6, AVI-M6. Sluit aan bij leesmethode Estafette, maar is ook los daarvan
te lezen. Voor in het boek worden de personages geïntroduceerd met een
portrettekening en een korte beschrijving. Ook verder is het een kijkverhaal,
met extra veel illustraties in een gemengde techniek. Om de toegankelijkheid
van de tekst te verhogen zijn op iedere pagina enkele woorden (‘verdwijning’,
‘verdenking’) groter en in kleur afgedrukt. De bladspiegel oogt aantrekkelijk,
doordat de achtergrondkleur van de illustraties, die soms twee pagina’s
beslaan, doorloopt in de tekst. Achter in het boek stellen auteur en illustrator
zich voor aan de lezers. Vanaf ca. 9 jaar. J. Staal
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Kranendonk, Anke • Paniek in de tent
Paniek in de tent / Anke Kranendonk ; met tekeningen van Melvin. - 1e druk. Tilburg : Zwijsen, 2018. - 72 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Estafette.
[Leesboekjes])
ISBN 978-90-487-3358-3

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
: B-E6
: € 11.00
: J1/J2/
: 27 / 226

De tweeling Lodewijk en Rosalie moet vanwege het noodweer in de tent
schuilen. Om de tijd door te komen vertellen ze elkaar de meest sterke,
fantasievolle verhalen. Verhalen waarin voor hen bekende mensen een rol
spelen, maar het verhaal zelf geheel ontsproten is aan hun fantasie. Als
het eindelijk iets droger is, merken ze dat de tent van hun ouders vol gaten
zit, en dat hun ouders verdwenen zijn. Vlot verteld verhaal met een mooi
opgebouwde spanningsboog, die leidt tot een slothoofdstuk waarin alle
puzzelstukjes bij elkaar komen en een gezonde dosis humor. De verhalen
worden zowel vanuit Lodewijk als vanuit Rosalie verteld, een meervoudig
vertelperspectief. Aan het eind van het boek wordt deze perspectiefwisseling
ook uitgelegd bij de ‘Tips voor je boekbespreking’. Misschien zullen kinderen
zich afvragen hoe de ouders de kinderen hebben kunnen achterlaten in hun
tent, maar binnen het verhaal komt het wel geloofwaardig over. Het verhaal
is geschikt voor lezers op AVI-E6 niveau en sluit aan bij de leesmethode
‘Estafette’. Gewoon een lekker fantasierijk verhaal, voor kinderen vanaf ca. 10
jaar. Toin Duijx

2017-45-1101

Leonard, M.G. • Keverhelden
Keverhelden / M.G. Leonard ; vertaald [uit het Engels] door Esther Ottens. Amsterdam : Em. Querido's Kinderboekenuitgeverij, 2018. - 279 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Battle of the beetles. - Frome, United Kingdom :
Chicken House Ltd. - 2018. - (The Battle of the Beetles). - Vervolg op: Keverjongen en;
Keverkoningin.
ISBN 978-90-451-2150-5

De wrede Keverkoningin Lucretia Cutter is vertrokken naar het Bioom,
een enorm, zelfontworpen keverlaboratorium dat ergens diep in het
Amazonenwoud ligt. Met behulp van haar zelfgekweekte, gemuteerde kevers
wil Lucratia de wereld veroveren. Keverjongen Darkus en zijn vrienden gaan
op zoek naar het Bioom om een stokje voor Lucretia’s plannen te steken.
Maar eenmaal bij het keverlaboratorium aangekomen, blijken Lucretia’s
plannen nog weerzinwekkender dan ze ooit hadden kunnen vermoeden… Een
spannend, avontuurlijk verhaal over een dappere, eigenwijze keverjongen
en zijn bijzondere mensen- en kevervrienden. Het taalgebruik is eigentijds,
rijk en vrij gedetailleerd. Hierdoor kan het verhaal wat lastig zijn voor minder
ervaren lezers. Het verhaal is vanuit de verschillende personages in hij/zij
-vorm geschreven. Het boek bevat vrij strak vormgegeven illustraties in
grijstinten, waaronder een grote kever aan het begin van ieder hoofdstuk. Dit
is het laatste, niet zelfstandig te lezen, deel uit de originele en succesvolle
Kevertrilogie*. Een mooi, fijn geslaagd slot. Vanaf ca. 10 jaar. Linda Adam
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*'zie a.i.'s deze week voor een herdruk
van het eerste deel: 'Keverjongen' en
voor de Engelstalige editie: 'Battle of the
beetles'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:B
: € 15.98
: J1/J2/EX/
: 26 / 216
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Lieshout, Esther van • Level 13 game over
Level 13 game over / Esther van Lieshout ; met tekeningen van Richard Verschraagen.
- 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 72 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. (Estafette. [Leesboekjes])
ISBN 978-90-487-3356-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: gr
: B-M6
: € 11.00
: J1/J2/
: 28 / 216

Helemaal achter in een donkere hoek van de game hal speelt Mats elke dag
de game Zombie Zooi. Mats is verlegen en niet zo goed in het maken van
vrienden. Als Mats tegen de zin van zijn moeder uit huis glipt om te gamen,
haalt hij bijna level 13. Maar dan staat er een lachend roze monstertje in
beeld. Wanneer Mats daar op klikt, wordt alles donker om hem heen en wordt
hij wakker tussen de zombies, in de game. Hoe is hij hier terechtgekomen
en hoe komt hij er weer uit? Spannend verhaal over gamen, zombies,
vriendschap en jezelf leren kennen. Nadat de hoofdpersonen zijn voorgesteld,
bouwt de spanning vlot op. Het verhaal is opgebouwd uit korte hoofdstukjes,
de tekst met veel dialogen en paginavullende illustraties werken sterk
samen. Overzichtelijke bladspiegel en tekst in duidelijke letter zonder schreef.
Spannend en vlot leesbaar verhaal voor lezers die van gamen houden.
Grappig omslag vol groene zombies. De uitgave sluit aan bij Estafette
leesmethode, AVI-M6. Vanaf ca. 9 jaar Eva Kramer

2017-45-1160

Heruitgave

Lindgren, Astrid • Ronja de roversdochter

Herdruk met nieuwe kleurenillustraties
in mangastijl.

Ronja de roversdochter / Astrid Lindgren ; met illustraties van Katsuya Kondo ;
vertaling [uit het Zweeds]: Rita Törnqvist-Verschuur. - Amsterdam : Uitgeverij
Ploegsma, [2018]. - 216 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - Vertaling van:
Ronja rövardotter. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1981. - Oorspronkelijke Nederlandse
uitgave: 1982.
ISBN 978-90-216-7837-5

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 19.00
: 27 / 232

De roversfamilies Mattis en Borka zijn al eeuwenlang elkaars aartsvijanden.
De respectievelijke dochter Ronja en zoon Birk wensen die traditie niet
voort te zetten. Ze redden elkaars leven, verklaren zich broer en zus en
verspelen daardoor (tijdelijk) de ouderlijke liefde. Door hun vasthoudendheid
en overtuiging brengen ze de families tot elkaar. Een echt Lindgren-verhaal
met angstwekkende vogelheksen en aardmannen, in balans gebracht door
de liefde van de kinderen voor elkaar en voor de natuur. Niet-moraliserende
symbolische boodschappen: geweld en grof taalgebruik zijn functioneel.
Kinderen en dieren worden serieus genomen, hebben zelfbeschikkingsrecht
en komen voor zichzelf op. Met nieuwe kleurenillustraties van een Japanse
mangatekenaar, die gericht zijn op een wat jongere doelgroep. Zorgvuldig
uitgevoerd, en vooral menselijk boek dat kinderen vanaf ca. 10 jaar in zijn ban
zal houden. Redactie
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Littlewood, Kathryn • De ultieme uitdaging van Bakkerij Bliss
De ultieme uitdaging van Bakkerij Bliss / Kathryn Littlewood ; met illustraties van
Wouter Tulp ; vertaling [uit het Engels]: Annemarie de Vries. - Houten : Van Holkema &
Warendorf, [2018]. - 237 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Magic
by the minute. - New York : HarperCollins Children's books, ©2017. - (A Bliss novel).
ISBN 978-90-00-36239-4

Roos Bliss (13) groeit op in de magische bakkerij van haar ouders. Ze moet
zich nog bewijzen om zelf officieel de titel van meesterbakker te mogen
dragen. Op het moment dat ze met vriend Devin voor het eerst naar het
schoolbal zal gaan, moet ze plotseling zonder hulp van familie en onder
toeziend oog van een vriendelijke grote harige hond (bewaker van het
magisch receptenboek) naar een afgelegen stad, waar de tijd lijkt terug
te lopen. De bewoners worden er steeds jonger en verdwijnen dan in het
niets. Roos zoekt uit welke vloek er over de stad ligt. Dan moet blijken of
ze zo veel zelfvertrouwen heeft, dat ze iets kan bakken waarmee ze de
inwoners kan redden. En ze wil ook nog graag op tijd terug zijn voor haar
afspraak met Devin. Vlot leesbaar, spannend fantasieverhaal met veel actie
en humor. Alle getitelde hoofdstukken beginnen met een kleine zwart-witte
potloodtekening. Dit zesde deel uit de Bakkerij Bliss-serie* is zelfstandig te
lezen, omdat het een op zich zelf staand afgerond avontuur bevat, maar komt
meer tot zijn recht met voorkennis van voorgaande delen. Vanaf ca. 10 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

*zie a.i.'s deze week voor een herdruk
van het eerste deel: 'Het magische
receptenboek van bakkerij Bliss'.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
:B
: € 16.99
: J1/EX/
: 28 / 217

2018-10-4113

Heruitgave

Menten, Tosca • Dummie de Mummie en de sfinx van Shakaba

Zie a.i.'s deze week voor een herdruk
van het vierde deel: 'Dummie de
mummie en het masker van Sebek-Ra'.
Filmeditie.

Dummie de Mummie en de sfinx van Shakaba / Tosca Menten ; met tekeningen van
Elly Hees. - Dertiende druk. - Houten : Van Goor, 2018. - 302 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 22 cm. - (Dummie de Mummie ; 3). - Eerste druk: 2011.
ISBN 978-90-00-36134-2

Als Dummie beseft dat hij nooit in de voetsporen van zijn vader zal treden die
vierduizend jaar geleden farao in Egypte was, besluit hij in ieder geval net zo
beroemd te worden. Hij gaat meedoen aan een ‘koninklijke’ schilderwedstrijd.
Ondertussen kan Goos het idee maar niet loslaten dat een mysterieus beeldje
– de sfinx van Shakaba – Dummie kan helpen zijn oude gezicht terug te
krijgen en een echte jongen te worden. Maar hoe moet hij dat aanpakken?
Derde boek met belevenissen van Dummie de Mummie, zijn beste vriend
Goos en vader Klaas. Spannend en vlot leesbaar verhaal, boordevol dialogen
die zinderen van levenslust, grappige invallen, ideeën en impulsief gedrag.
Knap aaneengesmeed tot een afwisselend geheel, waarin onvoorwaardelijke
vriendschap, betrokkenheid en humor een belangrijke rol spelen. Het
taalgebruik is treffend en speels. De auteur weet de eigenschappen en
emoties van de hoofdfiguren goed weer te geven. Rake illustraties (inkt,
ecoline) in grijstinten van diverse afmetingen beelden de dynamiek, sfeer
en stemmingen prima uit. Met nieuw, lichtblauw omslag, dat een spannende
scène laat zien. Ook erg leuk om voor te lezen. Voorlezen vanaf ca. 8 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 9 jaar. S.E. van Zonneveld
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Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 10.00
Volgnummer
: 30 / 234
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Heruitgave

Mous, Mirjam • Alle dagen hartstikke druk*

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 10.00
Volgnummer
: 24 / 222

Alle dagen hartstikke druk* : *ADHD, of: Alle Dagen Helden Daden / Mirjam Mous ;
met tekeningen van Marja Meijer. - Houten : Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 94
pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - Oorspronkelijke uitgave: 2004.
ISBN 978-90-00-35895-3

Indy heeft ADHD. Hij is impulsief, doet heel druk en is vlug afgeleid. Hij meent
het allemaal goed, maar zijn gedrag geeft problemen thuis en op school.
Graag zou hij kunnen stil zitten zoals zijn indiaanse held Zittende Stier. Hij
is eerder Springende Stier en het geduld van zijn omgeving raakt op. Als
pillen niet echt helpen, moet Indy tegen zijn zin naar een speciale school. Hij
vindt er meer begrip en dat verhoogt zijn zelfvertrouwen. In de ik-persoon
beschrijft Indy hoe onbedwingbaar zijn reacties zijn, wat er door zijn hoofd
gaat en hoe onrechtvaardig hij zich soms behandeld voelt. De plot bestaat
uit tal van anekdotes die Indy treffend typeren en de reacties van vooral zijn
ouders, meester en zus beschrijven. De opbouw is soms wat springerig, met
korte flitsen die passen bij de hoofdfiguur. Het verhaal is realistisch en direct,
maar tegelijk grappig en luchtig. De tekst is in blokschikking gezet, talrijke
potloodtekeningen verluchten het. Een herkenbaar verhaal voor lezers vanaf
ca. 9 jaar. Redactie

2017-45-1099

Nilsson, Frida • Piraten van de IJszee
Piraten van de IJszee / Frida Nilsson ; vertaling [uit het Zweeds] Femke Muller. - Eerste
druk. - Amsterdam : Em. Querido's Kinderboekenuitgeverij, 2018. - 295 pagina's :
zwart-wit illustratie (kaart) ; 23 cm. - Vertaling van: Ishavspirater. - Stockholm :
Natur&Kultur, ©2015.
ISBN 978-90-451-2176-5

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 19.99
: J1/EX/
: 27 / 235

Siri (10, ik-figuur) en haar 7-jarige zusje Miki wonen met hun vader op een
eilandje in de IJszee. Er doen vreselijke verhalen de ronde over een beruchte
piraat, Witkop. Hij ronselt kinderen om in een diamantmijn te werken. Als
de zusjes op een dag naar een ander eilandje roeien, gebeurt het meest
gevreesde scenario: Miki wordt ontvoerd en aan boord van Witkops schip
gebracht. Niemand durft op zoek te gaan, iedereen blijkt doodsbang. Siri
moet en zal Witkop ontmoeten om haar zusje te redden van een gewisse
dood in de diamantmijn. Onderweg ontmoet ze onder meer Frederik, die
ook een appeltje te schillen heeft met Witkop. Een aansprekend en mooi
geschreven verhaal waarbij een onnadrukkelijk statement gemaakt wordt
om zorg te dragen voor alle levende wezens (mens en dier) op onze aarde.
De bonte stoet personages zijn kleurrijke personen met een gezicht. Vanuit
ik-perspectief geschreven waarbij de lezers soms rechtstreeks wordt
aangesproken. Gepresenteerd in de pers als klassiek avonturenverhaal, en
daar valt niets op af te dingen. Een fijn boek dat lezers blij maakt. De auteur
werd genomineerd voor de Deutsche Jugendliteraturpreis en won in 2014 de
Zweedse Astrid Lindgrenpreis. Vanaf ca. 10 jaar. Ton Jansen
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Pelt, Lizzy van • De goudgravers van Aruba
De goudgravers van Aruba / Lizzy van Pelt ; met tekeningen van Marie͏̈lla van de Beek.
- 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, sluit aan bij school, 2018. - 75 pagina's : gekleurde
illustraties ; 23 cm. - (Estafette. [Leesboekjes])
ISBN 978-90-487-3355-2

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
: B-M6
: € 11.00
: J1/J2/
: 28 / 230

Het is 1899 als Johannes zijn opa Rufo vraagt om nog eens te vertellen over
vroeger. Dan vertelt Rufo hoe hij in 1824 als twaalfjarige herdersjongen goud
ontdekte op hun eiland Aruba. Rufo kreeg daarbij hulp van zijn toenmalige
vriendinnetje Hadassa en de oude indiaan Amik. Maar deze mysterieuze
inlander zat bepaald niet te wachten op inhalige goudzoekers. Want – zo leert
hij Rufo – geluk komt niet uit de grond, maar zit in jezelf. Dat is ook de wat
gemakkelijke en discutabele boodschap achter dit wensvervullende verhaal,
dat ook nog enkele bescheiden liefdeslijntjes bevat. Het begin van de op ware
gebeurtenissen gebaseerde verhaallijn is vrij ingewikkeld: tussen begin en
einde bestaat het verhaal uit bijna één lange flashback van 1899 naar 1824,
het jaar van het avontuur zelf. De vertelling zelf is vlot en zoveel mogelijk
in korte zinnen weergegeven. De hier en daar gebruikte inlandse woorden
worden direct en ‘al sprekend’ uitgelegd en geven het verhaal een exotisch
tintje mee. De kleurrijke en aantrekkelijke illustraties sluiten goed aan bij
de teksten. Het verhaal is geschikt voor lezers op AVI-M6 en sluit aan bij de
leesmethode ‘Estafette’. Vanaf ca. 9 jaar. Silvester van der Pol

2016-46-3812

Remmerts de Vries, Daan • Het leven achter de dingen
Het leven achter de dingen / Daan Remmerts de Vries. - [Hoorn (NH)] : Hoogland &
Van Klaveren, [2018]. - 92 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm
ISBN 978-90-896723-8-4

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 17.50
Volgnummer
: 25 / 212

Een jongen beklimt een heuvel en verwacht daar iemand die van de andere
kant de heuvel op komt, maar er is niemand. De tweede keer ontmoet hij een
kat en de derde keer een meisje. Het verhaal vertelt het leven van de jongen,
die steeds ouder wordt en uiteindelijk zelf een kind krijgt, een kind dat veel
lijkt op het meisje dat hij op de heuvel heeft ontmoet. Op een ontroerende
wijze volgen wij het leven van deze jongen, waarbij duidelijk wordt dat niet
alles is wat het lijkt en er meer zit achter wat we meemaken in het leven.
Het verhaal wordt in een zeer literaire taal verteld in korte episodes en kan
gezien worden als een terugkijken van de verteller op zijn leven en op wat
daarop van invloed is geweest. Tekst en beeld (schitterende collages) uit
handen van dezelfde kunstenaar sluiten naadloos op elkaar aan en versterken
elkaar. Thema’s als liefde, twijfels en het vinden van een lotsbestemming zijn
universeel en door de literaire wijze waarop ze zijn uitgewerkt is het verhaal
voor oud en jong geschikt. Een (autobiografisch) verhaal dat aanzet om na te
denken over deze thema’s. Vanaf ca. 10 jaar. Toin Duijx
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Rood, Lydia • Justins rivaal
Justins rivaal / Lydia Rood. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 121 pagina's ;
22 cm
ISBN 978-90-258-7544-2

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 27 / 238

Je moeder komt uit Rwanda en heeft afschuwelijke dingen meegemaakt,
waardoor het regelmatig niet goed met haar gaat. Zelf ben je te dik, eet je
te veel en beweeg je te weinig. En dan komt de grootste pestkop van de
klas ook nog een tijdje bij je pleegopa en -oma wonen. Dat maakt Justin
allemaal mee, terwijl hij in groep acht zit. Niet makkelijk dus, maar Justin is
een doorzetter en probeert zich erdoorheen te slaan. Hij ziet streetdance
helemaal zitten en besluit een spreekbeurt, aangevuld met dans, te houden
voor zijn klas over alles wat hem is overkomen. Tegelijkertijd wordt zijn
moeder geholpen met haar psychische problemen. Prettig lezend verhaal, dat
veel aan de orde stelt: overgewicht, pesten, psychische problemen van een
ouder. Toch wordt het niet te zwaar en zien we als lezer, dat Justin erin slaagt
alles zelf in de hand te houden. Prima boek voor kinderen vanaf ca. 10 jaar.
B. Handgraaf

2017-45-1403

Sassen, Erna • Een indiaan als jij en ik
Een indiaan als jij en ik / Erna Sassen ; met illustraties van Martijn van der Linden. Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 123 pagina's : gekleurde illustraties ; 22
cm
ISBN 978-90-258-7395-0

Boaz heeft het op school niet naar zijn zin. Wanneer Aïsha bij hem in de klas
komt, verandert dat. Boaz verstaat haar niet, maar ze lijken elkaar goed te
begrijpen. Vanaf nu is het wel leuk. Dan gooit zijn vader roet in het eten. Zo
bijzonder als Boaz is (voelt zich een indiaan, vraagt zich veel af, kan zich niet
goed concentreren, houdt niet van lawaai), zo bijzonder is ook dit verhaal.
Mooi is de stille vriendschap tussen Boaz en Aïsha. En het is ontroerend hoe
deze vriendschap vanzelf lijkt te gaan en Boaz sterkt, terwijl hij hiervoor uit
loyaliteit naar zijn ouders deed alsof hij vrienden had. Gelukkig heeft hij altijd
nog zijn oma, met haar liefdevolle en ook relativerende houding, als veilige
haven. Ook de illustraties en de vormgeving maken dit tot een prachtig
boek. Martijn van der Linden heeft met roestbruin/rood en zwart geweldige
patronen, symbolen en figuren in de stijl van oude indianenvolken getekend.
Ze staan door de tekst heen en zijn daardoor op een goede manier indringend
aanwezig. En voor wie wil, wordt er gedoseerd informatie aangeboden over
de Maya’s. Erna Sassen schreef de afgelopen jaren een aantal goede YAboeken, maar dit boek voor basisschoolkinderen mag er zeer zeker ook zijn.
Kerntitel Kinderboekenweek 2018. Vanaf ca. 9 jaar. Inger Bos
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Kerntitel Kinderboekenweek 2018.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 13.99
: J1/EX/
: 24 / 231
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Scheunemann, Frauke • Spion met snorharen
Spion met snorharen / Frauke Scheunemann ; vertaling [uit het Duits]: Merel de Vink. Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2018]. - 283 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22
cm. - (Winston ; 2). - Vertaling van: Agent auf leisen Pfoten. - Bindlach : Loewe Verlag
Gmbh, ©2013. - (Winston).
ISBN 978-90-261-4157-7

*'Kat met een geheime missie' (deel 1),
2017-11-0491 (2017/34).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: de
:B
: € 14.99
: 26 / 227

Tweede deel* in een serie over huiskat Winston Churchill. Zijn huisgenootje
Kira is teleurgesteld als niet zij, maar haar klasgenoot Emilia de hoofdrol in
een musical krijgt. Ze mag echter invallen als Emilia niet aanwezig is bij de
repetitie. Kira en haar vrienden Puck en Tom gaan haar vervolgens bezoeken,
vergezeld door Winston. Van Emilia’s moeder horen ze dat Emilia te ziek
is voor bezoek. Winston gelooft dat niet. Hij stelt zijn drie buurkatten voor
samen uit te zoeken of Emilia echt ziek is. Al gauw ontdekken ze dat dit
inderdaad niet het geval is. Emilia blijkt te zijn ontvoerd. Winston slaagt er in
dat nieuws over te brengen aan Kira. Die bedenkt samen met Puck en Tom
een plan om Emilia te bevrijden. Ook Winston en de andere katten komen in
actie. De katten en de kinderen komen veel gevaren tegen, zullen ze Emilia
kunnen bevrijden? Het humoristische, vlot leesbare verhaal wordt vanuit de
kat verteld, waardoor het vooral jonge kattenliefhebbers zal boeien. Vanaf ca.
10 jaar. Janneke van der Veer

2017-46-1678

Stoefs, Karla • Aluna
Aluna / Karla Stoefs. - Eerste druk. - Kalmthout : Van Halewyck, april 2018. - 175
pagina's ; 22 cm. - Op titelpagina en omslag: Alleen jij kan de Zintu's en de Creons
weer bij elkaar brengen.
ISBN 978-94-613-1809-1

Niveau/leeftijd : C
Winkelprijs
: € 14.99
Volgnummer
: 28 / 242

Aluna (16) is de dochter van een Spaanse moeder en een Zintu-indiaan. Door
de geboorte van Aluna ontstond er ruzie binnen de indianengroep, omdat
enkelen absoluut geen contact wilden met de buitenwereld. Als Aluna zes
jaar is, verlaat haar moeder de indianen en gaan ze met haar pleegvader in
Bogota wonen. Haar moeder werkt daar voor een trust om de leefomgeving
van de indianen te beschermen. Tien jaar later gaat Aluna terug. Ze wil een
amulet terugbrengen om de vrede in de stam te herstellen. Maar ze wordt
gezien als een buitenstaander en het lijkt erop dat niemand haar wil helpen
om bij de heilige plaats van de indianen te komen. De Zintu zijn een fictieve
stam, hun verhaal is geïnspireerd op het leven van de Kogui of Kággaba in
het hooggebergte van Noord-Colombia. Het verhaal leest prettig. Het is niet
alleen spannend, maar het bevat ook veel informatie over het leven van de
indianen in Colombia. De auteur deed hiervoor inspiratie op tijdens reizen
naar dit land. Zij volgde daar dezelfde reis als Aluna en leerde veel van Selso,
haar gids. Dit interessante en onderhoudende verhaal is geschikt voor lezers
vanaf ca. 12 jaar. Sandra Oosterveen
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2018-12-5638

Thomas, Scarlett • De magie͏̈rs
De magie͏̈rs / Scarlett Thomas ; vertaling [uit het Engels]: Anne Douqué. - Utrecht :
Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2018]. - 381 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. (Bovenwereld ; 2). - Vertaling van: The chosen ones. - Edinburgh : Canongate, ©2018.
- (Worldquake sequence ; book two).
ISBN 978-90-261-4598-8

*2017-25-3105 (2017/44).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
:B
: € 14.99
: J1/EX/
: 29 / 246

Uitgeefster Izenea Prestigius wil als laatste lezer van het populaire boek De
Magiërs proberen de magische bibliotheek in de bovenwereld aan te vallen.
Daartoe looft ze een beloning uit voor iedereen die zijn exemplaar bij haar
inlevert. De vader van Fee weet dat zijn dochter het boek bezit, daarom
pikt hij haar gastenkaart in waarmee ze naar de bovenwereld kan reizen. Ze
krijgt die pas terug als ze hem het boek geeft. Fee besluit daarom naar de
magische bibliotheek te gaan om het boek te zoeken, waardoor ze zichzelf in
groot gevaar brengt. Opvolger van het veelbelovende 'Drakendal'* en tweede
deel van de serie 'Bovenwereld', waarin de magische wereld fantasievol en
origineel wordt uitgediept, met veel aandacht voor details. De kracht van het
verhaal zit hem vooral daarin, en in de sprankelende uitwerking van de vele
markante personages die Fee en haar vrienden ontmoeten in de vreemde
uitlopers van de magische wereld. Dat gaat enigszins ten koste van de plot,
die minder inventief en meeslepend is als in het eerste deel. Desalniettemin
een verhaal om helemaal in weg te kruipen. Voor liefhebbers van Harry Potter
en Alice in Wonderland. Vanaf ca. 11 jaar. Marije van der Schaaf

2017-51-5170

Thompson, Lisa • De nachtlantaarn
De nachtlantaarn / Lisa Thompson ; Nederlandse vertaling [uit het Engels]: Anneke
Bok. - Eerste druk. - Amsterdam : MEIS & MAAS, april 2018. - 256 pagina's : zwartwit illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: The light jar. - Scholastic, ©2018. - Illustraties
©Mike Lowery.
ISBN 978-90-305-0364-4

*2017-17-4062 (2017/48).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:B
: € 17.50
: 23 / 212

De thuissituatie van de 11-jarige Nathan is allesbehalve veilig. Dat komt door
Gary, de tirannieke vriend van Nathans moeder. Nathan en zijn moeder slaan
op de vlucht en komen terecht in een tuinmanshuisje in het bos. Wanneer
zijn moeder niet terugkomt na het boodschappen doen, staat Nathan er
alleen voor. Troost en hulp vindt hij bij Sam – zijn denkbeeldige vriendje van
vroeger – en bij buurmeisje Kitty, die later eveneens denkbeeldig blijkt te zijn.
Lisa Thompson debuteerde met 'De Goudvisjongen'*, over een twaalfjarige
met een dwangneurose die een avontuur beleeft. Dit is een vergelijkbaar
avonturenverhaal dat zowel realistisch als magisch aandoet. Nathan is de ikverteller, wiens vertelstem soms iets te volwassen aandoet voor zijn leeftijd.
Het verhaal kent verschillende spanningsbogen, die uiteindelijk samenkomen.
De denkbeeldige vriendjes verschaffen wijze levenslessen en het verhaal
verbeeldt de kracht van vriendschap mooi. Boven de vrij korte hoofdstukken
staan kleine zwart-wittekeningen. Vanaf ca. 10 jaar. Linda Ackermans
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2018-02-0255

Vermeulen, Moniek • Relmuis!
Relmuis! / Moniek Vermeulen & Frank Pollet ; met illustraties van Jurgen Walschot. Wielsbeke : De Eenhoorn, [2018]. - 108 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm
ISBN 978-94-629-1289-2

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:C
: € 17.50
: 23 / 217

Frida heeft meteen al een hekel aan haar nieuwe leraar Pat Vinalst, die ze
Relmuis noemt. Hij noemt hen ‘kindjes’, geeft veel leerstof en voert een
takenlijst in. Frida moet klaslijsten wegbrengen, ook al zit ze in een rolstoel.
Ze zit Pat constant dwars. En Pat, blij dat hij na tien jaar Peru meteen werk
heeft, merkt hoe lastig het is om Omer, de populaire leerkracht op te volgen.
Hij moet ook nog een toneelstukje voor hem schrijven. De repetities zijn een
ramp. Het verhaal wordt in dagboekvorm verteld, afgewisseld door pagina's
met appjes tussen Mohammad en Frida over zijn overleden cavia en hoe Frida
baalt van Pat, berichtjes aan zijn cavia, caviafoto’s op Instagram, caviasite,
Google-zoekacties naar Pat (‘mad groot nieuws pat vinalst besta nie’ p. 21),
stripverhaaltjes (grappige bozige tienerstijl) van Frida ‘De roerige avonturen
van Relmuis’, ervaringen van Pat met de moeilijke klas, telefoongesprek
directeur en Pat. Veel dialoog. Wisselend perspectief. Omslag in ringbandlook
met Frida’s strip. Verrassende vorm, vlot leesbaar, boeiend verhaal rond klas
1C. Zal tieners zeker aanspreken, vanaf ca. 12 jaar. Carla Paijmans

2017-47-3081

Walliams, David • Papa bandiet
Papa bandiet / David Walliams ; met illustraties van Tony Ross ; uit het Engels vertaald
door Roger Vanbrabant. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 393 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Bad dad. - London : HarperCollins Children's Books,
2017.
ISBN 978-90-448-3281-5

Frank (11) is trots op zijn vader die een super beroemde autocoureur is. Tot
tijdens een race de remmen niet werken en hij met wilde vaart crasht. Zijn
rechterbeen wordt geamputeerd en hij krijgt een houten been dat daarna
vaak als wapen dienst doet. Franks moeder gaat bij Grote Baas wonen in een
gigantisch huis. Franks vader is arm, raakt in de schulden en het hele huis
wordt door schuldeisers leeggehaald. Dan krijgt hij een baan als chauffeur
bij Top Secret Big Money in een Rolls Royce. Voor hij ’s avonds wegrijdt met
Grote Baas en twee andere mannen in de auto, is Frank stiekem op het dak
gekropen en maakt een wildemansrit mee. Hij is getuige van een bankoverval
door de drie. Zijn vader wordt opgepakt en krijgt tien jaar gevangenisstraf.
Kan Frank zijn onschuld bewijzen? Hilarisch verhaal vol spannende acties. De
speelse typografie, lay-out en de vele zwart-witte illustraties versterken het
verhaal. Vanaf ca. 10 jaar. Mede naar gegevens van J. de Jager-v.d. Wijst
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Ook in het Engels aangeboden: 'Bad
dad', 2017-44-0172 (2018/01).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 19.95
: J1/J2/MN/EX/
: 32 / 232
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2018-16-2273

Weber, Dirk • Naar de rand van de wereld
Naar de rand van de wereld / Dirk Weber. - Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij,
2018. - 227 pagina's ; 22 cm
ISBN 978-90-214-1440-9

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sf
:B
: € 14.99
: MN/EX/
: 31 / 258

Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: B-M6
: € 11.00
: J1/J2/
: 27 / 252

Na de Crisis bestaat de wereld waarin Abe leeft uit kleine boerendorpen
waarin kennis en techniek verboden zijn. Jaarlijks wordt de Kering – het
moment waarop besloten is het leven radicaal anders in te richten – herdacht
en gevierd. Op het delen van kennis staan gruwelijke straffen. De voltrekking
van twee van zulke straffen zet een vijftal kinderen, onder wie Abe, ertoe
aan te vluchten. Allemaal hebben ze hun eigen redenen. De personages zijn
sterk uitgewerkt en hun individuele belangen geven het verhaal gelaagdheid.
Spanning wordt opgebouwd door de vraag of de kinderen uit handen van
hun achtervolgers weten te blijven en of zij gelukkig kunnen worden in een
wereld die hen vreemd is. Dirk Weber verdiende al twee Zilveren Griffels (voor
'Duivendrop' en 'De goochelaar, de geit en ik'). Dit verhaal is een prachtige
toevoeging aan zijn oeuvre. Het houdt de aandacht vast tot het verrassende
einde en zet – zoals goede literatuur vermag – herhaaldelijk kritisch aan het
denken. Webers stijl en gevoel voor compositie maken dit verhaal bovendien
tot een ode aan de vertelkunst. Vanaf ca. 11 jaar. Linda Ackermans

2017-49-4164

Zwigtman, Floortje • Film gekaapt!
Film gekaapt! / Floortje Zwigtman ; met tekeningen van Jenny Bakker. - 1e druk. Tilburg : Zwijsen, sluit aan bij school, 2018. - 74 pagina's : gekleurde illustraties ; 23
cm. - (Estafette. [Leesboekjes])
ISBN 978-90-487-3365-1

Filmproducent Bulder is woedend omdat de rol van piraat niet naar zijn
dochter Antoinette gaat maar naar de jonge Ricardo (ik-figuur). Hij saboteert
de opnames en schakelt daarmee de jongen uit. De crew neemt echter op
ludieke manier wraak. Hilarische uitgave in de serie 'Toneellezen'. De teksten
van de negen personages kunnen gelezen worden door 2 - 9 kinderen:
Ricardo, zijn oudtante, de kaperkapitein, filmproducent Bulder (tekst in
hoofdletters), dochter Antoinette, agent Uno en de wat suffige agent Dos;
een regisseur en een nieuwslezer completeren het geheel. In het voorwoord
worden rolverdeling en het gebruik van leestekens uitgelegd. De indeling
in korte scènes vergemakkelijkt het voorlezen evenals de verhalende
regieaanwijzingen; enkele sfeervolle illustraties in kleur zijn toegevoegd.
Op de schutbladen introduceren de personages zichzelf in woord en beeld.
Dezelfde getekende weergaven zijn te zien bij elke scene zodat duidelijk
is wie er aan het woord komen. AVI M6-E6. Vanwege het vrij moeilijke
woordgebruik geschikt vanaf ca. 10 jaar. Gonny Smeulders-Veltman
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2017-45-1230

Birck, Jan • Storm en de uitvinding van het voetbal
Storm en de uitvinding van het voetbal / opnieuw opgeschreven en getekend door
Jan Birck ; vertaling [uit het Duits]: Mark Boog. - [Amsterdam] : Condor, [2018]. - 154
pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - Vertaling van: Storm oder Die Erfindung des
Fußballs. - Hamburg : Carlsen Verlag GmbH, ©2018. - Jan Birck is de auteur van het
boek.
ISBN 978-90-6797-945-0

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
:B
: € 14.99
: J1/EX/
: 23 / 170

Meer dan duizend jaar geleden wordt Storm geboren in Engeland. Hij wil
zeevaarder en krijger worden. Omdat hij niet luistert, wordt hij door zijn
ouders naar een kloosterschool gestuurd. Storm ontsnapt en wordt opgepikt
door de in die tijd gevreesde Vikingen. Als hij de voortdurende strijd tussen
twee broers zat is en de frustratie over het gemis van zijn allergrootste
vriend, zijn hondje Lucifer, niet kan verbergen, schiet hij een stinkende
haarbal weg als een kanonskogel: het begin van het voetbal. Het onderwerp
voetbal komt pas op ongeveer driekwart van het verhaal aan bod, het zijn
vooral de avonturen van de Noormannen die beschreven worden. Geslaagd
verhaal dat is verpakt in een smaakvol uitgegeven boek met glanzend
wit papier. De vele illustraties in kleur, qua grootte variërend van kleinere
inzetten tot diverse spreads, vormen een wezenlijk onderdeel van verhaal. Ze
zijn sfeervol en het kleurenpalet is warm en beeldend. Mens- en dierfiguren
zijn stripachtig getekend. Een verhaal met voorleespotentie, ook voor minder
gemotiveerde lezers. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Ton Jansen

2018-09-3649

Boersen, Lisa • Timo en de Oppasninja gaan nog even op
vakantie
Timo en de Oppasninja gaan nog even op vakantie / Lisa Boersen ; met tekeningen
van Edwin Rhemrev. - Eerste druk. - Haarlem : Gottmer, 2018. - 133 pagina's : zwartwit illustraties ; 22 cm. - (De oppasninja ; deel 3)
ISBN 978-90-257-6937-6

Omdat Timo het zo graag wil en omdat zijn coole oppasninja Yushi (afkomstig
van het verre eiland Ishimoko) het nog nooit heeft meegemaakt, gaan
ze kamperen in een heuse tent. Dat komt Camping de Golfslag erg goed
uit. Vooral omdat hun animatiekonijn Hoeplala er, wegens liefdesverdriet,
met pak en al vandoor is gegaan en er dus niks meer te beleven valt voor
kinderen. Dan stelt Timo voor om Yushi ter vermaak in te zetten met een
ninja-activiteit. Dat wordt al snel een groot succes en daarom wordt Yushi
door de campingbaas benoemd tot campingninja. Dat is een kolfje naar
zijn hand. Maar als er opeens een bus vol Japanners voor de ingang van de
camping verschijnt, slaat het wantrouwen toe. Vlot leesbaar derde deel van
de geslaagde serie 'Timo en de oppasninja'*, waarin humor en spanning
niet ontbreken. Het verhaal sluit zowel qua niveau als inhoud goed aan bij
de belevingswereld van de beoogde lezersgroep, mede door de lichtvoetige
schrijftrant en de herkenbare karakters en situaties. De korte hoofdstukken
en de vele dialogen zorgen - samen met de stripachtige zwart-witillustraties
- voor ongecompliceerd leesplezier, ook voor de wat minder geoefende lezer.
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Silvester van der Pol
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*'Timo en de Oppasninja krijgen
koninklijk bezoek' (deel 2),
2016-47-4227 (2017/31). MLP.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 13.99
: J1/EX/
: 28 / 190
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2018-08-3000

Brown, Jeffrey • De padawan is terug
De padawan is terug / tekst & tekeniningen: Jeffrey Brown ; vertaling [uit het Engels]
& vormgeving: Dark Dragon Design. - [Breda] : Dark Dragon Books, 2017. - 176
pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - (Jedi Academie). - Omslag vermeldt: Star
Wars™. - Oorspronkelijke Engelse uitgave: Lucafilm LTD, ©2017. - Beeldverhaal.
ISBN 978-94-607-8769-0

Tweede deel in de serie 'Jedi Academie'*, geïnspireerd op Star Wars. Er zijn
allerlei verwijzingen naar de populaire filmreeks, maar de verhalen kunnen
ook los daarvan gelezen worden. Hoofdpersoon is Roan Novak, padawan
(leerling) aan de Jedi Academie. Na een moeizame start, beschreven in het
eerste deel, begint hij nu aan zijn tweede jaar. De ervaringen die Roan (ikfiguur) opdoet, zijn vergelijkbaar met die van elke leerling op de middelbare
school: vervelende docenten, pesterijen, onzekerheden over vriendschap
en verliefdheid. Het verschil is dat de gebeurtenissen zich afspelen op een
school waar de leerlingen worden opgeleid tot jedi’s: krijgers die vechten voor
vrede en gerechtigheid in het sterrenstelsel. Roans in handschrift afgedrukte
dagboeknotities vormen de ruggengraat van het verhaal. Daar omheen staan
een groot aantal strips, fragmenten uit de schoolkrant, chats in ‘Holobook’,
briefjes, lesroosters, schoolrapporten en veel meer. Deze grappige variatie
aan presentatievormen maakt het boek ook aantrekkelijk voor kinderen die
niet zo dol op lezen zijn. Vanaf ca. 10 jaar. J. Staal

*'Jedi Academie' (deel 1), 2017-02-1786
92017/08) en 'De phantom
bullebak' (deel 3), 2018-02-0384
(2018/12). MLP.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs
: € 14.95
Volgnummer
: 25 / 177

2018-13-0581

Collins, Tim • Het dagboek van Nurdius Maximus in Belgica
Het dagboek van Nurdius Maximus in Belgica / Tim Collins ; illustraties: Andrew
Pinder ; vertaling: Reggie Naus. - Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 2018. - 161
pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Omslagtitel. - Vertaald uit het Engels. - Dit
boek schreef Tim Collins speciaal voor Uitgeverij Ploegsma.
ISBN 978-90-216-7860-3

Nurdius Maximus (13) droomt ervan om de grootste held uit de Romeinse
geschiedenis te worden. Het blijft vooral bij dromen, want zelfs zijn
gevechtstrainer geeft de moed op om van deze antiheld een krijger te maken.
Nurdius wordt ontvoerd door twee barbaren die hem naar het modderige en
natte Belgica meenemen. Na betaling van een deel van het losgeld door zijn
vader komt Brutus hem bevrijden, maar zelf voelt Nurdius niet zo veel voor
deze ontsnappingspoging. Dagboek met aantrekkelijke en speelse lay-out,
zeker gericht op de minder gretige lezers: introductie (woord en beeld) van
de hoofdpersonen, ruime interlinie gecombineerd met een aan het dagboek
aangepaste typografie (blokletter) en humoristische zwart-witillustraties.
Inhoudelijk vraagt het niet veel van de lezer. Humor voert de boventoon
verweven met enig historische achtergrondinformatie. Zesde, zelfstandig
te lezen, deel* uit deze naar de hoofdpersoon genoemde serie. De laatste
drie delen zijn speciaal voor de Nederlandse markt geschreven. Achterin een
woordenlijst van Romeinse woorden /Romeinse cijfers. Op de schutbladen is
de route uitgestippeld die Nurdius aflegt. Vanaf ca. 10 jaar. Ton Jansen
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*'Het dagboek van Nurdius Maximus in
Gallië' (deel 5), 2016-24-2809 (2017/02).
MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: hi
:B
: € 14.99
: J1/J2/MN/
: 34 / 206
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2018-15-1915

Dijkstra, Lida • De bizonjagers
De bizonjagers / Lida Dijkstra ; illustraties: Els van Egeraat. - [Assen] : Maretak, [2018].
- 55 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Boemerang. Cowboy Rik). - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-437-0477-9

In de serie ‘Boemerang’ een nieuw verhaal over Rik, een cowboyjongen
in het Wilde Westen. Op een dag komt Buffalo Bill met zijn mannen
aan in de plaatselijke kroeg. Daar vertellen ze dat ze op bizonjacht
gaan, om ongelukken met treinen te voorkomen. Rik rijdt snel naar zijn
indianenvriendinnetje Maan om de indianen te waarschuwen, want als
de bizons uitgeroeid worden, hebben de indianen geen voedsel meer.
De plannen van Rik om de jagers tegen te houden mislukken, maar dan
bedenken de indianen zelf een slimme actie. Het verhaal wordt verteld in
veertien korte hoofdstukken en is geschreven op AVI-E4: de zinnen zijn kort,
bevatten veel dialogen, geen moeilijk te lezen woorden. Een verhaal voor
oudere kinderen die (nog) moeite hebben met lezen, waarvan de inhoud is
afgestemd op deze doelgroep. De inhoud en namen zijn wat voorspelbaar
en clichématig. Bevat veel kleurige aquarelillustraties. Vanaf ca. 9 jaar.
Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week voor nog een
nieuwe titel en drie herdrukken over
Cowboy Rik. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: we
: B-E4
: € 10.95
: 25 / 190

2018-09-3731

Donnelly, Jennifer • Beauty and the Beast
Beauty and the Beast : gevangen in een boek / Jennifer Donnelly ; Nederlandse
vertaling [uit het Engels]: Jolanda Horsten. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, sluit aan
bij school, 2018. - 309 pagina's ; 22 cm. - (Makkelijk lezen met Disney). - Vertaling
van: Beauty and the beast: lost in a book. - Presentatie boven titel: Disney. - Colofon
vermeldt: ©Disney Enterprises, Inc.. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-487-3433-7

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
uitgaven uit deze serie, , waarvan één
deel bij non-fictie. **volgt z.s.m. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
: B-E5
: € 14.99
: 34 / 213

Dit verhaal is gebaseerd op het bekende sprookje over Belle en het Beest,
dat oorspronkelijk uit de achttiende eeuw dateert en waarvan voor deze
uitgave een vrije bewerking is gemaakt met klassieke elementen uit het
sprookje en geheel nieuwe verhaalgegevens. Belle wordt gevangengehouden
in het kasteel van een tot het Beest omgetoverde prins. Hij schenkt haar zijn
bibliotheek, waarin Belle een bijzonder boek aantreft. Daardoor komt ze in
een andere wereld (‘Nooitmeer’), waarin twee rivaliserende zusters genaamd
Dood en Liefde, proberen haar in hun macht te krijgen. Het aangepaste
lettertype en de lay-out maken het boek geschikt voor kinderen met dyslexie
in groep 7 (AVI-E5). Het bevat helaas geen illustraties. Opbouw en plot zijn
goed uitgewerkt, maar niet eenvoudig. Het boek is geschreven op verzoek
van Disney Enterprises en kwam tegelijk uit met de nieuwe filmbewerking
uit 2017 met Emma Watson als Belle. De Nederlandse uitgave verscheen
in de serie ‘Makkelijk lezen met Disney’* voor groep vier en vijf, samen met
bewerkingen van onder meer ‘Jungle Book’** van Rudyard Kipling. Vanaf ca.
10 jaar. W. van der Pennen-Schleicher
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Fry, Michael • Sam Breker en het gevecht van de
superschurken
Sam Breker en het gevecht van de superschurken / Michael Fry ; vertaling [uit het
Engels]: Mariella Manfré. - Houten : Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 306 pagina's :
zwart-wit illustraties ; 20 cm. - Vertaling van: How to be a supervillain. - ©2017.
ISBN 978-90-00-35835-9

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: av
:B
: € 14.99
: 29 / 204

Sam Breker (12, ik-figuur) is opgevoed om een slechterik te zijn. Tot
vertwijfeling van zijn ouders lukt dat niet. Ten einde raad schakelen ze
Smeerkees in, de sufste superschurk. Het verhaal neemt een verrassende
wending als Smeerkees zich aansluit bij Dr. Deplorabel en samen met
Octavia, die door MegaMol tot schurk wordt omgeturnd, verdwijnt. Sam
is in verwarring. Heeft hij zich zo vergist in iedereen? Willen ze gedrieën
Mr. Allemachtig superbevlekken, het Verbond verbreken en Het Gezag
afschaffen om de wereld over te nemen? Hilariteit is van het begin tot het
einde gewaarborgd. Gelijkenissen met series als ‘Niek de Groot ‘, ‘Leven
van een loser’ en ‘Tom Groot’ zijn duidelijk aanwezig. Dit boek kent net
zoals zijn equivalenten talrijke stripachtige, zwart-witte illustraties in allerlei
vormen en maten waarin het tekstgedeelte doorloopt. Ook geschikt voor
iets oudere lezers met minder leesmotivatie. Woordgebruik is overigens niet
altijd eenvoudig (desintegratiestraal, vlekkenpotentieel, getubatetteerd.
Eerste deel van een nieuwe reeks. De auteur is schrijver en tekenaar
voor animatiefilms, waaronder 'Beesten bij de buren'. Vanaf ca. 10 jaar.
Ton Jansen

2018-12-5641

Holm, Jennifer L. • Eerste jaar, draaien maar!
Eerste jaar, draaien maar! / Jennifer L. Holm & Matthew Holm ; vertaling [uit het
Engels]: Marjolein Algera. - Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2018]. - 200
pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - (Brugpieper : geheimen uit het kluisje ; 1).
- Vertaling van: Lights, camera, middle school! - New Yorl : Random House for Young
Readers, 2017. - (Babymouse : tales from the locker ; book 1).
ISBN 978-90-261-4617-6

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 33 / 208

Pippa kiest in het eerste jaar van haar middelbare schooltijd om mee te
werken aan een film. Ze regisseert, schrijft het scenario en droomt ervan
beroemd te worden. Helaas loopt niet alles, zoals ze gehoopt had. Het
eerste deel uit de nieuwe serie 'Brugpieper : geheimen uit het kluisje' over
de 12-jarige Pippa. Alle personen in het verhaal zijn dieren met menselijke
eigenschappen. Zo is Pippa een muis en haar klasgenoten een poes, hond
en giraf. De bladspiegel is aantrekkelijk door de ruime regelafstand, de
vetgedrukte woorden, woorden in hoofdletters en de vele zwart-witillustraties.
Soms worden Pippa’s gedachten of dromen uitgebeeld in cartoons. Bevat
veel lastige woorden als hilarisch, rekwisieten, scenarioschrijver, cheerleader
en competitief. De woorden die met film maken te maken hebben, worden
achterin verklaard. De voorkant toont Pippa de muis als filmster, afgedrukt in
foliedruk, net als de titel van het boek en de serie. Voor lezers vanaf ca. 9 jaar
een humoristisch verhaal door de vormgeving en inhoud. Felix Meijer
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Incredibles • The Incredibles
The Incredibles ; draag nooit een cape! : en andere tips voor Helden / Nederlandse
vertaling [uit het Engels]: Monique van Hest. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, sluit aan bij
school, 2018. - 92 ongenummerde pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Makkelijk
lezen met Disney). - Vertaling van: The Incredibles: never wear a cape! And other
tips for supers. - Presentatie boven titel: Disney Pixar. - Colofon vermeldt: ©Disney
Enterprises, Inc. and Pixar. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-487-3431-3

Vroeger waren superhelden altijd bezig om mensen te redden, maar na wat
vervelende rechtszaken mogen ze geen zichtbaar heldenwerk meer doen.
Ze hebben echter nog steeds superkrachten, die soms heel goed van pas
komen. In dit boek legt Mr. Incredible – zelf ook een superheld – alles uit over
hun superkrachten, en hij biedt tips en weetjes om je als een echte held te
kunnen gedragen. De heldentips zijn geïnspireerd op de animatiefilm 'The
Incredibles', die in 2004 werd gemaakt door Disney en Pixar, en waarvan een
tweede deel is verschenen*. Voor lezers die de film niet kennen, vraagt de
tekst wel wat inlevingsvermogen omdat het filmverhaal slechts zijdelings aan
bod komt. De tekst bevat veel zwart-witillustraties van scènes uit de film,
die de tekst ondersteunen en verluchtigen. Iedere zin begint op een nieuwe
regel en is gedrukt in een prettig leesbare letter. Maakt deel uit van de serie
‘Makkelijk lezen met Disney’**. AVI-M5. Voor fans van The Incredibles vanaf
ca. 9 jaar. Marije van der Schaaf

*'The Incredibles 2' draait sinds 27 juni
2018 in de bioscopen. **zie a.i.'s deze
week voor nog drie uitgaven uit deze
serie, waarvan één deel bij non-fictie.
MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
: B-M5
: € 13.99
: J1/
: 34 / 225

2018-12-5750

Kinney, Jeff • Wegwezen
Wegwezen / door Jeff Kinney ; vertaling [uit het Engels]: Hanneke Majoor ; illustraties:
Jeff Kinney. - Utrecht : De Fontein Jeugd, [2018]. - 223 pagina's : zwart-wit illustraties ;
23 cm. - (Het leven van een Loser ; 12). - Vertaling van: The getaway. - New York :
Amulet Books, 2017. - (Diary of a wimpy kid ; 12).
ISBN 978-90-261-4264-2

*2017-42-5211 (2018/04). MLP.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 14.99
: ACTA/J2/J1/(ETL)/
: 26 / 215

Om de stress van de feestdagen en het koude weer te ontlopen gaat de
familie Botermans op vakantie in een resort op een tropisch eiland. Maar
wat een heel ontspannen vakantie had moeten worden, verandert in een
nachtmerrie van zonnesteken, darmproblemen en gitige beestjes. Auteur
en creatieve duizendpoot Jeff Kinney (Fort Washington 1971) programmeert
(online) computerspellen, is striptekenaar en schrijft daarnaast boeken voor
kinderen. Met de bestsellerserie 'Het leven van een loser', die werd vertaald
in vele talen, werd hij wereldberoemd. Het lettertype van deze serie lijkt wat
op een handschrift, hier en daar staan er heel grote letters tussen. Ook in
dit twaalfde boek van de serie is de stijl weer eenvoudig, toegankelijk en
geschikt voor een doelgroep die moeite heeft met lezen. Tussen de zinnen
is veel witruimte, het aantal zinnen per pagina is hierdoor goed te overzien.
De overdreven grapjes en de striptekeningen die Bram Botermans in zijn
dagboek maakt, zijn melig en herkenbaar voor de doelgroep. Vrolijk en
hilarisch werk voor jonge tieners. Vertaling van 'The Getaway'*. vanaf ca. 10
jaar. Redactie
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Klungel, Johan • Otto's ongelofelijke onderzeee͏̈r
Otto's ongelofelijke onderzeee͏̈r / Johan Klungel. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, sluit
aan bij school, 2018. - 27 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Estafette.
[Leesboekjes]). - Tekst en illustraties: Johan Klungel.
ISBN 978-90-487-3367-5

Jonas is pas verhuisd en zijn overbezorgde, klussende ouders willen hem een
tijdje uit de buurt hebben. Daarom komt zijn onbekende opa Otto, die vlakbij
blijkt te wonen hem en zijn hamster Hobie halen. Opa blijkt jarenlang zeeman
geweest te zijn en is al heel lang op zoek naar een gevaarlijk zeemonster dat
ooit een medaillon van hem heeft gestolen. Zijn zelfgebouwde ligfiets blijkt te
kunnen veranderen in een onderzeeër en Jonas wordt onderkapitein. Als het
monster aanvalt en opa een hersenschudding oploopt, ontpopt Jonas zich van
een bang jongetje tot een vindingrijke zeeman. Zal hij erin slagen het monster
te slim af te zijn en het schip veilig terug te brengen? Geestig stripverhaal in
heldere kleuren met zes tot negen rechthoekige karikaturale illustraties per
bladzijde met de nodige tekstballonnen met korte teksten en hier en daar een
geluidseffect. Leesoefenstof op AVI-M6 bij de methode Estafette. Ook goed los
te lezen. Vanaf ca. 9 jaar. M.G.M. Koedijk-Schraag

MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
: B-M6
: € 10.00
: J1/J2/
: 28 / 212

2018-11-5166

Masters, Mathilda • De grote ontsnapping
De grote ontsnapping / Mathilda Masters & Georgien Overwater. - Tielt : Lannoo,
[2018]. - 296 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (De keukenprins van Mocano ;
4). - Tekst: Mathilda Masters, illustraties: Georgien Overwater.
ISBN 978-94-01-44500-9

De vader van Maximiliaan Leeuwenhart de Prins, kortweg Max (ik-figuur),
is de prins van Mocano; zijn moeder is ontdekkingsreiziger. Max woont bij
zijn tante Kokkie in de keuken van de gevangenis. Tante Kokkie breekt een
been en moet naar het ziekenhuis. De vervangende kok Bambino houdt niet
van kinderen. Max wordt verbannen naar Het Instituut. Dit weeshuis wordt
geleid door Gronda Gribbel, de magere versie van juffrouw Bulstronk uit Roald
Dahl’s 'Mathilda'. Max sluit vriendschap met El Sid die is gevlucht uit een
niet nader genoemd land. Hij is daarbij zijn ouders en zusjes kwijtgeraakt.
Max en El Sid beramen een gewaagd ontsnappingsplan. Vierde, los te lezen
deel uit de serie 'De keukenprins van Mocano'*. De opbouw, overdreven
schrijfstijl, typografische grapjes en tekeningen doen denken aan ‘Het leven
van een loser.’ De serie over Max bevat meer verhaal en mooi uitgewerkte
taal(grapjes). Georgien Overwater heeft de ironische omkeringen voorzien
van veel humoristische pentekeningen. Deze vullen het goed opgebouwde
verhaal aan en geven de woordgrapjes extra kracht. Diepgang ondanks
luchtige vormgeving. Geslaagde combinatie van hedendaagse problematiek
(vluchtelingen) en een toegankelijk jasje. Vanaf ca. 9 jaar. C. la Roi
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*'Reis naar het høge nøørden' (deel 3),
2016-49-5515 (2017/37). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: de
:B
: € 14.99
: J1/MN/
: 33 / 215
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McLaughlin, Tom • Opeens geheim agent
Opeens geheim agent / Tom McLaughlin ; vertaling [uit het Engels]: Sandra C. Hessels/
Vitataal ; redactie en productie: Vitataal. - Utrecht : Veltman Uitgevers, [2018]. - 236
pagina's : zwart-wit illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: The accidental secret agent. Oxford : Oxford University Press, 2016.
ISBN 978-90-483-1623-6

Jesse Twigt wil de nieuwste mobiel hebben en voert stunts uit om geld
bij elkaar te sparen. Die mislukken steevast. Toch wordt hij op die manier
gerekruteerd door een geheim agent die even pauze wil. Ze ruilen van
identiteit en Jesse krijgt als geheim agent de superbelangrijke opdracht om
achter een schurk aan te gaan die de hele wereld plat wil leggen. Met de
geheim agentengadgets en veel eigen creativiteit gaat hij achter de schurk
aan. Doldwaas verhaal dat weinig echte inhoud heeft, maar zich als een
makkelijk te lezen komisch avontuur ontrolt. De vele wendingen zijn grappig
en verrassend, waardoor het verhaal onderhoudend blijft. Het taalgebruik is
niet moeilijk, bevat veel dialoog en staat bol van de grappen en grollen die de
doelgroep zeker aan zal spreken. Tussen de tekst staan grappige zwart-witte
tekeningen in verschillende formaten. Op het omslag, uitgevoerd met een
knipoog naar de opening van James Bondfilms, staat Jesse met een banaan
als pistool. Dat zegt genoeg over de inhoud. Vanaf ca. 9 jaar. Mac Steenaart

Ook in het Engels aangeboden: 'The
accidental secret agent', 2017-11-1037
(2017/23). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: de
:B
: € 13.50
: 28 / 225

2018-12-5710

Meres, Jonathan • Pas op: bevat grappen
Pas op: bevat grappen / Jonathan Meres ; vertaling [uit het Engels]: Toos IJdema. [Amsterdam] : Condor, [2018]. - 294 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - (Daans
wereld ; 1). - Vertaling van: The world of Norm. - Orchard Books, ©2011.
ISBN 978-94-928991-2-5

MLP.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 12.50
: J1/EX/
: 33 / 216

Daan begrijpt de wereld niet helemaal. Hij snapt niet waarom alles altijd
zo oneerlijk is (in zijn ogen dan). Daan herkent veel sociale signalen niet
(zoals het boos worden van zijn vader). Hij beleeft avonturen rondom zijn
huis (net verhuisd naar een klein huis vanwege financiële problemen van zijn
ouders) met zijn ouders, zijn broertjes Luuk en Bas, zijn beste vriend Mike,
zijn beste vijand Chelsea en opa. Daan wil graag kampioen mountainbiken
worden en doet alles om een nieuwe fiets te kunnen kopen. Eerste deel uit
de serie 'Daans Wereld'. Voor fans van de series rond Tom Groot en Leven
van een Loser. Geschikt voor beginnende en tegenstribbelende lezers: korte
zinnen, véél witregels, groot en duidelijk lettertype. Qua woordenschat en het
begrijpen van sociale situaties wordt wat meer verwacht van de lezer (maar
daardoor juist leuk voor de moeilijke lezer). Op iedere pagina staan kleine
tekeningen die het verhaal verduidelijken. Vanaf ca. 9 jaar. Fred Koekoek

©2018 NBD Biblion

103

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Makkelijk lezen
2018-12-5755

Peirce, Lincoln • Niek de Groot en zijn vrienden
Niek de Groot en zijn vrienden / Lincoln Peirce ; vertaling [uit het Engels]: Anne
Douqué. - Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2018]. - 223 pagina's : gekleurde
illustraties ; 23 cm. - (Niek de Groot). - Vertaling van: Big Nate and friends. - Kansas
City : Andrews McMeel Publishing, 2011.
ISBN 978-90-261-4643-5

Ballonstrip. MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: st
:B
: € 15.00
: J1/J2/EX/
: 33 / 219

Je moet een toets maken, maar je hoofd zit vol gekke liedjes en je hersenen
zijn pap. Je draagt een rare pet (baret), want je wilt artistiek overkomen.
Aangemerkt als meisje kan die kunstzinnigheid je gestolen worden. Zelf
benoemd tot de beste schaker ter wereld. Dan verschijnt Arthur en je wordt
door hem verpletterend verslagen. Dan is sabotage een oplossing. Dit
gebeurt allemaal met de van zichzelf overtuigde, sympathieke Niek, omringd
door zijn trouwe vrienden Frank en Teddy. Na acht boeken en een doeboek
is dit het volgende avontuur van Niek de Groot. Zelfstandig te lezen verhaal
dat verschilt van eerdere uitgaven doordat deze graphic novel geheel in
ballonstripvorm is. Er staat minder tekst in en de uitgave is volledig in kleur.
Inhoudelijk is er geen rode lijn te ontdekken (indeling ontbreekt), de ene na
de andere hilarische gebeurtenis dendert voorbij. De talrijke liefhebbers van
deze meligheid komen weer aan hun trekken, waarbij vermeld moet worden
dat de gebezigde humor door de gebruikte voorbeelden en het vocabulaire de
doelgroep kan ontgaan. Vanaf ca. 10 jaar. Ton Jansen

2017-45-1059

Pichon, Liz • Episch avontuur (echt wel!)
Episch avontuur (echt wel!) / door Liz Pichon ; vertaling [uit het Engels]: Linda Broeder.
- Eerste druk. - Haarlem : Gottmer, 2018. - 235 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23
cm. - (Tom Groot ; 13). - Vertaling van: Epic adventure (kind of). - London : Scholastic
Children's Books, 2017.
ISBN 978-90-257-6889-8

Tom is een jongen op de basisschool en hij heeft vaak pech, meestal door
zijn eigen schuld. Hij heeft een zus met wie hij vaak ruzie heeft, een vriendje
Derek en Amy, een klasgenote op wie hij een beetje verliefd is. Hij mist haar
verjaardag door zijn eigen domheid, hij mist een feestje op school dankzij
lange files en zo zit het hem vaak tegen. Zeer humoristisch verhaal, mede
door de geestige stripachtige illustraties in zwart-wit. Het bevat voor jonge
lezers veel herkenbare situaties, zoals ruzie tussen broer en zus, veeleisende
docenten en lastige ouders, die Tom steeds naar de kapper sturen. Drukke
lay-out met veel typografische grappen. Dertiende deel uit de serie over Tom
Groot*; ook in het Engels aangeboden: 'Epic adventure (kind of)'**. Vanaf ca.
10 jaar. Mede naar gegevens van C.J. Meijer
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*'Familie, vrienden en harige
wezens' (deel 12), 2017-25-2948
(2017/44). **2017-44-0170 (2018/02).
MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 15.98
: J1/J2/MN/EX/
: 23 / 199
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Pilkey, Dav • Dog man
Dog man / geschreven en getekend door Dav Pilkey als Sjors Baard en Harold Hutje ;
ingekleurd door Jose Garibaldi ; vertaald [uit het Engels] door Tjibbe Veldkamp.
- [Amsterdam] : Condor, [2018]. - 231 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. Vertaling van: Dog Man. - New York : Graphix/Scholastic, 2016. - Aan de kop van de
titelpagina: Boomhut Strips bv presenteert.
ISBN 978-94-928990-1-9

Ook in het Engels aangeboden: 'Dog
Man', 2018-14-1449 (2018/22). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: st
:B
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 29 / 230

In een soort proloog in de vorm van een ministrip wordt duidelijk dat Sjors
en Harold elkaar kennen sinds groep 1 en toen samen de Dog Man-strips
maakten. Die werden opzij gelegd en in plaats daarvan begonnen ze in
groep 6 met de verhalen over Kapitein Onderbroek (bekend van drie delen
en een film in 2017). Maar nu komen de oude strips weer van pas en zijn ze
gebundeld in dit boek waarin Dog Man vier avonturen beleeft. Dog Man blijkt
een samenraapsel van een mensenlichaam van een agent en het hoofd van
hond Kees. Dog Man, een misdaad bestrijdende sensatie, moet het opnemen
tegen de gemene kater Karel. Hij wil Dog Man met een stofzuiger opzuigen,
hij maakt zich onzichtbaar en wil het lezen verbannen zodat iedereen
dommer wordt. Gelukkig heeft de superagent overal een passend antwoord
op. Net als bij de Kapitein Onderbroek-boeken wordt ook hier gebruikgemaakt
van de Omsla-no-scoop. Door twee opeenvolgende pagina’s snel heen en
weer te bewegen ontstaat een bewegend effect. Het hilarische verhaal is
geschreven in stripvorm, maar heeft het formaat van een leesboek. Voor nietveeleisende lezers of moeilijker lezenden is deze opzet erg aantrekkelijk. Er
zullen nog drie delen volgen; achterin krijgt de lezer alvast een voorproefje
van het volgende deel. Vanaf ca. 9 jaar. Ton Jansen

2018-09-3729

Rapunzels • Rapunzels gids
Rapunzels gids : vol grappige, gekke weetjes & knutsels / Nederlandse vertaling
[uit het Engels]: Annemarie van den Brink. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 140
pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Makkelijk lezen met Disney). - Vertaling
van: Rapunzel's guide to all things brave, creative, and fun!. - Presentatie boven titel:
Disney. - Colofon vermeldt: ©Disney Enterprises, Inc.. - Op omslag: Disney Rapunzel :
de serie. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-487-3432-0

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

: J 070
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 13.99
: 34 / 254

Rapunzel is een Amerikaanse animatiefilm van Walt Disney die eind 2010
verscheen en is gebaseerd op het bestaande sprookje Raponsje. Prinses
Rapunzel zat lang opgesloten in een toren, maar is inmiddels vrij. Haar leven
buiten de toren is geweldig! Naast het leren van echte prinsessendingen is
Rapunzel veel in de natuur en schildert of sport. In deze handzame gids deelt
Rapunzel haar (gevarieerde) creatieve ideeën, activiteiten, tips en weetjes. Ze
leert de lezer bijvoorbeeld vlechten, de zonnegroet, knopen en touwspelletjes
en een vlot bouwen. De tekst (AVI-M5) wordt veelvuldig ondersteund door
zachtgekleurde illustraties die variëren qua formaat: soms klein, soms
paginavullend. Met dit boek uit de serie ‘Makkelijk lezen met Disney’* hoeven
kinderen zich geen seconde te vervelen. Door de korte zinnen en een dyslexie
lettertype zonder schreef is deze uitgave zeer geschikt voor kinderen met
dyslexie. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. S. Mulders
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Schirnhofer, Jill • So fancy
So fancy / Jill Schirnhofer. - Haarlem : Gottmer, [2018]. - 199 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 20 cm. - (Elvy's eigen wereld ; deel 2)
ISBN 978-90-257-6833-1

Het is herfstvakantie en Elvy (12) gaat naar haar beste vriendin Kate in
Londen. Kate is uitgenodigd op het kantoor van een bekend modemagazine.
Zo kunnen ze hun kledinglabel Moongirls mooi onder de aandacht brengen.
Elvy wordt meegesleept in het hippe mode-leven in Londen. Toch wil de
verlegen Elvy het liefst tekenen, wat de modebewuste Kate niet altijd leuk
vindt. Als ze ook nog een knappe surfjongen ontmoet…Vervolg op het eerste
deel in deze serie, 'So boho'*, geschreven en geïllustreerd door de bekende
auteur/presentatrice. Luchtig en zoet meidenboek om bij weg te dromen.
De tekst bevat veel dialoog en populaire Engelse woorden. Hoewel de plot
ongeloofwaardig is en wensvervullend, leest het verhaal vlot weg. In het
hele boek staan zwart-witte pentekeningen in een herkenbare romantische
stijl, vol sterren, hartjes en krullen. Achter in het boek staan DIY-tips over
tekenen, vloggen, koken, muziek en mode, alles passend bij het verhaal.
Klein formaat uitgave met aantrekkelijk getekend omslag. Oppervlakkig maar
vrolijk, bruisend boek voor meiden. Vanaf ca. 10 jaar. Eva Kramer

*2016-47-4228 (2017/19). MLP.
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 14.99
: J1/J2/EX/
: 23 / 208

2017-49-4167

Schothorst, Danie͏̈lle • Doornboosje
Doornboosje / Danie͏̈lle Schothorst. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, sluit aan bij school,
2018. - 27 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Estafette. [Leesboekjes]). - Tekst
en illustraties: Danie͏̈lle Schothorst.
ISBN 978-90-487-3368-2

Parodie op het sprookje Doornroosje. In deze versie worden de wensen
van de eerste feeën door de boze fee omgekeerd: Doornroosje wordt niet
beeldschoon maar foeilelijk en niet lief maar kwaadaardig. Het is zo erg
dat de koning en koningin zelfs gaan wensen dat zij honderd jaar gaat
slapen. Wanneer Doornroosje zich uiteindelijk aan een spinnewiel prikt,
valt heel het kasteel in slaap, maar zijzelf niet. De prins die na vele jaren
langskomt en haar kust verandert in een kikker waarna iedereen weer wakker
wordt. Maar ook met Doornroosje loopt het niet af als in het oorspronkelijke
sprookje. Verrassend leuk, in stripvorm gemaakt verhaal dat aansluit op de
leesmethode Estafette, AVI-E6. De leuke illustraties (één tot vijf illustraties per
pagina) zijn mooi ingekleurd in pasteltinten, waarin de tekst in ballonnen is
geplaatst. Voor kinderen vanaf ca. 9 jaar. W.M. Bruins-Jorna
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MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
: B-E6
: € 10.00
: J1/J2/
: 27 / 242
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Makkelijk lezen
2018-02-0254

Skye, Obert • Pinocula
Pinocula : het schepsel uit mijn kast / Obert Skye. - Wielsbeke : De Eenhoorn,
[2018]. - 253 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Pinocula : the
creature from my closet. - United States : Christy Ottaviano Books/Henry Holt and
Company, ©2013. - Vertaald uit het Engels. - Vertaling: Siska Goeminne. - Vervolg op:
Potterwookiee.
ISBN 978-94-629-1310-3

*'Potterwookie' (deel 2), 2017-35-1925
(2018/13). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sk
:B
: € 14.95
: 31 / 255

Rob, een middelbare scholier (ik-figuur), krijgt opnieuw een bezoeker vanuit
zijn rommelkast. Ditmaal een soort vampierpinokkio, 'Pinocula'. De leugens
van het irritante schepsel zijn al gauw dusdanig stom, dat de jongen zich
nog slechter gaat voelen over zijn eigen leugens. Een beet van een (Japie
Krekelachtige) vleermuis helpt Rob om orde op zaken te stellen. Intrigerende
mix van fantasie, ethiek en werkelijkheid. Gedachten en gevoelens van
de jongen worden vlot en luchtig, hilarisch en relativerend beschreven;
er zijn veel identificatiemogelijkheden. De korte hoofdstukken, de ruime
bladspiegel en tientallen cartoonachtige tekeningen met treffende 'ballon'teksten verhogen de leesbaarheid. Zaken als brein en geweten worden
gepersonificeerd. Onafhankelijk te lezen derde deel* over Rob, een (verliefde)
tienerjongen wiens leven anders wordt door de boeken die hij heeft gelezen.
Vanaf ca. 9 jaar. Gonny Smeulders-Veltman

2018-12-0428

Stilton, Thea • Operatie dolfijn
Operatie dolfijn / Thea Stilton ; vertaling [uit het Italiaans]: Sandra Verhulst ;
coördinatie redactie: Alessandra Berello en Chiara Richelmi met medewerking
van Carolina Capria en Mariella Martucci ; redactie: Patrizia Puricelli (coördinatie)
en Daniela Finistauri ; illustraties binnenwerk: Barbara Pellizzari, Flavio Ferron,
Caterina Giorgetti, Valeria Brambilla en Francesco Castelli ; kaarten: Chiara Cebraro. Amsterdam : De Wakkere Muis, [2018]. - 117 pagina's : gekleurde illustraties ; 19 cm.
- (Thea Sisters : het leven op Topford ; 23). - Vertaling van: Il tesoro del delfini azzuri.
- Segrate : Edizioni Piemme S.p.A., ©2016. - Uitgave is gebaseerd op een idee van
Elisabetta Dami.
ISBN 978-90-859245-3-1

*zie a.i.'s deze week voor 'De
droombruiloft' (deel 22). MLP.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:B
: € 8.95
: J1/J2/EX/
: 29 / 242

Vijf muizenvriendinnen, allemaal afkomstig uit een ander werelddeel,
studeren aan het Topford College op Walviseiland en willen net als Thea
Stilton, de zus van Geronimo, journalist worden. In dit deel vinden de Thea
Sisters een kleine, gewonde dolfijn op het strand. Ze wijken niet van de
zijde van het diertje, tot het weer beter is. Dan ontdekken de Sisters een
geheim, waarmee ze iemand heel blij kunnen maken. Drieentwintigste
deel uit de serie ‘Het leven op Topford’*. Eenvoudig, chronologisch verteld
verhaal opgebouwd uit korte hoofdstukken. De tekst is uitgevoerd in de
inmiddels bekende uitbundige lay-out met kleurrijke tekeningen en tekst in
verschillende lettertypen en kleuren. Voorin worden de muizenvriendinnen
voorgesteld, achterin plattegronden van Walviseiland en het kasteelachtige
schoolgebouw. Omslag en binnenwerk zijn geheel in kleur uitgevoerd.
Toegankelijk verhaal dat vooral meisjes aan zal spreken. Voorlezen vanaf ca. 7
jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Makkelijk lezen
2018-15-1910

Wigersma, Tanneke • Brand in de bieb
Brand in de bieb / Tanneke Wigersma ; illustraties: Marijke Klompmaker. - [Assen] :
Maretak, [2018]. - 53 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Boemerang. De groep
van Joep). - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-437-0475-5

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

: de
: B-E4
: € 10.95
: 26 / 238

Er is een pyromaan actief bij de oudere gebouwen van het dorp. Ook de
schuur van Omi wordt in brand gestoken wanneer Mo en zijn nieuwe vriend
Joep bij Lena op Omi's boerderij logeren. Het drietal (door de meester 'de
groep van Joep' genoemd) ontdekt welk gebouw logischerwijze het volgende
doelwit zal zijn. Spannend speurdersverhaal uit de serie 'Boemerang', met
inleefbare situaties. Gedachten en gevoelens zijn verwoord tegen de veilige
achtergrond van begripvolle volwassenen. De schrijfstijl is verhalend met
gebruik van dialogen en de tegenwoordige tijdsvorm. De korte zinnen, de
eenvoudige woorden en de ruime bladspiegel met witregels en fladderzetsel
verhogen doelbewust de leesbaarheid voor moeilijk lezende kinderen, ook die
met dyslexie (AVI-E4). De toegevoegde kleurige aquarelpentekeningen zijn
sfeerverhogend; vlotte lijnvoering en levendige penseelstreek. Onafhankelijk
te lezen van het eerste deel over De groep van Joep: 'De man zonder
gezicht'*. Aanvankelijk kan het lastig zijn dat niet meteen duidelijk is wie
Pimmetje en Tessa zijn. Vanaf ca. 9 jaar. Gonny Smeulders-Veltman

2018-15-1909

Wigersma, Tanneke • De man zonder gezicht
De man zonder gezicht / Tanneke Wigersma ; illustraties: Marijke Klompmaker. [Assen] : Maretak, [2018]. - 53 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Boemerang.
De groep van Joep). - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-437-0474-8

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

: sc
: B-E4
: € 10.95
: 26 / 239

Lena en haar Marokkaanse vriend Mo mijden Tim, omdat hij een pestkop
is. Ook Joep, een nieuwe jongen in hun klas, krijgt vlug te maken met
bedreigingen van Tim. Lena en Mo vinden dat Tim te ver gaat als hij poep in
de rugzak van Mo doet. Ze durven het de meester niet te vertellen, omdat
ze bang zijn dat het pesten dan erger wordt. Wanneer ze iets bijzonders
te weten komen over Tim, besluiten ze om zelf actie te ondernemen. Dit
verhaal speelt zich vooral af op school en wil pesten bespreekbaar maken.
Opkomen voor jezelf of de meester informeren is voor elfjarigen niet altijd
gemakkelijk. De gevoelens van wie gepest wordt, met angst en frustratie
voorop, worden genuanceerd beschreven. Dit makkelijk te lezen verhaal in
de reeks 'Boemerang' heeft een overzichtelijke bladspiegel, aantrekkelijke
illustraties en een vlot leesbare tekst die niet zo omvangrijk is. Eenvoudige
lectuur voor moeilijke lezers, voor kinderen met dyslexie of wie niet zo graag
leest. 'Brand in de bieb'* is een tweede titel die eveneens het vignet ‘De
groep van Joep’ kreeg. Vanaf ca. 9 jaar. Ria de Schepper
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar NT2
2018-25-1472

Jongbloed, Annemarie • De trui van Helen
De trui van Helen / Annemarie Jongbloed ; redactie en vormgeving: Eenvoudig
communiceren ; beeld: Elisa Zee, Zee illustraties. - Amsterdam : Uitgeverij Eenvoudig
Communiceren, [2018]. - 36 pagina's : zwart-wit illustraties ; 18 cm. - (Mijn klas)
ISBN 978-90-869633-9-3

Het is bijna Moederdag. De kinderen in de klas moeten een schilderij voor hun
moeder maken. Helen mist haar moeder heel erg. Ze is nog in Eritrea. Wat zal
ze voor haar moeder maken? Een kort verhaal in korte zinnen en makkelijke
woorden, met op vrijwel elke pagina een cartoonachtige zwart-wittekening
die een scène uit het verhaal weergeeft. Het boekje maakt deel uit van ‘Mijn
klas’*, een Makkelijk Lezen-serie van tien korte geïllustreerde verhalen,
bedoeld voor anderstalige kinderen in de bovenbouw van het primair
onderwijs. In deze serie worden thema's als dood (van een opa), pesten en
vluchtelingen op een natuurlijke manier in herkenbare verhaaltjes verwerkt.
De herkenbaarheid wordt nog groter doordat dezelfde klasgenootjes, zoals
Umar, Yusef, Lahip en Rawa, steeds terugkomen. Met dergelijke kleine,
handzame boekjes kan ook een NT2-kind snel een heel boek lezen. Vanaf ca.
10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog een nieuw
deel uit de serie 'Mijn klas'. MLP, NT2.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:B
: € 8.95
: 34 / 230

2018-25-1475

Jongbloed, Annemarie • Op schoolreis
Op schoolreis / Annemarie Jongbloed ; redactie en vormgeving: Eenvoudig
communiceren ; beeld: Elisa Zee, Zee illustraties. - Amsterdam : Uitgeverij Eenvoudig
Communiceren, [2018]. - 37 pagina's : zwart-wit illustraties ; 18 cm. - (Mijn klas)
ISBN 978-90-869633-8-6

Yusef gaat met zijn klas op schoolreisje. Ze gaan naar een pretpark. Yusef en
Umar hebben afgsproken om in de achtbaan te gaan, samen over de kop.
Maar Umar is ziek. Wat nu? Een kort verhaal in korte zinnen en makkelijke
woorden, met op vrijwel elke pagina een cartoonachtige zwart-wittekening
die een scène uit het verhaal weergeeft. Het boekje maakt deel uit van ‘Mijn
klas’*, een Makkelijk Lezen-serie van tien korte geïllustreerde verhalen,
bedoeld voor anderstalige kinderen in de bovenbouw van het primair
onderwijs. In deze serie worden thema's als dood (van een opa), pesten en
vluchtelingen op een natuurlijke manier in herkenbare verhaaltjes verwerkt.
De herkenbaarheid wordt nog groter doordat dezelfde klasgenootjes, zoals
Umar, Yusef, Lahip en Rawa, steeds terugkomen. Met dergelijke kleine,
handzame boekjes kan ook een NT2-kind snel een heel boek lezen. Vanaf ca.
10 jaar. Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor nog een nieuw
deel uit de serie 'Mijn klas'. MLP, NT2.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: sc
:B
: € 8.95
: 34 / 231

109

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Poëzie
2017-49-4163

Vogelesang, Linda • Gekke giebelgriep
Gekke giebelgriep / Linda Vogelesang ; met tekeningen van Natascha Stenvert. 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 42 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. (Estafette. [Leesboekjes])
ISBN 978-90-487-3364-4

Gedichtenbundel met negentien verzen over een klas kinderen (ca. 10
jaar) die door het schooljaar heen van alles samen beleven. Ze maken een
rekentoets, zijn verliefd, spelen trefbal, hebben een invaljuf en maken ruzie.
Aan het eind van het schooljaar gaan ze samen op kamp en kunnen ze niet
zonder elkaar in de zomervakantie. Ieder vers is vanuit een ander kind van
de multiculturele klas geschreven. De verzen zijn zeer toegankelijk door de
voor kinderen herkenbare onderwerpen en personages. Ook zijn ze goed van
ritme en rijm en geven een prachtige omschrijving van de schoolwereld met
zijn emoties daarbij, AVI-M6/E6. Ieder vers wordt prima ondersteund door een
paginagrote kleurenillustratie. Deze zijn gedetailleerd en liefelijk getekend.
Sluit aan bij leesmethode Estafette. De auteur is bekend van de dichtbundel
'Gewoon een droom'*, die was genomineerd voor de Gouden Poëziemedaille
2018. Vanaf ca. 9 jaar. Drs. Lineke Mariman
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*2016-46-3675 (2017/10).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J Nederlands 876
: 26 Gedichten en Versjes
: € 9.00
: J3/J4/
: 29 / 270
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Strips
2018-19-3466

Heuvel, Eric • Oorlogsverhalen
Oorlogsverhalen / Eric Heuvel. - Eerste druk. - Oosterhout : Uitgeverij L, juni
2018. - 189 pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - "De ontdekking" is tot
stand gekomen in opdracht van de Anne Frank Stichting en het Verzetsmuseum
Friesland. - "De zoektocht" is tot stand gekomen in opdracht van de Anne Frank
Stichting in samenwerking met De Hollandsche Schouwburg. - "De terugkeer" is
een oorspronkelijke uitgave van Stichting Indisch Herinneringscentrum. - Bevat:
De ontdekking / scenario: Eric Heuvel, Menno Metselaar, Ruud van der Rol en Hans
Groeneweg. - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : Anne Frank Stichting, ©2003. De
zoektocht / scenario: Eric Heuvel, Ruud van der Rol en Lies Schippers. - Oorspronkelijke
uitgave: Amsterdam : Uitgeverij L, 2007. De terugkeer / scenario: Eric Heuvel en Ruud
van der Rol. - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : Uitgeverij L, 2010. Dossier een
historische trilogie / tekst dossier: Noe͏̈l Ummels ; redactie: Rob van Bavel.
ISBN 978-90-888643-9-1

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:C
: € 29.95
: 32 / 212

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 6.95
: 33 / 205

Omnibus van drie eerder afzonderlijk uitgegeven ballonstrips over de
Tweede Wereldoorlog. In het eerste verhaal zoekt Jeroen op de zolder van
zijn oma spulletjes om op de vrijmarkt op Koninginnedag te verkopen. Hij
ontdekt een plakboek met informatie over de oorlog en zijn oma vertelt naar
aanleiding daarvan de familiegeschiedenis in die periode. In het tweede
verhaal vertelt haar joodse jeugdvriendin Esther hoe ze de oorlog overleefde
door onder te duiken. Het derde verhaal heeft een Indische Nederlander
als hoofdpersoon, die met zijn nichtje terugkeert naar Indonesië, vertelt
over de oorlog en de periode daarna, toen Indonesië zich losmaakte van
Nederland. Zijn liefde voor een Indische vrouw blijkt niet zonder gevolgen
te zijn gebleven... Achter in het boek een dossier met nadere historische
informatie en over de totstandkoming van de strips, waarvoor Eric Heuvel
destijds de Stripschappenning in ontvangst mocht nemen. Strips met een
hoog educatief gehalte, getekend in de bekende klare lijn-stijl. Vanaf ca. 12
jaar. Redactie/PT

2018-23-5614

Heyninck, Filip • Goud... set... match!
Goud... set... match! / Nico De Braeckeleer, Filip Heyninck ; inkleuring: Katrien van
Laere. - Mechelen : Bakermat, [2018]. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. (De S.P.O.R.T.S bende ; 1). - Beeldverhaal.
ISBN 978-90-5924-521-1

Eerste deel in een nieuwe stripserie (en het debuut van de tekenaar) over
zes sportieve tieners (alhoewel er één meer van de denksport is). De eerste
letters van hun voornamen vormen het woord SPORTS. Samen maken ze deel
uit van een 'bende' die misdaad probeert op te lossen. In hun stad waart een
bende op skateboards rond die overal goud steelt. De SPORTS-vrienden zetten
een val op en proberen in een gezamenlijke actie, waarbij ieder zijn specifieke
vaardigheden gebruikt, de dieven en hun baas te vangen. Maar of die daarin
trappen? Doorlopend verhaal met gemiddeld tien illustraties per pagina. De
enigszins karikaturale tekeningen zijn ingekleurd met heldere kleuren. De
tekst staat in ballonnen in een duidelijke letter. De verschillende karakters
komen goed uit de verf en worden op de tweede pagina apart aan de lezer
voorgesteld. Aantrekkelijke humoristische detectivestrip voor kinderen vanaf
ca. 9 jaar. W.M. Bruins-Jorna
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Strips
2018-09-3692

Leever, Gerard • Tobtalent
Tobtalent / Gerard Leever ; inkleuring: Wilma Leenders. - Eerste druk. - Oosterhout :
Uitgeverij L, [2018]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - (Suus & Sas ; 13). Eerder verschenen in weekblad Tina.
ISBN 978-90-888640-1-8

*2017-39-3730 (2017/47).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 8.95
: 27 / 230

De tweeling Suus en Sas is gek op jongens, beide meiden zijn dol op mode en
hebben een hekel aan school. Suus is hevig verliefd op Wilfried de 'friethunk'
en gaat iedere woensdag langs om patat te halen voor het avondeten; in dit
deel gaat ze zelfs een stapje verder en probeert ze een baantje te regelen bij
de friettent én ze maakt daarnaast een pop van Wilfried zodat ze hem niet
alleen op woensdag ziet. Haar tweelingzus Sas flirt er altijd op los; in dit deel
wordt ze op een mislukte blinddate gestuurd, date ze met de knapste hunk
van school en raakt ze enkele keren verliefd op verschillende jongens. De
verhalen beslaan één en soms meerdere pagina's. Het stripboek is op een
vlotte en humoristische manier geschreven. De ballonstrips bestaan uit semikarikaturale tekeningen die zijn ingekleurd met heldere en frisse kleuren. Dit
stripboek maakt deel uit van een reeks, maar kan ook los worden gelezen.
Het vorige deel was 'Zoo leuk' (2017)*. Bekend van het weekblad Tina. Het
stripboek is bedoeld voor kinderen (zullen vooral meiden zijn) vanaf ca. 11
jaar. Meltem Kumru

2018-19-3424

Heruitgave

Morris • Belle Starr

Zie de a.i.'s van deze week voor nog een
herdruk uit deze stripserie.

Belle Starr / tekeningen: Morris ; scenario: X. Fauche ; inkleuring: Studio Leonardo ;
vertaling [uit het Frans]: James Vandermeersch. - Eerste druk. - [Givrins] : Lucky
Comics, [2018]. - 46 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Lucky Luke ; 66). Oorspronkelijke Nederlandse uitgave: Geneve : Lucky Productions, 1995. - (Lucky
Luke).
ISBN 978-2-88471-418-1

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: st
:B
: € 7.50
: 23 / 193

Belle Star is de ongekroonde bandietenkoningin van het Wilde Westen. Totdat
Lucky Luke haar theekransje bezoekt, hebben outlaws en bankrovers vrij spel
in Fort Smith. Samen met de plaatselijke sheriff smeedt Luke een plan om de
handelaarster in gestolen paarden te ontmaskeren. De hoofdlijnen van het
verhaal zijn, zoals in eerdere delen, gebaseerd op historische feiten uit de
geschiedenis van het Wilde Westen. In dit verhaal treedt een aantal nieuwe
markante figuren op de voorgrond. Afgelopen jaar vierde Lucky Luke zijn
zeventigste verjaardag, sinds 1947 rijdt hij al rond op zijn trouwe viervoeter
Jolly Jumper. Toch zijn de tekeningen nog even grappig en karikaturaal. Voor
alle collecties. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Strips
2018-25-1714

Heruitgave

Venderbosch, Roel • Pistolen & zwarte gaten

*2015-08-4925 (2015/21; tweede druk,
2014). MLP.

Pistolen & zwarte gaten : 24× over geschiedenis, aarde en ruimte / Roel Venderbosch.
- Tweede druk. - [Nijmegen] : Uitgeverij Roeland, 2018. - 44 pagina's : gekleurde
illustraties ; 30 cm. - (Prof Oja-Aha ; 2). - 1e druk: 2011. - Eerder verschenen in Taptoe
en de Ontdekkers.
ISBN 978-90-815752-0-1

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 903
: 16 Natuur en Milieu
: € 7.95
: 32 / 253

Het betreft hier een originele 'braintainment'-strip. Op originele wijze wordt
ingegaan op allerlei vragen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Vragen
zoals: wat is een zwart gat, waarom hebben we een achternaam en wie
heeft het plakband uitgevonden, passeren de revue. De hoofdpersonen zijn
professor Oja-Aha en haar assistent. In humoristische, karikaturale tekeningen
worden de vraagstukken in één of twee pagina's beantwoord. Af en toe is de
uitleg kort door de bocht, maar de essentie klopt. Het is een stripalbum met
een educatieve inhoud en daardoor wellicht lastig in te delen. Het boek zal
kinderen die van weetjes én strips houden zeker aanspreken, ook kinderen
die niet zo graag lezen. Het eerste deel 'Augurken & kwallen' (2010)*
heeft terecht van het Stripschap de prijs voor de 'jeugdstrip van het jaar'
ontvangen. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Engelse boeken
2018-12-5973

Butler, Steven • The Nothing To See Here Hotel
The Nothing To See Here Hotel / Steven Butler ; illustrated by Steven Lenton. London : Simon & Schuster, [2018]. - 187 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1471163838

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:B
: € 10.95
: 25 / 241

Frankie Banister (deels trol) woont met zijn ouders in het bijzondere Nothing
to see here hotel waar de gasten geen gewone mensen zijn, maar magische
wezens zoals spoken, elfjes en zeemeerminnen, maar ook de onaardige
en stinkende oma van Frankie, een echte trol die boven in de toren woont.
Na het bericht dat prins Grogbah, een aardmannetje, de volgende dag
komt, is er grote stress bij Frankie en zijn familie om het hotel klaar te
maken voor die belangrijke gast. Helaas blijkt de prins een heel vervelend,
verwend én bazig snot-aardmannetje te zijn dat doet alsof het hotel van
hem is. Wat een klier! En al die onderdanen van hem zijn ook verschrikkelijk.
Het verhaal neemt een wending als ontdekt wordt dat de prins gelogen
heeft… Grappig nonsensverhaal waarin de auteur de lezer regelmatig direct
aanspreekt en hem/haar daarmee verder meetrekt in het verhaal. Vol met
illustraties, waaronder een aparte plattegrond van het hotel. Er wordt veel
gebruikgemaakt van grotere en vetgedrukte tekst. De auteur en de illustrator
hadden er duidelijk lol in. Vanaf ca. 9 jaar. Winnie Elfferich

2018-21-4350

Clary, Julian • The Bolds in trouble

*'The Bolds on holiday' (deel 3),
2017-09-4913 (2017/22).

The Bolds in trouble / by Julian Clary ; illustrated by David Roberts. - London : Andersen
Genre
: enge
Press, 2018. - 289 pagina's : zwart-wit illustraties ; 21 cm. - (The Bolds)
Niveau/leeftijd : B
ISBN 978-1-78344-630-8

Een hyenafamilie 'the Bolds' doet zich voor als mensen. Ze vangen dieren op
die in opleiding zijn om in de mensenmaatschappij te gaan functioneren. Nu
hebben ze een vossenkoppel in huis, maar de mannenvos is zeer veeleisend
en ondankbaar en wil niet in de mensenmaatschappij functioneren. De
Bolds zijn zo gastvrij dat vader ook in het weekend moet gaan werken om
aan alle exorbitante eetwensen tegemoet te kunnen komen. Thema´s die
aan bod komen: vluchtelingenvraagstuk, gastvrijheid, dankbaarheid en het
accepteren van personen die anders zijn. Vader Bold is altijd vrolijk en heeft
veel plezier in het vertellen van moppen, het is zijn broodwinning. Verhaal
met inhoud, om over na te denken of te praten, uitgevoerd in toegankelijke
stijl, met veel illustraties, verschillende lettertypes, woordwolken en grappige
goed getroffen zwart-wittekeningen. Onderdeel van een serie over de Bold
familie. Goed zelfstandig te lezen. Het Engels is redelijk eenvoudig, met
af een toe een moeilijk woord. Voor Engelstalige kinderen vanaf ca. 9 jaar
en Nederlandstalige kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs.
Anita Waajen
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Winkelprijs
Volgnummer

: € 19.95
: 33 / 256
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Cross, Gillian • The cupcake wedding
The cupcake wedding / Gillian Cross ; with illustrations by Nina de Polonia. Edingburgh : Barrington Stoke, 2018. - 62 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. 4u2read edition. - Oorspronkelijke uitgave: 2013. - Tekst opgemaakt in een dyslexie
lettertype.
ISBN 978-1-78112-795-7

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 10.50
: 23 / 239

Holly’s grote zus Mia (19) wil gaan trouwen met haar vriendje James. Hun
ouders vinden hen te jong en ze zien op tegen de kosten van zo’n feest.
Maar iedereen belooft zijn steentje bij te dragen. Holly kan dan wel geen
bruidstaart bakken, maar zij wil voor duizend cupcakejes zorgen. Samen met
haar klasgenoten. Dat kan toch niet mis gaan? Wel dus! Gelukkig bewijzen
Mia en James dat zij volwassen genoeg zijn om ook die problemen het hoofd
te bieden. Hilarisch verhaal in negen korte hoofdstukken. Met negentien
aansprekende tekeningen in zwart-wit en grijstinten, met grappige details.
Dyslexie-vriendelijke uitgave met niet al te lange zinnen, groot lettertype en
korte alinea’s. Voor kinderen (vooral meisjes?) vanaf ca. 9 jaar. Zeker ook
heel aantrekkelijk voor bovenbouw basisonderwijs en leerlingen in onderbouw
vmbo die Engels als vreemde taal leren. Virgi Smits-Beuken

2018-18-3348

Durant, Alan • Barmy army
Barmy army / Alan Durant ; graphics and cover design: Jurian Wiese. - Twickenham :
ReadZone, 2014. - 76 pagina's ; 20 cm. - (Bad Boyz ; 4)
ISBN 978-1-78322-448-7

Los te lezen vierde deel van een serie over het Engelse voetbalteam BadBoyz.
Dit verhaal speelt tijdens een klein toernooi in Frankrijk, waarbij het weg
zijn van huis en haard voor spanning en plezier zorgt. De BadBoyz zijn
oorspronkelijk samengesteld uit zes jongens en een meisje bij wie het
leven en leren niet vanzelf gaat. Ook in dit deel zijn er veel grappige en
leerzame momenten. Het betreft een heruitgave (oorspronkelijk 2002)
voor tegenstribbelende of moeilijk lerende lezers. Korte zinnen en elf korte
hoofdstukken, makkelijk te lezen lettertype en een heldere lay-out. Behalve
op het uitnodigende voorplat zijn er geen illustraties. De thematiek is
aansprekend en hedendaags (sport en dagelijkse situaties) en zal jonge
tegenstribbelende lezers wellicht verleiden om dit goed te behappen verhaal
te gaan lezen. Ook geschikt voor onderbouw vmbo. Vanaf ca. 10 jaar.
Fred Koekoek
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Zie a.i.'s deze week voor nog vijf
Engelse boekjes voor het vmbo.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sr
:B
: € 7.50
: 29 / 274
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Foster, John • Fantastic football poems
Fantastic football poems / John Foster and Korky Paul. - Oxford : Oxford University
Press, 2018. - 61 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Colofon vermeldt:
illustrations Korky Paul. - Oorspronkelijke uitgave: 2001.
ISBN 978-0-19-276747-9

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J Engels 875
: 26 Gedichten en Versjes
: € 11.95
: 34 / 285

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge av
:B
: € 10.95
: 30 / 284

Engelstalige bundel met twintig gedichten over voetbal, zoals over een
voetbalteam met slangen, een jongen die uitbundig zijn goal viert en een
oma die graag wil voetballen. De Britse kinderdichter John Foster maakte
al in 2001 een selectie uit het werk van bekende en minder bekende
(kinder)dichters uit Engeland. De grappige illustraties zijn gemaakt door Korky
Paul, die bekend staat om zijn stripachtige tekenstijl. Zijn tekeningen geven
extra invulling aan de gedichten en dragen bovendien bij aan de humor.
Foster en Paul laten op een mooie manier zien dat poëzie en voetbal niet
twee aparte werelden zijn, maar prima samen kunnen gaan. De selectie
van Foster is sterk. De gedichten zijn erg grappig en er is ook sprake van
veel variatie in onder andere vorm en stijl. Ook qua vormgeving is er veel
afwisseling. De bundel is onderdeel van een poëzieserie waarvoor Foster en
Paul onder andere ook ‘Pet Poems’ en ‘Dragon Poems’ maakten. De nieuwe
editie van de voetbalbundel laat de selectie van gedichten onveranderd en is
opnieuw uitgebracht in de aanloop van het WK 2018. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar,
en voor Nederlandstalige kinderen in de bovenbouw van het basionderwijs.
Pim Lammers

2018-21-4374

Hardy, Vashti • Brightstorm
Brightstorm : a sky-ship adventure / Vashti Hardy. - London : Scholastic, 2018. - 343
pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1407181707

Als de 12-jarige tweeling, Arthur en Maudi, het bericht krijgt, dat hun vader
tijdens een luchtschipexpeditie naar het verste puntje van de aarde is
omgekomen, verliezen ze alles. Ze willen weten wat er met hun vader
gebeurd is en geloven de geruchten niet die door een ander wel teruggekeerd
luchtschip worden verspreid: hun vader zou op dat schip brandstof hebben
gestolen en is uiteindelijk gedood door gigantische poolbeesten. Maar dan
keert het tij en kunnen ze mee op een andere expeditie, waardoor ze in een
angstig avontuur terechtkomen. Een avontuur zonder weerga, dat is wat dit
verhaal te bieden heeft. Een dappere tweeling op zoek naar de waarheid,
onverschrokken bemanningsleden, niets ontziende concurrenten. Een verhaal
over bedrog, machtswellust, jaloezie, maar ook over vriendschap en liefde.
Het speelt zich af in een fantasiewereld, die veel aan de onze doet denken
en zit vol spanningsbogen. In het gesloten einde worden al onze vragen
beantwoord en weten we dat er een nieuw avontuur aankomt. Lezen dus!
Vanaf ca. 10 jaar en na twee jaar Engelse les. B. Handgraaf
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McCall Smith, Alexander • Hari and his electric feet
Hari and his electric feet / Alexander McCall Smith ; with illustrations by Sam Usher. Edingburgh : Conkers, [2018]. - 119 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1-78112-755-1

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 11.95
: 28 / 268

De 12-jarige Hari heeft een talent voor dansen en weet bovendien
iedereen die hem dat ziet doen aan het dansen te krijgen. Een voormalig
dansschooleigenaar ontdekt zijn gave en organiseert een dansevenement.
Daar wordt Hari opgemerkt door twee jonge dieven, die de mensen die met
Hari meedansen ondertussen beroven. Ze zetten Hari onder druk om samen
een bende te vormen. Het verhaal speelt in India. Hari woont gescheiden
van zijn ouders met zijn zusje bij een tante. Iedereen moet hard werken
voor weinig geld. Hari’s gave brengt daar verandering in. Achter in het
boek staan een doolhofspelletje, een recept van een speciaal snoepje en
beknopte informatie over de makers. De tekst is toegankelijk geschreven
en geschikt voor (Engelstalige) kinderen met leesproblemen. Daardoor ook
goed bruikbaar voor kinderen die Engels leren. Een warm verhaal met een
duidelijke boodschap. Vanaf ca. 9 jaar. W. van der Pennen-Schleicher

2018-13-0909

McLaughlin, Tom • The accidental prime minister
The accidental prime minister / written and illustrated by Tom McLaughlin. - Oxford :
Oxford University Press, 2015. - 226 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-0-19-273774-8

Joe vertelt een journalist wat hij zou doen als hij de leider van het land was.
Het filmpje komt online te staan en gaat de hele wereld over. Al gauw vinden
de mensen dat de huidige leider moet aftreden en zo krijgt Joe een heel
bijzondere baan. Het humoristsiche verhaal wordt ondersteund door veel
komische zwart-wittekeningen, wisselend van grootte. Gedachtes van Joe
zijn in grote letter gedrukt. Met kleurrijk omslag; op de achterkant staan de
vier gezichten van de hoofdpersonen en in het kort wie ze zijn. Met ruime
interlinie en vrij grote letter. Van de auteur verscheen eerder onder meer
'The accidental secret agent'*, dat ook in het Nederlands is vertaald. Een
fantastisch boek, ook voor Nederlandstalige kinderen na één tot twee jaar
Engelse les. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie
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*2017-11-1037 (2017/23).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 11.95
: 29 / 279
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Menten, Tosca • Dummie the mummy and the golden scarab
Dummie the mummy and the golden scarab / Tosca Menten ; with illustrations by Elly
Hees ; translated [from the Dutch] by Michele Hutchinson. - Houten : Van Goor, [2018].
- 255 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Dummy the mummy ; 1). - Vertaling
van: Dummie de mummie en de gouden scarabee. - 2009. - (Dummie de mummie ; 1).
ISBN 978-90-00-35784-0

In het Egypte van vierduizend jaar geleden overlijdt de zoon van de farao. Hij
wordt gemummificeerd en krijgt de gouden scarabee van Mukatagara mee,
die hem op zijn reis naar de onderwereld zal beschermen. Hij wordt wakker
in het nu, nadat zijn scarabee door de bliksem wordt getroffen. Angus Gust
vindt hem in zijn bed. Hij probeert samen met zijn vader Nick voor ‘Dummie’
te zorgen en hem te beschermen tegen de buitenwereld. Vlot verteld verhaal
met veel humor. Omdat niemand mag weten dat Dummie een mummie
is, zeggen ze dat hij een verre achterneef uit Egypte is, die brandwonden
heeft. In de klas van Angus zit een eersteklas pestkop, de dochter van de
burgemeester en hoewel de meester erg aardig is, is het hoofd van de school
een vreselijk mens. Dit alles geeft de nodige aanleiding tot spannende en
komische situaties. De grappige tekeningen vullen het verhaal goed aan. Ze
zijn zo leuk dat je ze als eerste bekijkt als je de bladzijde omslaat, wat tot
gevolg heeft dat ze af en toe iets te veel verklappen. Ook erg leuk om voor te
lezen. Vertaling in het Engels van het eerste deel over Dummie the Mummy*,
met felgroen omslag. Ook leuk voor de Nederlandstalige fans om hun Engels
te oefenen. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het
Engelstalige tweede deel van Dummie
the mummy.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 10.00
: 25 / 247

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge de
:B
: € 10.50
: 34 / 289

2018-21-4392

O'Connell, David • The chocolate factory ghost
The chocolate factory ghost / David O'Connell ; illustrated by Claire Powell. - London :
Bloomsbury, 2018. - 195 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - (The Dundoodle
mysteries ; [1])
ISBN 978-1408887066

Als Archie McBudge samen met zijn moeder een naargeestig landgoed verlaat
in Dundoodle, blijkt hij de erfgenaam te zijn geworden van zijn superrijke
oudoom, die hem een chocoladefabriek en al zijn andere bezittingen heeft
nagelaten. Algauw blijkt dat Archie de erfenis moet verdienen. Hij moet
door middel van aanwijzingen zes voorwerpen zien te vinden om achter een
geheim te komen. Dat wordt niet makkelijk, omdat andere bijna-erfgenamen
hem op de hielen zitten. Gelukkig krijgt hij hulp van twee slimme kinderen
uit de buurt. Dit heerlijke, magische verhaal doet denken aan 'Sjakie en de
chocoladefabriek', maar is spannender en moderner. Ouders spelen ook hier
nauwelijks een rol. De kinderen doen het werk en zijn meestal slim of worden
door volwassenen gemanipuleerd. Magische gebeurtenissen, zoals vliegende
brieven, geheime doorgangen, een butler die al eeuwenoud is, doen de rest.
Archie, die denkt zijn geluksonderbroek aan te hebben op de dag dat hij de
erfenis ontvangt, kan goed analyseren en gaat moedig op zijn doel af. Om in
weg te dromen voor kinderen vanaf ca. 10 jaar en na zo'n twee jaar Engels.
B. Handgraaf
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Peirce, Lincoln • Big Nate blasts off!
Big Nate blasts off! / Lincoln Peirce. - London : HarperCollins Children's Books, 2016. 218 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - (Big Nate)
ISBN 978-0-00-813531-7

Nate is verliefd op Ruby. Zijn grootste vijand, Randy, die hem steeds pest,
is dat ook. Als ze namens hun school voor het eerst na 37 jaar samen de
baggerbokaal bij de frisbeewedstrijd tegen basisschool De Windmolen
winnen, komt het misschien toch goed met Randy en met Ruby. Achtste deel
over Big Nate*, dat los van de andere delen gelezen kan worden. De layout is ruim opgezet met veel wit tussen de regels en veel cartoonachtige
zwart-witte pentekeningen, die een fijne afwisseling in het verhaal brengen.
De cartoons staan los of ingekaderd en onderbreken steeds de tekst. Ze
vormen vaak ballonstrips met diverse lettertypen in verschillende afmetingen.
De opzet lijkt op die van populaire series als ‘Het leven van een loser’ en
‘Dagboek van een muts’. Er is een verhaallijn, waarbij veel associatieve
zijpaden bewandeld worden. Een humoristisch en aantrekkelijk verhaal, dat
door de vormgeving heel geschikt is voor kinderen die niet zo van lezen
houden. Vanaf ca. 9 jaar. Mede naar gegevens van Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week voor 'Big Nate
lives it up'. Ook in het Nederlands
aangeboden: 'Niek de Groot slaat toe',
2017-11-0754 (2017/30).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sc
:B
: € 9.95
: 27 / 284

2018-14-1567

Peirce, Lincoln • Big Nate lives it up
Big Nate lives it up / Lincoln Peirce. - London : HarperCollins Children's Books, 2015. 216 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - (Big Nate)
ISBN 978-0-00-758127-6

Nate wordt door directeur Nichols gevraagd om een nieuwe leerling wegwijs
te maken. Als Nate Breckenridge Puffington III ontmoet, heeft hij het gevoel
dat hij hem ergens van kent. Hij is niet bepaald een ‘coole dude’, maar toch
zijn er dingen die ze allebei leuk vinden. Voor de wedstrijd ter ere van het
honderdjarig bestaan van de school zitten ze in hetzelfde team. Kunnen ze
de wedstrijd winnen? Dan herinnert Nate zich ineens waar hij Deuteronium
van kent en beleeft hij een dramatische flashback! Zevende, zelfstandig te
lezen deel uit de serie humoristische verhalen over Big Nate*. Het wordt door
Nate in de ik-vorm verteld, afwisselend in tekst en beeld. Het beeld bestaat
uit één of meer stripachtige tekeningen, los of in kadertjes. Ze vormen een
essentieel onderdeel van de vertelling. Hiermee wordt ook het humoristische
en slapstickachtige karakter van de gebeurtenissen of gedachten benadrukt.
Het verhaal is creatief vertaald. De opzet lijkt erg op ‘Het leven van een
loser’ en ‘Dagboek van een muts’, maar is voor een iets jongere doelgroep.
Een humoristisch en aantrekkelijk verhaal, dat door de vormgeving ook heel
geschikt is voor kinderen die niet zo van lezen houden. Vanaf ca. 9 jaar.
Redactie
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*zie a.i.'s deze week voor 'Big Nate
blasts off!'. Ook in het Nederlands
aangeboden: 'Niek de Groot gaat uit zijn
dak', 2016-25-3180 (2016/44).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sc
:B
: € 9.95
: 27 / 285
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Pilkey, Dav • Dogman unleashed
Dogman unleashed / written and illustrated by Dav Pilkey as George Beard and
Harold Hutchins ; with interior color by Jose Garibaldi. - London : Scholastic, 2018.
- 220 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - Oorspronkelijke uitgave: New York :
Scholastic, 2017.
ISBN 978-1407186603

*2018-14-1449 (20218/22).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge st
:B
: € 13.95
: 28 / 271

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 9.95
: 30 / 293

Tweede stripalbum over een agent die na een bijna dodelijke aanslag wordt
geopereerd, waarbij de kop van zijn hond op zijn lijf wordt genaaid. Deze
uitstekende combinatie wordt de schrik van criminelen, vooral van de kat
Petey. Er zijn voor hem wel minpuntjes: Dogman kan geen balletje laten
liggen en begint altijd te likken. Dit album begint gezellig: de commissaris is
jarig en het hele corps denkt over cadeaus. Dogman gaat een vis kopen en
ontmoet bij de dierenwinkel reporter Sarah. Dan begint een adembenemende
reeks ongelooflijke avonturen als kat Petey uit de gevangenis weet te
ontsnappen. Album met een verhaal waarin zowel Petey als zijn platte,
getekende versie een rol spelen en zo een dubbele bedreiging vormen. De
nadelen van Dogman zijn in dit verhaal juist zijn kracht en tegen het einde
zegt de commissaris opgelucht, dat het toch een fantastische verjaardag
was. Goed opgebouwd verhaal met geestige, vaak maffe humor. Ingekleurde
tekeningen, zo nu en dan afgewisseld met Flip-o-Rama’s voor een filmisch
effect. Ook weer een korte cursus stripfiguren tekenen. Afzonderlijk leesbaar
vervolg op 'Dog man'*. Eerder verschenen van deze auteur de albums over
Captain Underpants. Vanaf ca. 10 jaar. Toos Verhoeven-van Raamsdonk

2018-20-3684

Simmons, Jo • I swapped my brother on the internet
I swapped my brother on the internet / Jo Simmons ; illustrated by Nathan Reed. London : Bloomsbury, 2018. - 291 pagina's : illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1408877753

Jonny is erg ontevreden over de manier waarop zijn oudere broer met hem
omgaat. Als hij een ruilsite op internet ziet, besluit hij een aanvraag voor
een nieuwe broer in te dienen. Zijn eigen broer verdwijnt en hij krijgt er
een ander voor terug. De eerste vervangende broer is een meerman die
liever in zee vertoeft, daarna volgt een meerkat, een geestverschijning
van Henry de achtste, en nog veel meer vreemde en lastige figuren. Al
voortmodderend beseft hij dat hij zijn echte broer mist, en dat hij toch ook
erg veel goede eigenschappen heeft. Maar kan hij zijn eigen broer nog
terugkrijgen? Grappig verhaal, leuk verteld in redelijk eenvoudig Engels. Het
verhaal is verdeeld in korte afgeronde hoofdstukken en de tekst gedrukt in
verschillende lettertypes, wat het geheel levendig maakt. Samen met de
karikaturale illustraties, die het verhaal goed aanvullen, maakt dit het boek
aantrekkelijk voor minder enthousiaste lezers. Het enige eigenaardige is de
moeder die het erg druk heeft en niet in de gaten heeft dat haar oudste zoon
al een poosje weg is. Vanaf ca. 9 jaar en ook voor Nederlandstalige kinderen
in de bovenbouw basisonderwijs. Anita Waajen
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Umansky, Kaye • Just plain Weird
Just plain Weird / Kaye Umansky ; illustrated by Chris Mould. - Edinburgh : Conkers,
2018. - 213 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1-78112-791-9

Omnibus met daarin de drie niet eerder aangeboden verhalen (‘Meet the
Weirds’, 2003; ‘Weird happenings’, 2005; ‘Wildly Weird’, 2006) over de
chaotische Weird-familie. De vader is uitvinder, de moeder stuntvrouw, oma
is heks en hun drie kinderen mogen alles doen wat ze maar willen. De Weirds
zijn net verhuisd naar het huis naast de familie Primm. De Primms (vader,
moeder en zoon) zijn het tegenovergestelde van de Weirds: supernetjes
en brandschoon. Pinchon, de zoon van de Primms, leert de Weird-kinderen
kennen en maakt verschillende hilarische dingen met ze mee. Hij moet wel
erg wennen aan hun gewoontes: ze eten bijvoorbeeld dagelijks met z’n
allen een berg patat die op een krant op de vloer ligt. En ze hebben een
bijzondere plant die kan denken en reageren op wat ze zeggen. Als de ouders
van Pinchon een dagje weg zijn, willen de Weird-kinderen zijn kamer zien en
natuurlijk wordt zijn brandschone huis dan een enorme bende. Kabbelend
verhaal dat jonge lezers zal boeien door de vele verzonnen malligheden.
Door het hele boek staan illustraties in grijstinten. Vanaf ca. 9 jaar. Ook heel
geschikt voor Nederlandstalige kinderen in de bovenbouw basisonderwijs.
Winnie Elfferich

Met kruiswoordpuzzel en quiz achterin.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge sk
:B
: € 11.95
: 24 / 269

2018-14-1566

Wallace, Danny • Hamish and the Baby Boom
Hamish and the Baby Boom / by Danny Wallace ; illustrated by Jamie Littler. - London :
Simon & Schuster, 2018. - 304 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1471167829

Hamish en zijn vrienden moeten op Starkley passen, terwijl zijn vader met
de rest van de Belasko-agenten de gevaarlijke schurk Scarmarsh proberen
te vangen. In de tussentijd gaat er toch niks mis in Starkley, toch? Maar dan
zorgen de baby's van Starkley ineens voor een grote chaos. En niemand
behalve Hamish en zijn vrienden lijkt zich er druk om te maken. Ook dit vierde
deel* over Hamish is een met veel vaart geschreven en uiterst humoristisch
verhaal dat bijzonder uitnodigend is vormgegeven, waarbij de illustraties
minstens zo belangrijk zijn als de tekst. De vele illustraties in grijstinten
hebben verschillende formaten en bevatten vaak grafische grapjes. Geschikt
voor Nederlandstalige lezers die twee jaar Engels achter de rug hebben.
Vanaf ca. 10 jaar. Redactie
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*'Hamish and the GravityBurp' (deel 3),
2018-13-1154 (2018/21).
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge av
:B
: € 10.95
: 25 / 250

121

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Engels serie Little gems
2018-13-0898

Ardagh, Philip • Norman the Norman from Normandy
Norman the Norman from Normandy / Philip Ardagh ; illustrated by Tom Morgan-Jones.
- Edinburgh : Barrington Stoke, 2017. - 94 pagina's : gekleurde illustraties ; 17 cm. (Little gems). - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-1-78112-697-4

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge av
:B
: € 11.95
: 23 / 236

Vertelling over de Kleine Norman de Norman uit Normandië die, nu zijn vader
(de Grote Norman de Norman uit Normandië) is overleden, gewoon Norman
de Norman uit Normandië heet. De drie moordenaars van zijn vader sturen
Norman het grote zwaard van zijn vader en een excuusbrief. Het blijkt dat
ze zijn vader in drie delen hebben gehakt en die delen op drie verschillende
plaatsen begraven hebben. Norman gaat op zijn varken op weg om de drie
graven van zijn vader te bezoeken. Van zijn moeder (Norma de Norman uit
Normandië) krijgt hij een knapzak mee. Onderweg lost hij allerlei problemen
op, zwaait hij vaak heldhaftig met zijn grote zwaard en neemt hij onbedoeld
wraak op de moordenaars van zijn vader. Grappig boekje uit de serie 'Little
Gems'. Er is gebruikgemaakt van een ruime regelafstand en een duidelijk
lettertype, dat ook geschikt is voor dyslectische kinderen. Het kleine boekje
staat vol met kleurige illustraties en allerlei maffe woordgrapjes. Op het
achterste schutblad staat een kleine quiz van vier vragen: de lezer kan
hierdoor ontdekken wat voor Normandische soldaat hij/zij is. Voor lezers vanaf
ca. 9 jaar die doordenken en van grapjes houden. Ook heel geschikt voor
Nederlandstalige kinderen in de bovenbouw basisonderwijs. Winnie Elfferich

2018-13-0919

Earle, Phil • Superdad's day off
Superdad's day off / Phil Earle ; with illustrations by Steve May. - Edinburgh :
Barrington Stoke, 2017. - 90 pagina's : gekleurde illustraties ; 17 cm. - (Little gems). Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-1-78112-684-4

Van de reeks: Little Gems.
Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge av
:B
: € 11.95
: 23 / 240

Stanley is een heel normale jongen. Zijn oudere puberzusje vindt hij maar
vervelend, de hond is een doodgewone hond en zijn moeder is ook normaal.
Maar zijn vader is niet zo gewoon. Zijn vader is de grootste superheld van
de wereld: Dynamo Dan. Deze is op een dag zo moe dat hij af en toe vrij
moet nemen van zijn vrouw. Zijn wallen zijn zo groot als koffers. Samen met
Stanley moet hij iets leuks gaan doen. Maar dan gaat er van alles mis. Hoe
kan Stanley er voor zorgen dat zijn vader toch kan uitrusten? Leesboekje uit
de serie 'Little Gems'* met weinig tekst per bladzijde. Er is gebruikgemaakt
van een ruime regelafstand en een duidelijk lettertype, dat ook geschikt is
voor dyslectische kinderen. De opmaak is hierdoor rustig gehouden. Het
verhaaltje is onderhoudend en heeft een aardige plot. Stanley blijkt toch iets
meer op zijn vader te lijken en minder ‘normaal’ te zijn dan hij dacht. De vlot
leesbare tekst wordt regelmatig ondersteund door eenvoudige tekeningen in
zachte kleuren die een beetje doen denken aan de stijl van Cartoon netwerk.
Met voor- en achterin wat vragen voor de lezer. Verzorgde en vrolijke uitgave
voor Engelstalige kinderen vanaf ca. 9 jaar, en ook leuk voor Nederlandstalige
kinderen in de bovenbouw basisonderwijs. J.H. Stegehuis
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Fine, Anne • PramBusters!
PramBusters! / Anne Fine ; with illustrations by Vicki Gausden. - Edinburgh : Barrington
Stoke, 2018. - 81 pagina's : gekleurde illustraties ; 17 cm. - (Little gems). - Bewerking
van: Design a pram. - London : Egmont Books Ltd, 1991. - Tekst opgemaakt in een
dyslexie lettertype.
ISBN 978-1-78112-736-0

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 11.95
: 25 / 243

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge di
:B
: € 11.95
: 27 / 282

Een kort verhaal in acht korte hoofdstukken over een dag op het
zomer(dag)kamp van Malik en zijn kampgenoten. Op een regenachtige dag
ontstaat het idee van een wedstrijd tussen twee teams van zes kinderen.
Doel is het ontwerpen en tekenen van de beste kinderwagen voor het kind
van de zwangere kampleidster. Op een mooie en sociale manier worden
de teams gevormd en met een wisseling besloten. Hoe zal de wedstrijd
aflopen? Leesboekje uit de serie 'Little Gems'. Het formaat en de inhoud,
weinig tekst met veel dialogen, grote letterafstand/ruime typografie en veel
kleurrijke illustraties, maken het boekje zeer geschikt voor (dyslectische)
kinderen die moeite hebben met lezen, en het is ook goed te gebruiken op
een Nederlandstalige basisschool. Vanaf ca. 9 jaar. Fred Koekoek

2018-13-0918

Morpurgo, Michael • We are not frogs!
We are not frogs! / Michael Morpurgo ; with illustrations by Sam Usher. - Edinburgh :
Barrington Stroke, 2018. - 71 pagina's : gekleurde illustraties ; 17 cm. - (Little gems).
- Bewerking van de oorspronkelijke uitgave: Edinburgh : Barrington Stroke, 2016. Verhaal in gewijzigde vorm eerder verschenen in: Animal stories for the very young. London : Kingfisher, 1994. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-1-78112-792-6

Alice en Jago zijn op bezoek bij hun oma. Zij heeft een hond en een prachtige
tuin met padden en kikkers. De kinderen willen graag kikkers vangen. Dat
lukt ze aardig, want de kikkers springen helemaal niet weg. Ze laten zich
gemakkelijk oppakken en kruipen langzaam. Maar zijn het wel kikkers? In
zeven korte hoofdstukken wordt in dit verhaal het verschil uitgelegd tussen
kikkers en padden. In het eerste hoofdstuk is het verhaaltje geschreven
vanuit het perspectief van de padden. Ze kunnen lang zo ver niet springen als
de kikkers, maar dat vinden ze niet erg. Verhalenderwijs en met veel humor
komen op deze manier de belangrijkste verschillen aan bod. De opmaak is
rustig gehouden. De vlot leesbare tekst wordt ondersteund door de grappige
illustraties die zachte en natuurlijke kleuren hebben. Met voor en achter in het
boek een opdracht voor de lezer en iets over de makers. Vrolijke en leerzame
uitgave uit de serie ‘Little Gems’, handzame leesboekjes voor kinderen
die moeite hebben met lezen. Het verhaal is gedrukt in een gemakkelijk te
lezen lettertype op stevig, crèmekleurig papier en is speciaal geschikt voor
moeizame en dyslectische lezers. Vanaf ca. 9 jaar. J.H. Stegehuis
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2018-20-4151

Nicholls, Sally • The great telephone mix-up
The great telephone mix-up / Sally Nicholls ; illustrated by Sheena Dempsey. Edinburgh : Barrington Stoke, 2018. - 94 pagina's : gekleurde illustraties ; 17 cm. (Little gems). - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-1-78112-735-3

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge
:B
: € 11.95
: 33 / 264

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge gr
:B
: € 11.95
: 27 / 283

Door de storm is er een boom omgewaaid en op de telefoondraden gevallen.
Nu zijn ze stuk en als de reparatie klaar is, zijn alle verbindingen in het dorpje
in de war. Margaret is bezig om de voorjaarsmarkt te organiseren, maar
niemand kan haar nog bereiken via de telefoon. De moeder van Will kan
(gelukkig) niet meer gebeld worden om te horen wat voor kattenkwaad hij nu
weer uithaalt. Jai is verlegen en durft Aditi niet te vertellen dat hij verliefd op
haar is. Als iedereen besluit de berichten dan maar zelf te gaan rondbrengen,
helpt dat ook om andere problemen op te lossen. Dit is een deeltje uit de
serie 'Little Gems', handzame leesboekjes voor kinderen die moeite hebben
met lezen. Het verhaal is gedrukt in een gemakkelijk te lezen lettertype
op stevig, crèmekleurig papier en is speciaal geschikt voor moeizame en
dyslectische lezers. Tekst en illustraties maken het tot een grappig geheel.
De zinnen zijn kort en er is veel ruimte tussen de zinnen. Op de voor- en
achterflap is ruimte voor grapjes en een spelletje. Ook voor Nederlandstalige
lezers die starten met lezen in het Engels. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 9 jaar. Van Onna

2018-13-0914

Pearce, Philippa • The ghost in Annie's room
The ghost in Annie's room / Philippa Pearce ; with illustrations by Cate James. Edinburgh : Barrington Stoke, 2017. - 76 pagina's : gekleurde illustraties ; 17 cm. (Little gems). - Bewerking van de oorspronkelijke uitgave: London : Walker, 2001. Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-1-78112-685-1

Als Emma een paar dagen samen met haar ouders en broer bij tante Win
gaat logeren, vindt ze het maar al te leuk om in de zolderkamer van haar
nichtje Annie te slapen. Maar als broer Jack haar zegt, dat in de kamer de
geest van Annie rondwaart, krijgt ze het knap benauwd. Heeft ze echt die
ogen gezien? Maar 'vrouwmoedig' gaat Emma het mysterie ontrafelen.
Deel uit de serie 'Little Gems', handzame leesboekjes voor kinderen die
moeite hebben met lezen. Het verhaal is gedrukt in een gemakkelijk te
lezen lettertype op stevig, crèmekleurig papier en is speciaal geschikt voor
moeizame en dyslectische lezers. Het verhaal heeft een met een halfopen
einde. Op elke dubbele bladzijde een grappige illustratie, met pen getekend
en met de computer ingekleurd. Leuk leesboekje voor kinderen vanaf ca. 9
jaar. Didi Klijnsma-de Boer
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2018-13-0917

Rosen, Michael • Dread Cat
Dread Cat : an old tale / Michael Rosen ; with illustrations by Nicola O'Byrne. Edinburgh : Barrington Stoke, 2017. - 76 pagina's : gekleurde illustraties ; 17 cm. (Little gems). - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-1-78112-588-5

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge di
:B
: € 11.95
: 26 / 267

Genre
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: enge av
:B
: € 11.95
: 26 / 269

Dread de kat is zo angstaanjagend dat alle muizen hals over kop
wegvluchten, als zij hem aan zien komen. Een lekker muizenmaaltje kan
Dread op deze manier wel vergeten en daarom bedenkt hij een plan. Hij
kondigt luidkeels aan dat hij ophoudt met jagen. In plaats daarvan zal hij
persoonlijk elke nacht lekkere stukjes kaas voor de muizen neerleggen.
Vanuit hun holletjes luisteren de kleine knagertjes stilletjes toe. Het aanbod
klinkt aanlokkelijk, maar kunnen zij die kat wel vertrouwen? Deel uit de
serie ‘Little Gems’, handzame leesboekjes. Het komische verhaal is gedrukt
in een makkelijk te lezen lettertype op stevig, crèmekleurig papier en is
speciaal geschikt voor moeizame en dyslectische lezers. De tekst - verdeeld
in zeven hoofdstukken - is vlot leesbaar, beeldend en humoristisch. De
levendige illustraties in kleur beelden lichaamstaal en expressie uit en zijn
aantrekkelijk voor de doelgroep. De binnenkant van de uitvouwbare voorflap
bevat kattenmoppen en de achterflap een muizenpuzzel. Ook heel geschikt
voor Nederlandstalige kinderen in de bovenbouw basisonderwijs. Vanaf ca. 9
jaar. S.E. van Zonneveld

2018-13-0916

Strong, Jeremy • Nellie Choc-Ice
Nellie Choc-Ice : penguin explorer / Jeremy Strong ; illustrated by Jamie Smith. Edinburgh : Barrington Stoke, 2017. - 82 pagina's : gekleurde illustraties ; 17 cm. (Little gems). - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-1-78112-721-6

Nellie is een avontuurlijke, jonge pinguïn en bang voor niemand, behalve
orka’s. Op een dag denkt ze er een te zien. Wanhopig springt Nellie op een
ijsberg en klimt naar de top. Het is echter geen orka, maar een duikboot die
boven water komt. Dan breekt haar ijzige eilandje in tweeën en de helft met
Nellie erop drijft naar de open zee, steeds verder weg van haar vertrouwde
omgeving. Hoe kan zij haar familie ooit nog terugvinden? Deel uit de serie
‘Little Gems’, handzame leesboekjes voor kinderen die moeite hebben
met lezen. Het verhaal is gedrukt in een gemakkelijk te lezen lettertype
op stevig, crèmekleurig papier en is speciaal geschikt voor moeizame
en dyslectische lezers. De tekst - verdeeld in zes hoofdstukken - is vlot
leesbaar en humoristisch. De laatste zin van een hoofdstuk is de titel van
het volgende. Soms spreekt de auteur de lezer rechtstreeks aan of stelt
een vraag. Levendige illustraties in kleur verduidelijken en verrijken het
verhaal. De binnenkant van de uitvouwbare voorflap bevat een puzzel en de
achterflap een quiz. Vanaf ca. 9 jaar. S.E. van Zonneveld
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Vooraanbieding

Informatie • Informatie

*worden niet op a.i. aangeboden. Naar
uitgeversinformatie. De deeltjes kunnen
niet apart besteld worden; elk deeltje zal
wel afzonderlijk worden gecatalogiseerd.

Informatie. - Gorinchem : De Ruiter, 2018-2019. - 24 dl ; Formaat varieert. - Vanaf
1993 plaats van uitg.: Houten. - Vanaf 1998 uitg.: Houten : EPN, Educatieve Partners
Nederland. - Vanaf eind 1998 (vanaf reeks 1, nr. 1) uitg.: Houten [etc.] : Wolters
Noordhoff. - Vanaf 2001 (reeks 3, nr. 53) uitg. meestal: Groningen [etc.] : WoltersNoordhoff. - Vanaf 2009 (reeks 11, nr 245) uitg.: Groningen [etc.] : Noordhoff. Vanaf 2018: Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij bv. - Vanaf eind 1998 vermelden de
omslagen (vanaf reeks 1, nr. 1 ) van de dl.: De Ruiter's Documentatiecentrum. - Nrs.
73-96.

SISO
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 070
: € 215.00
: 24 DL
: 30 / 259

SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 070
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 12.99
: MN/
: 28 / 247

Bevat 24 delen van de serie Informatie uit jaargang 2018, nrs. 73-96
over allerlei onderwerpen. De boekjes, die elk 20 pagina's tellen, zijn rijk
geïllustreerd en bevatten informatie over allerlei onderwerpen. Ze sluiten
qua onderwerp aan bij de interesse en leesvaardigheid van kinderen van
groep 7 en 8 van de basisschool. Ze kunnen dienen als voorbereiding voor
het maken van een werkstuk of het houden van een spreekbeurt. Daarnaast
sluiten ze aan bij de zaakvakken in het basisonderwijs en biedt het goede
achtergrondinformatie over actuele onderwerpen. De kinderen kunnen er
zelfstandig mee aan de slag. De boekjes zijn geheel in kleur uitgevoerd met
grote kleurenfoto's en verklarende tekeningen. Moeilijke woorden worden
in een trefwoordenlijst verklaard. Bevat verder verwijzingen naar andere
titels over het onderwerp, alsmede betrouwbare websites en organisaties.
In de afzonderlijk verkrijgbare Plusboekjes* staan verwerkingsvragen en opdrachten op vier niveaus. De antwoorden staan achterin het Plusboekje. De
onderwerpen voor deze nieuwe jaargang zijn nog niet bekend. Voor school en
thuis. Vanaf ca. 10 t/m 12 jaar. Redactie

2017-46-1778

Masters, Mathilda • Jakkes!
Jakkes! : 101 walgelijke weetjes / Mathilda Masters ; met illustraties van Madeleine van
der Raad. - Tielt : Lannoo, [2018]. - 135 pagina's : illustraties ; 25 cm
ISBN 978-94-01-45087-4

Verzameling sensationele 'walgelijke' weetjes, die de lezer een gevoel
van afkeer moeten geven. Zo wordt o.a. beweerd, dat oorsmeer goed te
gebruiken is als lippenbalsem, dat Koreanen naaktslakken gebruiken als
middel tegen puistjes, dat baby’s in India ritueel wel tien meter hoog van
een tempel worden gegooid in een opengespannen laken, dat er stoffen
van luizen en insecten worden verwerkt in snoepjes, dat Masai-bruiden
bespuwd worden door hun vaders, dat er duizenden kleine beestjes in elke
kamer wonen, enz. Er komen 101 weetjes aan de orde, verdeeld over tien
themahoofdstukken. Dit zijn: Lichaam, Poep en plas, Dieren, Geschiedenis,
Omgeving, Planten, Rare gewoonten, Geur en smaak, Eten, Beroepen.
Niet alles in dit boek is even 'walgelijk'. Zo zijn er veel biologische en
anatomische zaken, die een belangrijke functie hebben. De tekst, waarin de
lezer direct wordt aangesproken, is vlot en met humor geschreven. Elk weetje
is geïllustreerd met een kleine grappige zwart-witte pentekening. Vrij sobere,
volle bladspiegel, met tekst in een duidelijke letter. Lekker om in te bladeren
en je over te verbazen, voor kinderen (ook jongens) die van weetjes houden.
Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Ria Scholten-Boswerger
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Buijsman, Stefan • Het Rekenrijk
Het Rekenrijk : een spannend avontuur over de wondere wereld van de wiskunde /
Stefan Buijsman & Govrien Oldenburger ; met illustraties van Vanessa Oostijen. Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, 2018. - 160 pagina's : gekleurde illustraties ;
25 cm
ISBN 978-90-245-7945-7

*2017-46-1900 (2018/17).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 510.3
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 15.98
: J1/EX/
: 24 / 249

In korte tijd verschenen twee publicaties over de wonder(lijk)e wereld
van rekenen en wiskunde: dit mooie boek alsook 'Alice in wiskunde
wonderland'*. Het conceptuele kader in beide boeken lijkt op elkaar: een
hekel hebben aan rekenen; verdwijnen in een magische wereld, waarin allerlei
gebeurtenissen plaatsvinden die je doen beseffen dat rekenen (wiskunde) en
de gebruikstoepassingen daarvan in het dagelijkse leven zo gek nog niet zijn.
In dit verhaal komen Emma en David via een geheime ingang terecht in het
Rekenrijk en maken daar avonturen mee in o.a. de Meetwoestijn, maar ook
in de Spelvallei en bij de Niet-Normaalberg. In het tweede deel van het boek
worden de verhalende avonturen geduid vanuit wiskundig perspectief, op een
wijze die inzicht biedt en interesse wekt en verwonderd doet verlangen naar
meer… De verhalen worden afgewisseld met korte informatieblokjes over
wiskundigen door de eeuwen heen. Vlotte illustraties in (donker)blauw en wit
wisselen de tekst af. Voor de gehele vormgeving is een blauwe steunkleur
gebruikt. De uitgave is het resultaat van een 22-jarige filosoof/wiskundige in
nauwe samenwerking met een journalist van o.a. Kidsweek en illustratrice.
Uitnodigend voor kinderen van ca. 10 t/m 14 jaar. Mart Seerden

2017-47-3056

Stap • Stap voor stap leren programmeren met Python
Stap voor stap leren programmeren met Python / Studio Visual Steps. - Eerste druk. Uithoorn : Visual Steps™, april 2018. - 160 pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. Met index.
ISBN 978-90-5905-654-1

Python, gratis te downloaden, is een laagdrempelige visuele programmeertaal
die sterk aan populariteit wint. Deze taal wordt zowel in het basisonderwijs
als in het voortgezet onderwijs en hoger beroepsonderwijs gebruikt. In
dit studieboek wordt aan de hand van aansprekende oefeningen het
programmeren geleerd. Zo worden eenvoudige softwareprogramma's
gemaakt zoals een omrekenprogramma, een lettertelprogramma en
een programma dat getallen raadt. Stapsgewijze uitleg van o.a. hoe
je commando's typt, fouten herkent en herstelt, input vraagt, modules
gebruikt, lussen maakt en tekent met de turtle. De leermethode wordt
uitgebreid visueel ondersteund door schermafdrukken. Bijgaande teksten zijn
motiverend geschreven en bevatten vrij weinig vaktermen. Auteur heeft zijn
sporen op dit gebied verdiend. De bijlagen bevatten de installatie-instructies,
een lijst met commando's en een index. In dezelfde opzet verscheen o.a.
'Programmeren met Python : ontdek de vele mogelijkheden in de wereld van
het programmeren'* (2016). Geschikt om als 'techno kid' (vanaf ca. 10 t/m
14 jaar) zelfstandig te gebruiken, maar ook interessant voor volwassenen die
willen leren programmeren. Drs. J.W. Pauw

©2018 NBD Biblion

V/J-AANBIEDING. *2016-01-5583
(2016/27), alleen voor J(eugd)
aangeboden.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 525.5
: 14 Computers
: € 17.99
: 29 / 256

127

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Informatieve boeken
2017-47-3059

Sweigart, Al • Spelenderwijs programmeren in Scratch
Spelenderwijs programmeren in Scratch : leer programmeren door leuke spellen te
maken / door Al Sweigart ; vertaling [uit het Engels]: Irene Venditti. - Eerste druk. Uithoorn : Visual Steps™, april 2018. - 288 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm.
- Vertaling van: Scratch programming playground. - San Francisco : No Starch Press,
©2016. - Met index, literatuuropgave.
ISBN 978-90-5905-684-8

V/J-AANBIEDING.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 525.5
: 14 Computers
: € 22.99
: 26 / 243

SISO
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Scratch is een (gratis) programmeertaal, afgestemd op kinderen, maar ook
bruikbaar voor volwassenen. In deze verzorgde, kleurige uitgave worden
negen spellen stapsgewijs gebouwd/geprogrammeerd. Tijdens dat bouwen
(de blokken zijn net puzzelstukjes die achter elkaar gelegd worden) worden
de gebruikte programmeerprincipes uitgelegd. Gestart wordt met een
schets/ontwerp en het opzetten van de hoofdonderdelen. Daarna worden die
onderdelen voorzien van codes/geprogrammeerd. Om het niet te moeilijk
te maken, kunnen onderdelen/figuren worden gedownload van een bij
het boek horende site. Stap voor stap worden door het verschuiven van
programmeerblokken (zoals rechtdoor lopen, linksaf, rechtsaf, draaien
etc.) bijvoorbeeld bewegingen toegevoegd. Kinderen leren creatief en
logisch nadenken en problemen oplossen (21st century skills). De stappen
worden op een heldere manier toegelicht en begeleid door tekeningen van
de schermafbeeldingen. Voor kinderen en volwassenen, die spellen wil
programmeren, vanaf ca. 9 jaar. Mac Steenaart

2018-16-2266

Leeuwen, Joke van • Nu is later vroeger
Nu is later vroeger : een boek over de tijd / Joke van Leeuwen. - Amsterdam : Em.
Querido's Uitgeverij, 2018. - 117 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm
ISBN 978-90-214-1430-0

Op onderzoekende, nieuwsgierigmakende, feitelijke en creatieve wijze gaat
de auteur/ illustrator van dit prachtige boek de tijd te lijf. Het begrip tijd wordt
op tal van manieren belicht, ook op manieren waar je normaal gesproken
als min of meer geïnteresseerde leek niet bij stilstaat. Twee dagen achter
elkaar jarig zijn, kan dat dan? Kan beweging ook stilstaan? De onvangbare tijd
wordt omcirkeld door middel van feiten, nieuwsgierigmakende anekdotes en
verhalen (bv. over een slimme kapperszoon uit Alexandrië) en door tal van
weetjes, ontdekkingen, meetinstrumenten, de werking van het geheugen
en filosofisch getinte stellingnamen. De tekst is informatief, zit vol knipogen
en understatement, zet aan tot verwondering, maar ook tot nadenken
en is vlot leesbaar voor de doelgroep. Een lust voor het oog zijn de vele
kleurenillustraties en stripverhaaltjes. Fascinerend is de aandacht voor het 10tallig stelsel binnen de rekenkunde en het 12-tallig stelsel waarin tijd gemeten
wordt, maar ook hoe dit zo heeft kunnen ontstaan. Geslaagde, originele
publicatie, waarin je lezend en kijkend de tijd totaal vergeet. Voor kinderen
vanaf ca. 10 t/m 14 jaar. Mart Seerden
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Thomas, Isabel • Wind
Wind : ontdek, knutsel en experimenteer! / Isabel Thomas, Pau Morgan ; Nederlandse
vertaling [uit het Engels]: Sabine Van Humbeeck. - Antwerpen : Klavertjevier, [2017]. 64 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Wondere wereld). - Vertaling van: Wind.
- QED Publishing, ©2016. - (What on earth?). - Tekst: Isabel Thomas, illustraties: Pau
Morgan. - Met register.
ISBN 978-94-630-7975-4

*zie a.i.'s deze week voor dit deel uit
deze nieuwe, nu tweedelige serie. MLP.
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In dit boek vind je van alles over de wind: het weer, de windkracht en hoe de
natuur en de mensen wind gebruiken. Deze vier hoofdstukken staan alleen
vermeld in de inhoudsopgave, in het boek loopt alles gewoon in elkaar over.
Per twee bladzijden tekst zie je een 'ontdek'-, 'experimenteer'- of 'knutsel'vaantje. Voor het experimenteren wordt vaak geknutseld en met de knutsels
wordt geëxperimenteerd, dus deze indeling is zinloos. De maakopdrachten
worden uitgelegd aan de hand van stap-voor-stap-tekeningen en zijn goed
te doen voor bovenbouwleerlingen van het basisonderwijs. Met de door
henzelf gemaakte objecten kunnen ze 'spelen' met de wind, waardoor ze
zich meer betrokken voelen bij het onderwerp. De teksten met informatie en
weetjes zijn duidelijk en gaan vergezeld van veel tekeningen. De vele teksten
en illustraties vormen toch een eenheid door een beperkt kleurgebruik
voor de achtergronden en de tekeningen. Dit alles maakt het tot een mooi
vormgegeven informatief (project)boek. Deel uit de serie 'Wondere wereld';
een ander deel is 'Water'*. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar, ook geschikt voor
moeizame lezers. I. de Jong-Smoor

2017-49-4373

Thomas, Isabel • Water
Water : ontdek, knutsel en experimenteer! / Isabel Thomas, Pau Morgan ; Nederlandse
vertaling [uit het Engels]: Sabine Van Humbeeck. - Antwerpen : Klavertjevier, [2017]. 63 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Wondere wereld). - Vertaling van: Water.
- QED Publishing, ©2016. - (What on earth?). - Tekst: Isabel Thomas, illustraties: Pau
Morgan. - Met register.
ISBN 978-94-630-7976-1

*zie a.i.'s deze week voor dit deel uit
deze nieuwe, nu tweedelige serie. MLP.
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In de serie 'Wondere wereld' worden kinderen aangemoedigd om de wereld
om hen heen van dichtbij te ontdekken. Dit deel gaat over water. Aan de
hand van eenvoudige teksten maar vooral veel gekleurde illustraties met
eenvoudige, herkenbare personen en objecten maakt de doelgroep, 8-11jarigen, door lezen, kijken en doen kennis met verschillende aspecten
van water. Vormen van water, wolken kijken, een regenmeter maken, de
waterkringloop, een waterfilter maken, water op planeten en de geheimen
van de diepzee zijn een greep uit de speelse en uitgebreide inhoud. De
teksten zijn kort en niet moeilijk. De personen op de tekeningen vullen op
een speelse manier met behulp van woorden in een tekstballon, de inhoud
aan. Moeilijke woorden worden achterin verklaard. In een apart kader staat
wat nodig is voor experimenten of een knutsel. Een inhoudelijk interessant en
met veel zorg uitgegeven boekje dat op een veelzijdige manier het onderwerp
water belicht. In dezelfde uitvoering verschijnt 'Wind'*. Vanaf ca. 8 t/m 11
jaar, ook geschikt voor moeizame lezers. . Mac Steenaart
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Goes, Peter • Rivieren
Rivieren : een reis langs zeee͏̈n, meren en rivieren / Peter Goes. - Tielt : Lannoo, [2018].
- 74 pagina's : gekleurde illustraties ; 38 cm
ISBN 978-94-01-45015-7

In dit fraai uitgevoerde, grote boek (38 cm) worden kinderen meegenomen
naar de rivieren op de verschillende continenten. Elke dubbele pagina is
gevuld met een illustratie van een continent in een of twee (pastel)tinten
die in een ronde, vloeiende beweging is neergezet. Onder of boven aan de
pagina staat een korte toelichting. In de kaarten zie je de rivieren stromen, de
zeeën en oceanen worden ook aangegeven. Ook zijn er talloze gedetailleerd
getekende zwart-witillustraties (met vaak een steunkleur) in opgenomen
van dieren, gebouwen, enz. Daarbij staan korte opmerkingen die heel
divers zijn: stukjes uit sagen, geschiedenis, milieuaspecten en nog veel
meer. De informatie is meestal gekoppeld aan de rivier(en), maar is verder
vrij willekeurig en kort. Het is daardoor vooral een blader- en kijkboek dat
weliswaar een brede waaier aan informatie geeft maar die informatie is
miniem. Vaak betreft het één of twee regels. De teksten gaan uit van een al
wat breder ontwikkelde algemene kennis en zijn niet altijd even makkelijk.
Van dezelfde auteur is 'Tijdlijn: een reis door de geschiedenis'* (2015).
Opvallende en bijzondere uitgave voor jongeren vanaf ca. 12 t/m 15 jaar.
Mac Steenaart

*2015-12-1926 (2015/50). Grote uitgave
(38 cm).
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2017-45-1165

Wohlleben, Peter • Het verborgen leven van bomen voor
kinderen
Het verborgen leven van bomen voor kinderen / Peter Wohlleben ; vertaald [uit het
Duits] door Martine Letterie ; foto's: Peter Wohlleben, Jens Steingässer, Mauritius,
iStock, Shutterstock (zie blz. 128) ; illustraties: Stefanie Reich. - Amsterdam :
Ploegsma, 2018. - 127 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Hörst
du wie die Bäume sprechen? - Hamburg : Verlag Friedrich Oetinger GmbH, ©2017.
ISBN 978-90-216-7846-7

Het verborgen leven van bomen staat centraal in deze vrij grote uitgave,
waarin een boswachter daar enthousiast, soms ontroerend op ingaat. Wat
weten wij, grote en kleine mensen, eigenlijk van het leven van bomen?
Hoe vaak verwonderen mensen zich niet over grote, lekker ruikende, apart
uitziende bomen? De basisinformatie is meestal wel bekend. Maar... wist je
dat bomen er in het bos ook familieleven op nahouden, dat ze elkaar verhalen
vertellen, dat bomen kunnen ruiken en horen, dat bomen ademhalen, of
dat bomen bang kunnen zijn maar ook dapper? In dit met veel kleurenfoto's
en -tekeningen geïllustreerde boek wordt hierop ingegaan. Samen met een
overvloed aan bosproefjes- en weetjes en quizvragen wordt de informatie
toegankelijk, verleidelijk en op een inspirerende wijze gebracht. Informatie
is verdeeld over korte hoofdstukken rond thema's als: Zo werkt een boom,
Elke boom is anders, Dierenwoningen en Het bos en de mensen. Dit is het
eerste jeugdboek van deze Duitse boswachter/publicist, dat vertaald is in
fraai Nederlands. Ben je eenmaal in dit boek begonnen, dan kun je het niet
meer wegleggen! Vanaf ca. 9 t/m 14 jaar. Mart Seerden
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Gathen, Katharina von der • Bij de beesten af
Bij de beesten af : het liefdesleven van dieren / Katharina von der Gathen, Anke Kuhl ;
vertaling [uit het Duits]: Esther Ottens. - Haarlem : Gottmer, [2018]. - 143 pagina's :
gekleurde illustraties ; 26 cm. - Vertaling van: Das Liebesleben der Tiere. - Klett
Kinderbuch, ©2017. - Illustraties binnenwerk: Anke Kuhl. - Met register.
ISBN 978-90-257-6919-2

In het midden zijn twee uitvouwbare
pagina's opgenomen. MLP.
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Hebben dieren ook seks? Hoe doen slangen het met elkaar? Kunnen dieren
homo zijn? In deze uitgave geeft de Duitse auteur antwoord op vragen die
kinderen stelden na ‘Dus jij en mama hebben het gedaan?!’* (2015). Het
is opgebouwd uit drie delen. ‘Ik zal je krijgen’ vertelt hoe mannetjes een
vrouwtje lokken: zij dansen, zingen, pronken, maken kunstwerkjes en vechten
tot uitputting aan toe. In het tweede deel ‘Ik heb je’ komt een keur aan
paringsrituelen voorbij. De meeltor gebruikt een homosekstruc; schorpioenen
paren dansend; zeepokken doen het allemaal tegelijk; bonobo’s hebben
altijd zin; bijen sterven na de daad. Sommige doen het maar een keer in hun
leven (paling), andere tot veertig keer per dag (leeuw). Het laatste deel over
geboorte en opvoeding onthult eveneens verrassende feiten. De schitterende
kleurenillustraties (van dezelfde illustratrice als bovengenoemd boek) zijn
een lust voor het oog. Uitklapbare pagina’s in het midden van het boek over
de daad, genitaliën, het ei en dierenkinderen tonen onomwonden alles wat
je wilt weten via duidelijke tekeningen met uitleg. De toon is luchtig en er zit
humor in de afbeeldingen. Goede vertaling. Met register. Bevat een schat aan
verhelderende informatie over de dierenwereld. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar, ook
voor moeizame lezers. S.E. van Zonneveld

2018-12-5523

Venhuizen, Gemma • Rotbeesten
Rotbeesten / Gemma Venhuizen & Tjarko van der Pol. - Amsterdam : Uigeverij LuitinghSijthoff, [2018]. - 62 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 × 26 cm. - Tekst van Gemma
Venhuizen, illustraties van Tjarko van der Pol.
ISBN 978-90-245-8161-0

Insecten zijn rotbeesten? Niet als je deze hardcover uitgave in oblong
formaat leest! Wist je dat een bloedzuiger eigenlijk de vampierversie van
Rupsje Nooitgenoeg is en dat volgens een recept uit 1560 kiespijn verdwijnt
wanneer een uitgeperst lieveheersbeestje op de rotte kies wordt gelegd?
Dat mensen roddelen over de naaktslak, ‘die niet moeders mooiste is’, dat
het een prachtige nacht met de bedwants was en dat de meelworm ‘om op
te eten is’? Dertig insecten lang val je van de ene verbazing in de andere –
hoe humoristisch informatie kan zijn, hoe vorm (het direct aanspreken van
het insect, dagboekfragment, liefdesbrief) gevoel kan sturen, hoe kleurige
tekeningen je laten speuren naar details en (onvindbare) verbanden! In de
grappige tekeningen zijn de insecten reuzen en krioelen de mini-mensen
eromheen. Een deel van de verhalen verschenen in gewijzigde vorm als
rubriek in NRC Handelsblad en op Kennislink. Feiten, (niet-willen-)weetjes,
een grote portie humor in woord en beeld, respectvol opkomen voor
kriebelbeestjes én een snufje zelfspot ineen – om (voor) te lezen, thuis en op
school. Rotbeest + s = Best stoer: een passende ondertitel voor een niet te
missen boek! Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar. Hannelore Rubie
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Sonnemans, G. • Handboek voor bijenfans
Handboek voor bijenfans / Gerard Sonnemans & Jasper de Ruiter. - Boxmeer :
Uitgeverij Menuet, [2018]. - 173 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Tekst:
Gerard Sonnemans, illustraties: Jasper de Ruiter.
ISBN 978-94-917071-4-8

Actueel onderwerp.
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Wat zijn bijen, hoe zien ze eruit, hoe leven deze dieren, wat zijn de verschillen
tussen sociale en solitaire bijen en waarom zegt iedereen dat het zo erg
voor de mens is dat het slecht gaat met de bijen? In deze prachtige, rijk
geïllustreerde uitgave wordt op eenvoudige wijze van alles over deze
bijzondere dieren besproken. Het stevige boek geeft in vijf hoofdstukken
goede en boeiende informatie over bijen in het algemeen, sociale bijen,
solitaire bijen, honingbijen en de bij en de mens. De onderwerpen komen
steeds per dubbele pagina aan de orde. Doordat de tekst verdeeld is over
korte alinea’s en door het gebruik van tekstkaders leest het geheel prettig.
Verder is de informatie ook goed te begrijpen en te onthouden. Mooie
paginavullende waterverfillustraties in meestal vrij natuurgetrouwe kleuren
begeleiden de tekst en sieren het geheel op. Moeilijke woorden worden
uitgelegd in een woordenlijst achter in het boek. Ook ontbreken tips om de
bijen te helpen en een recept voor honingkoekjes niet. Na het lezen ben
je absoluut bijenfan. Ook actueel doordat de bij, die onmisbaar is voor de
voedselketen, ernstig bedreigd wordt. Dit zeer educatieve, leuke handboek is
gericht op lezers van ca. 9 t/m 12 jaar. Jacolien Zwart

2017-47-2918

Dreef, Camilla • Kwie kwie kwie kwie kwie
Kwie kwie kwie kwie kwie : een boek vol vogelverhalen / Camilla Dreef ; met
illustraties van Liset Celie. - [Amsterdam] : Uitgeverij Nieuwezijds, [2018]. - 200
pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm
ISBN 978-90-5712-480-8

De auteur is biologe, enthousiast vogelaar, ambassadeur van de
Vogelbescherming en o.a. bekend van de tv-programma's Binnenstebuiten en
In de ban van de Condor. Na een uitgebreid voorwoord, waarin ze o.a. vertelt
hoe zij al jong in vogels geïnteresseerd raakte, beschrijft ze vele vogelsoorten
aan de hand van anekdotes uit haar leven. In de tuin bij haar ouders, op
vakantie, later met haar vriend, tijdens studie of onderzoeken, of op straat
en in de grachten van Amsterdam. Van spreeuw tot bijeneter en van zwarte
specht tot kraanvogel komen in ca. veertig verhalen de bijzonderheden,
gedrag, uiterlijk, de vogeltrek en de bedreiging van vogels door de mens,
aan de orde. De tekst staat in spreektaal en leest vlot. Eigentijdse, vaak
grappige kleurentekeningen van de besproken vogels begeleiden de tekst.
De informatie is niet diepgaand, waardoor een vogelgids nodig is om er zelf
op uit te trekken. Wel een erg leuk leesboek, geschreven door een vrolijke
vogelaar. Een aantrekkelijke stimulans voor kinderen die geboeid zijn door
vogels, maar nog niet veel ervaring hebben met het spotten. Met eenvoudige
trekvogelroutekaart. Voorin een inhoudsopgave, geen register. Opvallend
mooi verzorgde, gebonden uitgave. Vanaf ca. 9 t/m 14 jaar. Jacolien Zwart
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Deak, JoAnn • Ken je brein!
Ken je brein! : en haal eruit wat erin zit / JoAnn Deak & Terrence Deak ; illustraties:
Freya Harrison ; vertaling [uit het Engels]: Ampersand Text&Translation ; bewerking
voor het Nederlandse onderwijs: Carola Riemens, Jan Ververs en Mirabella de Vogel ;
redactie/projectleiding: Anita de Jong. - 1e druk. - Rotterdam : Bazalt, 2018. - 65
pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - Vertaling van: The owner’s manual for
driving your adolescent brain. - San Francisco : Little Pickle Stories, Inc., ©2013. Uitgave in samenwerking met HCO, RPCZ. - Bij dit boek zijn lesactiviteiten ontwikkeld.
ISBN 978-94-611-8247-0

*2016-48-5328 (2017/18).
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Het brein is een actief orgaan dat zich in de adolescentie volop ontwikkelt.
Pubers hebben invloed op die ontwikkeling. Dit boek maakt ze duidelijk
hoe ze hun hersenen kunnen versterken om ‘de beste versie van jezelf’
te worden. Dat is een sterke en originele invalshoek voor een hersenboek
voor pubers. De auteurs beschrijven de belangrijkste hersenstructuren
en vertellen over plasticiteit: je kunt de aanmaak van nieuwe neuronen
stimuleren door veel te oefenen. Daarom is het belangrijk om je brein flink uit
te dagen. Ook het verliefde puberbrein komt aan bod, en het veranderende
slaapritme. Interessant is het hoofdstuk over het empathisch vermogen.
Uit onderzoek blijkt dat jongeren het hersengebied dat daarbij een rol
speelt minder gebruiken door de social media. Vanzelfsprekend komen
ook het effect van alcohol en drugs op de hersenen voorbij. Duidelijke
stripachtige kleurenillustraties (de poppetjes zijn wat kinderachtig) en heldere
uitleg. De vele moeilijke woorden zijn opgenomen in de woordenlijst. Geen
moraliserende toon, wel onderbouwde adviezen. Met gratis lesplan voor
leraren op internet. Vervolg op 'Je fantastische elastische brein'*, dat zich op
een jongere doelgroep richtte. Kortom, een prima en beknopte (!) handleiding
voor pubers. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar. Annet Huizing

2017-49-4158

Brink, Annemarie van den • Plasticsoep is troep!
Plasticsoep is troep! / Annemarie van den Brink ; met tekeningen van Madeleine van
der Raad. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 21
cm. - (Estafette. [Leesboekjes])
ISBN 978-90-487-3359-0

Onze zeeën en oceanen veranderen in razend tempo in een grote plastic
soep. Veel plastic (zakjes, ballonnen, flesjes, verpakkingsmaterialen) dat
buiten in de natuur wordt achtergelaten, komt uiteindelijk terecht in de
zee of oceaan, maar ook in sloten, beken of rivieren. Als we zo doorgaan
met vervuilen, is er in het jaar 2050 meer plastic dan vis in de zee! Deze
vierkante uitgave zoomt uitgebreid in op het probleem van de plastic soep.
Er is aandacht voor het ontstaan, de vervuilers, de schade die ermee gepaard
gaat, maar ook aan de oplossingen. De informatieve teksten (AVI-M6) worden
afgewisseld met veel kleurenfoto’s en (grappige) kleurenillustraties. Behalve
informatieve leesteksten zijn er wist-je-datjes, een quiz, schema’s, proefjes,
recepten en tips. In de serie 'Estafette. Leesboekjes'* verschenen meerdere
informatieve boeken. Zeer interessante en leerzame uitgave over een actueel
onderwerp waar nog weinig jeugdboeken over verschenen. Vanaf ca. 9 t/m 11
jaar; ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. S. Mulders
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Rempt, Fiona • Sport is top
Sport is top / Fiona Rempt ; met tekeningen van Mark Janssen. - 1e druk. Tilburg : Zwijsen, 2018. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Estafette.
[Leesboekjes])
ISBN 978-90-487-3362-0

Deze vierkante kleurrijke uitgave zoomt uitgebreid in op het onderwerp sport
en (bijna) alles wat daarmee samenhangt. Aandacht wordt geschonken aan
het ontstaan van sport, het doel, de regels en tactieken, de Olympische
Spelen, de populairste sporten, topsport, records en aan de diverse
soorten sporten. De informatieve teksten, die worden afgewisseld met veel
kleurenfoto’s en (grappige) kleurenillustraties, zijn gevarieerd qua vorm. Zo
bevat het boek veel informatieve leesteksten (AVI-E6), maar ook weetjes
en wist-je-datjes, korte stripverhaaltjes en bijvoorbeeld moppen. Bevat een
overzichtelijke inhoudsopgave. Achterin staat enige informatie over de auteur
en illustrator. Eigentijdse vormgeving en een onderwerp dat veel kinderen
(ook jongens) zal aanspreken. Ook geschikt voor kinderen die moeite hebben
met lezen. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar. S. Mulders

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
informatieve boeken uit deze serie. MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 617.1
: 09 Sport en Spel
: € 10.00
: J3/J4/
: 27 / 262

2017-46-1640

As, Naomi van • Hockey met Naomi
Hockey met Naomi / Naomi van As ; tekst: Joke Reijnders ; opmaak binnenwerk,
omslagontwerp en illustraties: Sarah Meers. - Uithoorn : Karakter Uitgevers B.V.,
[2018]. - 143 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm
ISBN 978-90-452-1307-1

Naomi van As heeft 27 jaar lang gehockeyd, zowel in clubverband als voor
het Nederlands elftal. Haar prijzenkast is goed gevuld met medailles van
EK's, WK's en de Olympische Spelen. Dit kleurrijke boek bevat vier delen met
informatie over de geschiedenis van het hockey, trainingen, wedstrijden en
het Nederlands elftal. Het deel over de trainingen bevat veel kleurenfoto's
met oefeningen en technieken, daarop zien we Naomi in actie. Het boek is
aantrekkelijk en overzichtelijk opgezet, bevat veel tips van Naomi, 'Insta
vragen' aan Naomi, geeft uitleg over de stick, de kleding, het inpakken
van je tas, wedstrijdvoorbereidingen, de taken van de scheidsrechter, het
spelen in competitieverband en extra informatie over de carrière van de
bekende hockeyster. Achterin zijn een woordenlijst en een nawoord van
Naomi opgenomen met daarin haar toekomstplannen. Natuurlijk is er sprake
van 'de grote Naomishow' maar irritant is dat niet. De foto's zijn duidelijk
en mooi afgedrukt, de lay-out is prettig. Uiteraard is veel informatie over
trainingen e.d. bekend maar hier staat alles nog eens een keer op een rij.
Aanbevolen voor fans vanaf ca. 12 jaar. B. Handgraaf

©2018 NBD Biblion
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Heruitgave

Ochsenbauer, Ute • Ik leer paardrijden

Ongewijzigde herdruk.

Ik leer paardrijden / Ute Ochsenbauer ; Nederlandse vertaling [uit het Duits]: Yvonne
van 't Hul-Aalders. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, [2018]. - 120 pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - Vertaling van: Mein großes Buch vom reiten lernen. Stuttgart : Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., ©2011. - In colofon: Met meer dan
400 foto's van Horst Streitferdt/Kosmos en twee foto's van Gudrun Braun (bladzijde 17
midden, 112 rechtsboven), met 34 illustraties van Esther von Hacht. - Oorspronkelijke
Nederlandse titel: Mijn grote boek over paardrijden. - Aartselaar ; [Oosterhout] :
Deltas, ©2012. - Met register.
ISBN 978-90-447-5079-9

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 618.44
: 17 Dieren
: € 17.95
: 29 / 267

SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 619.11
: 09 Sport en Spel
: € 12.99
: J3/J4/
: 31 / 272

Origineel, praktisch handboek over paardrijden, ingedeeld in drie
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over de omgang met en verzorging
van een paard of pony, waarbij er veel aandacht is voor het harmonieuze
samenspel tussen mens en dier. Daarna volgt het hoofdstuk 'Grondwerk'
met allerlei oefeningen die je met paarden kunt doen zonder ze te berijden.
Het laatste en grootste hoofdstuk gaat over leren paardrijden. Ook hier weer
veel aandacht voor contact leggen met het paard waarbij de zit, de handen,
de benen plus rijtechnische tips aan de orde komen. De hoofdstukken zijn
onderverdeeld in verschillende onderwerpen die op twee naast elkaar
liggende pagina’s worden behandeld. Een groot aantal kleurenfoto’s van
kinderen in actie, met bijschriften, illustreren de tekst. Daarnaast staan tips
gedrukt op een soort notitieblaadjes. De samenhang van tekst, tips, foto’s
en bijschriften is goed. De auteur van dit in persoonlijke stijl geschreven
boek is zelf rijinstructrice. De schrijfstijl is niet speciaal eenvoudig, maar
de gedoseerde tekst is goed te lezen door kinderen vanaf bovenbouw
basisschool. Bevat achterin een alfabetisch register. Deze kwalitatief hoge
uitgave biedt (jonge) ruiters originele invalshoeken voor de omgang met
paarden. Vanaf ca. 10 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

2018-12-5416

Radnedge, Aidan • Voetbal
Voetbal / Aidan Radnedge ; vertaling [uit het Engels] Martin Strengholt. - Utrecht :
Uitgeverij Callenbach, [2018]. - 80 pagina's : gekleurde en zwart-wit illustraties ;
26 cm. - (50 dingen die je moet weten). - Vertaling van: Football. - London : QED
Publishing, ©2018. - (50 things you should know about...). - Met register.
ISBN 978-90-435-2981-5

Een ideaal boek voor kinderen als ze snel en toegankelijk de meest
belangrijke dingen van het voetbal willen weten. Verdeeld in zeven
hoofdstukken met elk hun eigen kleur, die verdeeld zijn in vijf tot negen
onderwerpen, met één of twee pagina's per onderwerp. Werkelijk alle facetten
van het (internationale) voetbal komen aan bod. Van de geschiedenis en
de regels tot de grote spelers, de stadions, de competities en uiteraard het
WK. Helder geschreven, in korte overzichtelijke tekstblokken zonder onnodig
moeilijk woorden. Sommige zinnen zijn wel wat aan de lange kant. Met leuke
bijzonderheden en een heldere verklarende woordenlijst. Met heel veel mooie
kleurenfoto’s en -illustraties die de teksten verduidelijken. Een prima boek
voor kinderen die een spreekbeurt moeten houden of een werkstuk moeten
maken. Maar ook voor oudere lezers die zich snel willen laten bijpraten over
het voetbal in de wereld een prima en overzichtelijk boekje. Vanaf ca. 10 t/m
14 jaar. Bert Tielemans
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Pronto • Mysterie in het stadion
Mysterie in het stadion : 3 voetbalraadsels, 10 verdachten, 1 dader / tekst en
illustraties Pronto ; supervisie: Cédric Ramadier ; vertaling [uit het Frans]: Liesbeth
Elseviers. - [Amsterdam] : WPG Kindermedia, [2018]. - 64 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - Vertaling van: Stupeur au stade : 3 grandes enquêtes
écrites et dessinées. - Arles : Actes Sud, ©2016. - Omslag vermeldt: Speurboek voor
jonge detectives.
ISBN 978-90-6797-942-9

*2016-42-0826 (2017/25).
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 621.7
: 09 Sport en Spel
: € 12.99
: 25 / 234

De supporters van de voetbalploegen van Trapdorp, Schietveld en Keeperloo
zijn niet bepaald elkaars vrienden. Hierdoor vindt een aantal onverkwikkelijke
zaken plaats. Als eerste wordt een supportersbus gesaboteerd en in een
volgende zaak een speler gechanteerd met een vernederende foto. In het
derde geval maakt iemand zelfs een scheidsrechter belachelijk. Het is aan de
lezer om in deze drie zaken telkens de dader te achterhalen. Elk vraagstuk
begint met een kort verhaaltje over de toedracht, gevolgd door een foto
van de reconstructie, een introductie van de verdachten en telkens negen
aanwijzingen dan wel raadsels, die moeten leiden tot de ontmaskering
van de boosdoener. Bij het oplossen van de soms pittige ‘breinkrakers’
worden niet alleen de reken- en taalvaardigheden aangesproken, maar
ook een beroep gedaan op inzichtelijkheid en analytisch denkvermogen.
De verhaaltjes bevatten humor en verwijzen vaak naar bestaande namen
en voetbalactualiteiten. Achterin staan in spiegelbeeld de oplossingen
afgedrukt. De stripachtige kleurenillustraties ogen grappig en het omslag zal
de doelgroep zeker aanspreken. In dezelfde opzet verscheen o.a. 'Zoek de
boef'* (2017). Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Silvester van der Pol

2017-49-4159

Horsten, Jolanda • Goochelgeheimen
Goochelgeheimen / Jolanda Horsten ; met tekeningen van Juliette de Wit. - 1e druk.
- Tilburg : Zwijsen, 2018. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Estafette.
[Leesboekjes])
ISBN 978-90-487-3360-6

Vierkant boekje op AVI-M6 niveau over goochelen en illusionisme. Na
een inhoudsopgave volgen dertien hoofdstukken, onder andere over de
geschiedenis van het goochelen, optische illusies, goochelfeiten en bekende
goochelaars. Er zijn ook vier trucs opgenomen om zelf te leren en uit te
voeren. Aan het eind volgt nog wat informatie over de makers van het boek.
Op iedere pagina staan foto’s en tekeningen, veelal in kleur, aansluitend of
aanvullend op de tekst. De teksten zijn heel toegankelijk en lezen prettig. Een
boek om in te bladeren of om van het begin tot het eind te lezen. Jammer is
alleen dat de lezer niet weet waarom goochelaar Sulman Den Sterke vastzit in
de gevangenis. Het feit wordt wel genoemd, maar voor meer informatie wordt
een ander boek genoemd ('Verdachte vrienden' van Mariken Jongman). Vanaf
ca. 9 t/m 11 jaar. Isabelle de Ridder
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Geus, Mireille • We gaan naar de maan (en veel verder)
We gaan naar de maan (en veel verder) / Mireille Geus ; met tekeningen van Lars
Deltrap. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 21
cm. - (Estafette. [Leesboekjes])
ISBN 978-90-487-3361-3

Op prettige toon worden veel feiten over het heelal verteld. De tekstblokjes
zijn omlijst met heldere kleurenfoto’s (deels paginagroot), aangevuld
met speelse tekeningen die soms in de foto zijn geplaatst. De inleidende
hoofdstukken over respectievelijk planeten en ruimtevaart (‘Hoe zit het
eigenlijk?’) hebben een aantrekkelijke vraag-antwoordstructuur, net als de
pagina over het internationale ruimtestation. Er is duidelijke uitleg over o.a.
de Hubbletelescoop, het verblijf in een ruimteraket (o.a. slapen, bewegen),
Apollo-vluchten naar de maan en onbemande missies naar Mars. Ook is er
aandacht voor de vraag of er leven is in de ruimte. Belangrijke en moeilijke
woorden zijn vetgedrukt, zonder dat ze in een verklarende woordenlijst staan.
De aanspreekvorm is soms verwarrend (2e en 3e persoonsvorm door elkaar
gebruikt). De belofte ‘je komt alles te weten over Laika’ wordt niet ingelost.
Met voorwoord, moppenpagina, twee doe-opdrachten (o.a. ballonraket
maken), en achterin een quiz, een strip, plus info over schrijver en illustrator.
Informatief boek in de reeks 'Estafette. Leesboekjes', dat aansluit bij deze
leesmethode. AVI-E6. Vanaf ca. 9 t/m 11 jaar. Janne van der Leer

*zie a.i.'s deze week voor nog een
informatief boek uit deze serie.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 659.8
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 10.00
: J3/J4/
: 28 / 259
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Bijzonderheden
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: J 662.5
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 14.99
: J3/J4/
: 31 / 277

2018-12-5435

Shamieh, Cathleen • Aan de slag met elektronica voor kids
Aan de slag met elektronica voor kids / Cathleen Shamieh ; vertaling [uit het
Engels]: Richard Rasker ; redactie: Fontline. - Amersfoort : BBNC Uitgevers, 2018.
- 128 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Getting started with
electronics. - Indianapolis, Indiana : John Wiley & Sons, Inc., 2016. - Omslagtitel: Aan
de slag met elektronica voor kids voor dummies®. - Met index.
ISBN 978-90-453-5543-6

Met behulp van dit boek bouw je zes elektronica-projecten. Bij elk project
wordt een lijst weergegeven met alle onderdelen die je nodig hebt. Stap voor
stap wordt duidelijke uitleg gegeven over de bouw die wordt ondersteund
door vele kleurenfoto's en tekeningen. In het eerste hoofdstuk wordt
aangegeven hoe en waar je alle materialen kunt bestellen. Wanneer je
alle experimenten wilt doen, bedragen de kosten een kleine honderd euro.
Daarvan kun je o.a. een zaklamp, een stoplicht en een nachtlampje maken.
Het uitgangspunt van de schrijfster is dat de lezers weinig of niets weten over
dit onderwerp. Dit houdt wel in dat vooral de wat jongere kinderen hulp nodig
zullen hebben van een volwassene. Dit kan zijn in een thuissituatie of op
school, bijvoorbeeld tijdens een techniekles. Daarnaast is vooral het plezier
hebben van het opbouwen van de circuits een doel. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
R. Balvers
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De Decker, Ellen • Zeg eens cheese
Zeg eens cheese : de beste fotografietips voor kinderen / Ellen De Decker ; foto's:
Ellen De Decker, Shutterstock®. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 51 pagina's :
gekleurde illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-448-3112-2

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 763
: 08 Hobby's
: € 16.95
: 30 / 276

Op enthouiaste en motiverende wijze worden veel leuke fotografietips
gegeven aan kinderen in dit royale vierkant uitgevoerde boek. In het
hoofdstuk compositie laat de auteur aan de hand van voorbeelden zien
dat je een pot snoep in het midden van een tafel kunt fotograferen, aan de
rand, of van boven. En aan de hand van de kleurencirkel wordt het begrip
contrast uitgelegd. Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het
maken van selfies, tegenlicht, scherptediepte en diepte, waarbij de auteur
aan de hand van opdrachten ('Nu jij!') de kinderen inzicht geeft. In de tekst
richt de auteur zich persoonlijk tot de kinderen. Moeilijke woorden worden
omschreven, er worden tips gegeven (fotografeer niet in zwart-wit, want je
kunt ze beter later omzetten naar zwart-wit), waarschuwingen (fotografeer
niet stiekem mensen op straat) en er zijn hoofdstukken voor 'experts' met
moeilijker onderwerpen zoals sluitertijd. Mede door de kleurige en vrolijke
vormgeving een inspirerend en eigentijds boek voor kinderen die meer willen
dan alleen een fotootje maken. Vanaf ca. 8 t/m 11 jaar. Mac Steenaart

2018-12-0393

Heruitgave

Ik • Ik leer Franse woorden

*zie a.i.'s deze week.

Ik leer Franse woorden = J'apprends des mots néerlandais / illustraties: Paul De
Becker, Anita Engelen, Ina Hallemans. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, [2018].
- 95 pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm. - Tekst in het Nederlands en Frans. Oorspronkelijke titel: Ik leer Frans : basiswoordenschat voor beginners = J'apprends le
néerlandais : vocabulaire de base pour les débutants. - ©2005.
ISBN 978-90-447-4995-3

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J Frans 831
: 12 Communicatie
: € 15.95
: 31 / 280

Nederlands-Frans woordenboek voor kinderen met basiswoorden uit de
leefomgeving van kinderen. Per thema worden plaatjes getoond met
daaronder eerst de Nederlandse en vervolgens de Franse benaming. De
doelgroep van het boek wordt gevormd door Nederlandse kinderen in de
laatste klassen van de basisschool ter voorbereiding op het middelbaar
onderwijs of in de brugklas die het leuk vinden om Franse woordjes te leren.
En het boek is ook geschikt voor Franse kinderen die Nederlands willen
leren, of hun Nederlands willen verbeteren. Behandeld worden o.a.: familie,
school, vervoer, supermarkt, bij de dokter, het weer, tegenstellingen, tellen
en werkwoorden. De kleurige illustraties zijn duidelijk en zullen (jongere)
kinderen aanspreken. Het onderwerp wordt per twee bladzijden aangegeven,
links in het Nederlands, rechts in het Frans. Elk onderwerp heeft zijn eigen
steunkleur, ook de woorden zijn omkaderd in deze kleur. Dit zorgt voor een
overzichtelijke indeling. Het boek heeft een inhoudsopgave in twee talen
en uitleg over zowel de Nederlandse als de Franse uitspraak. In dezelfde
opzet verschenen heruitgaven 'Ik leer Engelse woorden' en 'Ik leer Spaanse
woorden'*. Vanaf ca. 10 jaar. drs. R. van der Meer
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Tyberg, Son • Mijn eerste spreekwoordenboek
Mijn eerste spreekwoordenboek / tekst: Son Tyberg ; idee & inhoudelijk en
grafisch concept: ZNU. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, [2018]. - 128 pagina's :
gekleurde illustraties ; 22 cm. - Illustraties afbeeldingen gebruikt onder licentie van
Shutterstock.com. - Met register.
ISBN 978-90-447-5014-0

*2012-50-5127 (2013/28).
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J Nederlands 845
: 12 Communicatie
: € 12.95
: 33 / 250

Houd jij van taal en zou jij meer willen weten over de betekenis van
spreekwoorden? In deze stevige uitgave (A5-formaat) zijn de betekenissen, de
oorsprong en afkomst van meer dan tweehonderd spreekwoorden te vinden.
Dat is reuze interessant, want de oorsprong van de meeste spreekwoorden,
zegswijzen en uitdrukkingen leert ons veel over hoe er vroeger geleefd,
gedacht, geloofd en/of geleerd werd. De spreekwoorden zijn ondergebracht
in elf categorieën (o.a. dieren, natuur, dagelijks leven en beroepen). Op
iedere pagina worden twee spreekwoorden toegelicht. Bij het spreekwoord
staat - in één zin - de beknopte betekenis, gevolgd door een uitgebreidere
toelichting. De donkerblauw gedrukte teksten worden soms ondersteund
door kleine, eenvoudige illustraties, eveneens in blauwtinten. Aanwezig zijn
een inhoudsopgave, voorwoord en register, dat via kernwoorden naar de
betreffende spreekwoorden verwijst. De auteur stelde eerder soortgelijke
overzichten samen, de laatste was 'Eerste spreekwoordenboek voor
kinderen'* (2013). Leerzame uitgave, met jammer genoeg een ietwat oubollig
omslag, voor kinderen vanaf ca. 10 jaar. S. Mulders

2017-47-3368

Superdikke • Het superdikke Kidsweek moppenboek
Het superdikke Kidsweek moppenboek : de leukste moppen en raadsels uit
Kidsweek! / vormgeving omslag en illustraties binnenwerk: Caroline Koster. - Houten :
Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 254 pagina's : zwart-wit en gekleurde illustraties ;
23 cm. - (Kidsweek moppenboek)
ISBN 978-90-00-36216-5

Stond in de Bestseller 60 Kind & Jeugd.
MLP. Ongewijzigde herdruk.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J Nederlands 846
: 12 Communicatie
: € 9.99
: 23 / 233

De moppenboekjes van Kidsweek verschenen tot nu toe in een klein formaat.
Voor het 15-jarig jubileum is een groter en dikker exemplaar uitgebracht met
de leukste moppen en raadsels, die kinderen inzonden naar de wekelijks
verschijnende kinderkrant. Er zijn ruim 1200 moppen opgenomen, in een
willekeurige volgorde. Op elke bladzijde staan twee tot zeven moppen en
raadsels, elk voorzien van een titel in een rode letter. Tussen de grappen
door is hier en daar in een kader een gestileerd lachend figuurtje afgebeeld
in zwart-wit en rood. Voor de moppen is een duidelijke zwarte letter
gebruikt, sommige (kern)woorden zijn rood gemaakt. De moppen zijn
(kind)vriendelijk. Ze liggen op het niveau van: Fatima zegt tegen Vincent:
'Waarom breek jij elke dag wat?'. Antwoordt Vincent: 'Ik val op meisjes'.
Inhoudelijk vergelijkbaar met vele andere moppenboeken voor de jeugd. Voor
moppenliefhebbers vanaf ca. 9 t/m 12 jaar, ook geschikt voor kinderen die
moeite hebben met lezen. Redactie
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Vliet, Helen van • Hoera, een mop!
Hoera, een mop! / Helen van Vliet & Agnes Wijers. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018.
- 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Estafette. [Leesboekjes]). - Tekst: Helen
van Vliet en Agnes Wijers en illustraties: Helen van Vliet.
ISBN 978-90-487-3363-7

In de familie van Jonathan en Katinka worden flink wat moppen verteld.
Jonathan wil zakdoeken voor de verjaardag van opa kopen, maar weet de
maat van zijn neus niet meer... De baby die rond middernacht geboren is,
mag laat opblijven en neef banaan is rechter geworden. Als Katinka in de
dierentuin de vergelijking maakt tussen een zilvergrijze aap en oom Kees is
dat niet erg want ‘de aap verstaat het toch niet’. Een vervelend familielid
is een irritante, een lege fles in de koelkast is voor ‘kinderen die geen dorst
hebben’ en een kers die uit de boom valt heeft kersenschudding! In dit
informatieve boek (AVI M6-E6) uit de serie 'Estafette. Leesboekjes'* val je
van de ene lachbui in de andere. De verhaallijn springt van de hak op de
tak – de verbinding tussen familie en moppen vertellen is leidend en overal
herkenbaar. Realistische gekleurde tekeningen ondersteunen de tekst. Op
zoek naar de clou bevordert het leesbegrip, op jacht naar de volgende mop
bevordert het ‘technisch oefenen’. Dit leesboekje is een voorbeeld van leren,
lezen en beleven ineen – opvallend door zijn inhoud: aanrader! Vanaf ca. 9
jaar. Hannelore Rubie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
informtieve boeken uit deze serie. MLP.
SISO
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Winkelprijs
Bijzonderheden
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: J Nederlands 846
: 12 Communicatie
: € 9.00
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2018-09-3628

Westera, Bette • A is van os
A is van os : waar komen onze letters vandaan? / Autobahn & Bette Westera. - Eerste
druk. - Haarlem : Gottmer, juni 2018. - 79 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-257-6804-1

De a is van os? Deze intrigerende titel wordt verklaard in dit uitdagende
boek over de herkomst van de letters van ons alfabet. Gelauwerd auteur
Bette Westera neemt haar lezers, aangesproken in de jij-vorm, eerst mee op
reis terug door de tijd. Het is net echt: je staat eerst in Egypte als een man
tekens in een rotswand maakt, vervolgens als iemand begin 1900 die tekens
ontdekt, en in het museum van Oudheden ontdek je wie dat was. Nadat de
geschiedenis tot leven is gekomen, volgt in deel B het volledige alfabet en
de herkomst van de letters. Van iedere letter wordt de Proto-Sinaïtische,
Fenicische, Griekse en Latijnse versie getoond. Heel passend is de opmaak,
waarin letters en afbeeldingen inwisselbaar zijn en de gang van hiëroglyfen
naar letters laten zien. Opvallende vormgeving in slechts twee contrasterende
kleuren (blauw en flurorescerend oranje, op witte pagina's) helpen de lezer
zien hoe van het ene letterteken het andere ontstond. In deel C blijkt dat we
soms gewoon weer doen als vroeger: emoticons, pictogrammen, het zijn net
hiëroglyfen. Leuke opdrachtjes vormen het sluitstuk van dit interessante boek
voor doorbijters. Op www.aisvanos.nl zijn o.a. lettertypes uit het boek gratis te
downloaden; ideaal voor berichten in geheimschrift. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar.
Elizabeth Kooman

©2018 NBD Biblion

Verrassende, bijzonder vormgegeven
uitgave over het ontstaan van het
alfabet.
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9-12 jaar Informatieve boeken
2017-46-1928

Devos, Sarah • Wonderlijke weetjes en fascinerende feiten
over de Oude Grieken
Wonderlijke weetjes en fascinerende feiten over de Oude Grieken / Sarah Devos ;
met illustraties van Heleen Brulot ; revisie: De Witregel. - Tielt : Lannoo, [2018]. - 164
pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Professor Kleinbrein)
ISBN 978-94-01-44855-0

*2017-13-2543 (2017/30). MLP.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 923.1
: 20 Geschiedenis
: € 12.50
: MN/
: 28 / 261

Koning Midas die alles in goud kon veranderen, de list met het paard van
Troje en de heldendaden van Odysseus: dit zijn sprookjes en mythen uit het
oude Griekenland. Maar hoe leefden de gewone Grieken eigenlijk? Deel uit de
reeks ‘Professor Kleinbrein’, waarin de auteur (via de professor) op speelse,
toegankelijke wijze vertelt over de leefwijze van de Oude Grieken. Na een
tijdlijn en een kort overzicht van belangrijke feiten door de eeuwen heen
volgt een verkorte versie van de geschiedenis van de Griekse Oudheid, in
verhaalvorm aangeboden en doorspekt met humor. De korte teksten in een
grote letter zijn vlot leesbaar en worden rijkelijk afgewisseld met getekende
zwart-witillustraties die zowel informatief als humoristisch zijn. Kaders met
leuke weetjes en mythen in woord en beeld verrijken de tekst. Het geheel
zal de beoogde doelgroep zeker aanspreken en omvat vele thema’s: van
oorlogen tot Griekse kunst en van slavenarbeid tot de Olympische Spelen.
Ook goden en godinnen, het dagelijks leven, de kindertijd en beroemde
bouwwerken ontbreken niet. Met inhoudsopgave; zonder register. In de
genoemde reeks verscheen ook uitgaven over de Romeinen, ridders (beide
in 2016) en Egyptenaren* (2017), ook geschikt voor kinderen die wat meer
moeite hebben met lezen. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. S.E. van Zonneveld

2017-45-1176

Flavigny, Laure • Ontdek de wereld in 22 kaarten
Ontdek de wereld in 22 kaarten / Laure Flavigny, Jessie Magana, Aurélie Boissière,
Séverine Assous ; redactie: Isabelle Péhouticq, geassisteerd door Marine Tasso ;
vertaling [uit het Frans]: Frederike Plaggemars ; redactie en productie: Vitataal. Hilversum : Fontaine Uitgevers, [2018]. - 51 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 43 cm. - Vertaling van: Atlas comment va le monde? - Arles : Actes Sud,
©2016. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-5956-824-2

Supergrote uitgave (43 cm).
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 950.6
: 18 Landen en Volken
: € 19.95
: J3/
: 24 / 259

Hoe gaat het met de wereld? Is er voldoende drinkwater voor iedereen?
Welke landen zijn rijk of arm en waar wonen veel of weinig mensen?
In deze extra grote uitgave (43 cm), die eerst een kwartslag moeten
worden gedraaid, laten 22 geïllustreerde wereldkaarten op veelal een
pastelkleurige achtergrond dat in woord en beeld zien. Na een duidelijke
uitleg over verschillende kaartprojecties komt een scala aan onderwerpen
wereldwijd aan de orde. Zij variëren van mensenrechten en migratie tot eten,
bidden en houden van elkaar. Ook thema’s als milieu, cultuur, bedreigde
diersoorten en de toekomst van onze planeet ontbreken niet. Met behulp
van pictogrammen, kleuren, tekeningetjes van menselijke figuren, gebouwen
(steden en centrales), bezigheden (sport en dans), situatieschetsjes, dieren
e.d. kan de lezer zien wat zich waar in de wereld afspeelt. Procenten,
rangtelwoorden, aantallen en hoeveelheden zorgen voor informatie over
verhoudingen en verschillen. Het is leuk en interessant om alle gegevens te
vinden die in de tekeningen zijn verborgen. De begeleidende tekst in twee
kolommen is begrijpelijk en geschikt voor de doelgroep. Op de schutbladen
is de wereldkaart met de namen van alle landen afgebeeld. Er is wel een
inhoudsopgave, geen register. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. S.E. van Zonneveld

©2018 NBD Biblion
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Informatieve boeken
2018-14-1391

Vandenbroucke, Pieter • Bouw je eigen land
Bouw je eigen land / Pieter Vandenbroucke ; Eugene & Louise. - [Mechelen] : Giraf
Books, [2018]. - 95 pagina's, 13 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 26
cm. - Tekst: Pieter Vandenbroucke ; illustraties: Eugene & Louise.
ISBN 978-94-926161-9-7

Wat is een land eigenlijk? Waaruit bestaat een land? De auteur presenteert
een stappenplan om je eigen land te ontwerpen. Er zijn momenteel 196
landen in de wereld, en daar kan er best nog wel eentje bij, schrijft hij. De
eerste stap: zoek een grondgebied, een territorium. Teken een kaart, geef
je land een naam en ontwerp een vlag en een grondwet. Verzin ook een
titel voor jezelf: word je koning of president? Farao mag ook. Of de Grote
Alwetende Roeftipoeftie. Dan nog een hoofdstad en niet te vergeten: een
bevolking. En tot slot roep je de onafhankelijkheid uit. Aan de hand van tekenen schrijfopdrachten (o.a. ‘ontwerp een munt’, ‘schrijf een volkslied’, ‘zo
ziet mijn gewaad eruit’) leer je over de ‘ingrediënten’ van een land. Allerlei
weetjes passeren de revue, over wat een grondwet is, dat Zwitserland geen
hoofdstad heeft en wat een lidstaat is. Vrolijke en kleurrijke vormgeving, met
vele getekende stripachtige kleurenilllustraties en lege witte kaders voor de
doe-opdrachten. Al met al een creatief, grappig, vlot geschreven én leerzaam
boek. Ook voor in de klas. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Annet Huizing

©2018 NBD Biblion

Bevat veel invulopdrachten, die ook
elders kunnen worden uitgewerkt.
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Oefenboeken eindtoetsen
2017-47-3061

Kuipers, Sietse • Oefenen met taal voor groep 7
Oefenen met taal voor groep 7 / Sietse Kuipers. - Eerste druk. - [Uithoorn] : Visual
Steps Educatief, maart 2018. - 224 pagina's : illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-5905-704-3

Nog even wat bijspijkeren aan de Nederlandse taal? Dat kan met deze uitgave
met oefenopgaven die voldoet aan de kerndoelen van taal in groep 7. Het
vrij kloeke boek bevat 32 oefentaken met steeds 30 oefeningen (ca. 20 min.
per taak) rondom spelling, persoonsvormen, woordenschat, begrijpend lezen
enz. De opgaven (opdrachten óf vragen) zijn volledig zelf te plannen en
na te kijken en bevatten telkens vier meerkeuze-antwoorden. Achter in de
uitgave zijn de goede antwoorden, met daarbij een (zeer beknopte) uitleg,
terug te vinden. Bij de uitleg staat het juiste antwoord voluit geschreven,
zonder nadere toelichting of achtergrondinformatie. Wel is terug te vinden
onder welke categorie de opgave valt, zodat later na te kijken is welke
typen opgaven vaak fout of juist goed gaan. Online staat ook nog een toets
waarmee een ‘taaldiploma’ behaald kan worden. Elk oefenblad heeft een
performatierand* om het eruit te scheuren. Voor groep 7 verschenen ook
soortgelijke oefenboeken voor rekenen en studievaardigheden**; voor groep
8 zijn er oefenboeken voor taal en rekenen***. Leerzaam oefenboek voor
kinderen van groep 7 (eventueel ter voorbereiding op de Entreetoets). Voor
uitgebreidere uitleg zullen ze de leerkracht en/of de taalmethode moeten
raadplegen. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

*de perforatieranden bij de rug vallen
weg bij het inbinden door NBD Biblion.
**zie a.i.'s deze week. ***2017-47-3065,
2017-47-3064 (2018/24).
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 475.2
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: € 12.99
: 25 / 227

2017-47-3065

Kuipers, Sietse • Oefenen met taal voor groep 8
Oefenen met taal voor groep 8 / Sietse Kuipers. - Eerste druk. - [Uithoorn] : Visual
Steps Educatief, maart 2018. - 248 pagina's : illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-5905-734-0

Nog even wat bijspijkeren aan de Nederlandse taal? Dat kan met behulp van
deze uitgave met oefenopgaven die voldoet aan de kerndoelen van taal in
groep 8. Het boek bevat 33 oefentaken met steeds 30 oefeningen rondom
spelling, ontleden, begrijpend lezen, woordenschat of woordkeus enz. De
opgaven (opdrachten óf vragen) zijn volledig zelf te plannen en na te kijken
en bevatten telkens vier meerkeuze-antwoorden. Achter in de uitgave zijn de
goede antwoorden, met daarbij een (zeer beknopte) uitleg, terug te vinden.
Bij de uitleg staat het juiste antwoord voluit geschreven, maar er wordt
geen nadere toelichting of achtergrondinformatie gegeven. Wel is terug te
vinden onder welke categorie de opgave valt, zodat later na te kijken is welke
typen opgaven vaak fout of juist goed gaan. Online staat ook nog een toets
waarmee een ‘taaldiploma’ behaald kan worden. Elk oefenblad heeft een
performatierand* om het eruit te scheuren. Voor groep 8 verscheen ook een
soortgelijke oefenboek voor rekenen**; voor groep 7 zijn er oefenboeken voor
taal, rekenen en studievaardigheden***. Leerzaam oefenboek voor kinderen
van groep 8 (eventueel ter voorbereiding op de Centrale Eindtoets). Voor
uitgebreidere uitleg zullen ze de leerkracht en/of de taalmethode moeten
raadplegen. Vanaf ca. 11 jaar. S. Mulders

©2018 NBD Biblion

*de perforatierand bij de rug die elk
oefenblad heeft, valt weg bij het
inbinden door NBD/Biblion. **zie a.i.'s
deze week. ***worden binnenkort
aangeboden.
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9-12 jaar Oefenboeken eindtoetsen
2017-47-3064

Kuipers, Sietse • Oefenen met rekenen voor groep 8
Oefenen met rekenen voor groep 8 / Sietse Kuipers. - Eerste druk. - [Uithoorn] : Visual
Steps Educatief, maart 2018. - 272 pagina's : illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-5905-724-1

Je staat soms versteld van de antwoorden die gegeven worden op
rekenraadsels die via Facebook e.d. langskomen. Rekenen is geen
raadspelletje, het vergt oefening, begrip, inzicht, herhaling en instructie om
bouwsteentje voor bouwsteentje die basisvaardigheden te beheersen die je
vlot doen rekenen (uit het hoofd, maar ook cijferend) bij de vraagstukken van
het dagelijkse leven. Dit kloeke boek bevat 34 oefentaken. De verwerkingstijd
per taak is ca. 20 minuten, in totaal betreft het een kleine duizend
rekenopgaven, waarmee de essentiële basisvaardigheden op goede wijze
geoefend kunnen worden. Als voorbereiding op een centrale eindtoets is
deze publicatie uitstekend; er is een grote variatie aan opdrachten, veelal
in de vorm van een klein verhaaltje. Conform de kerndoelen, met summiere
uitleg en antwoorden (achterin); de uitgave kent een doorlink naar de website
www.visualstepseducatief.nl. Elk oefenblad heeft een performatierand*
om het eruit te scheuren. Voor groep 8 verscheen ook een soortgelijke
oefenboek voor taal**; voor groep 7 zijn er oefenboeken*** voor taal, rekenen
en studievaardigheden. Voor alle kinderen (leraren/ ouders) die ook een
online diploma willen halen. Voor thuis en op school. Vanaf ca. 11 jaar.
Mart Seerden

*de perforatierand bij de rug die elk
oefenblad heeft, valt weg bij het
inbinden door NBD Biblion. **zie a.i.'s
deze week. ***worden binnenkort
aangeboden.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 475.4
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: € 12.99
: 24 / 248

2017-47-3060

Kuipers, Sietse • Oefenen met rekenen voor groep 7
Oefenen met rekenen voor groep 7 / Sietse Kuipers. - Eerste druk. - [Uithoorn] : Visual
Steps Educatief, maart 2018. - 224 pagina's : illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-5905-694-7

Rekenen vergt oefening, begrip, inzicht, herhaling en instructie om
bouwsteentje voor bouwsteentje die basisvaardigheden te beheersen die
je vlot doen rekenen (uit het hoofd, maar ook cijferend) bij de vraagstukken
van het dagelijkse leven. Dit vrij kloeke boek bevat 25 oefentaken met elk 30
opgaven. De verwerkingstijd per taak is ca. 20 minuten, in totaal betreft het
een kleine duizend rekenopgaven, waarmee de essentiële basisvaardigheden
op goede wijze geoefend kunnen worden. Als voorbereiding op de Entreetoets
is deze publicatie uitstekend; er is een grote variatie aan opdrachten, veelal
in de vorm van een klein verhaaltje. Conform de kerndoelen, met summiere
uitleg en antwoorden (achterin); de uitgave kent een doorlink naar de website
www.visualstepseducatief.nl. Online staat ook nog een toets waarmee een
‘diploma’ behaald kan worden. Elk oefenblad heeft een performatierand* om
het eruit te scheuren. Voor groep 7 verschenene soortgelijke oefenboeken
voor taal en studievaardigheden**; voor groep 8 zijn er oefenboeken voor taal
en rekenen***. Voor thuis en op school, met of zonder begeleiding vanaf ca.
10 jaar. Redactie
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*de perforatierand bij de rug die elk
oefenblad heeft, valt weg bij het
inbinden door NBD Biblion. **zie
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2017-47-3062

Kuipers, Sietse • Oefenen met studievaardigheden voor groep
7
Oefenen met studievaardigheden voor groep 7 / Sietse Kuipers. - Eerste druk. [Uithoorn] : Visual Steps Educatief, maart 2018. - 376 pagina's : illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-5905-714-2

Nog even wat bijspijkeren aan de studievaardigheden? Dat kan met
deze uitgave met oefenopgaven die voldoet aan de kerndoelen van dit
onderdeel in groep 7. Het vrij kloeke boek bevat 23 oefentaken met steeds
30 oefeningen (ca. 20 min. per taak) rondom o.a. lezen van schema's e.d.,
kaartlezen, studerend lezen en hanteren van informatiebronnen. De opgaven
(opdrachten óf vragen) zijn volledig zelf te plannen en na te kijken en
bevatten telkens vier meerkeuze-antwoorden. Achter in de uitgave staan de
goede antwoorden, met daarbij een beknopte uitleg. Terug te vinden is onder
welke categorie opgaves vallen, zodat je kunt kijken welke typen opgaven
vaak fout of juist goed gaan. Online staat ook nog een toets waarmee een
‘diploma’ behaald kan worden. Elk oefenblad heeft een performatierand* om
het eruit te scheuren. Voor groep 7 verschenen soortgelijke oefenboeken voor
rekenen en taal**; voor groep 8 zijn er oefenboeken voor taal en rekenen***.
Leerzaam oefenboek voor kinderen van groep 7 (eventueel ter voorbereiding
op de Entreetoets). Voor uitgebreide uitleg zal de leerkracht geraadpleegd
moeten worden. Vanaf ca. 10 jaar. Redactie

©2018 NBD Biblion
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9-12 jaar Dierenserie
2018-06-1982

Jackson, Tom • Bedreigde diersoorten
Bedreigde diersoorten / Tom Jackson ; vertaling [uit het Engels]: Cecile Bolwerk ;
eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Track en trace in het dierenrijk). - Vertaling
van: Saving animal species. - Brown Bear Books Limited, ©2016. - (Animal trackers). Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1247-6

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

: J 590.2
: 17 Dieren
: € 16.00
: MN/
: 28 / 250

Bedreigde dieren staan centraal in dit handzame deel van de reeks 'Track en
trace in het dierenrijk'*. Voordat je bedreigde dieren kunt beschermen, moet
je eerst weten waar het gevaar vandaan komt. Dat kunnen veranderingen zijn
in het leefgebied, maar ook aspecten als jacht en milieuvervuiling. Kinderen
lezen in dit boek over onderzoek dat gedaan wordt, over hoe dieren bedreigd
werden en worden, maar ook over hoe zij beschermd kunnen worden. De
informatie wordt op een eigentijdse, actuele wijze onderbouwd. Het gebruik
van moderne hulpmiddelen als drones, maar ook volgens wetenschappelijke
uitgepluisde methodiek verplaatsen van bedreigde dieren, of uitschakelen
van roofdieren. De uitgave is compact vormgegeven: tekstblokken met
verschillende lettergroottes, mooie kleurenfoto's, accentlijstjes, stap(pen)- en
ontdekplannetjes leiden de lezer door deze boeiende materie. Oorspronkelijk
Engelstalig (2016), vertaald in vlot Nederlands. Inclusief woordenlijst, meer
weten, websites en register. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Mart Seerden

2018-05-1801

Jackson, Tom • De taxonomie van dieren
De taxonomie van dieren / Tom Jackson ; vertaling [uit het Engels]: Cecile Bolwerk ;
eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Track en trace in het dierenrijk). - Vertaling
van: Tracking animal identity. - Brown Bear Books Limited, ©2016. - (Animal trackers).
- Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1243-8

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

: J 592
: 17 Dieren
: € 16.00
: MN/
: 28 / 251

In de serie ‘Track en trace in het dierenrijk’* verscheen dit deel over het
bestuderen en op soort brengen van dieren in het wild. Na de uitleg over wat
biologen met een taxonomie bedoelen, worden vervolgens in hoofdstukken
ter grootte van een dubbele pagina de methodes om dieren te bestuderen,
besproken. Dat zijn onder andere met het blote oog naar dieren en sporen
zoeken, met hulpmiddelen zoals een kijker, cameraval, echodetector of
zelfs via DNA-codes, haaronderzoek of fossielen. De informatie staat in
korte alinea’s met vetgedrukte kop, in kleurige kaders, pastelkleurige
achtergronden en in bijschriften bij de begeleidende kleurenfoto’s. De
uitleg gaat gepaard met vele leuke voorbeelden en enige getekende
kleurenillustraties en er worden enige tips voor websites gegeven. De specht
en de vleermuis krijgen extra aandacht. Moeilijke woorden staan vetgedrukt
en worden uitgelegd in de woordenlijst achter in het boek. Bevat ook een
register. Aantrekkelijk vormgegeven en leerzame uitgave dat zelfs enkele
toekomstige methodes belicht. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Jacolien Zwart

©2018 NBD Biblion
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9-12 jaar Dierenserie
2018-06-1981

Jackson, Tom • De trek van dieren
De trek van dieren / Tom Jackson ; vertaling [uit het Engels]: Cecile Bolwerk ;
eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Track en trace in het dierenrijk). - Vertaling
van: Tracking animal movement. - Brown Bear Books Limited, ©2016. - (Animal
trackers). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1246-9

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

: J 592.9
: 17 Dieren
: € 16.00
: MN/
: 28 / 252

Waarom reizen sommige dieren zo ver? En welke routes kiezen ze? In de serie
‘Track en trace in het dierenrijk’* verscheen dit deel over de trek van dieren.
Eerst wordt ingegaan op het belang van de studie hiernaar. In hoofdstukken
van een dubbele bladzijde komen de technische hulpmiddelen die hiervoor
zijn aan bod zoals zenders, gps, geo-locator en merktekens. Daarbij worden
(praktijk)voorbeelden gegeven van de trek van verschillende dieren, zoals de
grijze wolf, panda's, ijsberen en zebra's. Tot slot wordt een blik in de toekomst
geworpen. De informatie staat in korte alinea’s met vetgedrukte kop, in
een kleurrijke lay-out met veel kleurenfoto's en illustraties op een witte
of pastelkleurige achtergrond. De uitleg gaat gepaard met aansprekende
voorbeelden. Moeilijke woorden als migratie, biometrie en zangvogels (goed
voor de woordenschat) zijn in de tekst vetgedrukt en staan achterin de
woordenlijst. Verder zijn aanwezig een register en tips voor enige boeken en
websites. Aantrekkelijk vormgegeven en leerzame uitgave die ook een blik in
de toekomst werpt. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie

2018-06-1985

Jackson, Tom • Het tellen van dieren
Het tellen van dieren / Tom Jackson ; vertaling [uit het Engels]: Cecile Bolwerk ;
eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Track en trace in het dierenrijk). - Vertaling
van: Tracking animal numbers. - Brown Bear Books Limited, ©2016. - (Animal
trackers). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1245-2

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

: J 592.9
: 17 Dieren
: € 16.00
: MN/
: 28 / 253

Hoe tellen we dieren? Soms is dit moeilijk omdat sommige dieren alleen
's nachts tevoorschijn komen en andere heel bang zijn voor mensen. In de
serie ‘Track en trace in het dierenrijk’* verscheen dit deel over het tellen
van dieren. Eerst wordt ingegaan op het belang hiervan. In hoofdstukken
van een dubbele bladzijde komen de technische hulpmiddelen die hiervoor
zijn aan bod zoals tellen met je ogen, het opnemen van geluiden en met
een val. Daarbij worden (praktijk)voorbeelden gegeven van het tellen van
verschillende dieren, zoals de berggorilla, kikkers (geluiden opnemen) en
het vangen van zoogdieren. Tot slot wordt een blik in de toekomst geworpen.
De informatie staat in korte alinea’s met vetgedrukte kop, in een kleurrijke
lay-out met veel kleurenfoto's en illustraties op een witte of pastelkleurige
achtergrond. De uitleg gaat gepaard met aansprekende voorbeelden.
Moeilijke woorden als populatie, datalogger en uitsterven (goed voor de
woordenschat) zijn in de tekst vetgedrukt en staan achterin de woordenlijst.
Verder zijn aanwezig een register en tips voor enige boeken en websites.
Aantrekkelijk vormgegeven en leerzame uitgave die ook een blik in de
toekomst werpt. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Dierenserie
2018-06-1984

Jackson, Tom • Het gedrag van dieren
Het gedrag van dieren / Tom Jackson ; vertaling [uit het Engels]: Cecile Bolwerk ;
eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Track en trace in het dierenrijk). - Vertaling
van: Tracking animal behaviour. - Brown Bear Books Limited, ©2016. - (Animal
trackers). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1244-5

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

: J 594
: 17 Dieren
: € 16.00
: MN/
: 28 / 254

Biologen onderzoeken ook het gedrag van dieren. Omdat het gedrag
afhankelijk is van de omstandigheden, is de aanwezigheid van een mens
vaak een storende factor bij het onderzoek naar ‘normaal’ diergedrag.
Technische snufjes kunnen dan een oplossing zijn. Het dier heeft dan niet
door dat de onderzoekers in de buurt zijn. In dit boek wordt uitgelegd hoe
deze technische middelen kunnen helpen bij het observeren en volgen van
dieren. Aan bod komen onder andere de sensorcamera, webcams, trackers,
infraroodcamera’s en de onderwaterrobot. Moeilijke woorden worden achter
in het boek uitgelegd. Via de heldere tekst en kleurenfoto’s en -illustraties
met bijschriften doen kinderen veel informatie op. Niet alleen over de
technische snufjes, maar ook over het gedrag van dieren uiteraard. Maakt
deel uit van de serie 'Track en trace in het dierenrijk'*. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
J.R.S. de Leest
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Serie over voedingsmiddelen
2018-05-1601

Woolf, Alex • Suiker
Suiker / Alex Woolf ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ; eindredactie: Corian
Linnemans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32 pagina's : gekleurde
illustraties ; 28 cm. - (Door de eeuwen heen). - Vertaling van: The story of sugar. Wayland, ©2016. - (The fascinating history of our everyday). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-94-634-1210-0

De belangrijkste feiten over suiker worden in ongeveer dertig bladzijden
op een rijtje gezet. Wat is suiker, hoe wordt het gemaakt, in welke vorm
is het verkrijgbaar en waarom is het goed of juist helemaal niet goed voor
ons? Ook het verband tussen de suikerplantages en slavernij komt aan de
orde. Al deze informatie wordt in een kleurrijke lay-out met veel kaders
aangeboden. Per hoofdstukje van twee bladzijden krijgt een afgebakend
onderdeel aandacht. Veel kleurenillustraties en -foto's, een onderverdeling
met duidelijke subkopjes, die vaak in een afstekende kleur zijn gedrukt,
zorgen voor een vrolijk geheel. Voorin is een inhoudsopgave opgenomen,
achterin staan een tijdlijn, een register en een verklarende woordenlijst van
woorden die in de teksten vet zijn gedrukt. Het kopje ‘meer weten‘ geeft aan
waar meer informatie over het onderwerp is te vinden. Maakt deel uit van
de serie over voedingsmiddelen 'Door de eeuwen heen'*. Op aantrekkelijke
wijze wordt kennisgemaakt met het onderwerp suiker, waar weinig boeken
over zijn verschenen. Wel oogt de bladspiegel door de grote verscheidenheid
in vormen, kleuren en lettertypes wat onrustig. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.
Conny Meijer

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie. Het is aan te
bevelen om de serie van vier delen
tegelijk aan te schaffen.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 678.2
: 03 Eten en Drinken
: € 14.00
: 26 / 249

2018-05-1603

Woolf, Alex • Zout
Zout / Alex Woolf ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ; eindredactie: Corian
Linnemans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32 pagina's : gekleurde
illustraties ; 28 cm. - (Door de eeuwen heen). - Vertaling van: The story of salt. Wayland, ©2016. - (The fascinating history of our everyday). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-94-634-1209-4

In de serie over voedingsmiddelen 'Door de eeuwen heen'* gaat dit deel
over zout. Bevat informatie over zout als scheikundige samenstelling en
het belang van zout als voedingsmiddel (niet overbodig in een tijd waarin
het gebruik van zout wordt afgeraden). De focus ligt echter op de mondiale
geschiedenis van zout. Elk van de dertien hoofdstukken bestaat uit een
inleiding en afzonderlijke paragrafen, aangevuld met informatie in kaders en
geïllustreerd met kleurenfoto’s plus onderschriften. Deze opzet nodigt uit om
te lezen. De schrijfstijl is helder; ook minder eenvoudige onderwerpen worden
aan de orde gesteld, zoals het ontstaan van zout. De auteur schreef meerdere
populairwetenschappelijke boeken voor kinderen. Achterin de stevige
uitgave vindt men een tijdlijn, een woordenlijst, een literatuurverwijzing
(nogal beperkt) en een register. Een van de weinige jeugdboeken over de
geschiedenis van zout. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Prof. dr. K.A.D. Smelik
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*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie. Het is aan te
bevelen om de serie van vier delen
tegelijk aan te schaffen.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer
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: 26 / 250

149

Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Serie over voedingsmiddelen
2018-05-1627

Woolf, Alex • Chocolade
Chocolade / Alex Woolf ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ; eindredactie:
Corian Linnemans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32 pagina's :
gekleurde illustraties ; 28 cm. - (Door de eeuwen heen). - Vertaling van: The story of
chocolate. - Wayland, ©2016. - (The fascinating history of our everyday foods). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1207-0

De belangrijkste feiten over chocolade worden in ruim dertig bladzijden op
een rijtje gezet. Wat is chocolade, waar komt het vandaan, hoe lang kennen
we het al, hoe wordt het gemaakt en waarom is het al dan niet goed voor
ons? Ook is er aandacht voor het verband tussen de cacaoplantages en
slavernij. Al deze informatie is verdeeld over dertien hoofdstukken van een
dubbele bladzijde. Kleurrijke, vrolijk ogende lay-out met informatie in kaders
en tekstblokjes met gekleurde subkopjes. De tekst is geïllustreerd met veel
kleurenfoto's en andere illustraties. Behalve een inhoudsopgave zijn een
tijdlijn, register en een verklarende woordenlijst opgenomen van in de tekst
vetgedrukte woorden. Dit zijn bv. hydraulisch, machete en zwaarlijvigheid.
Verder is er een verwijzing naar enkele boeken en websites. Maakt deel uit
van de serie over voedingsmiddelen 'Door de eeuwen heen'*. De bladspiegel
oogt door de grote verscheidenheid in vormen, kleuren en lettertypes wat
onrustig. Maar dit boek is een goede aanvulling op het aanbod, aangezien
kinderen vaak geen idee hebben waar producten vandaan komen en wat er
allemaal bij komt/kwam kijken bij de productie en handel. Vanaf ca. 10 t/m 13
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie delen
uit deze nieuwe serie. Het is aan te
bevelen om de serie van vier delen
tegelijk aan te schaffen.
SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 678.6
: 03 Eten en Drinken
: € 14.00
: 26 / 251

2018-05-1602

Woolf, Alex • Thee
Thee / Alex Woolf ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ; eindredactie: Corian
Linnemans. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32 pagina's : gekleurde
illustraties ; 28 cm. - (Door de eeuwen heen). - Vertaling van: The story of tea. Wayland, ©2016. - (The fascinating history of our everyday). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-94-634-1208-7

De boeiende geschiedenis van de thee wordt verteld in dertien hoofdstukken
van een dubbele bladzijde, van geneesmiddel tot luxeproduct en populair
drankje. In korte teksten op een enigszins onrustige pastelkleurige
achtergrond en in felgekleurde vlakken komen o.a. aan bod de verwerking
van de theeblaadjes, het gebruik van thee, wanneer melk werd toegevoegd
en het ontstaan van de verschillende theezakjes. Ook is er aandacht voor de
gevolgen van de klimaatverandering en bevolkingsgroei voor de oogst van
de thee. Kleurenfoto's, prenten en schilderijen verduidelijken het geschreven
woord. Op een wereldkaart is te zien in welke tien landen de meeste thee
wordt gedronken. Turkije staat op nummer één! Een tijdlijn (in een knalgeel
vlak) achterin geeft een kort overzicht van de geschiedenis van de thee. Ook
een woordenlijst en register zijn aanwezig. Maakt deel uit van de serie over
voedingsmiddelen 'Door de eeuwen heen'*. Een van de weinige jeugdboeken
over de geschiedenis van thee. De inhoud is interessant voor kinderen vanaf
ca. 10 t/m 13 jaar. I. de Jong-Smoor
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Series over wetenschap en techniek
2018-06-1963

Royston, Angela • Science in actie... tegen misdaad
Science in actie... tegen misdaad / Angela Royston ; vertaling [uit het Engels]: Cecile
Bolwerk ; eindredactie: Paul van den Belt. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij,
[2018]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Science in actie...). - Vertaling
van: Science vs crime. - Capstone Library Ltd., ©2016. - (Science fights back). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1257-5

In de reeks 'Science in actie'*, met aandacht voor de inzet van
wetenschappers bij diverse vraagstukken, verscheen dit deel over misdaad.
Van computers hacken tot een vechtpartij: het is de taak van de politie om
de daders op te sporen. Allerlei aspecten van opsporingsonderzoek worden
in vijf hoofdstukken behandeld. Zo komen o.a. aan de orde: onderzoek op
de plaats delict, de unieke mens (DNA), de bewijsvoering en het oppakken
van de dader(s). Tot slot is een tijdlijn/overzicht van de geschiedenis van de
misdaad opgenomen. Op duidelijke wijze wordt de ontwikkeling van de strijd
tussen de politie en de criminele wereld weergegeven. Diverse onderwerpen
passeren de revue en de uitleg ervan geschiedt in een taalgebruik dat goed
is afgestemd op de doelgroep. De vele illustraties (kleurenfoto's) voegen niet
altijd wat toe aan de inhoud, een deel had wellicht beter vervangen kunnen
worden door uitgebreidere teksten. Afgesloten wordt met een woordenlijst,
register en verwijzingen naar andere bronnen. Dit thema zal veel kinderen/
jongeren zeker aanspreken. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. R. Balvers

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie. Drie andere
delen zijn in voorbereiding.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 395.72
: 10 Mens en Maatschappij
: € 19.00
: MN/
: 33 / 238

2018-06-1962

Hunter, Nick • Science in actie... tegen klimaatverandering
Science in actie... tegen klimaatverandering / Nick Hunter ; vertaling [uit het Engels]:
Cecile Bolwerk ; eindredactie: Paul van den Belt. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij,
[2018]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Science in actie...). - Vertaling
van: Science vs climate change. - Capstone Library Ltd., ©2016. - (Science fights
back). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1255-1

Hoe kwetsbaar is onze planeet, wat is broeikaseffect en is dat allemaal echt
zo erg? En wat kunnen we zelf doen om onze planeet te beschermen? De
auteur probeert om een laagdrempelige uitleg te geven over een tamelijk
ingewikkeld onderwerp. Hierin slaagt hij niet altijd. De vraagstukken uit dit
boek zijn ook niet gemakkelijk. De vijf hoofdstukken hebben een logische
opbouw, maar er zijn veel onderverdelingen waardoor het overzicht enigszins
verdwijnt. Daarnaast zijn er nog kleine kopjes aan de tekst toegevoegd
waardoor het lastig is om de samenhang te blijven volgen. Het taalgebruik
is helder en zakelijk. In de tekst zijn moeilijke woorden als fotosynthese
en waterkering vetgedrukt, ze worden achterin nog eens uitgelegd. Een
informatief en wat zwaarmoedig boek over een moeilijk onderwerp dat vragen
moet oproepen voor de lezer. Verzorgde uitgave met veel kleurenfoto’s over
een lastig onderwerp. Vertaald uit het Engels. Deel uit de serie 'Science in
actie'*. Voor kinderen van ca. 10 t/m 13 jaar. J.H. Stegehuis
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*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie. Drie andere
delen zijn in voorbereiding.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 556
: 16 Natuur en Milieu
: € 19.00
: MN/
: 33 / 241
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Series over wetenschap en techniek
2018-09-3408

Hunter, Nick • Science in actie... voor bedreigde diersoorten
Science in actie... voor bedreigde diersoorten / Nick Hunter ; vertaling [uit het Engels]:
Cecile Bolwerk ; eindredactie: Paul van den Belt. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij,
[2018]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Science in actie...). - Vertaling
van: Science vs animal extinction. - Capstone Library Ltd., ©2016. - (Science fights
back). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1256-8

Op onze planeet zijn enorm veel verschillende soorten dieren en planten,
maar daarvan worden er duizenden in hun voortbestaan bedreigd. Wat zijn
de belangrijkste oorzaken? Wat is het belang van biodiversiteit? Kunnen we
er nog iets aan doen? Dat én meer staat in dit informatieve en zeer actuele
boek. Het bevat - naast een inleiding - vijf hoofdstukken, die qua omvang
sterk uiteenlopen. Elk hoofdstuk is ingedeeld in subthema’s, die telkens
starten met een heldere en pakkende introductie. Teksten (met subkopjes)
worden rijkelijk afgewisseld met kleurenfoto’s en omkaderde feitjes en zijn
zeer toegankelijk, ook al bevat de tekst een aantal behoorlijk lastige woorden.
Deze staan duidelijk uitgelegd, o.a. achter in de verklarende woordenlijst.
Verder bevat de uitgave een overzicht/tijdbalk met de geschiedenis van de
dieren, meer-weten-tips voor boeken en websites en een register. Maakt deel
uit van de serie ‘Science in actie’* . Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. S. Mulders

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie. Drie andere
delen zijn in voorbereiding.
SISO
PIM
Winkelprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: J 590.2
: 17 Dieren
: € 19.00
: MN/
: 33 / 243

2018-05-1604

Owen, Ruth • Jagen op Asteroi͏̈den
Jagen op Asteroi͏̈den / Ruth Owen ; vertaling [uit het Engels]: Hubertine van den
Biggelaar ; eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij,
[2018]. - 32 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Uitdagend werk in de techniek).
- Vertaling van: Asterold hunters: designing and creating tomorrow's world . - Ruby
Tuesday Books Ltd., ©2017. - (Get to work with science and technology). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1235-3

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

: J 551.2
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 16.00
: MN/
: 25 / 230

In deze compacte uitgave wordt een introductie gegeven op asteroïden en
de mensen, die er op jagen. Zij identificeren ze en raken er in veel gevallen
door gefascineerd. De informatie is verdeeld over 16 korte hoofdstukjes van
twee bladzijden elk. De teksten bevatten veel feiten en zijn geïllustreerd
met vooral kleurenfoto's en -illustraties. Een hoofdstuk gaat over NEO's
of aardscheerders (voorwerpen, die in de buurt van de aarde komen) en
over wat de Spaceguard is. In een levendige verhalende stijl doet de auteur
verslag van het werk van ruimtewetenschappers, voorzien van veel foto's
van achter de schermen. Achterin zijn een verklarende woordenlijst en een
register opgenomen. Daar staan ook tips voor als je zelf een carrière als
asteroïdenjager ambieert. Een eenvoudige proef laat zien hoe een krater
ontstaat. Deze verzorgde uitgave maakt deel uit van de serie 'Uitdagend
werken in de techniek'*, waarbij veel voorbeelden uit de praktijk worden
gegeven. Gericht op lezers die nog meer willen weten. Vanaf ca. 10 t/m 12
jaar. Thile de Visser
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Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 4
9-12 jaar Series over wetenschap en techniek
2018-05-1633

Owen, Ruth • Uitvinders
Uitvinders / Ruth Owen ; vertaling [uit het Engels]: Hubertine van den Biggelaar ;
eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Uitdagend werk in de techniek). - Vertaling
van: Inventors: designing and creating tomorrow's world. - Ruby Tuesday Books Ltd.,
©2017. - (Get to work with science and techology). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1238-4

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

: J 640.5
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 16.00
: MN/
: 25 / 236

In de reeks 'Uitdagend werk in de techniek'* verscheen deze uitgave over
uitvinders in onze huidige tijd. Aan de hand van verschillende aansprekende
voorbeelden, waaronder de plastic soep waarin de vervuiling van de oceaan
centraal staat en het bouwen van kunstmatige koraalriffen, leren kinderen
hoe een uitvinder te werk gaat. Op duidelijke wijze wordt de procedure
uitgelegd, van probleem naar idee en het prototype. Daarna is er aandacht
voor nog vier ontdekkingen zoals de vliegende auto en een waterdrager die
bv. in Afrika goed gebruikt kan worden. In verhouding is er wellicht wat weinig
tekst ten opzichte van de illustraties, veelal kleurenfoto's. Deze hebben
ook niet altijd een meerwaarde. In het laatste hoofdstuk worden suggesties
gedaan om zelf aan de slag te gaan. In een lijst worden de weinige moeilijke
woorden uitgelegd. Een beknopt register vergemakkelijkt het opzoeken en tot
slot worden er andere bronnen (twee boeken en twee websites) genoemd om
verder na te lezen. Bevat een vraag- en antwoordenlijstje over de opleiding
en beroep van uitvinder. Verder een overzicht van de eisen waaraan een
uitvinder moet voldoen. Over dit onderwerp zijn niet veel boeken verschenen.
Inspirerend voor jonge uitvinders van ca. 10 t/m 12 jaar. R. Balvers

2018-05-1605

Owen, Ruth • Astronaut
Astronaut / Ruth Owen ; vertaling [uit het Engels]: Hubertine van den Biggelaar ;
eindredactie: Monica Terpstra. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Uitdagend werk in de techniek). - Vertaling
van: Astronaut: life as a scientist and engineer in space. - Ruby Tuesday Books Ltd.,
©2017. - (Get to work with science and techology). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1237-7

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

: J 659.85
: 13 Wetenschap en Techniek
: € 16.00
: MN/
: 25 / 237

In de reeks 'Uitdagend werk in de techniek'* verscheen deze uitgave over
astronauten. Verteld wordt hoe het leven en werken aan boord van een
ruimtestation eruitziet en hoe astronauten zich daarop voorbereiden. In
dertien hoofdstukken van twee bladzijden elk is aandacht voor o.a. de vrije
val, eten en drinken, vrije tijd, experimenten met mensen, een wandeling in
de ruimte en de terugreis. Overzichtelijke en kleurrijke lay-out met veel, ook
paginagrote, kleurenfoto's met vaak een of meerdere korte bijschriften cq
aanduidingen. Bij of in de foto's staat een informatieve tekst in begrijpelijke
taal. Moeilijke woorden als ISS, orbitmodule en weerstand zijn achter in de
woordenlijst opgenomen. In een kader staat vaak extra informatie. In het
laatste hoofdstuk worden suggesties gedaan om o.a. zelf ruimteondezoek
te doen. Je leest ook aan welke eisen een astronaut moet voldoen. Bevat
verder een register en verwijzingen naar enige boeken en websites (met
filmpjes). Veel kinderen zijn geïnteresseerd in dit onderwerp. Ook geschikt
voor beroepsorëntatie, al zal maar een handje vol mensen daadwerkelijk
astronaut worden. Je kunt er allicht over (dag)dromen! Vanaf ca. 10 t/m 12
jaar. Redactie
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Vakliteratuur
2017-11-1172

Jong, Machteld de • Help, onze school is gekleurd!
Help, onze school is gekleurd! / Machteld de Jong en Huub Nelis. - Amsterdam : Nijgh &
Van Ditmar, [2018]. - 432 pagina's ; 22 cm. - Ondertitel op omslag: De toekomst begint
in het onderwijs. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-388-0377-7

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 454.7
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 24.99
: 25 / 68

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 473
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 20.00
: 25 / 69

Een van de grootste maatschappelijke problemen van het onderwijs
en de samenleving komt uitgebreid en sterk onderbouwd aan de orde:
hoe gaan we om met diversiteit op scholen? De diversiteit op basis van
etniciteit staat centraal. Interviews, eigen observaties, praktijkervaringen en
literatuuronderzoek werpen licht op vrijwel alle aspecten van de positie van
jongeren met een migratieachtergrond. De school speelt een zeer markante
rol als ‘plek waar alle verschillen samenkomen’. Opbouw: ´Deel 1: Wat is er
eigenlijk aan de hand?’ (analyse, beleid, verklaringen, positie ouders e.d.),
‘Deel 2: Hoe moeten we hiermee omgaan?’ (18 problemen uit de praktijk)
en ‘Deel 3: Achtergronden’ (verschillende culturen, cijfers en feiten). Sterk is
deel 2 met steeds een schets van een probleem en de kernvragen ‘Wat zien
we?’ en ‘Hoe mee om te gaan?’. Wel veel herhalingen en dubbelingen. De
indruk ontstaat dat de auteurs door enthousiasme en expertise net te veel
willen. Onderwerpen als Nederlands als tweede taal, taalbeleid, versterking
van de eerste taal, de rol van de sectie Nederlands, NT2-docent en eerste
opvang binnen en buiten de school blijven onderbelicht. Samenvattend: zet
de problemen goed op rij en met veel kennis van zaken geschreven. Goed
bruikbaar in het onderwijs en opleiding. Jos Derksen

2018-14-1302

Dijk, Simone van • Meester in de klas
Meester in de klas : persoonlijk leiderschap voor leraren / Simone van Dijk ;
tekstadvies en redactie: Nienke van Oeveren. - [Utrecht] : BigBusiness"Publishers,
[2018]. - 224 pagina's : illustraties ; 23 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-917576-0-0

Theoretisch-praktische handreiking voor (beginnende/ basisbekwame)
leerkrachten basisonderwijs, die met nog meer meesterschap leiding
willen geven aan hedendaagse onderwijsprocessen. Is rijk voorzien van
theoretische onderbouwing, maar ook van praktische voorbeelden, waarbij
tal van overdenklijstjes of ‘to do lists’ de gebruiker mogelijkheden bieden
om doelbewust te reflecteren op eigen professioneel handelen. Een
hoofdstuk dat in constructieve zin opvalt, is hoofdstuk 5: ‘De noodzaak van
feedback’. Hier wordt interactief leren (leerkracht – leerlingen) op uitermate
verhelderende wijze uitgewerkt op taakniveau, procesniveau en op het niveau
van zelfregulatie (zelfmanagement/zelforganisatie). Er is aandacht voor
school en thuis, samenwerking met ouders, gelijkwaardige verhoudingen,
maar ongelijkwaardige verantwoordelijkheden – terwijl iedereen toch voor
dezelfde opdracht ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen en jongeren
staat. Met informatie over de auteur, bruikbare bijlages en online bijdragen.
Complete uitgave van de hand van een in de onderwijspraktijk door de wol
geverfde professional. Mart Seerden
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Vakliteratuur
2018-21-4341

Heruitgave

Walta, Jos • Open boek

V/J-AANBIEDING. Voor o.a. vakcollecties
jeugdliteratuur. Geactualiseerde druk.
Vervanging aangeraden.

Open boek : handboek leesbevordering door Jos Walta / redaktie: Drs. Bert Herben,
Amsterdam. - Vijfde druk. - Eindhoven : Kinderboekwinkel De Boekenberg, 2018. - 203
pagina's : illustraties ; 25 cm. - 1e druk: ©2011. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-817363-0-5

Handboek waarin (een visie op) leesbevordering centraal staat. Het is een
verdieping van de cursus 'Open Boek, opleiding leescoördinator' die Jos
Walta in 1997 ontwikkelde. Aandacht wordt besteed aan o.a. leesonderwijs,
kinderboeken en jeugdliteratuur, de schoolbibliotheek en de leescoördinator.
In deze herziene druk zijn o.a. nieuwe titels opgenomen en een hoofdstuk
toegevoegd over verhalen voor wereldoriëntatie en kunsteducatie. Walta
introduceert het 'pizzamodel', benoemt drie dimensies van lezen (de
recreatieve, de explorerende en de reflectieve) en in aansluiting daarop drie
categorieën kinderboeken. De meeste ruimte is, heel praktisch, gereserveerd
voor uitgebreide beschrijvingen van werkvormen leesbevordering. In deze
druk zijn nieuwe werkvormen toegevoegd. Theorie (zeer compact) en praktijk
komen zo mooi samen. Prettig vormgegeven boek in tweekolomsdruk waarin
de liefde voor het kinderboek van de pagina’s spat: door de inhoud, maar
ook door de grote kinderboekenillustraties in kleur en de gedichten bij elk
hoofdstuk. Het lukt de auteur goed om zijn eigen inspiratie op anderen over
te brengen. Met nieuw voorwoord van de auteur, de directeur van Stichting
Lezen. Geen register. Voor o.a. leerkrachten bo, lees- en taalcoördinatoren,
pabo en bibliothecarissen. Redactie

SISO
PIM
Winkelprijs
Volgnummer

: J 474.2
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: € 27.50
: 24 / 246

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 474.9
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 29.85
: 24 / 97

2018-17-2888

Kuipers, Jan • KEI in hoogbegaafdheid
KEI in hoogbegaafdheid : hét praktijkboek voor de leerkracht / Jan Kuipers ; redactie:
Anita Middel. - [Drachten] : Eduforce, educatieve uitgeverij, [2018]. - 116 pagina's :
illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-921319-1-1

Na in een eerdere publicatie uitgegaan te zijn van een top-downbenadering,
gaat de auteur dit keer vooral uit van de ervaring van de leerkracht zelf. ‘KEI’
in de titel staat daarom voor Kennis, Ervaring en Inzet. Bestaat uit drie delen:
Algemeen (met centraal de kaders van Passend Onderwijs), Visie (centraal het
bepalen van een schoolvisie) en Uitwerking (de vertaling van de schoolvisie
naar de daarbij horende aanpak door de leerkracht, met onder andere
signalering, diagnose en communicatie met ouders). Ieder hoofdstuk begint
met beleid, gevolgd door de uitwerking in de praktijk. De prettig lezende,
inspirerende teksten bevatten in aparte kaders praktijkvoorbeelden, waarbij
het opvalt dat in alle voorbeelden louter Nederlandse namen van zowel
leerkrachten als leerlingen voorkomen. Doelgroep vormen de leerkrachten
basisschool die in het kader van (het wettelijk verplichte) Passend Onderwijs
een duidelijke zorglijn op willen zetten voor hoogbegaafde leerlingen.
Verzorgde uitgave die wat inhoud betreft aansluit bij wat eerder verscheen
over dit onderwerp. Mac Steenaart
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Vakliteratuur
2018-05-1634

Heruitgave

Paus, Harry • Portaal

De toegangscode blijft zichtbaar in de
NBD Biblion-uitvoering. Geactualiseerde
druk.

Portaal : praktische taaldidactiek voor het basisonderwijs / Harry Paus (redactie),
Adri van den Brand (redactie), Sylvia Bacchini, Rikky Dekkers, Dory Hofstede,
Caspar Markesteijn, Hans Meijer, Theo Pullens ; met medewerking van Goedele
Vandommele. - Vijfde, herziene druk. - Bussum : Uitgeverij Coutinho, 2018. - 520
pagina's : illustraties ; 24 cm. - 1e druk: 2002. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-469-0576-0

Uitgebreide en geactualiseerde vijfde druk van dit standaardwerk over
taaldidactiek in het primair onderwijs, een specialistische en tegelijk
praktische vraagbaak. Dit boek biedt een gedegen, gestructureerde, helder
opgezette, vlot leesbare en inspirerende inhoudelijke presentatie van de
rijke schatkist van de didactiek van de Nederlandse taal in het primair
onderwijs. In dertien royale hoofdstukken, met handige onderverdeling,
wordt de student en de geïnteresseerde professional door aspecten geleid
als: taal, taalonderwijs, taalverwerving, mondelinge taalvaardigheid,
woordenschatonderwijs, geletterdheid: lezen, geletterdheid: schrijven,
geletterdheid: spellen, woordenschat, taal in samenhang, taalbeschouwing,
jeugdliteratuur, Nederlands als tweede taal en taalbeleid. Ieder hoofdstuk
wordt gestoffeerd met praktijkvoorbeelden, geschematiseerde overzichten,
praktijktips en zwart-witfoto's. De inhoud wordt verder verwerkt binnen een
aantal opdrachten die met behulp van een speciale boekcode via het internet
te benaderen zijn (www.coutinho.nl/portaal5). Bedoeld voor pabostudenten is
dit complete handboek een aanrader voor ieder binnen het basisonderwijs en
onderwijsbegeleiding. De auteurs zijn allen ter zake kundig. Met register en
uitgebreide literatuurverwijzing. Mart Seerden

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 475.2
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: II
: € 42.50
: 34 / 91

2018-03-0604

Heruitgave

Norden, Suzanne van • Iedereen kan leren schrijven

De toegangscode blijft zichtbaar in de
NBD Biblion-uitvoering. Geactualiseerde
druk.

Iedereen kan leren schrijven : schrijfplezier en schrijfvaardigheid in het
basisonderwijs / Suzanne van Norden. - Tweede, herziene druk. - Bussum :
Uitgeverij Coutinho, 2018. - 247 pagina's : illustraties ; 27 cm. - 1e druk: 2014. - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-469-0610-1

Handleiding die kan helpen om schrijfvaardigheid en plezier in schrijven op
de basisschool te bevorderen. Een globale leerlijn voor de groepen 1 tot en
met 8 welke beantwoordt aan de tussendoelen en referentieniveaus, waarbij
kinderen actief betrokken (kunnen) worden via de werkwijze van taalvorming.
Het geheel is ingedeeld in drie delen waarin theorie, didactiek en praktijk
beschreven worden. Met name het onderdeel 'didactiek' is erg uitgebreid
neergezet. De informatieve tekst wordt veelvuldig afgewisseld met foto's en
voorbeelden van geschreven kinderteksten, met praktijkvoorbeelden of met
theoriekader. Het boek bevat een uitgebreide inhoudsopgave en een register.
Op de website www.coutinho.nl is extra ondersteunend materiaal te vinden,
waaronder lesvoorbereidingsformulieren, voorbeelden en vragenschema's.
Een toegangscode tot die website is opgenomen. Een interessante uitgave
voor (pabo)studenten en leraren in het basisonderwijs. S. Mulders
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2018-12-0329

Bruggink, Marian • Give it a go!
Give it a go! : vroeg vreemdetalenonderwijs in groep 1-3: niets vreemds aan! /
Marian Bruggink, Noor van der Windt, Heleen Strating. - Eerste druk. - Nijmegen :
Expertisecentrum Nederlands, 2018. - 48 pagina's : illustraties ; 21 × 21 cm. Omslagtitel. - Omslag vermeldt: po. - Met literatuur opgave.
ISBN 978-90-77529-48-5

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 475.3
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: IV
: € 12.50
: 24 / 98

SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Winkelprijs
Volgnummer

: 476.4
: 05 Opvoeding en Onderwijs
: III
: € 29.95
: 31 / 106

Het Expertisecentrum Nederlands (EN) zoomt in deze uitgave in op
meertaligheid en vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto). De makers willen
met dit boek (vierkant formaat) onderwijsprofessionals uit de groepen 1 t/
m 3 inspireren rondom dit thema en laten zien wat er allemaal mogelijk en
haalbaar is. De teksten zijn makkelijk leesbaar en bieden naast theoretische
achtergronden ook erg veel praktische voorbeelden, tips en ideeën die
veelal direct toepasbaar zijn in de dagelijkse onderwijspraktijk. De tekst –
hier en daar neergezet in een speels kader met blauwe accenten – wordt
ondersteund door heldere kleurenfoto’s van betrokken kindersnoeten. Met
inhoudsopgave, inleiding, bronvermelding en tips voor meer info. Het EN
toont met deze informatieve publicatie op realistische wijze de kansen en
mogelijkheden van vvto. De rijke, eigentijdse uitgave past qua vorm en
inhoud perfect bij de 21e eeuw en is erg geschikt voor de geïnteresseerde
die al bezig is met vvto of nog over de streep getrokken moet worden.
S. Mulders

2017-49-4325

Sinnige, Anja • Historisch bewustzijn op de basisschool
Historisch bewustzijn op de basisschool : geschiedenis voor groep 1 tot en met 8 / Anja
Sinnige. - Assen : Koninklijke van Gorcum, 2018. - VIII, 200 pagina's : illustraties ; 24
cm. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-232-5151-4

Met zorg uitgevoerd handboek voor geschiedenis in de groepen 1 t/m
8 van de basisschool, opgebouwd uit drie delen: historisch bewustzijn
(o.a. tijdsbesef en empathisch vermogen), didactische keuzes (o.a.
ondersteunende werkvormen) en historische keuzes (o.a. tijdsduur,
ontwikkelingsprocessen). Om de onderwerpen aan te laten sluiten bij
leerkracht en leerlingen staat het maken van keuzes om historisch bewustzijn
bij kinderen te vergroten, steeds centraal. Door veel praktijkvoorbeelden
te geven, sluit het aan bij de actuele ontwikkelingen op basisscholen.
De doelgroep, studenten pabo en leerkrachten basisschool, wordt actief
betrokken bij de leerstof door o.a. hersenkrakers waarin een denk-/
werkopdracht wordt gegeven rond een thema. Het taalgebruik is niet moeilijk.
Geschreven door een auteur met passie voor het vak. Het prijzige boek bevat
een duidelijke inhoudsopgave en interessante bijlages, waarin o.a. onze
feestdagen in historisch perspectief worden gezet. Ook wordt een lijst met op
geschiedenis gerichte prentenboeken gegeven. Mac Steenaart
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2018-20-3784

Bibbers • Bibbers
Bibbers : je hoeft niet bang te zijn. - [Harderwijk] : Highway Music, [2017]. - 1 cd
(ongeveer .. min.) ; 12 cm. - (Oké4kids). - Bevat onder meer: 1. Werk in uitvoering ; 2.
Monsters in je hoofd ; 3. Iedereen hoort erbij ; 4. Toch een beetje bang ; 5. Wees niet
bang.
ISBN 978-90-5811-202-6

Veertien kinderliedjes van onder andere Elly & Rikkert, Marcel & Lydia
Zimmer, Elise Mannah, Reinier Sonneveld, Ron Schröder & Marianne Busser,
Wim Bevelander en Herman Boon. Vier van de liedjes gaan over het thema
van de Christelijke Kinderboekenmaand* 2017, ‘Bibbers: Je hoeft niet bang te
zijn, want God is bij je’. Zeven liedjes gaan over God, Bijbelse principes en het
dagelijks geloof en drie over afval, alleen zijn en beroepen. De liedjes zijn in
verschillende stijlen en worden gezongen door solisten of een kinderkoor. Een
muziekboek en backingtrack-cd (voor gebruik in basis- en zondagscholen) zijn
los verkrijgbaar, evenals een werkboek voor de basisscholen. Goed materiaal
voor kinderen met een christelijke achtergrond, vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*Laatst aangeboden: Weet je?,
2015-33-4094.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: AJ 788.8
: 24 Muziek
:A
: € 10.67
: 23 / 274

2018-17-2858

Maes, Lennaert • BOER!
BOER! : 6 beestige kinderliedjes / door Lennaert Maes & Andries Boone. - [Wemmel] :
de Rand, [2018]. - 1 cd (ongeveer 17 min.) ; 12 cm + 1 tekst (28 ongenummerde
pagina's). - Credits vermelden: tekst: Wolf Vanpaemel en Lennaert Maes, muziek:
Lennaert Maes, productie, arrangementen en opnames: Andries Boone. - Bevat: 1.
Zero-waste! ; 2. Dierendisco ; 3. Luizen ; 4. De spruit-o-fiel ; 5. De ene boer (is de
andere niet) ; 6. Ieder dier.

*2016-15-3512.
SISO
PIM
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: AJ Nederlands 837.1
: 12 Communicatie
:A
: € 9.26
: 23 / 276

Zes ‘beestige kinderliedjes’ waarin een aantal landbouw- en de daarbij
horende milieuaspecten muzikaal belicht worden. In liedje 1 ligt de focus op
zero-waste – afvalscheiding en wat kun je hier zelf aan bijdragen. In liedje 2
komen verschillende boerderijdieren en hun kenmerken voorbij; overdag én
in de nacht als de dierendisco begint. Liedje 3 richt zich op de luizen en het
bestrijden ervan, vroeger en nu. In liedje 4 maak je kennis met de spruit-ofiel (met gratis windjes…), in liedje 5 is ‘de ene boer de andere niet’ en liedje
6 daagt je uit om de juiste dieren bij het juiste geluid te ‘zingen’ (zoals ook
in ‘de Reisrus’* van dezelfde makers). De cd is onderdeel van de muzikale
theatervoorstelling BOER!, op de website is een bijbehorend educatief pakket
te downloaden. Samen is het een mooi pakket waarin beleving, actualiteit,
maatschappelijke thema’s en woordenschat hand in hand gaan – elke
leerkracht of begeleider van jonge kinderen kan er meteen mee aan de slag.
Beestige liedjes voor een feestelijke benadering van een complex thema.
Aanrader! Vanaf ca. 5 jaar. Hannelore Rubie
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2018-23-5206

Schaap, Annet • Lampje
Lampje / Annet Schaap ; voorgelezen door Annet Schaap$aut$$nrt$. - Amsterdam :
Querido Kinderboeken, [2018]. - 2 mp3-cd's (circa 360 minuten) ; 12 cm. - Weergave
van het boek.
ISBN 978-90-451-2209-0

Integrale weergave (op mp3-cd) van het gelijknamige boek.* 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.
Mede naar gegevens van Toin Duijx

*2016-46-3684.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sk
:B
: € 14.67
: Release: 4-6-'18; Mp3-cd
: 26 / 301

2018-16-2221

Vooraanbieding

Schaapman, Karina • De haven & de picknick

Releasedatum onder voorbehoud.
Kinderboekenweek 2018. *Deel 3:
2016-46-3780. **2017-45-0953.
***2016-46-3305.

De haven & de picknick / Karina Schaapman ; voorgelezen door Dieuwertje Blok.
- Amsterdam : Uitgeverij Rubinstein bv, [2018]. - 1 cd (ruim 30 min.) ; 12 cm. (Het Muizenhuis). - Integrale weergave van 2 boeken onder de titel: De haven. Amsterdam : Rubinstein, 2018 en: De picknick. - Amsterdam : Rubinstein, 2017.
ISBN 978-90-476-2585-8

Vierde luisterboek* met verhalen uit twee Muizenhuis-boeken van Karina
Schaapman, voorgelezen door Dieuwertje Blok. De muisjes Sam en Julia
wonen in Het Muizenhuis. Julia woont er alleen met haar moeder en Sam met
heel veel familieleden. De verlegen Sam en de durfal Julia vullen elkaar goed
aan en samen beleven ze allerlei avonturen. In 'De haven'** gaan de muisjes
op bezoek bij opa Zeeman. Op de scheepswerf horen Sam en Julia over de
pieremegoggelrace. Daar willen ze aan meedoen! Ze gaan meteen een bootje
bouwen. In 'De picknick'*** willen Sam en Julia gaan picknicken met de kleine
drieling. Maar hoe krijgen ze hun kar met lekkere spullen naar beneden?
Gelukkig zijn er altijd buren in het Muizenhuis die willen helpen. De korte
verhaaltjes zijn sfeervol, maar soms braaf of clichématig. De poppenhuisfoto's
die in de boeken een belangrijke rol spelen moet de luisteraar er zelf bij
denken, maar de verhaaltjes zijn verrijkt met veel muziek (van Floor Minnaert)
en met allerlei geluidseffecten waardoor het luisterboek op een hoorspel lijkt.
Vanaf ca. 4 jaar. Redactie
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2018-16-2222

Vooraanbieding

Schotveld, Janneke • Superjuffie in de soep

*2013-47-2799. De film komt in
de herfstvakantie van 2018 in de
bioscopen.

Superjuffie in de soep / Janneke Schotveld ; voorgelezen door Dieuwertje Blok ; met
illustraties van Annet Schaap. - Amsterdam : Uitgeverij Rubinstein, [2017]. - 3 compact
discs (2,5 uur). - Weergave van het boek.
ISBN 978-90-476-2428-8

Weergave van het gelijknamige boek*, voorgelezen door Dieuwertje Blok.
Je hebt nodig: krijtjes en dieren in nood, en je krijgt: Superjuffie. Ook in dit
zelfstandig te beluisteren vierde deel moet juf Josje geregeld gebruikmaken
van haar vliegkunst. Ditmaal zorgt het vele plastic afval in de zeeën en
oceanen voor problemen, kortweg de plastic soep genoemd. Daarnaast is
de directeur van de school op zijn hoede, omdat juf Josje vaak tijdens de
lessen een onweerstaanbare lokroep van de dieren krijgt. Na een zoveelste
reddingsactie wordt zij ontslagen. Midden in een sollicitatiegesprek vragen
zeedieren haar om hulp. De juf vliegt uit, maar daarmee zet ze haar carrière
op het spel. Avontuurlijk en fantasievol verhaal gemengd met actuele
milieuproblematiek die op speelse manier in het verhaal is geïntegreerd. De
eerdere delen werden positief ontvangen door lezers en recensenten, hetgeen
resulteerde in nominaties en bekroningen en een verfilming. Vanaf ca. 7 jaar.
Mede naar gegevens van Ton Jansen

Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: sc
:A
: € 12.86
: Release: 15-6-'18
: 21 / 248

2018-23-5224

Westendorp, Fiep • Het grote Pim en Pom luisterboek
Het grote Pim en Pom luisterboek / Fiep Westendorp ; voorgelezen door Georgina
Verbaan. - Amsterdam : Querido Kinderboeken, [2018]. - 1 cd (circa 75 minuten) ; 12
cm. - Bewerkingen van de animatieserie De avonturen van Pim & Pom, gebaseerd op
de karakters van Mies Bouhuys en de illustraties van Fiep Westendorp. - Weergave van
Het grote Pim en Pom voorleesboek.
ISBN 978-90-451-2219-9

*2017-38-3284. **2017-26-3564
(2017/49).
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Volgnummer

: vh
:A
: € 12.56
: 26 / 302

Actrice Georgina Verbaan leest zestien verhaaltjes voor over de
poezenvriendjes Pim en Pom. Deze verhaaltjes zijn bewerkingen van
afleveringen uit de animatieserie ‘De avonturen van Pim en Pom’* (2009)
en werden gepubliceerd in ‘Het grote Pim en Pom voorleesboek’** (2017).
De verhaaltjes zijn gebaseerd op de tekeningen van Fiep Westendorp en
de karakters die Mies Bouhuys in 1958 bedacht. De belevenissen van de
nieuwsgierige en ondeugende poezen zijn humoristisch en knus: de vriendjes
zijn een beetje ziek, krijgen een hele strenge oppas, spelen met buurhond
Kees, gaan kamperen, verjagen een muis, maken een schilderij en nog meer.
Verbaan leest levendig en duidelijk voor. Zij verzorgde ook de stemmen
van de poezen in de animatieserie. De bekende zwart-witillustraties van
Fiep Westendorp moet de luisteraar er zelf bij bedenken. Vanaf ca. 3 jaar.
Redactie
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2018-25-1726

Vooraanbieding

Buurman • Buurman & Buurman hebben een nieuw huis

Kijkwijzer: alle leeftijden. *Laatst
aangeboden: Buurman en buurman:
dikke vrienden, 2018-13-1257
(2018/18). **2016-14-2832.

Buurman & Buurman hebben een nieuw huis / regie Marek Beneš. - [Hilversum] : Just
Entertainment, [2018]. - 1 dvd-video (57 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. Stemacteurs: Kees Prins, Siem van Leeuwen. - Nederlands gesproken. - Videoversie
van de televisieserie: Tsjechie͏ : Patman Film sro.

De Tsjechische poppenanimatieserie* 'Buurman en buurman' liep
oorspronkelijk van 1976 tot 2015 en werd in 2018 weer voortgezet door
Marek Beneš, de zoon van bedenker Lubomír Beneš. De filmpjes zijn gemaakt
in de tijdrovende 'stop motion' techniek. Onder de titel ‘Buurman & buurman
hebben een nieuw huis’ werden zeven nieuwe afleveringen in 2018 in de
bioscoop vertoond. Net als in de eerste bioscoopfilm ‘Buurman & buurman:
al 40 jaar beste vrienden’** (2016) is er geen doorlopend verhaal. De twee
mannen staan elkaar bij allerlei klussen in en om het huis met raad en
daad ter zijde en weten er op een zeer inventieve manier een prettige
puinhoop van te maken: de bouw van een bijenkorf loopt uit op een ramp,
een elektrische grasmaaier op zonne-energie blijkt toch niet zo’n goed idee
en ook het verjagen van een mol uit de tuin zorgt voor grote problemen. Toch
houden de vrienden altijd de moed erin. De serie wordt uitgezonden in Villa
Achterwerk van de VPRO en is populair bij jong en oud. In de oorspronkelijke
serie wordt niet gesproken, maar de VPRO gaf de Nederlandse versie de
stemmen van Kees Prins en Simon van Leeuwen. Pauline Kleijer (Volkskrant
25-4-’18): ‘(…) geliefde Tsjechische poppenanimatieserie (…) met zorg
gemaakt (…) monter ingesproken (…)’. Vanaf ca. 5 jaar. Redactie

Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 12.23
: Release: 21-8-'18
: 30 / 351

2018-26-2335

Casper • Casper en Emma
Casper en Emma : speelfilmbox / regisor Arne Lindtner Næss. - [Hilversum] : Just4kids,
[2018]. - 2 dvd-video's (3 × ongeveer 70 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. Acteurs onder anderen: Elias Sovold-Simonsen, Nora Amundsen, Thorbjørn Harr, Hilde
Louise Asbjørnsen. - Nederlands nagesynchroniseerd. - Gebaseerd op boeken van Tor
Åge Bringsværd. - Bevat: Beste vriendjes ; Op wintersport ; Op safari. - Noorwegen :
Cinenord Kidstory, 2013, 2013, 2015.

Verzamelbox met drie Noorse kinderfilms van Arne Lindtner Naess over
de vriendjes Casper en Emma. In 'Beste vriendjes'* zijn Casper en Emma
(bijna) 5 jaar en gaan voor het eerst naar school, waar ze meteen vriendjes
worden en hun knuffels – Welpje en Mevrouw Konijn – ook. Emma wil voor
haar verjaardag graag een hond, maar haar moeder vindt haar nog te klein.
Dan raakt het knuffelkonijn van Emma zoek. Deze film werd als serie**
uitgezonden door KRO Kindertijd. In 'Op wintersport'*** is Casper bang dat
zijn ouders gaan scheiden: ze maken steeds ruzie en hun vakantie naar
Spanje gaat niet door. Gelukkig mag hij mee met Emma en haar familie op
skivakantie. Wanneer een ander jongetje veel indruk maakt op Emma omdat
hij heel goed kan skiën, moet Casper iets verzinnen om haar terug te winnen.
In ‘Op safari’**** gaat de moeder van Emma op bezoek bij haar vriendin die
in een dierenkliniek in Afrika werkt. Emma mag mee, samen met Casper en
natuurlijk gaan opa en hun trouwe knuffels ook mee. Ze vinden een babyleeuwtje dat zijn moeder kwijt is. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie
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Kijkwijzer: alle leeftijden.
*2014-35-1086. **2014-38-3125.
***2015-02-1601. ****2016-35-3876.
Film 1 en 2 ook in box: 2015-37-5605.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 24.19
: Release: 1-8-'18
: 29 / 336
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2018-18-2986

Casper • Casper en Emma
Casper en Emma : TV-serie. - [Amsterdam] : Just4kids, [2018]. - 1 dvd-video (10
× ongeveer 13 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - [3]: Maken nieuwe
vrienden. - Acteurs onder anderen: Nora Amundsen, Elias Søvold-Simonsen, Hilde
Louise Asbjørnsen. - Nederlands nagesynchroniseerd. - Titel op omslag: Casper en
Emma maken nieuwe vrienden. - Gebaseerd op een boek van Tor Åge Bringsværd. Oorspronkelijke titel: Karsten og Petra. - Videoversie van de televisieserie: Noorwegen :
Cinenord Kidstory.

Kijkwijzer: alle leeftijden. *Serie 2, deel
1: 2017-44-5923 (2017/50). **In mei in
de bioscoop.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AK
: € 16.28
: Release: 19-6-'18
: 23 / 301

Tweede deel* van het tweede seizoen van een Noorse televisieserie,
gebaseerd op de jeugdboekenreeks van het schrijversduo Tor Åge Bringsværd
en Anne G. Holt (niet in het Nederlands vertaald). Casper en Emma zijn
5 jaar en beste vriendjes. Ze hebben allebei een knuffel – Welpje en
Mevrouw Konijn – die kunnen praten en overal mee naar toe gaan. Samen
beleven ze alledaagse avonturen: ze gaan met opa op reis, ze gaan naar
de boerderij en met hun klas een dagje naar het bos. Over Casper en
Emma zijn ook zes bioscoopfilms gemaakt, de laatste is 'Casper en Emma
maken theater' (2018)**. Uitgezonden door KRO Kindertijd. Vanaf ca. 4 jaar.
Redactie

2018-28-3773

Ernest • Ernest & Celestine
Ernest & Celestine / réalisation Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier. [Amsterdam] : Cinéart, [2018]. - 1 dvd-video (76 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ;
12 cm. - (De collectie). - Nederlandstalige stemacteurs onder anderen: Ivan Pecnik,
Lizemijn Libgott, Karin Jacobs, Jos Dom. - Frans, Nederlands of Luxemburgs gesproken.
- Gebaseerd op een prentenboek van Gabrielle Vincent. - Videoversie van de
animatiefilm: Frankrijk : Les Armateurs, 2012. - Oorspronkelijke dvd-uitgave: 2013. Bevat eveneens: Making of ; Interview met de regisseurs.

Kijkwijzer: 6 jaar, geweld, angst. Eerder
aangeboden in 2013.
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 10.39
Volgnummer
: 31 / 351

Franse animatiefilm van de regisseurs Stéphane Aubier en Vincent Patar
(Paniek in het dorp). Muis Celestine en beer Ernest wonen in gescheiden
werelden, boven en onder de grond en zijn allebei buitenbeentjes. Als ze
elkaar per toeval ontmoeten, wil Ernest de muis opeten. Zij belooft hem
echter voor eten te zorgen en zo raken ze bevriend, een vriendschap die
eigenlijk niet kan en waarin ze als bannelingen moeten vluchten voor en
opboksen tegen de rest van de wereld. De karakters zijn gebaseerd op de
beroemde prentenboeken van Gabrielle Vincent, in Nederland oorspronkelijk
uitgebracht onder de titel 'Brammert & Tissie'. Het verhaal is een soort
prequel waarin de twee elkaar leren kennen. Monica Meijer (cinemagazine.nl):
'(...) hartverwarmend en met vaart en humor verteld. Op een paar ietwat
angstige momenten na is ‘Ernest & Celestine’ zeker geschikt voor de
allerjongste kijkers. (...) met groot respect en veel liefde voor Vincents
nalatenschap gemaakt. (...) een genot voor het oog, en zeker niet alleen
voor kinderen.' VPRO Cinema (vpro.nl): '(...) Getekend in zachte kleuren en
lijnen, in een stijl die op een tot leven gewekt prentenboek lijkt (...)'. Winnaar
van de juryprijs en de publieksprijs op Cinekid, winnaar van een César en
genomineerd voor een Oscar. Vanaf ca. 7 jaar. Redactie
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2018-20-3866

Fergie • Fergie
Fergie : de kleine grijze tractor en de dansende geit / regie Peder Hamdahl Næss. [Heemstede] : In The Air, [2018]. - 1 dvd-video (78 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ;
12 cm. - Acteurs onder andere: Elias Søvold-Simonsen, Jeppe Beck, Laursen Stein.
- Nederlands gesproken. - Oorspronkelijke titel: Gråtass. - Videoversie van de film:
Noorwegen : Cinenord Kidstory, 2018.

Kijkwijzer: alle leeftijden.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:A
: € 11.17
: Release: 28-6-'18
: 24 / 308

Noorse kinderfilm over Fergie, de kleine levende tractor. Het stadsjongetje
Gavin brengt voor het eerst de zomer door bij zijn opa op het platteland.
Iedereen kijkt vol spanning uit naar de jaarmarkt, vooral opa, want hij hoopt
een prijs te winnen met zijn reuzengrote komkommer. Wanneer het geitje
van Gavin de komkommer opeet, is opa erg boos. Gavin en zijn oudere
buurmeisje Inge bedenken een plan: ze willen de geit kunstjes leren om
tijdens de jaarmarkt de talentenjacht te winnen. Met hulp van Fergie moeten
Gavin, Inge en opa het opnemen tegen de sluwe buurvrouw Hilde. ‘Fergie’ is
de bijnaam van de tractor Ferguson TE20, een uitvinding uit 1946 van de Ier
Harry Ferguson. In Noorwegen is Fergie (Gråtass) een populaire kinderfiguur,
waarover meerdere films zijn gemaakt. Een film met een nostalgische sfeer
en slapstickavonturen. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

2018-27-3425

Kidnappers • Kidnappers
Kidnappers / regi Frederik Meldal Nørgaard. - [Heemstede] : In The Air, [2018]. - 1 dvdvideo (81 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder anderen: Brian
Lykke. - Nederlands gesproken. - Gebaseerd op het gelijknamige boek van Bjarne
Reuter. - Oorspronkelijke titel: Kidnapning. - Videoversie van de film: Denemarken :
Regner Grasten Film, 2017.

Kijkwijzer: 9 jaar, angst, grof taalgebruik.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 11.17
: Release: 9-8-'18
: 30 / 355

Deense familiefilm van Frederik Meldal Nørgaard. De moeder van Anders,
Oskar, Winni en hun kleine broertje Bertram is in het ziekenhuis opgenomen
en hun vader verdient te weinig om de huur van hun flat te betalen. Wanneer
het gezin uit huis wordt gezet, mogen ze intrekken bij oom Georg, die er
een rommelige levensstijl op nahoudt. Oom Georg bedenkt een manier om
aan geld te komen: hij wil het zoontje van een rijke bankier ontvoeren voor
losgeld. De kinderen helpen hem, maar het plan loopt anders dan gedacht
want het eenzame rijke jongetje vindt het reuze gezellig bij Bertram en zijn
familie en bovendien heeft zijn onbetrouwbare butler zijn eigen plan. Vanaf
ca. 9 jaar. Redactie
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2018-20-3863

Kleine • De kleine Robbe
De kleine Robbe / een film van Nicolas Bary. - [Utrecht] : Dutch Filmworks, [2018]. 1 dvd-video (83 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder anderen:
Sacha Pinault, Lila Poulet, Mahé Laridan. - Vlaams gesproken, Nederlands ondertiteld.
- Naar de stripverhalen van Tome & Janry. - Oorspronkelijke titel: Le petit Spirou. Videoversie van de film: Frankrijk : Les Films du Cap, 2017.

Frans-Belgische jeugdfilm van Nicolas Bary (Au bonheur des ogres),
gebaseerd op de stripverhalen van Tome & Janry. Deze auteurs maakten de
stripreeks 'Robbedoes en Kwabbernoot' en daarna een stripreeks (1990-2015)
over kleine Robbe, de jongere versie van hotelbediende Robbedoes.
Schooljongen Robbe heeft het naar zijn zin: hij haalt kattenkwaad uit met
zijn vriendjes, is verliefd op klasgenootje Suzette en op zijn aantrekkelijke
rekenlerares Juffrouw Cijfer. Dan vertelt zijn moeder hem dat hij volgend
jaar naar de School voor Piccolo’s zal gaan om net als zijn hele familie
hotelbediende te worden. Hij krijgt alvast een rood uniform en rood petje
aangemeten. Robbe weet niet zo zeker of hij wel hotelbediende wil worden
en is bang dat hij zijn vrienden zal missen. Hij wil avonturier worden, samen
met Suzette en zijn vrienden helpen hem om zijn droom waar te maken.
Hilarische, soms kluchtige avonturen. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden, grof
taalgebruik.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: av
:B
: € 9.39
: Release: 6-7-'18
: 29 / 337

2018-22-4971

Regels • De regels van Floor
De regels van Floor / regie Maurice Trouwborst. - [Hilversum] : Just Entertainment,
[2018]. - 1 dvd-video (16 × 10 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs
onder anderen: Bobbie Mulder, Ferdi Stofmeel, Elisa Beuger, Ole Kroes. - Nederlands
gesproken. - Gebaseerd op de boeken van Marjon Hoffman. - Videoversie van de
televisieserie voor de VPRO: Nederland : NL Film, 2018.

Serie van Maurice Trouwborst (Zenith) naar de boeken van Marjon Hoffman,
die ook meeschreef aan het scenario. De 10-jarige Floor (Bobbie Mulder) is
een eigenwijs meisje dat vindt dat kinderen, net als volwassenen, hun eigen
regels mogen maken. Ze heeft er zelf een aantal bedacht die antwoord geven
op belangrijke vragen waar een meisje van haar leeftijd mee zit. Als haar
irritante oudere broer Jan besloten heeft gothic te worden bedenkt ze de
regel ‘Je mag best ineens gothic worden.. maar dan moet je niet piepen als je
ouders dat ook zijn.’ Als ze meemoet naar haar moeders vriendin Ellie moet
ze de foeilelijk jas aan die ze van haar cadeau kreeg. Ze bedenkt de regel:
‘Als iemand je een lelijk cadeau geeft, dan hoef je dat NOOIT aan te doen’.
Elisa Beuger is Floor’s moeder Irma, Ferdi Stofmeel haar vader Jan. Zestien
afleveringen van 10 min. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie
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Kijkwijzer: 9 jaar, geweld, angst.
Uitgezonden door de VPRO op NPO
Zapp.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

:B
: € 17.88
: Release: 17-7-'18
: 26 / 328
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Rita • Rita & Krokodil
Rita & Krokodil / regie Sírí Melchíor. - [Amsterdam] : Twin Video, [2018]. - 1 dvd-video
(40 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Nederlands gesproken. - Stemacteurs
onder anderen: Lux Parser. - Gebaseerd op de prentenboeken van Sírí Melchíor. Videoversie van de film: Denemarken : Dansk Tegnefilm APS, 2015.

Acht afleveringen van een tekenfilmserie die de Deense filmmaakster Sírí
Melchior maakte op basis van haar eigen prentenboekenserie*. De vierjarige
Rita is een nieuwsgierig en temperamentvol meisje. Op een ochtend vindt
ze Krokodil in haar badkuip. Krokodil is altijd hongerig en erg lief. Hij blijft bij
Rita wonen en samen beleven ze avonturen: ze gaan kastanjes zoeken in het
bos, gaan kamperen, vissen, sleeën en naar de dierentuin. Patricia Smagge
(cinemagazine.nl): ‘(…) Melchior weet zeer treffend de belevingswereld van
kleine kinderen te treffen (…) Eenvoudig maar doeltreffend getekend, lieflijk
en charmant, maar ook kleurrijk, grappig en muzikaal. (…)’ Vanaf ca. 3 jaar.
Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden.
*2005-36-0201.
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: AP
: € 11.17
: Release: 28-6-'18
: 24 / 310

2018-26-2334

Rupsje • Rupsje Nooitgenoeg en andere verhalen van Eric
Carle
Rupsje Nooitgenoeg en andere verhalen van Eric Carle / verteld door Carice van
Houten ; regie Andrew Goff. - [Amsterdam] : Just4kids, [2018]. - 1 dvd-video (35 min.) :
kleur, geluid ; 12 cm. - Nederlands gesproken. - Ook bekend onder de titel: The world
of Eric Carle. - Productie: Illuminated Film Company ; Scholastic Productions, ©1993.
- Oorspronkelijke dvd-uitgave: 2010. - Bevat: Rupsje Nooitgenoeg ; Papa, pak je de
maan voor me? ; De krekel die niet tsjirpen kon ; De kakelbonte kameleon ; Ik zie
kleurige klanken.

Kijkwijzer: alle leeftijden. Eerder
aangeboden in 2010. Vanaf september
2018 is Rupsje Nooitgenoeg in het
theater te zien, met drie andere
verhalen van Carle.
Genre
Niveau/leeftijd
Bibliotheekprijs
Bijzonderheden
Volgnummer

: di
: AP
: € 12.43
: Release: 21-8-'18
: 30 / 357

De inmiddels klassieke kinderboeken over 'Rupsje Nooitgenoeg', evenals 'De
krekel, die niet tsjirpen kon', 'De kakelbonte kameleon' (ik wou dat ik… om
tenslotte blij te zijn met wat hij heeft), het wat minder bekende poëtische
verhaal over het meisje, dat haar vader overhaalt de maan voor haar te halen
('Pappa, pak je de maan voor mij?') en tenslotte het prachtige muzikale 'Ik zie
kleurige klanken', waarin een violist tijdens het spelen kleuren en beeldende
figuren tevoorschijn tovert. Deze vijf verhalen worden op rustige en duidelijke
toon voorgelezen door Carice van Houten, ondersteund door de tot leven
gekomen speciale knipsels en collagetechnieken, waarmee de auteur al zijn
boeken illustreert. Dit alles, in combinatie met melodieuze, bijna klassieke
orkestrale achtergrondmuziek, maken deze dvd van een niet te versmaden
schoonheid. Elk verhaal duurt circa 7 minuten en is geschikt voor kinderen
vanaf 3 jaar, maar ook volwassenen zullen genieten van deze kunstzinnige
uitgave. Vanaf ca. 3 jaar. Greetje Hoff
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