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2018-12-5939

Beekhuis, Tirza • Niks aan de hand
Niks aan de hand / Tirza Beekhuis & Corien Oranje. - Utrecht : Uitgeverij Callenbach,
2018. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm
ISBN 978-90-266-2270-0
Opa is jarig en en stuurt een uitnodiging naar Finn, Evi en papa. Ze gaan
meteen op weg, maar krijgen onderweg pech met de auto. Papa besluit
dat ze ook kunnen lopen. De weg gaat dwars door het bos en ziet er nogal
duister uit. Maar volgens papa is er niets aan de hand. Tijdens de wandeling
wijst papa Evi op alle mooie bloemen, vogels en paddenstoelen, maar Finn
ziet, hoort en ruikt heel andere dingen. Uiteindelijk komen ze veilig bij
opa, die verbaasd is dat ze door het gevaarlijke bos zijn gekomen. Maar
volgens papa was er helemaal niets aan de hand! De tekeningen hebben
onderhand een ander verhaal verteld: terwijl papa vrolijk door het bos loopt
met Evi, heeft Finn achter hen allerlei gevaren overwonnen. Zo heeft hij een
wolf gevangen en vastgebonden, een bende rovers uitgeschakeld en een
grote beer verjaagd. Sfeervol prentenboek met paginagrote illustraties in
vrolijke, intense kleuren. Het bos zit vol kleurrijke dieren en bloemen, maar
in de schaduwen verschuilen zich de gevaarlijke dieren en rovers. Zowel de
tekst als de tekeningen prikkelen de fantasie; ze spelen in op zintuiglijke
waarneming en nodigen uit tot ontdekken. Fraai geïllustreerde schutbladen
met planten, bladeren, bloemen en paddenstoelen op een witte ondergrond.
Vanaf ca. 4 jaar. Mede naar gegevens van Marianne Schoonen

Genre : av
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 37 / 187

2018-10-4087

Busser, Marianne • De kikkertjes gaan op pad
De kikkertjes gaan op pad / Marianne Busser en Ron Schröder ; met illustraties van
Sam Loman. - Houten : Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 28 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Omslag vermeldt: Veilig in het verkeer.
ISBN 978-90-00-36032-1
Zes kikkertjes mogen alleen naar school. De eerste loopt direct tegen een
paal, met een bult als gevolg. Nummer twee struikelt zichzelf een bloedneus.
Het gaat allemaal niet volgens plan, maar ze leren er wél wat van. Gelukkig
komen de kikkertjes uiteindelijk veilig op school aan. Busser en Schröder
schreven samen al ruim 350 boeken. Ook dit keer loopt de tekst lekker, het
rijm (aabb) klopt en het verhaal met vrij korte regels leest prettig voor. De
illustraties van Sam Loman, een jong illustratietalent, zijn kleurrijk tegen
een witte achtergrond. Ze gebruikt veel groen- en roodtinten, wat perfect
samengaat met het verkeersthema van het verhaal. De grote kleurvlakken
en vrolijke printjes maken van de illustraties een vrolijk geheel. Dit leerzame
verhaal op rijm over verkeersveiligheid is grappig, en niet betuttelend. Het
is goed dat ook ongelukken door onoplettendheid van anderen (die op hun
mobiele telefoon kijken, bijvoorbeeld) worden behandeld. Zeer geschikt voor
themalessen, om kleuters te leren over (de gevaren van) het verkeer. Vanaf
ca. 4 jaar. Saskia Kalter

Genre : sc
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/J2/MN/EX/
Volgnummer : 42 / 177
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2018-26-2815

Cummins, Lucy Ruth • Over een hongerige leeuw ... en allerlei
andere dieren
Over een hongerige leeuw ... en allerlei andere dieren / geschreven en gei͏̈llustreerd
door Lucy Ruth Cummins ; vertaald uit het Engels door Ineke Ris. - Antwerpen ;
Rotterdam : C. de Vries-Brouwers, [2018]. - 34 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: Hungry lion. - London : Simon and Schuster,
©2018.
ISBN 978-90-5341-660-0
Er waren eens een hongerige leeuw, een pinguïn, een schildpad, een muisje,
en allerlei andere dieren. Maar wacht eens! Nu zijn er plots een hongerige
leeuw, een schildpad en heel wat minder andere dieren... O, jee, wat is
er gebeurd? Die leeuw ziet er niet heel vriendelijk uit... Verrassing: alle
andere dieren hebben een heerlijke verjaardagstaart voor de leeuw gehaald.
Eind goed, al goed. Of toch niet? Een verhaal met meerdere onverwachte
wendingen, die de lezer steeds weer op het verkeerde been zetten. Het
verhaal speelt met verwachtingen, en blijft tot de laatste bladzijde verrassen.
De met grove streken ingekleurde illustraties hebben een vriendelijke,
kinderlijke uitstraling. De prenten zijn kleurrijk, vaak tegen een knallend
oranje achtergrond. De tekst heeft een fijn ritme, en de vele opsommingen
van dieren dragen bij aan de spanningsopbouw. Belangrijke woorden zijn vet
of cursief gedrukt. Voor peuters is de hongerige leeuw wellicht nog iets te
spannend. Slim verhaal, dat speelt met verwachtingen van lezers, en steeds
weer een verrassende wending neemt. Het thema (niet alles is wat het lijkt)
leent zich goed voor een gesprek. Vanaf ca. 4 jaar. Saskia Kalter

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.90
Volgnummer : 42 / 179

2017-45-0485

Davies, Benji • De Grotteling
De Grotteling / Benji Davies ; vertaald [uit het Engels] door Edward van de Vendel.
- Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2018]. - 32 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 31 cm. - Vertaling van: The Grotlyn. - London : HarperCollins
Children's Books, 2017.
ISBN 978-90-245-8037-8
‘De Grotteling sluipt door de gang. Je ziet hem niet, het duurt niet lang.’. Als
Ruby op een avond naar bed gaat, heeft ze de melodie van de orgeldraaier
nog in haar hoofd. Ze is bang voor de komst van de Grotteling, maar
wat is een Grotteling eigenlijk? En wat komt die doen…? Geslaagd nieuw
prentenboek met een tekst op rijm van de bekroonde maker van ‘De kleine
walvis’ (Prentenboek van het Jaar 2017), ‘Het eiland van opa’ en ‘Het
kartonnen kasteel’. De prachtige, retro-ogende illustraties in verschillende
formaten stralen veel sfeer uit en dragen door het gebruik van de donkere,
gedempte kleuren bij aan het mysterie van de Grotteling die ’s nachts
rondstruint en dingen steelt. De ontknoping is lief, maar wel wat onverwacht
– pas op het eind blijkt dat de Grotteling helemaal aan het begin van het
verhaal een keer in beeld is geweest, maar dusdanig onopvallend dat de
doelgroep waarschijnlijk niet zomaar raadt wie het is. Tegelijkertijd is dit
niet storend: als (voor)lezer blader je meteen terug om te kijken hoe het zit,
en begin je al glimlachend opnieuw. Ook in het Engels aangeboden: 'The
Grotlyn'*. Vanaf ca. 4 jaar. Mede naar gegevens van Marlous van Mourik

*2017-45-0729 (2018/05).
Genre : gr
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 35 / 206



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 5
4-6 jaar Prentenboeken

©2018 NBD Biblion 3

2018-16-2268

Dros, Imme • Van twee ridders
Van twee ridders / Imme Dros & Harry Geelen. - Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij,
2018. - 51 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 37 cm. - Tekst Imme Dros,
illustraties Harrie Geelen.
ISBN 978-90-214-1433-1
Elke avond vertelt papa aan de tweeling Luuk en Lars een nieuw avontuur
over twee dappere ridders te paard, die elkaar altijd helpen in nood. Als Luuk
met een voetbal een barst in het raam schopt, mag hij voor straf hij niet
mee als de rest van de familie een stranduitstapje maakt. Zijn tante komt op
hem passen. Lars en zijn ouders krijgen onderweg een ernstig ongeluk, en
belanden in het ziekenhuis. Luuk denkt aan de riddercode, en gaat stiekem
bij zijn bewusteloze broer op bezoek, om hem in zijn vaders plaats een
nieuw ridderavontuur te vertellen. Zou dat helpen? Opvallend groot formaat
prentenboek, waarin het verdriet en de eenzaamheid van Luuk in korte
zinnen en met kleine observaties invoelbaar worden gemaakt. De sfeervolle
waterverfillustraties van Harrie Geelen zijn krachtig en verlevendigen het
verhaal. Ze versterken de in de tekst beschreven emoties en brengen
Luuks angst en zorgen als grimmige, dolende draken tot leven. Door de
vervloeiende waterverf zijn de illustraties vaak wat schimmig en wazig, en
lijken soms onscherp, waardoor je goed moet kijken voor je ziet wat er is
afgebeeld. Vanaf ca. 5 jaar. Marije van der Schaaf

Genre : sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 16.99
Bijzonderheden : J1/J2/MN/EX/
Volgnummer : 39 / 207

2018-12-5647

Fan, Terry • Oceaan en hemel
Oceaan en hemel / The Fan Brothers ; vertaald [uit het Engels] door Rindert Kromhout.
- Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 42 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 24 × 29 cm. - The Fan Brothers zijn Eric en Terry Fan. - Oorspronkelijke
Engelstalige uitgave: New York : Simon & Schuster Books for Young Readers, ©2018.
ISBN 978-90-258-7526-8
Finn mist zijn opa, die hem verhalen vertelde over de plek waar de oceaan
de hemel raakt. Op de dag dat opa negentig zou zijn geworden, bouwt Finn
een boot. Hij valt in slaap en schrikt dan plots wakker, dobberend op zee.
Dat is het begin van een bijzondere reis, vol fantastische wezens. Samen
gaan ze op zoek naar de magische plek uit opa’s verhalen. De prachtige,
filmachtige illustraties hebben een dromerige sfeer: vol vliegende schepen,
draken en luchtballonnen tot zwevende kwallen, reusachtige schelpen en de
beeldvullende walvis. De schrijvende en illustrerende broers gebruiken veel
vergrijsde blauw-, grijs- en geeltinten, die bijdragen aan de geheimzinnige
sfeer. Het boek heeft woorden en beelden die je raken, al vanaf de eerste
pagina: ‘Finn woonde bij de zee en de zee woonde bij hem’. Een verhaal dat
op meerdere niveaus kan worden gelezen, en elke laag is even betekenisvol.
Mooi vertaald door Rindert Kromhout. Eerder verschenen van The Fan
Brothers ‘De tuinman van de nacht’ (Vlag en Wimpel Penseeljury 2017) en ‘De
reis van Vos’*. Prachtig vormgegeven prentenboek voor iets oudere lezers,
over universele thema’s van familie, verdriet en gemis, met een troostende
boodschap. Oblong formaat. Vanaf ca. 5 jaar. Saskia Kalter

*2016-25-3357 (2017/04) en
2017-25-2722 (2017/50).
Genre : av
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 41 / 210
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2018-11-5203

Gaudesaboos, Pieter • Mijn huis staat in de dierentuin
Mijn huis staat in de dierentuin / Pieter Gaudesaboos ; met tekst van Sylvia Vanden
Heede. - Tielt : Lannoo, [2018]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
33 cm + poster. - Bijlage ontbreekt.
ISBN 978-94-01-45317-2
Lotta is een te benijden kind. Ze woont namelijk in een huis midden in de
dierentuin. De giraf haalt haar op en brengt haar naar de beren. Daarna
gaat ze op bezoek bij de krokodil, speelt met de apen, krijgt schilderles van
pinguïns, roetsjt van een olifantenslurf en krijgt een ijsje van de ijsbeer. Moe
maar voldaan leest Lotta een verhaal voor en gaan de dieren slapen. Groot
formaat prentenboek met een bedtijdverhaal. Als Lotta aan het eind vredig in
slaap valt tussen de zebra’s, wordt ook aan het voorgelezen kind gevraagd
het warme bed in te gaan. Alhoewel… er volgt nog een zoekopdracht om
zes kleine diertjes op elke plaat te vinden. De tekst op rijm, in coupletten
van twee of vier regels (afwisselend aa, abcb of aabb), staat meestal links,
gedrukt in een witte letter op wissselend gekleurde ondergrond. Door het
grote, langwerpige formaat komen de tekeningen goed uit de verf. De digitaal
vervaardigde illustraties, in de bekende stijl van de Vlaamse illustrator, zijn
kleurrijk en hebben voldoende expressiviteit om te boeien. Verder bevatten
de tekeningen veel details, zodat de kleintjes niet snel uitgekeken raken. Op
de schutbladen een bonte stoet dieren. Aansprekend onderwerp dat op een
leuke manier is uitgewerkt. Met poster*. Vanaf ca. 4 jaar. Ton Jansen

*wordt niet meegeleverd.
Genre : di
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 15.98
Volgnummer : 42 / 191

2018-12-5529

Godon, Ingrid • De vier seizoenen
De vier seizoenen / Ingrid Godon & Bette Westera. - Tielt : Lannoo, [2018]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Nellie & Cezar)
ISBN 978-94-01-45305-9
Prentvertelling waarin de vier seizoenen aan bod komen, te beginnen met de
winter. Elk seizoen krijgt drie dubbelpagina’s, waarbij de tekeningen in krijt
en verf steeds over twee pagina's lopen, terwijl de teksten op één pagina zijn
te lezen. Die teksten staan in een grotendeels eenvoudig aa-bb rijmschema.
Nellie en Cezar rijden sleetje in de winter en maken ook een sneeuwpop,
in de lente worden bloempjes geplukt, de tent opgezet en gepicknickt. De
zomer is goed voor een boottochtje en een piratenschatgraverij en als laatste
zorgt de herfst voor storm en regen, vallende blaadjes én gezelligheid binnen.
Uitgave in een nieuwe serie boeken over het tweetal dat kleuters allerlei
basisbegrippen bijbrengt. De aantrekkelijke nieuwe illustraties hebben een
zachtere lijnvoering en kleurgebruik dan voorheen. Opvallend is dat het
tekstregels bij de zomer aanzienlijk korter en puntiger zijn dan bij de andere
jaargetijden. Alle verhaaltjes tonen een veilige wereld waarin de vriendjes
telkens blij worden verrast door de seizoenen. Over Nellie en Cezar verscheen
ook 'De plons van Fons'*. Vanaf ca. 4 jaar. Silvester van der Pol

*zie a.i.'s deze week.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 41 / 213
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2017-45-1135

Gravett, Emily • Een niet zo hippe hoed
Een niet zo hippe hoed / Emily Gravett. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: Old hat. -
London : Two Hats, ©2017. - Vertaald uit het Engels.
ISBN 978-90-448-3189-4
De muts die zijn oma voor hem breidde toen Harbet nog klein was past hij
nog steeds. Hij is fijn, knus en warm, maar de andere dieren lachen hem uit.
Ze vinden het een Oude Muts. Zij dragen moderne hoofddeksels, volgens
de laatste trend. Om erbij te horen gaat Harbet op zoek naar een andere
hoed, maar dan hebben de anderen alweer een nieuwer model. Harbet doet
zijn best om bij te blijven: hij koopt de ene na de andere bijzondere hoed,
maar steeds zijn de anderen hem voor en roepen ze hard 'Oude Hoed!' als
ze hem met een nieuw hoofddeksel zien. Als Harbet genoeg heeft van het
hoedengedoe, besluit hij iets te doen wat de anderen nog nooit gedaan
hebben: hij zet géén hoed op! Dan blijkt dat Harbet zelf ook trendsetter kan
zijn. Kleurrijk prentenboek van prijswinnend illustrator/auteur Emily Gravett
waarin onderwerpen als jezelf zijn en je eigen keuzes maken op subtiele en
humoristische wijze worden behandeld. Voor zowel de voorlezer als zijn/haar
gehoor een heerlijk boek met vrolijke getekende illustraties en veel leuke
details. Allerlei hoedjes op de schutbaden maken het af. Vanaf ca. 4 jaar.
Winnie Elfferich

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 36 / 224

2018-11-4978

Herzog, Annette • Morgen ga ik echt, zei Moemf
Morgen ga ik echt, zei Moemf : voorleesverhalen / Annette Herzog ; met illustraties
van Ingrid & Dieter Schubert ; vertaald [uit het Duits] door Linda Bertens. - Eerste
druk. - Rotterdam : Lemniscaat, 2018. - 64 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm.
- Vertaling van: Morgen geht's los : Vorlesegeschichten. - Frankfurt am Main : Moritz
Verlag, ©2017.
ISBN 978-90-477-1081-3
Moemf mist zijn vriendin Sneeuwuil, die naar het noorden is vertrokken. Hoe
kan hij haar laten weten dat hij aan haar denkt? De andere dieren in het bos
geven hem advies. Uiteindelijk bedenkt hij dat hij naar haar toe moet reizen.
Hij zal heus vertrekken, morgen misschien… In zeven voorleesverhalen
die elkaar chronologisch opvolgen, maar toch ook zelfstandig te lezen zijn,
wordt het fantasiewezen Moemf neergezet als een kinderlijk, aandoenlijk
personage. Gaandeweg krijgt hij meer oog voor de wensen van de andere
dieren. Ook leert hij dat er altijd ruimte is voor nieuwe vriendschappen.
De sobere schrijfstijl en ingetogen humor maken de tekst prettig om
voor te lezen. Terugkerende uitspraken en gedachten geven de verhalen
een prettige voorspelbaarheid. De warme, sfeervolle illustraties van een
bekend illustratorduo plaatsen de bundel in lijn met vergelijkbare uitgaven
van dezelfde uitgeverij. Een met zorg uitgegeven voorleesbundel over
vriendschap, inlevingsvermogen en verlangen. Eerder verscheen 'Moemf
heeft een vriend'. Uit het Duits vertaald. Vanaf ca. 3 t/m 6 jaar. Eefje Buenen

*2017-24-1491 (2018/06).
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 35 / 222



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 5
4-6 jaar Prentenboeken

©2018 NBD Biblion 6

2018-10-4112

Hollander, Vivian den • Jij ook van mij!
Jij ook van mij! / Vivian den Hollander ; met illustraties van Dagmar Stam. - [Houten] :
Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 23 cm. - (Lisa & Jimmy)
ISBN 978-90-00-36068-0
Samen met haar opa, oma en broertje gaat kleuter Lisa een paar dagen naar
een huisje in het bos. Er is ook een mooie speeltuin en een grote manege.
Daar mag Lisa op een pony rijden. Maar dan ontdekt ze dat haar knuffel
Wolletje weg is. Lisa kan er niet van slapen. De volgende dag ziet ze in de
speeltuin een aardig jongetje staan, met haar knuffel in zijn handen. Nu heeft
Lisa Wolletje terug, én ze heeft een nieuw vriendje gemaakt! Die middag
komt Sami spelen. Jimmy komt ook langs. Maar gelukkig kan je heel goed
meerdere vriendjes hebben. Net als in eerdere delen over Lisa en Jimmy sluit
het onderwerp (vriendschap), aan bij het thema van de Kinderboekenweek.
Een voorleesboek met een in korte hoofdstukken opgedeeld, aandoenlijk
verhaal over herkebare gebeurtenissen (op vakantie, naar het bos, knuffel
kwijt). De illustraties hebben de knusse stijl van Stam, waar veel ouders van
nu mee zijn opgegroeid. Terloops wordt genoemd dat Sami met zijn familie
is gevlucht voor de oorlog; Sami's moeder draagt een hoofddoek en Jimmy
heeft donker kroeshaar. Ideaal boek om met kleuters mee aan de slag te
gaan tijdens de Kinderboekenweek, maar ook daarbuiten. Vanaf ca. 4 jaar.
Saskia Kalter

Thema Kinderboekenweek 2018.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 5.00
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 38 / 228

2018-15-1725

Hood, Morag • Emma Bos, eenhoornexpert
Emma Bos, eenhoornexpert / Morag Hood & Ella Okstad ; vertaald [uit het Engels] door
Mascha de Vries. - Eerste druk. - Amsterdam : Rubinstein, 2018. - 26 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: Sophie Johnson: unicorn
expert. - Simon & Schuster UK Ltd, ©2018. - Tekst Morag Hood ; illustraties Ella
Okstad.
ISBN 978-90-476-2551-3
De kleine Emma noemt zichzelf een echte eenhoornexpert. Ze gaat helemaal
op in die fantasie. Knuffels, speelgoed, huisdieren, en zelfs haar kleine
broertje verandert ze in een eenhoorn door ze een kartonnen hoorn,
tandenborstel of wortel op te zetten. Omdat zij de expert is, geeft ze haar
knuffels, huisdieren en broertje les in alles wat ze behoren te weten over
eenhoorns. Hiermee is ze zo druk, dat ze niet in de gaten lijkt te hebben dat
een echte eenhoorn haar huis binnenwandelt en stilletjes meeluistert. Aan
het eind stelt Emma, dat ze wel heel hard nodig is als eenhoornexpert, omdat
er nog mensen zijn, die niet weten hoe een eenhoorn eruit ziet. Ondertussen
loopt de eenhoorn de deur weer uit, zonder dat Emma deze gezien heeft.
Groot vierkant prentenboek met kleurrijke illustraties over veelal dubbele
pagina’s. De eigenzinnige tekeningen zijn gemaakt in gemengde techniek
(o.a. pen, stempel, aquarel). De korte voorleestekst staat in duidelijke
zwarte letters binnen de illustraties. Mooi uitgevoerd, komisch verhaal
over de magische fantasiewereld van jonge kinderen. Vanaf ca. 4 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 36 / 230
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2018-30-5190 Heruitgave

Lieshout, Elle van • O, o, Octopus!
O, o, Octopus! / Elle van Lieshout & Erik van Os, Mies van Hout. - Vierde druk. -
Rotterdam : Lemniscaat, 2018. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
25 × 30 cm. - Tekst: Elle van Lieshout en Erik van Os ; illustraties: Mies van Hout. - 1e
druk: 2009.
ISBN 978-90-477-0183-5
Als Octopus van z'n dagelijkse 'zwommetje' terugkomt, steekt er een enorme
staart uit zijn huisje. Hij vraagt al zijn zeevrienden om hulp, maar ieder geeft
een ander advies. Alleen de zee vraagt: 'wat zou jij doen?' Uiteindelijk volgt
Octopus z'n eigen instinct en klopt vriendelijk op de staart. Waanzinnig
leuk en prachtig oblong prentenboek met een happy end, waarin kleuters
kennismaken met allerlei soorten zeedieren: kwal, rifbaars, koraalduivel,
etc. Elk dier reageert zoals bij zijn naam hoort: de vuurvis zegt vuurspuwen,
de zeeslak slijmen. Vrij veel tekst, maar het taalgebruik is vlot en levendig.
Je hoort de dieren het zeggen als je voorleest: 'schreeuwde de..., piepte
de...'. Op de gedetailleerde, kleurrijke, illustraties (onder andere in vetkrijt)
over dubbele pagina's is ongelooflijk veel te zien, de gezichtsuitdrukkingen
van de dieren zijn alleszeggend. Een van de mooiste prentenboeken van de
laatste jaren voor kleuters. Geselecteerd voor de Prentenboek Top Tien van de
Nationale Voorleesdagen 2011. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Genre : di
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 36 / 234

2018-19-3355

Lindgren, Astrid • Tomte en de vos
Tomte en de vos / Astrid Lindgren, Eva Eriksson ; vertaling [uit het Zweeds]: Ceciel
Verheij. - Zeist : Christofoor uitgeverij, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ;
27 cm. - Vertaling van: Räven och Tomten. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 2017. -
Oorspronkelijke Zweedse uitgave: Stockholm : Rabén & Sjögren, ©1960. - Tekst Astrid
Lindgren, illustraties Eva Eriksson. - Gebaseerd op een gedicht van Karl-Erik Forsslund.
- 1e druk Nederlandse uitgave: Rotterdam : Christofoor, 1982.
ISBN 978-90-6038-852-5
Herziene herdruk van een klassiek prentenboek dat oorspronkelijk uit 1960
dateert en in Nederland voor het eerst in 1982 in vertaling is verschenen.
Er is gekozen voor een ander formaat, een aangepaste vertaling en de
vertrouwde illustraties van Harald Wiberg maakten plaats voor nieuwe
beelden van Eva Eriksson. Het verhaal is bekend: huiskabouter Tomte waakt
over het wel en wee van de boerderij. Als een vos de kippen belaagt, weet
hij die van zijn plan af te brengen door hem zijn eigen bordje pap te geven.
De nieuwe vertaling wijkt op details af van de eerste vertaling (hoeve is
nu bijvoorbeeld boerderij; waken is vervangen door een oogje in het zeil
houden). De tekst is ritmisch en laat zich soepel voorlezen. De illustraties van
de veel bekroonde illustratrice (o.a. in 2001 met de Astrid Lindgren Prijs) zijn
uitgevoerd in warme kleuren en met oog voor traditie. De sfeer is winters, in
huis staat een versierde kerstboom en ook buiten, onder meer in de boom op
het erf, brandt kerstverlichting. Een sfeervol verhaal dat nog niets in kracht
heeft ingeboet en door deze fraaie herdruk weer betekenisvol zal zijn voor
een nieuwe generatie. Staand formaat in plaats van de oblong uitvoering van
de vorige edities. Vanaf ca. 4 jaar. W. van der Pennen-Schleicher

Heruitgave van klassiek prentenboek
met nieuwe vertaling en nieuwe
illustraties. Zie a.i.'s deze week voor nog
een heruitgave over kabouter Tomte.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 42 / 204
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2017-25-2228

Martins, Isabel Minhós • Als tijd voorbijgaat
Als tijd voorbijgaat / Isabel Minhós Martins, Madalena Matoso ; vertaling [uit het
Portugees] Jannemieke van Ittersum en Wilma Seijbel. - Elburg : Karmijn Uitgeverij,
[2018]. - 43 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - Vertaling van:
Com o tempo. - Planeta Tangerina, 2014. - Tekst Isabel Minhós Martins, illustraties
Madalena Matoso.
ISBN 978-94-921682-0-7
De tijd zelf kun je niet zien, maar wel ervaren door te kijken naar hoe alles om
je heen verandert. Dit prentenboek bevat allerlei voor kinderen herkenbare
voorbeelden uit het dagelijks leven. Soms met grappige tegenstellingen:
jijzelf wordt steeds groter, maar een potlood wordt steeds kleiner. Dan
weer met verrassende parallellen: gummetjes gummen zichzelf weg en
vloerkleedjes verliezen hun kleur. De combinatie van tekst en beeld prikkelt
tot nadenken over de werking van de tijd. Alles is in wording of in verval. Alles
verandert. De observaties in het boek nodigen uit tot eigen observaties en
uitwisseling van persoonlijke waarnemingen en gedachten. Zijn er ook dingen
die nooit veranderen? Volgens het prentenboek wel: 'Maar ook al gaat de
tijd voorbij, echte vrienden zijn voor altijd!'. Op elke pagina een gestileerde
tekening in grafische retrostijl, in hoofdzakelijk primaire kleuren. Bij elke
tekening een enkele tekstregel in ruime, schreefloze letter. Vanaf ca. 4 jaar.
Ingeborg Hendriks

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 40 / 244

2018-10-4090

McKee, David • Elmers wandeling
Elmers wandeling / David McKee ; uit het Engels vertaald door Rindert Kromhout. -
Houten : Van Goor, [2018]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 24
cm. - Vertaling van: Elmer's walk. - London : Andersen Press, 2018.
ISBN 978-90-00-36234-9
Het kleurenolifantje Elmer maakt een wandeling. Onderweg ziet hij een
spinnenweb met mooie glinsterende druppels. Hij wil het web graag aan
de apen laten zien, maar de apen hebben geen tijd. Even later ziet Elmer
een bijzondere wolk in de vorm van een olifant. Hij vraagt de nijlpaarden of
ze komen kijken, maar ook de nijlpaarden moeten ervandoor. Elmers ziet
zo veel moois dat hij aan de andere dieren wil laten zien, maar iedereen
lijkt haast te hebben. Is er dan echt niemand die tijd heeft voor Elmer? Een
eenvoudig verhaal over samen genieten van de natuur. Het taalgebruik is
eigentijds en toegankelijk. Het verhaal is royaal geïllustreerd met tekeningen
die twee pagina’s beslaan. De illustraties zijn bont gekleurd, vrolijk en
eenvoudig. We zien Elmer, met de felgekleurde blokken op zijn lijf, een luie
leeuw, gehaaste vogels en nog veel meer dieren tegen een veelkleurige
natuurlijke achtergrond. Er zijn al veel prentenboeken over het inmiddels
bekende olifantje Elmer verschenen. Dit is een weinig originele, maar prima
toevoeging voor de doelgroep. Vanaf ca. 4 jaar. Linda Adam

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.50
Bijzonderheden : J1/J2/MN/EX/
Volgnummer : 42 / 208
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2018-11-4426

Máray, Mariann • Op stap!
Op stap! / Mariann Máray, András Dániel ; vertaling [uit het Hongaars]: Marina
Mészáros. - Leuven : Davidsfonds Infodok, [2018]. - 16 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 34 cm. - Vertaling van: Utazz bálnabusszal!. - Móra, ©2017.
ISBN 978-90-5908-914-3
In dit kleurrijke prentenboek komt een bijzondere muizenwereld tot leven,
waarin enorme machines in de vorm van dieren de hoofdrol spelen. Zo is
er een walvisbus, een girafkraan, een fruitpluktijger, een olifantonderzeeër
en een hertflat. Overal trippelen muizen op en rond, die soms hard werken,
maar vooral lekker relaxen of op avontuur gaan. De begeleidende tekstjes
zijn in kadertjes of kolommen rond de spreadvullende illustraties geplaatst.
De fantasievolle, kleurrijke illustraties bevatten veel kleine details, iedere
spread is een wereldje op zich. De teksten zijn in de jij-vorm geschreven, als
op muizen gerichte promotietekstjes, waarin de bijzondere eigenschappen
van de machines in superlatieven worden aangeprezen. Dit geeft het boek
de sfeer en uitstraling van een juichende reclamefolder voor bijzondere
muizenuitstapjes, in een wereld waarin muizen aan de macht zijn. Groot
formaat prentenboek van Hongaars duo, met stevige kartonnen bladzijden
met afgeronde hoeken. Een fantasievol kijk- en verwonderboek met veel
grappige details. Vanaf ca. 4 jaar. Marije van der Schaaf

Groot formaat.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 42 / 207

2018-12-5661 Heruitgave

Praagman, Milja • Nog 100 nachtjes slapen
Nog 100 nachtjes slapen / Milja Praagman. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 24
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - 1e druk: 2011.
ISBN 978-90-258-7542-8
Als je maar tot tien kunt tellen, duren honderd nachtjes slapen voordat je
eindelijk je verjaardag kunt vieren, veel te lang. Zo lang kan Dorus echt
niet wachten. Ze besluit haar eigen feestje te maken, want ze mocht toch
knippen van mama? Fantasievol prentenboek met een feestelijk slot waarin
de bondige tekst een eenheid vormt met de fraaie, krachtige illustraties in
gemengde techniek met collage. Ze zijn geplaatst over dubbele pagina's en
uitgewerkt in aparte, frisse kleurstellingen tegen een witte achtergrond. De
feestelijke tekening op de laatste twee pagina's loopt door op de schutbladen
die erop volgen, waarop de verjaardagsstoet zo het boek uit lijkt te dansen.
Prentenboek met op het omslag de hoofdpersoon omringd door kleurrijke,
bont geschakeerde vlaggetjes. Prentenboek van het Jaar 2013. Leespluim
september 2011. Vanaf ca. 4 jaar. J.H.J.B. Boelens

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 10.00
Volgnummer : 36 / 243
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2017-45-0454

Puttock, Simon • Het Ding
Het Ding / Simon Puttock & Daniel Egnéus ; vertaald [uit het Engels] door Bette
Westera. - Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2018]. - 34 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: The thing. - London : Egmont
UK Ltd, ©2017. - Tekst Simon Puttock ; illustraties Daniel Egnéus.
ISBN 978-90-245-7947-1
Het Ding is er ineens! Het viel uit de lucht en lag op de plaats waar het
was neergekomen, zonder te bewegen en zonder geluid te maken. Vier
voorbijgangers besluiten samen voor het Ding te zorgen en het gezelschap te
houden. Maar al gauw stromen van alle kanten nieuwsgierige toeschouwers
toe en zijn de gesprekken en toespelingen niet van de lucht. Bijzonder,
gelaagd prentenboek met een open einde. Het verhaal zit knap in elkaar.
Het is geestig en ongedwongen geschreven, maar onderhuids raakt het
aan thema’s als medeleven, vriendschap, ergens bij horen en vooroordelen.
Het Ding zelf en de gebeurtenissen eromheen roepen vragen op en kunnen
uitgangspunt zijn voor gesprekken in de klas of thuis. De kleurrijke illustraties
in waterverf zijn karakteristiek, expressief en doen soms collageachtig
aan. Dieren met levendige ogen, spannende composities en verschillende
perspectieven zorgen voor veel kijkplezier. Het verschijnen van het Ding
ontaardt in een wereldwijd mediacircus dat naderhand als een kaars uitdooft.
Op de kleurrijke schutbladen zweeft het Ding hoog tussen de wolken
tegen een felblauwe lucht. Een fascinerend prentenboek. Vanaf ca. 5 jaar.
S.E. van Zonneveld

Thema Kinderboekenweek 2018.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 39 / 230

2018-30-5185 Heruitgave

Schubert, Ingrid • Platvoetje
Platvoetje / Ingrid & Dieter Schubert. - Zeventiende druk. - Rotterdam : Lemniscaat,
2018. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Onjuist ISBN in
boek, juist ISBN afkomstig van EAN. - 1e druk: 1986.
ISBN 978-90-6069-590-6
Op een ochtend vindt Nikkie een heel klein heksje diep in slaap achter haar
tandenborstel. Het heksje is van huis weggelopen, omdat de andere heksen
haar steeds plagen met haar enorme voeten. Platvoetje noemen ze haar.
Bij elke toverspreuk die ze uitspreekt, worden haar voeten nog groter en
Platvoetje is bang dat ze het toveren daarom moet opgeven. Ze vindt die
grote voeten verschrikkelijk. Nikkie heeft zelf flaporen. Dus ze begrijpt best
wat Platvoetje dwarszit. Geestige, kleurrijke illustraties in zachte tinten
vullen bijna alle bladzijden, soms naast elkaar in stripvorm, dan weer spatten
ze uit over een hele of dubbele pagina. De illustraties bevatten veel meer
informatie dan in de tekst te vinden is. Met name de activiteiten van Nikkie's
speelgoed zijn een feest van vindingrijkheid en subtiele grapjes. Ook het
lekker uitbundige, punkachtige, brutale heksje verzint op elke bladzijde weer
een andere truc. Een origineel prentenboek voor kleuters vanaf ca. 4 jaar.
Redactie

Genre : sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 37 / 221
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2018-11-5143

Straaten, Harmen van • Robot zoekt een vriend
Robot zoekt een vriend / Harmen van Straaten. - Amsterdam : L.s, [2018]. - 24
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 33 cm
ISBN 978-90-245-8154-2
Robot is verbouwereerd als hij een tekening krijgt van een rood hart met de
tekst ‘Ik ben op jou’ eronder. Hij gaat op onderzoek uit, maar Opwindmuis
houdt van Konijn. Ook Piraat is niet de afzender, want die houdt van goud.
Hij vraagt aan Pop of zij de afzender is. Als hij van haar hoort dat robots
geen hart hebben, zit hij in zak en as. Goudvis heeft een briljant idee: Robot
moet zelf een hart maken. Dat lukt, hij heeft nu een hart dat klopt en trilt.
Dan komt er een nieuwe brief met een hart erop. Als hij zich omdraait…
Kartonboek in groot, staand formaat. Er zijn in totaal elf spreads. De tekst,
in een groot, vet lettertype, is in donkerblauw gedrukt. Emoties, diverse
geluiden en dialogen zijn gedrukt in een nog grotere en vettere rode letter. De
sfeervolle, kleurrijke aquarellen zijn omgeven door veel wit, wat een mooie,
rustige bladspiegel geeft. De humoristische tekeningen dragen duidelijk de
handtekening van de bekende illustrator die honderden boeken illustreerde
en/of schreef. Een geslaagd kartonprentenboek met een vertederende robot
als hoofdpersonage, geschikt om te praten over vriendschap en verliefdheid.
Vanaf ca. 3 jaar. Ton Jansen

Thema Kinderboekenweek 2018.
Niveau/leeftijd : AP
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 43 / 214

2018-24-0492

Usher, Sam • Storm
Storm / Sam Usher ; vertaling [uit het Engels]: Ellen Hosmar ; redactie en productie:
Vitataal. - Utrecht : Veltman Uitgevers, [2018]. - 34 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 31 cm. - Vertaling van: Storm. - London : Templar Publishing,
2017.
ISBN 978-90-483-1671-7
Na 'Sneeuw' (2014), 'Regen' (2016) en 'Zon' (2018)* is dit het vierde
prentenboek over een klein jongetje en zijn opa, die samen allerlei avonturen
meemaken. De fantasievolle ik-verteller en opa gaan als het hard waait op
zoek naar een vlieger. Hun zoektocht door opa’s huis brengt herinneringen
boven aan eerdere avonturen. Als de vlieger gevonden is, blijken zij niet de
enige vliegeraars te zijn. Het verhaal wordt voornamelijk gedragen door de
grote, expressieve illustraties waarop heel veel te zien en te ontdekken valt.
Ze zijn uitgevoerd in inkt en aquarel, in sprekende (herfst)kleuren. De tekst is
beperkt en aanvullend. Op het voorplat staan de letters van de titel en enkele
boombladeren in reliëf gedrukt. Een sfeervol, humoristisch prentenboek
over de warme band tussen kleinzoon en opa, die helemaal meegaat in de
fantasiewereld van het kind. Zijn opmerking ‘Het beste avontuur beleef je
samen’ kan als motto voor de serie beschouwd worden. Ruim A4-formaat.
Vanaf ca. 4 jaar. W. van der Pennen-Schleicher

*2017-47-2796 (2018/31).
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.50
Volgnummer : 40 / 263
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2018-31-5284 Heruitgave

Van Genechten, Guido • Rikki en de tuin van opa
Rikki en de tuin van opa / Guido van Genechten. - Zesde druk. - [Amsterdam] : Clavis,
2018. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - 1e druk: Hasselt ;
Amsterdam : Clavis, 2012.
ISBN 978-90-448-1679-2
Konijntje Rikki gaat met zijn ouders op bezoek bij opa en oma. Opa heeft
een groentetuin en Rikki helpt hem bij het spitten, zaaien en oogsten. Opa
vertelt over de cyclus bloem, zaadjes, plantjes. Op het achterste schutblad
wordt, in een kader, kort nog informatie gegeven over zaadjes uit bloemen,
vruchten en over de aardappel. Konijn Rikki leeft met zijn familie als mensen.
Ze hebben een kat als huisdier, die ook in verhouding kleiner is getekend. De
dubbelpaginagrote tekeningen zijn met zwarte lijnen opgezet en ingekleurd
met acrylverf in sprekende kleuren. De ondergrond van rood-wit ruitjespapier
is soms te zien en dat geeft een speciaal effect aan de vrolijke illustraties. Het
uiterlijk van het mooi verzorgde prentenboek en het vriendelijke verhaaltje
zijn geschikt voor kleuters. De informatieve invalshoek is bruikbaar voor de
onderbouw van de basisschool. Over Rikki verschenen al vele prentenboeken.
Vanaf ca. 4 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 37 / 233

2018-12-5653

Velthuijs, Max • Kikker en de vallende ster
Kikker en de vallende ster / naar Max Velthuijs. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold,
2018. - 25 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm
ISBN 978-90-258-7548-0
Op een heldere zomeravond kijkt Kikker samen met Varkentje, Haas en
Eend naar de sterrenhemel. Haas weet dat je een wens mag doen als je
een vallende ster ziet. Maar net als dat gebeurt kijkt Kikker de verkeerde
kant op. Daarom mogen de andere drie wel een wens doen, maar hij niet.
Dat vinden de vrienden wel sneu voor Kikker en hijzelf nog het meest. Weer
alleen thuis krijgt Kikker echter het idee om de wensen van zijn vrienden ook
echt te vervullen. Daar wordt hij zelf ook blij van. Maar ’s nachts overheerst
weer het verdriet over de gemiste ster. Ondertussen hebben de vrienden het
plan opgevat om de onfortuinlijke Kikker zelf naar de sterren te helpen. In
tegenstelling tot diverse eerdere postume uitgaven zijn de tekeningen in dit
boek verrassend gelijkend op het originele werk van de in 2005 overleden
auteur en illustrator. Dat geldt ook voor het onderwerp, de lay-out, de
toonzetting van de teksten en het passende slot. De verhaallijn zelf is echter
niet overal even eenvoudig en eenduidig. Desondanks mag deze uitgave een
bescheiden aanwinst worden genoemd. Tegelijk met het uitbrengen van dit
boek brengt Theater Terra een gelijknamige familiemusical over dit boek.
Vanaf ca. 4 jaar. Silvester van der Pol

De voorstelling is van september
2018 tot en met maart 2019 te zien in
Nederlandse theaters.
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 42 / 227
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2018-13-0817

Walliams, David • Griezelbeer
Griezelbeer / met tekeningen van de geniale Tony Ross ; David Walliams. -
[Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 40 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 28
cm. - Vertaling van: Boogie bear. - London : HarperCollins Children's Books, ©2017. -
Franse titel: David Walliams stelt voor ... - Vertaalt uit het Engels.
ISBN 978-90-448-3322-5
Groot formaat vierkant prentenboek met een hilarisch verhaal over een
ijsbeer, die na een stevige maaltijd gaat slapen op een ijsschots en langzaam
over zee naar het zuiden afdrijft. Als ze wakker wordt, is de ijsschots al flink
kleiner geworden. Het wordt zo warm, dat ze ten slotte zwemmend ergens
aan land moet zien te komen. De bruine beren die daar wonen, zien in de
ijsbeer een griezelig onbekend monster. Pas als de ijsbeer per ongeluk in
een modderpoel terechtkomt, wordt ze herkend als een beer. En dan komt
alles heel goed. Want er is een bruine beer die de witte vacht van witte
beer prachtig vindt, en omgekeerd is dat ook zo. Misschien komen er dan
wel prachtige babybeertjes met andere prachtige kleuren? Heerlijk feel-
good verhaal, fantastisch verteld in mooi opgemaakte tekst, spelend met
lettergrootte om iets te benadrukken. En even fantastisch uitgebeeld in
grote kleurige dynamische illustraties, gemaakt met pen en aquarel. De
herhalingselementen (‘O jee’ en ‘Erger dan dit kan het niet worden…’)
zullen kleuters geweldig vinden. Gele memoblaadjes voegen nog een
extra komische laag toe. Avontuur, humor en liefdesverhaal verpakt in één
prachtige prentvertelling met een hartverwarmende boodschap. Sluit mooi
aan bij het thema ‘Kom erbij!’. Vanaf ca. 4 jaar. Ria Scholten-Boswerger

Thema Kinderboekenweek 2018.
Genre : av
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 16.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 41 / 245

2018-11-5253

Westera, Bette • Kevins krokodil
Kevins krokodil / Bette Westera ; met illustraties van Barbara de Wolf. - Amsterdam :
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2018]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 21 × 25 cm
ISBN 978-90-245-7943-3
Juf introduceert de nieuwe Kevin aan de klas. Dat vindt Kevin best wel
spannend. Hij doet weliswaar braaf mee met het programma in de klas, maar
voelt zich erg unheimisch. Daardoor blijft aansluiting bij de andere kinderen
uit. Als het speelkwartier begint, moedigt de juf Kevin aan om fijn met de
andere kinderen te gaan spelen: ‘Niet bang zijn, ze bijten niet.’ Maar klopt dat
wel? Kevin hoort juist iets heel engs achter zich en draait zich om. Daar staat
opeens een levensgrote krokodil. Het beest bijt hem echter niet, maar zal
Kevin juist gaan helpen om vriendjes te maken. Goed bruikbaar verhaal over
de alom herkenbare kinderangst voor de eerste schooldag, dat een grappig
en origineel slot kent: Kevin heeft zijn verlegenheid niet van een vreemde.
Het oblong formaat wordt handig benut door om de andere spread een halve
uitklappagina toe te voegen, waarachter wordt gezien wat de tekst verzwijgt.
De kleurrijke, vrij grof geknipte illustraties vanuit kleuterperspectief (van
volwassenen ziet de lezer alleen de benen) voegen veel toe. Niet alleen door
de steeds erbij getekende krokodil (grof aangezet met wasco en expres uit de
toon vallend bij de geslaagde afbeeldingen) maar ook door de onuitgesproken
gevoelens van Kevin op die eerste ochtend. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Enigszins kwetsbaar voor
bibliotheekgebruik door halve
uitklappagina's.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/J2/MN/EX/
Volgnummer : 39 / 241
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2018-11-4543

Willis, Jeanne • Niet alleen maar een boek...
Niet alleen maar een boek... / Jeanne Willis ; Tony Ross ; vertaling [uit het Engels]:
Ellen Hosmar/Vitataal ; redactie en productie: Vitataal, Feerwerd. - Utrecht : Veltman
Uitgevers, [2018]. - 25 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. -
Vertaling van: Not just a book... - London : Andersen Press Ltd., ©2018. - Tekst Jeanne
Willis, illustraties Tony Ross.
ISBN 978-90-483-1663-2
Dit prentenboek gaat over de dingen die je allemaal met het boek kan doen
dat je in je handen hebt. Je kan het bijvoorbeeld als hoed gebruiken, als
tentje voor je kat, of het boek onder een wiebelende tafelpoot schuiven.
Het boek kan fungeren als tunnel voor je trein of je kunt er een bloem in
laten drogen. Daarnaast kan je je verschuilen achter het boek wanneer je
op een saai feestje bent, je kunt er enge beren mee weg jagen of op je glas
limonade leggen zodat er geen wesp uit kan drinken. Na deze opsomming
komt er een omslagpunt in het boek waarin wordt verteld dat boeken meer
zijn dan woorden en inkt. Boeken kunnen namelijk ook voor een lach en een
traan zorgen, je leert van boeken en ze gaan nooit vervelen. De tekst van dit
boek bestaat uit een enkele zin per pagina, waarbij vooral het opsommende
karakter opvallend is; er is verder geen verhaallijn of climax. De belangrijkste,
wat brave boodschap is dat je heel veel leesplezier kunt beleven aan een
boek. De illustraties van de bekende Britse illustrator van o.a. de Kleine
Prinses en Stoute Hendrik zijn met zwierige zwarte lijnen getekend en daarna
met waterverf ingekleurd. Vanaf ca. 4 jaar. Ingrid van der Heijden

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.50
Volgnummer : 35 / 258
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2018-29-4500 Heruitgave

Brockamp, Melanie • Waar is de rode trein?
Waar is de rode trein? : een groot zoek- en aanwijsboek / Melanie Brockamp ;
Nederlandse tekst [uit het Duits]: Marieke Hoogland. - Derde druk. - Haarlem :
Uitgeverij Holland, 2018. - 10 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 32
cm. - Vertaling van: Mein Grosses Eisenbahn-Wimmelbuch. - Münster : Coppenrath
Verlag GmbH & Co, ©2014. - Omslag vermeldt: Met grote uitklapplaten!. - 1e druk
Nederlandse uitgave: 2015.
ISBN 978-90-251-1276-9
Groot formaat, robuust hardkartonnen zoekplatenboek met uitklappagina's,
waarin een rode trein gevolgd wordt die door allerlei landschappen reist. In
Duitsland noemt men dit soort boeken wel Wimmelsbücher: het ‘wemelt’ er
namelijk van details, van mensen, dieren en dingen, vaak in een context:
een strand; een stad, een landschap. In dit boek gaat een gezin met hun
hond een treinreis maken. Per prent wordt in een tekstblokje van vijf of zes
regels beschreven hoe de reis vordert. De trein rijdt door een stad, over
het platteland, langs zee en door de bergen naar opa en oma, die hen op
het perron staan op te wachten. Die vier taferelen worden, vanwege de
grote uitklapplaten, ruim 70 cm breed in beeld gebracht; in elke uitslaande
pagina is bovendien een kijkgat aangebracht. Ouders kunnen er met jonge
kinderen al één op één mee aan de slag en zelfs voor volwassenen is er veel
te ontdekken. Je kunt samen uitwisselen, bespreken, vragen en aanwijzen.
Dat maakt het boek zeer geschikt voor woordenschatontwikkeling, oriëntatie
op de wereld en het doen van verrassende ontdekkingen. Vanaf ca. 3 jaar.
Jos Weinberg

Niveau/leeftijd : AP
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 38 / 210

2018-25-1826

Maceková, Eva • 12 uur met Oscar
12 uur met Oscar. - [Amsterdam] : Boycott, [2018]. - 44 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 34 cm. - Vertaling van: 12 hodin s Oskarem. - Baobab, ©2012. -
Colofon vermeldt: illustraties Eva Maceková. - Vertaald uit het Tsjechisch.
ISBN 978-94-929860-0-9
Groot formaat (flink hoger dan A4), vrijwel tekstloos prentenboek, waarbij
de kat, de beste en grootste vriend van het jongetje Oscar, de ‘verteller’ is.
Zijn inleidende woorden op het voorste schutblad en de samenvatting op de
achterflap vormen de enige tekst in het boek. Oscar moet binnenkort voor
het eerst naar school en dan is een schooltas handig. Het verhaal begint met
het hele ritueel van wakker worden, ontbijten, busreis en bezoek aan het
winkelcentrum, resulterend in de aankoop van een tas. Het verhaal eindigt ’s
avonds als Oscar vredig in bed ligt en droomt, net als de kat. Spreekballonen
met tekeningetjes geven aan wat er gezegd wordt. Het verhaal nodigt op een
tweetal momenten uit om te tekenen: bij een kleuropdracht van etenswaren
en een doolhof. Door de illustraties in retrosfeer in strakke, eenvoudige
vormen en het kleurgebruik duiken we zo de jaren vijftig in. De kat zorgt in de
platen voor de komische noot. De tekeningen van deze Slowaakse illustratrice
tonen gelijkenissen met het werk van de grafische kunstenaar Blexbolex. Er
is veel te zien, te zoeken en te beleven in dit interactieve prentenboek. Ook
geschikt voor gebruik in meertalige omgevingen. Vanaf ca. 4 jaar. Ton Jansen

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 18.95
Volgnummer : 37 / 211
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2018-10-4295

Manolessou, Katherina • Plantenstad
Plantenstad : zoek je mee? / Katherina Manolessou ; Nederlandse vertaling [uit het
Engels]: Saskia Martens. - Antwerpen : Klavertje Vier, [2018]. - 31 pagina's : gekleurde
illustraties ; 32 cm. - Vertaling van: Look for ladybird in Plant City. - London : Frances
Children's Books, ©2017. - Omslag vermeldt: Met honderden dingen om te zoeken.
ISBN 978-94-03-20217-4
Groot vierkant zoekboek waarin Mila, een roze met paars gestreepte haas,
de hulp inroept van detective Basiel, een gestippeld reptiel met een rood
petje. Mila's huisdier Beestje, een lieveheersbeestje, is verstoppertje gaan
spelen maar is nu onvindbaar. Met een vergrootglas en verrekijker in de
hand gaan Mila en Basiel op zoek in Plantenstad. Ze zien heel veel andere
dieren, maar nergens zien ze Beestje. Niet bij Basisschool Sterke Botten,
niet in het museum, niet op de kermis of bij het grotconcert, niet in het
Haaghospitaal of op de markt. Maar wacht eens, is Beestje niet heel dichtbij?
In dit kleurrijke, overvolle, fantasierijke zoekboek kun je uren speuren. Samen
met een voorlezer zoek je alles wat in de tekst genoemd wordt én verzin je
nog veel meer zoekopdrachten. Kleuren, vormen, aantallen, begrippen en
voorwerpen krijgen betekenis tijdens de zoektocht – zoeken, spelen, lachen
en leren gaan hand in hand. Met voorin een inhoudsopgave en algemene
zoekopdrachten voor elke zoekplaat (iemand die slaapt, iemand die huilt,
een aantal terugkerende dieren) en aan het eind de oplossingen ter controle.
Klaar met zoeken? Bedenk dan je eigen verhalen bij de prenten of fantaseer
zelf tekeningen bij de tekst... een onuitputtelijk verwonderboek! Vanaf ca. 4
jaar. Hannelore Rubie

Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 15.98
Volgnummer : 35 / 230
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2018-17-2776

Busser, Marianne • Allemaal vriendjes
Allemaal vriendjes : grappige, bijzondere en zielige versjes over vriendschap /
Marianne Busser & Ron Schröder ; met prenten van Mark Janssen. - Amsterdam :
Moon, [2018]. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-488-4507-1
Hoe kun je nieuwe vrienden maken? Wie nodig je uit op je verjaardagsfeestje?
En wat moet je doen als je ruzie hebt met een vriend? In dit vierkante boek
staan allerlei versjes waarin uiteenlopende aspecten van vriendschap aan
bod komen. Soms licht en grappig, soms ontroerend en serieus. Schrijvers
Marianne Busser en Ron Schröder zijn al dertig jaar samen en al bijna net
zo lang een schrijversduo. Ze hebben dan ook talloze boeken geschreven,
waarvoor ze meerdere malen met illustrator Mark Janssen samenwerkten.
Janssen heeft een unieke en opvallende tekenstijl. Door zijn bijzondere
technieken en invalshoeken maakt hij van elke illustratie een klein kunstwerk.
De wisselwerking tussen versjes en illustraties is erg sterk: tekst en beeld
vullen elkaar aan en versterken elkaar. De versjes zitten vakkundig in elkaar
en er is een goede balans tussen lichte en zware onderwerpen. Het gaat hier
om een gelegenheidsuitgave in verband met het thema vriendschap van de
Kinderboekenweek 2018, maar ook los daarvan is het een bijzonder boek.
Vanaf ca. 4 t/m 6 jaar. Pim Lammers

Sluit aan bij het thema vriendschap van
de Kinderboekenweek 2018.
SISO : AJ Nederlands 875
PIM : 26 Gedichten en Versjes
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 4.99
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 39 / 262
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2018-30-4890

Kranendonk, Anke • De bruiloft van juf
De bruiloft van juf / Anke Kranendonk en Charlotte Dematons. - Eerste druk. - Utrecht :
Nederlands Jeugdinstituut, 2018. - 25 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - Tekst:
Anke Kranendonk ; illustraties: Charlotte Dematons.
ISBN 978-90-883026-0-2
Juf Yara gaat trouwen en alle kinderen uit de klas mogen naar de bruiloft.
Dus gaan ze op zoek naar mooie kleren voor het feest. Dicky, die ook wel
met juf zou willen trouwen, vindt zijn eigen kleren saai en past een jurk
met hartjes van zijn zus. Yaro kiest stof van de markt waar zijn moeder een
bloes en broek van gaat maken. Bouchra vertelt alleen aan haar pop welke
kleren dat zij aandoet, Bert kiest iets uit de feestelijke werkkleren (clown)
van papa en Vicky wil wel een jurk kopen maar geen schoenen met hakjes.
En Dicky? Die zoekt nog verder… Op het feest ziet juf er prachtig uit en de
kinderen ogen eigenwijs verrassend! Mooie, vierkante uitgave in de serie
meertalige prentenboeken van het Nederlands Jeugdinstituut, door twee
makers die geen nadere toelichting behoeven. Tekst en prenten gaan hand
in hand – herkenbaar, gedetailleerd, humoristisch en een uitnodiging om een
eigen mening te (leren) vormen. Alle kinderen, met zeer diverse culturele
achtergronden, zien er op hun eigen manier prachtig uit. Bruikbaar voor
alle juffen en meesters van een cultureel divers klas, of ze nu gaan trouwen
of niet, die het thema met jonge kinderen willen verkennen. Tegelijkertijd
verscheen ook een Turkse editie*. Vanaf ca. 4 jaar. Hannelore Rubie

*zie a.i.'s deze week voor de Turkse
editie, 'Öğretminimiz eveliiyor'.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 36 / 231

2018-29-4491

Kranendonk, Anke • Öğretminimiz eveliiyor
Öğretminimiz eveliiyor / Anke Kranendonk & Charlotte Dematons ; vertaling Turks [uit
het Nederlands]: Hüseyin Deniz. - Eerste druk. - [Utrecht] : Nederlands Jeugdinstituut,
2018. - 25 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 × 23 cm. - Vertaling van: De bruiloft
van juf. - 2018. - Tekst: Anke Kranendonk ; illustraties: Charlotte Dematons.
ISBN 978-90-883026-1-9
Juf Yara gaat trouwen en alle kinderen uit de klas mogen naar de bruiloft.
Dus gaan ze op zoek naar mooie kleren voor het feest. Dicky, die ook wel
met juf zou willen trouwen, vindt zijn eigen kleren saai en past een jurk
met hartjes van zijn zus. Yaro kiest stof van de markt waar zijn moeder een
bloes en broek van gaat maken. Bouchra vertelt alleen aan haar pop welke
kleren dat zij aandoet, Bert kiest iets uit de feestelijke werkkleren (clown)
van papa en Vicky wil wel een jurk kopen maar geen schoenen met hakjes.
En Dicky? Die zoekt nog verder… Op het feest ziet juf er prachtig uit en de
kinderen ogen eigenwijs verrassend! Mooie, vierkante uitgave in de serie
meertalige prentenboeken van het Nederlands Jeugdinstituut, door twee
makers die geen nadere toelichting behoeven. Tekst en prenten gaan hand
in hand – herkenbaar, gedetailleerd, humoristisch en een uitnodiging om een
eigen mening te (leren) vormen. Alle kinderen, met zeer diverse culturele
achtergronden, zien er op hun eigen manier prachtig uit. Bruikbaar voor alle
juffen en meesters van een cultureel divers klas, of ze nu gaan trouwen of
niet, die het thema met jonge kinderen willen verkennen. Dit is de Turkse
editie, tegelijkertijd verscheen de Nederlandse editie*. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van Hannelore Rubie

*zie a.i.'s deze week voor de
Nederlandse editie, 'De bruiloft van juf'.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 36 / 232
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2018-17-2782

Busser, Marianne • Opa en Oma Oelewapper en de geheime
vrienden
Opa en Oma Oelewapper en de geheime vrienden / Marianne Busser & Ron Schröder ;
met tekeningen van ivan en ilia. - Amsterdam : Moon, [2018]. - 24 pagina's : gekleurde
illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-488-4383-1
Als oma en opa Oelewapper een grote prijs winnen in de loterij en blijkt
dat ze eigenlijk geen wensen meer hebben, besluiten ze andere mensen te
helpen. Maar die moeten er wel wat voor doen. Als tante Toedeledokie uit
haar huis wordt gezet, verzinnen opa en oma een plan om haar te helpen. Het
prijzengeld komt dan goed van pas. Derde deel* uit een leuke serie met de
grappige en altijd opgeruimde en blije opa en oma Oelewapper in de hoofdrol.
Het prentenboek wordt opgefleurd door veel grote, kleurige illustraties in
een gemengde techniek, waar het plezier en de energie vanaf spat. Leuk
zijn de foto's van kleinere voorwerpen die in de tekeningen, waarop veel valt
te ontdekken, zijn geïntegreerd. Het verhaal is goed te volgen voor peuters
vanaf ca. 3 jaar. De grappige teksten bevatten veel dialoog en stralen net als
de tekeningen veel plezier en blijdschap uit. Een boek met veel aandacht voor
de jonge doelgroep. Mac Steenaart

*'Opa en oma Oelewapper redden het
spookhuis', 2017-12-1729 (2017/38).
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 35 / 202

2018-12-5676

Dikke • Het dikke vriendenboek
Het dikke vriendenboek / met verhalen van: Tonke Dragt, Imme Dros, Astrid Lindgren,
Carry Slee, Toon Tellegen, Edward van de Vendel en vele anderen. - Amsterdam :
Uitgeverij Ploegsma, 2018. - 231 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-216-7880-1
Bundel met nieuwe en al eerder gepubliceerde verhalen rondom het thema
vriendschap. Enkele bekende en geliefde auteurs hebben een nieuwe
bijdrage geleverd, zoals Imme Dros, Manon Sikkel, Ad Grooten en Vivian
den Hollander, maar het overgrote deel is ontleend aan boeken die in de
afgelopen jaren zijn verschenen. Verhalen van onder meer Toon Tellegen,
Hanna Kraan, Astrid Lindgren, Carry Slee en Rindert Kromhout. Bekende
personages uit boeken hebben een plekje in de bundel gevonden (Mees
Kees, Lotte & Roos, de boze heks). De verhalen zijn tussen de vier en zeven
pagina’s lang (waarbij bij de omvang van de fragmenten steeds goed gekeken
is naar de spanningsboog binnen dat fragment) en lenen zich uitstekend
om voorgelezen te worden. Het boek biedt ook een caleidoscoop aan het
kleurrijke werk van Nederlandse illustratoren. De titel slaat zowel op de dikte
van de bundel, maar ook op het thema, want vaak is er binnen de verhalen
sprake van ‘dikke vrienden’. Een bundel die voor een breed lezerspubliek
geschikt is, om voor te lezen, maar ook om zelf te lezen. Zeer geschikt om
tijdens de Kinderboekenweek 2018 (thema vriendschap) in te zetten bij
leesbevorderingsprojecten. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8
jaar. Toin Duijx

Thema Kinderboekenweek.
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.99
Bijzonderheden : J1/MN/EX/
Volgnummer : 35 / 215
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2018-11-5150

Feller, Pieter • Kom erbij!
Kom erbij! / Pieter Feller & Natascha Stenvert. - Amsterdam : l.s, [2018]. - 27 pagina's :
gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Kolletje & Dirk). - Tekst Pieter Feller, illustraties
Natascha Stenvert. - De kindertekeningen in dit boek zijn gemaakt door Ella Jeuring. -
De potloodtekening van meneer de Jong op pagina 15 is gemaakt door Guinevere.
ISBN 978-90-245-8125-2
Deze bijna vierkante uitgave op glad, stevig papier bevat nieuwe avonturen
van Kolletje (mét toversokken) en haar vriendje Dirk. Ze beleven vier
avonturen met meneer De Jong en zijn hondje Doerak. Ze gaan naar het
park, waar ze een zwerver ontmoeten, meneer De jong is model van een
tekenklas totdat de stoere meester Lucas zijn hondje redt en ze doen twee
picknickpogingen. De tekst is herkenbaar en geeft op een speelse manier
informatie over zwervers. De luchtige verteltoon en de dialogen zorgen voor
een ‘alsof-je-er-bij-bent-gevoel’. De grote hoeveelheid kleine prenten (van
de illustratrice van Kolletje én van de 6-jarige Lieke) verlevendigen de tekst.
Kleurrijk en humoristisch voorleesboek voor thuis, bij kinderopvang en school.
En wat de kracht van de toversokken van Kolletje nu ook precies is, je kunt
ze maar beter aanhebben en inzetten! Vier getitelde verhalen; voorin een
inhoudsopgave en achterin een verwijzing naar andere boeken uit de serie.
Fijn voorleesboek in de serie over Kolletje en Dirk. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 5.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 41 / 211

2018-12-0294

Ridder, Isabelle de • Waterpret
Waterpret / Isabelle de Ridder & Monique Dozy. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 84
pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - Tekst: Isabelle de Ridder/illustraties Monique
Dozy. - Ondertitel op omslag: voorleesverhalen.
ISBN 978-90-448-3341-6
Over de twee kleutervriendjes Joep en Pleuntje verschenen eerder drie
bundels voorleesverhalen: ‘Pleuntje’, ‘Joep’ en ‘Wiebeltand’*. Dit nieuwe deel
bevat achttien herkenbare verhaaltjes over gebeurtenissen uit de directe
leefomgeving van de kleuters. Zo mogen ze van buurman een karweitje doen,
maar wassen ze de verkeerde auto, doen ze mee aan een brandoefening
op school en spelen ze in een tropisch zwembad. De verhaaltjes hebben
een prettige voorleeslengte (drie tot vijf pagina’s), eenvoudig taalgebruik
en veel dialoog. Ze zijn vrolijk van toon, mild humoristisch met vaak een
leuke twist aan het slot. Bij elk verhaal staan vrolijke tekeningen in pen
en waterverf, van klein tot soms paginagroot. Een aantal keren is de tekst
gedrukt op een zacht getinte ondergrond. Uitgevoerd in een royale opmaak
met brede marges en inspringende regels, vrij kleine letter. Gedrukt op
stevig wit papier. Groot voorleesboek (A4) met een aantrekkelijk gekleurd
omslag. Met inhoudsopgave. Voorlezen aan kinderen vanaf ca. 4 jaar.
W. van der Pennen-Schleicher

*2017-12-1793 (2017/37).
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 18.95
Volgnummer : 38 / 236
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2018-10-4099

Sneeuwwitje • Sneeuwwitje
Sneeuwwitje / met illustraties van Esther Rosier en Job van Gelder ; tekst Efteling. -
Kaatsheuvel : Efteling, [2018]. - 28 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ;
28 cm
ISBN 978-90-00-36155-7
Sneeuwwitje is het meisje dat veel mooier is dan haar ijdele stiefmoeder, de
koningin. Nadat de jager, die haar had moeten doden, Sneeuwwitje vrijlaat,
komt ze bij het huisje van de zeven dwergen. Ze eet van hun bordjes, drinkt
uit hun bekertjes, slaapt dwars over hun bedjes en blijft bij ze wonen. De
akelige koningin is woest als blijkt dat Sneeuwwitje nog steeds de mooiste
van het land is. Als oud vrouwtje klopt ze aan de deur van het dwergenhuis
en biedt Sneeuwwitje een (giftige) appel aan. Sneeuwwitje neemt een hap
en valt op de grond… De rest van het sprookje is alom bekend. De tekst is
van de Efteling, speels verdeeld over de pagina’s en met hier en daar grotere
letters en in verschillende kleuren. Illustraties in vrij zachte tinten, meestal
over twee pagina’s, waarvan één uitklappagina. In dezelfde opzet verschenen
o.a. 'Roodkapje' van Mark Janssen (2017) en 'Pinokkio' (AK prentenboek,
2016)* van Iris Boter. Stevige uitgave in royaal vierkant formaat, gemaakt in
samenwerking met de Efteling. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar. Winnie Elfferich

*2016-12-1863 (2016/30), 2017-10-0020
(2017/47). Bevat één uitklappagina.
SISO : AJ Duits 863
PIM : 25 Sprookjes en Volksverhalen
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.99
Volgnummer : 38 / 258



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 5
4-6 jaar Engelse prentenboeken

©2018 NBD Biblion 22

2018-33-0460 Rectificatie

Barnett, Mac • The wolf, the duck & the mouse
The wolf, the duck & the mouse / written by Mac Barnett ; illustrated by Jon Klassen.
- London : Walker Books and subsidiaries, 2017. - 40 ongenummerde pagina's :
gekleurde illustraties ; 29 cm
ISBN 978-1406377798
Vroeg in de morgen komt muis een wolf tegen in het bos. Wolf slokt hem
direct op. In de buik van de wolf komt muis er achter, dat hij daar niet
alleen is en dat het er nog helemaal niet zo slecht is. Eend (met menselijke
eigenschappen) heeft er namelijk al helemaal haar thuis van gemaakt,
met een bed, een gezellig gedekte tafel, heerlijk eten en dansmuziek. En
het belangrijkste: ze hoeft niet meer bang te zijn om opgegeten te worden
door de wolf. Muis voelt zich er dan ook al snel helemaal thuis. Maar dan
komt er een jager, die de wolf wil neerschieten. De onderhoudende tekst
bestaat voornamelijk uit korte zinnen met veel dialoog en herhaaldelijke
uitroepen als 'O woe'. Een origineel fabelachtig verhaal met een knipoog
naar de klassieke fabels. Met humor wordt beschreven hoe de sluwe eend
in de buik van de wolf precies krijgt wat ze nodig heeft. Illustraties in de
vorm van mooie paginagrote collageschilderingen in natuurtinten (met
oog voor detail) geven de sfeer uitstekend weer. Heerlijk absurd verhaal
dat kleuters herhaaldelijk zullen willen horen en bekijken. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van Ria Scholten-Boswerger

Heraanbieding van a.i. 2018-33-0460
(2018/42) ; men dient opnieuw te
bestellen. Ook in het Nederlands
aangeboden: 'De wolf, de eend en de
muis', 2017-46-1805 (2018/13).
Genre : enge sk
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 44 / 296

2018-26-2672

Bijsterbosch, Anita • My birthday
My birthday / Anita Bijsterbosch ; English translation from the Dutch by Clavis
Publishing inc. - First edition. - New York : Clavis, [2018]. - 25 ongenummerde pagina's,
1 vouwblad : gekleurde illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: Mijn verjaardag. - Hasselt ;
Amsterdam : Clavis Uitgeverij, 2018.
ISBN 978-1-60537-425-3
Beer wordt vrolijk wakker, want het is zijn verjaardag vandaag. De
feesthoedjes voor zijn vrienden staan al klaar. Maar het lijkt wel of ze het
allemaal vergeten zijn! Beer gaat op onderzoek uit als er niemand naar
zijn huis komt. Onderweg ziet hij zijn vrienden en polst hij voorzichtig
of ze weten waarom het een feestelijke dag is, maar ze lijken steeds op
weg te zijn naar een ander vriendje. De stevige gladde pagina’s hebben
doorkijkjes. Eerst zie je de buitenkant van het huis met openstaande deur
of raam, en als je omslaat kom je binnen. Langzaam wordt duidelijk wat er
aan de hand is en bij de laatste uitklapbare pagina kan het feest beginnen.
De illustraties vullen een spread en zijn opgebouwd uit kleurige vlakken
zonder omlijning of schaduwwerking. Beer vertelt aan elk dier dat hij
tegenkomt over iets wat hij heeft aangetrokken voor zijn verjaardag. Zo
ontstaat een stapelvertelling. Voor de allerkleinste lezers komt de ontknoping
achter de paginagrote flap als een verrassing, de grotere beleven plezier
aan het herkennen van aanwijzingen. Speels boek in allerlei opzichten.
Tegelijkertijd verscheen de Nederlandse editie: 'Mijn verjaardag'*. Ook
geschikt voor Nederlandstalige kinderen vanaf ca. 4 jaar. Vanaf ca. 2 jaar.
Mede naar gegevens van Elizabeth Kooman

*zie a.i.'s deze week. Enigszins
kwetsbaar door één uitslaande pagina.
Genre : enge
Niveau/leeftijd : AP
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 37 / 285
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2018-27-3268

Bijsterbosch, Anita • Sammy in the fall
Sammy in the fall / Anita Bijsterbosch ; English translation from the Dutch by Clavis
Publishing Inc. - First edition. - New York : Clavis, [2018]. - 26 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: Sammie in de herfst. -
Hasselt : Amsterdam : Clavis, ©2017.
ISBN 978-1-60537-404-8
Sammy de kat geniet van de herfst. Hij plukt appels, harkt blaadjes bij
elkaar en verzamelt kastanjes in het bos. En de harde wind en regen zijn
goede redenen om fijn in zijn nieuwe regenjas naar buiten te gaan. Na al het
buitenspelen en knutselen met de gevonden kastanjes is het tijd voor een
verhaaltje, en dan naar bed. Want van zo’n drukke herfstdag word je lekker
moe! De schrijfster/illustratrice combineert aansprekende, felle kleuren met
herfstige bruintinten, in grote kleurvlakken zonder lijnen of schaduw. Het
vierkante boek heeft afgeronde hoeken, stevige, glanzende pagina’s en halve
tussenpagina’s waarop de illustraties doorlopen. Een vriendelijk peuterverhaal
over hoe fijn de herfst is, vol herkenbare elementen voor kleintjes. Door
de verschillende activiteiten die Sammy op een herfstdag onderneemt,
leent het boek zich erg goed voor themalessen over dit seizoen. Eerder
verscheen ‘Sammy in the spring’*. Vertaling van 'Sammie in de herfst'**. Ook
geschikt voor Nederlandstalige kinderen vanaf ca. 4 jaar. Vanaf ca. 2 jaar.
Mede naar gegevens van Saskia Kalter

*2017-41-4666 (2018/02).
**2017-12-1401 (2017/35).
Genre : enge
Niveau/leeftijd : AP
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 37 / 286

2018-24-0699

Boldt, Claudia • Brothers forever
Brothers forever / story & pictures by Claudia Boldt. - London : Jonathan Cape, 2018. -
32 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm
ISBN 978-1-78008-033-8
Barney is de grote broer van Lee en eveneens zijn allerbeste vriend. Werkelijk
alles doen ze samen, maar dan komt de eerste dag dat Barney naar school
moet en Lee de hele dag alleen thuis is. Opeens lijken alle spelletjes en
andere activiteiten niet leuk meer. En er verandert meer. Barney heeft nieuwe
vrienden en speelt amper nog met zijn broertje Lee. Lee besluit een nieuwe
vriend te zoeken en dat wordt Podgy, zijn speelgoedteckel. De dag voordat
Barney op schoolkamp gaat, kruipt hij bij Lee in bed. Hij is toch wel een
beetje bang voor de reis, maar hij mag Podgy meenemen, als hij belooft
na terugkomst te vertellen hoe het allemaal was. Bijzonder prentenboek
waarin de relatie tussen de twee broers zeer invoelbaar en liefdevol wordt
uitgewerkt, en eveneens het soms afstand moeten nemen, maar dan toch
weer bij elkaar komen. De paginagrote kleurrijke illustraties, soms over een
spread, volgen het verhaal en geven er een extra dimensie aan. De emoties
van de twee broers zijn duidelijk af te lezen uit hun gezichtsuitdrukkingen.
Het verhaal leent zich uitstekend voor interactief voorlezen. Vanaf ca. 4 jaar.
Toin Duijx

Genre : enge
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 35 / 288
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2018-17-2733

Fox, Alan C. • Benji & the giant kite
Benji & the giant kite / Alan C. Fox & Eefje Kuijl. - First edition. - New York : Clavis,
[2018]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Written by Alan
C. Fox and illustrated by Eefje Kuijl.
ISBN 978-1-60537-403-1
Benji woont dicht bij 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 and the 24 pound banana squash'*. Groot vierkant prentenboek
met mooi bedrukte schutbladen; verzorgde uitgave. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van Marije van der Schaaf

*2017-26-3492 (2017/34). Ook in het
Nederlands aangeboden: 'Benji en
de mooiste vlieger', 2017-45-1149
(2018/23).
Genre : enge
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 38 / 268

2018-32-0080

Janssen, Mark • Nothing happened
Nothing happened / Mark Janssen. - First UK edition. - London : Lemniscaat, 2017.
- 34 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm. - Vertaling van: Niets
gebeurd. - Rotterdam : Lemniscaat, 2016. - Vertaald uit het Nederlands.
ISBN 978-1-78807-011-9
Er staat geen zuchtje wind die avond, als Sarah vraagt of Nick ook zo'n
saaie dag heeft gehad. Nick heeft een handstand gedaan, wat gezwommen,
even ‘hoi’ gezegd tegen een paar vrienden en naar vogels geluisterd. Ook
Sarah zegt niets bijzonders gedaan te hebben, een appel heeft ze geplukt,
een gek hoedje opgezet en ze is van een glijbaan gegleden. Volgens de
tekst was het voor beide kinderen dus een redelijk normale dag, maar
op de uitermate kleurrijke, dynamische illustraties zien we dat al deze
activiteiten gebeurd zijn met hulp van allerlei exotische wilde dieren. In de
illustraties komt de fantasiewereld van kinderen naar voren. Olifanten staan
op elkaars slurf om Sarah te helpen de appel te plukken en zij vormen ook
haar glijbaan. En Nick heeft zijn handstand op de kop van een tijger gedaan.
In alle illustraties wordt op een dromerige, sfeervolle wijze de magische grens
tussen fantasie en werkelijkheid opgezocht, terwijl de droogkomische tekst
vaak niet meer dan een halve regel beslaat. Eerste prentenboek waarvoor
Mark Janssen zowel de tekst als de illustraties verzorgde. En daarin is hij
goed geslaagd. Een ode aan de fantasie van kinderen en een boek om met
kinderen verder te fantaseren. Vertaling van 'Niets gebeurd'*. Vanaf ca. 4 jaar.
Mede naar gegevens van Toin Duijx

*2016-10-5104 (2016/26).
Genre : enge
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 41 / 272
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2018-35-1061

Jennings, Garth • The wildest cowboy
The wildest cowboy / written by Garth Jennings ; illustrated by Sara Ogilvie. -
London : Macmillan Children's Books, 2017. - 32 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 26 × 29 cm
ISBN 978-0-230-76923-6
Ergens in het Wilde Westen ligt een plaatsje genaamd Fear (Angst). Het heeft
zijn naam te danken aan het feit, dat elke avond een gevaarlijke cowboy
langskomt. Dat ondervindt Bingo B. Brown aan den lijve als hij samen met
zijn hond de stad aandoet om leuke en gekke spulletjes te verkopen. Iedereen
kijkt angstig. Ze besluiten verder te trekken met de trein. Maar de gemene
cowboy vindt hen en slingert Bingo uit het raam. Hij landt op een aasgier, die
hij smeekt hem terug te vliegen naar de trein, want daar is zijn hond nog. Hoe
gaat Bingo dat doen? Kan hij de cowboy verslaan? Schitterend prentenboek
met een happy end. Oblong met prachtige kleurrijke, gedetailleerde
illustraties, waarin de mimiek van de karakters alleszeggend is. Duidelijke
twee tot vierregelige tekst, meestal boven aan de bladzijde. Heerlijk kijk- en
voorleesboek voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. Didi Klijnsma-de Boer

Genre : enge we
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 18.95
Volgnummer : 43 / 296

2018-32-0022

Vries, Anke de • Antonia
Antonia / Anke de Vries ; illustrated by Piet Grobler. - First UK edition. - London :
Lemniscaat, 2018. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm.
- Vertaling van: Antonia. - Rotterdam : Lemniscaat, ©2016. - Vertaald uit het
Nederlands.
ISBN 978-1-78807-017-1
Elke ochtend zingt Antonia alle andere vogels uit het bos wakker – en daar
zijn die niet blij mee, want wat zingt Antonia toch vals! De vogels mopperen
en zeuren, maar Antonia geeft niet op en gaat iedere keer door tot iedereen
wakker is. Als ze op een dag genoeg van het gemopper heeft, vliegt ze
weg uit het bos. Maar al gauw missen de vogels haar en mist Antonia de
vogels en hun gemopper. Via een list met een ‘vreemde vogel’, versierd
met veertjes, takjes en besjes, komen ze toch weer bij elkaar. En voor even
is iedereen blij – totdat Antonia de volgende morgen... De sprankelende
prenten vol kleurige, eigenwijze vogels en het niet eerder gepubliceerde
verhaal van een ruim 80-jarige meester-auteur, vormen samen een pareltje
dat je niet weg kunt leggen. Uitgave om vaak (voor) te lezen of (samen) te
bekijken – en om iedere keer weer blij van te worden. Prachtig prentenboek
dat aanzet tot speuren naar de Antonia in jezelf en de ander en om, ondanks
alle ergernissen, blij te zijn met ieders eigenheid. Boodschap van alle tijden!
Vertaling van de oorspronkelijk Nederlandse editie, 'Antonia'*. Vanaf ca. 4
jaar. Mede naar gegevens van Hannelore Rubie

Genre : enge
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 39 / 282
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2018-35-1054

Walliams, David • Boogie bear
Boogie bear / David Walliams ; illustrated by the artistic genius Tony Ross. - London :
HarperCollins Children's Books, 2018. - 40 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 27 cm + 1 cd. - Omslag en Franse titel vermelden: David Walliams
presents .... - Oorspronkelijke uitgave: 2017.
ISBN 978-0-00-817283-1
Als de ijsbeer in slap valt op zijn ijsschots, begint de schots te drijven. Zo ver
weg, dat het ijs smelt. De ijsbeer zwemt in paniek naar een eiland en staat
ineens tegenover een groot aantal bruine beren. Die zien in dat witte beest
een indringer en willen hem verjagen. Maar door een ongelukje wordt de
ijsbeer niet alleen erkend als beer, hij wordt ook verliefd op een bruine beer
en besluit op het eiland te blijven. Leuk, blijmakend verhaal met heerlijke
paginagrote, gekleurde prenten van Tony Ross die het verhaal naadloos
volgen. De teksten zijn op een speelse manier gedrukt in een groot lettertype,
maar ook wordt er vaak gewisseld van grootte, zodat de voorlezer accenten
kan leggen voor de jonge doelgroep. Bijzonder is dat de auteur op een
aantal prenten met zogenaamde ‘geeltjes’ leuk aanvullend commentaar
geeft op zijn eigen tekst. Achterin het met veel zorg en aandacht gemaakte
prentenboek zit een cd met daarop twee voorgelezen versies van het verhaal
(een met en een zonder muziek). Van dit tweetal verschenen al eerder
kolderieke prentenboeken als 'There's a snake in the school'*. Vanaf ca. 4 jaar.
Mac Steenaart

*2017-05-3379 (2017/14). Ook in het
Nederlands aangeboden: 'Griezelbeer',
2018-13-0817 (2018/41).
Genre : enge av
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 42 / 317

2018-24-0700

Whaite, Michael • Diggersaurs explore
Diggersaurs explore / Michael Whaite. - UK : Puffin, 2018. - 32 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm
ISBN 978-0-14-137551-9
De werkweek zit erop voor de Diggersaurs, enorme voertuigen die grof
werk verzetten. Nu kunnen ze samen op zoek naar goud of iets heel ouds.
Op hun ontdekkingstocht komen ze barrières tegen als een boom over
de weg, een muur en een steile berg, maar die worden stuk voor stuk
overwonnen. Uiteindelijk vinden de stoere machines een gouden Diversaur
(Duikersaurus) die gestrand is en weer de zee in geduwd moet worden.
Vierkant prentenboek, vervolg op 'Diggersaurs'* (2017) maar geheel
zelfstandig te lezen. De tekst is op rijm en laat zich bijna rappend voorlezen.
Tijdens de zoektocht beslaan de obstakels die overwonnen worden steeds
twee volledige spreads: eerst wordt het obstakel gepresenteerd en daarna
het probleem opgelost. Onder in de tekeningen wordt heel klein een tweede
verhaallijn verbeeld, over de zoektocht naar een schat door een man en
een vrouw in een stoere wagen. Af en toe staat er een korte tekstregel bij,
klein gedrukt (in de hoofdtekst wordt niet naar hen verwezen). De twee
verhaallijnen komen aan het slot mooi samen bij de Diggersaur. De kleurrijke
illustraties zitten boordevol details. Kleuters kunnen spelenderwijs aan de
zoektocht meedoen; achterin staan de voorwerpen van de schat vermeld.
Vanaf ca. 4 jaar. Mede naar gegevens van Toin Duijx

*2018-01-5840 (2018/08). Ook in het
Nederlands aangeboden: 'Dinomachines
op ontdekking', 2017-46-1888
(2018/18).
Genre : enge
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 35 / 295
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2018-25-1740

Wielockx, Ruth • Luke and Lottie
Luke and Lottie : it's Halloween! / 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: Luuk en Lotje : het is
Halloween! - Hasselt ; Amsterdam : Clavis Uitgeverij, 2017.
ISBN 978-1-60537-411-6
Peuters Luke en Lottie gaan samen met papa mee met de griezeloptocht
door het dorp. Het is Halloween en daarom is de tweeling verkleed: Luke
als spook en Lottie als heks. Maar eerst maken ze samen met mama allerlei
lekkers om uit te delen. Papa holt papa pompoenen uit en zet er lichtjes
in. Groot, vierkant prentenboek met een vriendelijk verhaal voor oudere
peuters en jonge kleuters waarin duidelijk wordt verteld hoe Halloween
wordt gevierd. Geïllustreerd met duidelijke, over twee pagina's verdeelde
illustraties in veel oranje, roze, lila en paarstinten waarmee de sfeer van
Halloween goed wordt getroffen zonder dat het te eng wordt voor jonge
kinderen. Ook zijn er grappige details te zien. De schutbladen zijn versierd
met pompoenmaskers. Vertaling van: 'Luuk en Lotje : Het is Halloween!'*
Vanaf ca. 3 jaar. Mede naar gegevens van Edda Rekers-Hazelhoff

*2017-12-1425 (2017/41).
Genre : enge gr
Niveau/leeftijd : AP
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 36 / 287
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2018-11-5065

Grobler, Piet • Franciscus en de dieren
Franciscus en de dieren / Piet Grobler. - Eerste druk. - Rotterdam : Lemniscaat, 2018. -
26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm
ISBN 978-90-477-1067-7
Franciscus reist de wereld rond op zijn beste vriend Ezel. Ze vinden de wereld
mooi, houden van alle dieren en doen zoveel mogelijk goeds, want daar
geloven ze in: in het Goede. Tegen de mensen die Franciscus ontmoet zegt
hij dan ook: De wereld is Goed. Dat maakt indruk, de mensen beginnen
met elkaar te praten en nemen zijn ideeën over. Ook de vogels luisteren
aandachtig als Franciscus tegen hen begint te spreken. En waar een dier
gevangen is, wordt het door Franciscus bevrijd, zelfs een gevaarlijke wolf
wordt met wonderbaarlijk gevolg door hem aangesproken. Mooi verzorgd
prentenboek met een op legenden en fantasieën gebaseerd verhaal over
de bekende rondreizende christenmonnik en heilige Franciscus van Assisi
(1181-1226), die hier – volslagen onhistorisch – wordt afgeschilderd als
een soort vegetarische hippie avant la lettre. In plaats van zijn aan de
persoon van Christus toegewijd leven vol armoede centraal te stellen, is
deze Franciscus een wat zoetsappige figuur, die niet het evangelie maar
‘het Goede’ zowel als inspiratie als tot doel heeft omarmd. De innemende
illustraties in gemengde techniek zijn evenwel zeer geslaagd en geven het
verhaal de beoogde vrolijkheid en lichtvoetigheid en mee. Vanaf ca. 4 t/m 6
jaar. Silvester van der Pol

SISO : AJ 245.5
PIM : 27 Religie
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 36 / 260

2018-22-5085

Friesen, Annemieke • Sproet en de straathaaien
Sproet en de straathaaien / Annemieke & Ingrid Friesen ; concept: Sandra van Baars
en Cécile Collast. - 1e druk. - Amersfoort : Veilig Verkeer Nederland, maart 2018. - 60
pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm. - Teksten: Annemieke Friesen, illustraties:
Ingrid Friesen.
ISBN 978-90-71052-78-1
Dit stevige, verzorgde lees-, kijk- en doeboek (ruim A4-formaat) van Veilig
Verkeer Nederland bevat acht verhalen waarin Sproet (5, zit in groep
2) en haar vriendjes van alles meemaken in en rondom het verkeer. De
voorleesverhalen bevatten herkenbare thema’s die goed aansluiten bij de
beoogde doelgroep, kleuters. Elk verhaal, dat met tips enz. zes bladzijden
omvat, is vlot leesbaar en gedrukt in een schreefloos lettertype. Sommige
woorden zijn op een afwijkende manier neergezet (in kleur, groot of in
kapitalen) om ze extra kracht bij te zetten. In combinatie met de vriendelijke
kleurentekeningen maakt dit het geheel tot een vrolijk ogende boel. Wel
oogt de bladspiegel vrij druk. Per vertelling worden aan de (voor)lezer enkele
vragen gesteld die uitnodigen tot gesprek. Tevens staat bij ieder verhaal een
kijkplaat en een leuke doe-activiteit die de verkeerskennis vergroot. Voorin
zijn aanwezig een inhoudsopgave, een voorwoord en worden de figuren uit
het boek voorgesteld op de ‘Wie is wie-pagina’. Achterin staan de antwoorden
op de vragen. Waardevolle uitgave die het thema ‘verkeer’ op speelse wijze
onder de aandacht brengt en die op iedere school aanwezig zou moeten zijn.
Daarnaast geschikt voor opvoeders, de tips zijn bedoeld voor ouders. Vanaf
ca. 4 jaar. S. Mulders

Over verkeer(sveiligheid) zijn niet zoveel
informatieve jeugdboeken.
SISO : AJ 377
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 38 / 249
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2018-22-4773 Heruitgave

Suess, Anne • Voertuigen kijk- en zoekboek
Voertuigen kijk- en zoekboek / Anne Suess ; concept en tekst: Lisa Maurer ; vertaling
[uit het Duits]: Ellen Hosmar ; redactie en productie: Vitataal tekst & redactie. - 3e
druk. - Utrecht : Veltman Uitgevers, 2017. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 31 cm. - Vertaling van: Mein Wimmelbuch Fahrzeuge. - Schwager &
Steinlein Verlag GmbH. - Omslag vermeldt: Met belangrijke verkeersregels en Met
kijkgaten. - 1e druk Nederlandse uitgave: ©2013.
ISBN 978-90-483-0768-5
Stevig kartonnen kijk- en zoekboek met als onderwerp het verkeer. Op
zes ruime taferelen zijn telkens tientallen details te zien. Op het eerste
(stads)tafereel worden zoveel mogelijk voertuigen getoond waarna de
volgende specifieke locaties met hun bijbehorende voertuigen aan bod
komen: de stad, het vliegveld, de snelweg, het station en de haven. De
rechterpagina van de plaat is steeds op ongeveer driekwart afgesneden,
met twee afgeronde hoeken en voorzien van zes ronde kijkgaten. Bij het
omslaan van deze bladzijde worden diverse zaken uitgelegd of worden
zoekvragen gesteld. Hoewel de illustraties niet dynamisch zijn, stralen
ze wel het soort gezelligheid uit dat eigen is aan dit genre boeken. De
uitgave is uit het Duits vertaald, hetgeen hier en daar doorschemert in de
illustraties (nummerborden, vakwerkhuizen). Wel is duidelijk moeite gedaan
de illustraties aan te passen aan Nederland door opschriften te vertalen.
De aanprijzing op het voorblad ‘met belangrijke verkeersregels’ verdient
enige relativering omdat er slechts een handvol regels zijn weergegeven
voor in het boek. Desondanks zal deze uitgave door de interactieve vragen
en (zoek)opdrachten kinderen aanzetten tot ontdekken, nadenken en
vertellen. Ook goed te gebruiken op de basisschool. Vanaf ca. 4 jaar.
Silvester van der Pol

Ongewijzigde herdruk.
SISO : AJ 377
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 35 / 266

2018-26-2253 Heruitgave

Slegers, Liesbet • De politieman
De politieman / Liesbet Slegers. - Zesde druk. - [Amsterdam] : Clavis, 2018. - 26
ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Omslag vermeldt: Clavis
informatief. - 1e druk: ©2008.
ISBN 978-90-448-1003-5
Informatief prentenboek in vrij groot formaat over het beroep en de
werkzaamheden van een politieman/-vrouw. Er wordt onder meer aandacht
besteed aan het uniform, benodigdheden (wapenstok, handboeien etc.),
verschillende vervoermiddelen (auto, motorfiets, mountainbike), regelen
van het verkeer en het vangen van dieven. De tekst – beschreven vanuit het
perspectief van de kleuter – is summier (ca. vijf regels per bladzijde) en op
de linkerpagina afgedrukt. Daarboven staat een kleinere vierkante illustratie
in dezelfde techniek als de paginagrote illustratie op de rechterbladzijde,
dikomlijnde figuren, ingekleurd met gouache. De gestileerde tekeningen,
met bolle gezichten waarbij de expressie wordt weergegeven met enkele
streepjes en puntjes, vormen in combinatie met het vrolijke kleurenpalet een
aantrekkelijk visueel geheel. In dezelfde opzet verschenen meerdere titels*.
Stevige en inhoudelijk sympathieke (ongewijzigde her)uitgave voor kinderen
vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Ongewijzigde herdruk.
SISO : AJ 395.74
PIM : 11 Bedrijf en Beroep
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 40 / 273
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2018-16-2265

Westendorp, Fiep • Fiep in de natuur
Fiep in de natuur / Fiep Westendorp, Jan Paul Schutten ; idee en coo͏̈rdinatie: Gioia
Smid. - Amsterdam : Fiep, 2018. - 116 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - Tekst:
Jan Paul Schutten, illustraties: Fiep Westendorp. - Dit boek is tot stand gekomen in
samenwerking met Staatsbosbeheer.
ISBN 978-90-214-1429-4
Fiep in de natuur – en jij DOET mee! In de natuur is van alles te doen, vier
seizoenen lang. Een geurtocht met je neus doen en de geheimen van het
prikkeldraad ontdekken in de lente. Je eigen bosparfum maken en in de
zomer hulpboswachter worden. Een cadeautje voor kabouters maken en
paddenstoelenbingo spelen in de herfst en sneeuwsporen speuren in de
winter. Stevige handzame uitgave, in samenwerking met Staatsbosbeheer,
die voelt als een continue uitnodiging om de natuur in te gaan – van jong tot
oud. Voor elk seizoen worden minstens zes ideeën gegeven. Elk idee bevat
een aantal realistische natuurfoto’s in kleur, afbeeldingen van enkele ‘oude
bekenden’ (Pluk, de dieren uit de Torteltuin, Aagje) en compacte tekstblokjes
(informatie – stappenplan – doe-uitnodiging). Tussendoor staan enkele
pagina’s met een ‘tip van de boswachter’ en ‘vragen aan de boswachter’.
De persoonlijke vragen op de startpagina duiden op de mogelijkheid voor
een geschenk. Prachtige uitgave van twee kinderboekenkanjers die in geen
enkele collectie mag ontbreken. Lezen en leren in en met je omgeving, met al
je zintuigen, je hele lijf én een grote portie fun: levenslessen in optima forma.
Onder begeleiding met kinderen van ca. 4 t/m 8 jaar. Hannelore Rubie

SISO : AJ 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.50
Volgnummer : 39 / 253

2018-25-1725 Heruitgave

Winters, Pierre • Seizoenen
Seizoenen / Pierre Winters & Eline van Lindenhuizen. - Derde druk. - [Amsterdam] :
Clavis, 2018. - 27 ongenummerde pagina's, 3 vouwbladen : gekleurde illustraties ;
27 cm. - (Willewete. De wereld). - Tekst: Pierre Winters / Illustraties: Eline van
Lindenhuizen. - 1e druk: 2014.
ISBN 978-90-448-2106-2
Informatief prentenboek in de uitgebreide serie 'Willewete'* (categorie De
wereld). Na een korte introductie is er eerst een algemeen hoofdstuk over
seizoenen, met een aantal weetjes. Daarna wordt ingezoomd op lente, zomer,
herfst en winter, gevolgd door een aantal specifieke thema’s als hittegolf
en winterslaap. Tot slot zijn er wat eenvoudige doe-dingen en een quiz. De,
ook paginagrote, illustraties, getekend in zachte lijnen en warme kleuren,
zijn gericht op jonge kinderen. De grote uitklapplaat midden in het boek
met een boom erop is bijzonder doordat de seizoenen in elkaar overlopen.
De informatie is wisselend qua niveau. De uitleg over het waarom van de
seizoenen is te moeilijk voor veel jonge kinderen. De schrijfstijl is nogal
afstandelijk, bv. ‘Mensen gaan schaatsen, sleeën of in de sneeuw spelen.’ Ook
de voorbeelden sluiten niet altijd aan op het kinderperspectief: ‘Met de auto
rijden is moeilijk als ijs de wegen glad maakt’. Voor wie hier overheen kan
stappen, is het een aardig kijkboek waar kinderen ook hun eigen verhaal van
kunnen maken. Ongewijzigde herdruk. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 7 jaar. Annet Huizing

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
herdrukken uit deze serie. Met twee
uitvouwbare bladzijden in het midden.
Ongewijzigde herdruk.
SISO : AJ 577.2
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 35 / 272
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2018-11-5272

Wenzel, Brendan • Hallo hallo
Hallo hallo / Brendan Wenzel ; vertaling [uit het Engels]: Denise Bos. - Amersfoort :
Flamingo, [2018]. - 42 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 23 × 31 cm. -
Vertaling van: Hello hello. - Chronicle Books LLC, ©2018.
ISBN 978-90-453-2317-6
Prenten(kijk)boek in oblong formaat, met dieren uit de hele wereld, geordend
op (vooral uiterlijke) kenmerken. Maak kennis met kleur en glitter, met
patroon en huid, met snavel, bijzonder, lawaai en fraai. Met pracht en praal,
manen en schubben, zang en dans. Bij elk kenmerk vind je een prachtige,
collageachtige prent – auteur /illustrator heeft eerst het papier al tekenend
en schilderend van kleur en patroon voorzien. Daarna heeft hij met liefdevolle
precisie geknipt en geplakt en de dieren ‘aan elkaar gepuzzeld’. Het totaal
is een prachtig kijkboek vol met bekende én onbekende dieren – de kijklezer
kan speuren naar verschillen en overeenkomsten. Achterin staan naam
en afbeelding van alle dieren, in volgorde van verschijning. Een ‘berichtje
van de auteur’ maakt zijn bedoeling duidelijk: veel van deze dieren hebben
het moeilijk (bijna bedreigd-kwetsbaar-bedreigd-ernstig bedreigd). Leer de
dieren kennen, sluit ze in je hart én kom voor ze op! Nog lang van dit boek
genieten én onze planeet delen deze wonderbaarlijk mooie dieren, dat wil
toch iedereen. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar. Hannelore Rubie

SISO : AJ 590.2
PIM : 17 Dieren
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 41 / 252

2017-46-1735

Priddy, Roger • Ik hou van voertuigen
Ik hou van voertuigen / Roger Priddy ; vertaling [uit het engels] Van Goor. - Houten :
Van Goor, [2018]. - 16 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. -
Vertaling van: I love trucks. - Londen : St. Martin's Press, ©2007.
ISBN 978-90-00-36035-2
Vrij groot, hardkartonnen fotoprentenboek met twee afgeronde hoeken over
allerlei voertuigen. De voertuigen zijn thematisch gerangschikt. Per twee
nevenpagina's komen onder andere aan de orde: voertuigen op het spoor, in
de lucht, op de boerderij. De bladzijden zijn opgedeeld in gekleurde vlakken
met in elk vak een kleurenfoto van een voertuig. De foto's zijn duidelijk en
helder van kleur, de onderlinge verhoudingen zijn niet duidelijk. Per voertuig
wordt kort informatie geven op rijm, o.a. 'De strooiwagen rijdt door de stad
en strooit overal zout, het is niet meer glad'. De tekst staat afgedrukt in een
onregelmatig vet lettertype in verschillende groottes. Het thema is in een
speelse grotere gekleurde letter weergegeven. De thema's lopen door over
voor- en achterplat. Onder de noemer 'Ik hou van' verscheen o.a. een 'Ik
hou van dino's'*. Er zijn vergelijkbare uitgaven over dit thema. De heldere
foto's met informatieve tekst op rijm geven dit boek meerwaarde. De soms
Engelse voertuigen zijn niet storend. Geschikt om te bekijken en/of samen te
bespreken vanaf ca. 4 jaar. Marianne Schoonen

*2017-10-5981 (2017/40).
SISO : AJ 657
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 35 / 279
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2018-11-4987

Dieren • Dieren
Dieren : kunst voor beginners / vertaling [uit het Engels]: Jesse Goossens. - Eerste
druk. - Rotterdam : Lemniscaat, 2018. - 20 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: Nature. - London : Nosy Crow Ltd, ©2018. - Tekst©
Nosy Crow. - Een uitgave in samenwerking met het British Museum.
ISBN 978-90-477-0975-6
Vierkant kartonboek voor jongere kinderen, waarin een verbinding wordt
gemaakt tussen dieren(namen) uit de echte wereld met diezelfde dieren
uit de wereld van de kunst, zoals afgebeeld op kunstwerken in het bezit
van het British Museum. Het mooi vormgegeven boek, met afgeronde
hoeken en glimaccenten op de voorkant, presenteert naast kamelen o.a. ook
papegaaien, het nijlpaard, een hagedis, de giraf, een paard, een uil en een
gordeldier. Daarmee worden kunstwerken vertegenwoordigd uit o.a. India
(1775-1799), China (1666-1722), Egypte (1800 v. Chr.), Thailand (1880-1906)
en Mexico (Temalacatzingo / 1980). Elke pagina presenteert een dier,
meestal als detail uit het kunstwerk, waarvan de naam is gedrukt in grote
drukletters met hoofdletter. Het boek besluit met een dubbelpagina waar op
elk kunstwerk in het klein geheel wordt getoon en nader beschreven, daarbij
ook informatie over de mogelijkheid om het British Museum te benaderen,
of om nog meer informatie (in het Engels) te vinden via de QR-code in het
boek. Wat een genot dat zulke publicaties verschijnen, nota bene voor jonge
kinderen! In dezelfde uitvoering verscheen ook 'Natuur'*. Vanaf ca. 4 t/m 7
jaar. Mart Seerden

*zie a.i.'s deze week.
SISO : AJ 708.5
PIM : 21 Beeldende kunst
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 41 / 260

2018-11-4986

Natuur • Natuur
Natuur : kunst voor beginners / vertaling [uit het Engels]: Jesse Goossens. - Eerste
druk. - Rotterdam : Lemniscaat, 2018. - 20 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: Nature. - London : Nosy Crow Ltd, ©2018. - Tekst©
Nosy Crow. - Een uitgave in samenwerking met het British Museum.
ISBN 978-90-477-1079-0
Dit hardkartonnen prentenboek toont 25 details uit kunstwerken uit het British
Museum, waarop dieren en voorwerpen uit de natuur te zien zijn. Het zijn
details uit schilderijen, gravures, sculpturen en andere kunstvoorwerpen, in
willekeurige volgorde en meestal goed herkenbaar. Bij elke afbeelding staat in
een enkel, groot gerukt woord de naam van het onderwerp, bv. Bos, Sneeuw,
Eikel, Roos. Achterin vind je de verantwoording: een kleine kleurenfoto van
het gehele kunstwerk, met een korte beschrijving door wie, waar, waarvan en
wanneer het gemaakt werd. Dat varieert van 300 voor Christus tot ca. 2000
en van China en Japan tot Engeland en Frankrijk. De illustraties wijken af van
die in een doorsnee aanwijsboek, waardoor jonge kinderen op een andere
manier (door kunstenaars-ogen) naar de natuur kijken. Het samen ‘lezen’
door de voorwerpen aan te wijzen en te benoemen zal de taalontwikkeling
bevorderen. Het boekje is doordacht, kind-proof uitgevoerd met een glad dik
omslag, stevige kartonnen bladzijden en afgeronde hoeken waardoor het
bestand is tegen veelvuldig gebruik. Hopelijk stimuleert deze uitgave ouders,
om ook met jonge kinderen eens een kijkje te nemen bij een museum in de
buurt. In dezelfde uitvoering verscheen ook ‘Dieren’. Vanaf ca. 4 t/m 7 jaar.
I. de Jong-Smoor

*zie a.i.s's deze week.
SISO : AJ 708.5
PIM : 21 Beeldende kunst
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 41 / 261
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2017-49-4123

Seresia, Winok • Danskriebels
Danskriebels : 23 bekende dansen uit alle hoeken van de wereld / concept: Kapitein
Winokio, Winok Seresia en Greet Meert ; tekst en compositie: Winok Seresia & Greet
Meert ; mede-componisten en schrijvers: Ivan Smeulders, Stoffel Verlackt, Johann
Strauss, Léo Delibes ; musici: Winok Seresia, Ivan Smeulders, Stoffel Verlackt, Marie-
anne Coppens, Wietse Meys, Emile Verstraeten & Greet Meert ; fotografie: Inge
Van Zomeren. - Antwerpen : Kapitein Winokio, [2018]. - 49 pagina's : gekleurde
illustraties ; 21 cm + cd. - Aan de kop van de titelpagina: Kapitein Winokio.
ISBN 978-94-903784-8-6
Heb je zin in een buikdans, de charleston, hiphop of een kieteldans? De
uitgave en cd bevatten 18 liedjes (en op de cd ook vijf instrumentale
nummers), die zijn gebaseerd op bekende dansnummers van over de
hele wereld. In de vierkante uitgave staat op elke linkerpagina een
paginagrote kleurenfoto met een dansend kind tegen een kleurrijke, grafische
achtergrond. Hij/zij is afgebeeld in een bij de dans passende outfit en
grappige, vaak kartonnen accessoires uit het desbetreffende land. Op de
rechterpagina zijn de naam van het gebied/land en de liedtekst afgedrukt.
Deze gaat over de dans zelf of is fantasie, geschreven op basis van rijm,
fantasiewoorden en (klank)grapjes. Twee teksten (dronken zeeman en
vogelke) zijn qua inhoud niet zo geschikt voor in de klas, maar voor thuis
zijn ze best grappig. De zang en de begeleidende muziek zijn goed verzorgd.
Praktisch alle nummers hebben een lekker aanstekelijk ritme waar je vrolijk
van wordt en waarbij je wel mee móet bewegen. Door alle verschillende
muziekstijlen is dit een leuke, vrolijke uitgave geworden, om in te bladeren,
naar te luisteren, bij mee te zingen en op te dansen. Uitleg over de dansen
wordt niet gegeven. Vanaf ca. 3 t/m 7 jaar. I. de Jong-Smoor

Uitgave met cd in plastic hoesje op het
omslag achterin.
SISO : AJ 788.2
PIM : 24 Muziek
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 22.95
Volgnummer : 36 / 271
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2018-25-1184

Blokker, Anne • De hut van sem
De hut van sem / Anne Blokker ; illustraties: Andrea Kruis. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees, lees, lees. AVI-
start niveau 2). - ISBN niet in boek, afkomstig van barcode.
ISBN 978-90-206-1859-4
Sem woont in het bos, samen met raaf, kip en haas. Hij heeft een hut in een
boom. Deel van de serie 'lees lees lees'*. Elke bladzijde bevat korte zinnen
met eenvoudige woorden, met korte en lange klinkers, maar geen dubbele
medeklinkers, AVI-Start. Er wordt geen gebruikgemaakt van hoofdletters, wel
van leestekens en iedere zin begint op een nieuwe regel. Bij directe rede staat
er een plaatje van degene die aan het woord is. Af en toe staan de woorden in
een tekstballon. Iedere dubbele pagina bevat een grote kleurenillustratie die
het verhaal ondersteunt. Sem ziet er een beetje uit als Mowgli. Aantrekkelijk
verhaal wat al na vier weken leesonderwijs gebruikt kan worden. Vanaf ca. 6
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit de serie 'lees, lees, lees'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Volgnummer : 36 / 201

2018-28-3826

Bon, Annemarie • Haas en zijn vrienden
Haas en zijn vrienden : zes avonturen om zelf te lezen / Annemarie Bon & Gertie
Jacquet. - [Amsterdam] : Moon, [2018]. - 205 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm.
- Verhalen eerder verschenen. - Bevat: Haas wint een beer. Haas is op Kip. Haas kent
een mop. Haas ruimt op. Haas krijgt bezoek. Haas schept een luchtje. - Vianen : The
House of Books, ©2013, ©2013, ©2011, ©2012, ©2011, ©2012.
ISBN 978-90-488-4711-2
Haas zit in een dip. Zijn vrienden nemen hem mee naar de kermis waar
hij een beer wint. Kip heeft buikpijn en Haas bedenkt een spervuur aan
moppen om Kip op te vrolijken. Tevergeefs, pas als er een ei uit Kip komt
zijn de problemen voorbij. Haas is verliefd op Kip. Als hij haar een ring wil
geven, valt die ring in de sloot. Een prooi voor Raaf. Haas gaat, getooid
met duikbril, op zoek naar de ring. Hij vindt een andere schat voor zijn
schat. Inhoudsbeschrijving van drie van de in totaal zes verhalen in deze
meegroeibundel beginnend op AVI-Start en doorgroeiend tot en met AVI-M4.
Doordat er voor de dialogen een tekeningetje van de spreker staat, kan het
ook als samenleesboek gebruikt worden. De illustraties spelen een voorname
rol in alle verhalen. Kleurrijke en sfeervolle tekeningen die zwart omrand zijn,
zijn leuk om te bekijken. Ze hebben een warme en veilige uitstraling en de
emoties komen goed naar voren. Alle verhalen uit deze bundel verschenen als
apart uitgegeven boeken in de periode 2011-2013. Lang leesplezier met deze
goed verzorgde uitgave. Vanaf ca. 6 jaar. Ton Jansen

Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 17.50
Bijzonderheden : MN/EX/
Volgnummer : 42 / 175
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2018-12-5895

Bon, Annemarie • Ik eet je op!
Ik eet je op! / Annemarie Bon ; illustraties: Katrien van Schuylenbergh. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees,
lees, lees. AVI-start niveau 3)
ISBN 978-90-206-1856-3
De twee trollen Tom en Bil zijn in het bos samen met het altijd lezende meisje
Aaf. Ze hebben honger en willen haar opeten. Aaf is hen steeds te slim af
en bedenkt een ander plan om hun honger te stillen. Deel van de serie 'lees
lees lees'*. Elke bladzijde bevat korte zinnen met eenvoudige woorden van
het type MKM, alleen dubbele medeklinkers bij de werkwoords-t, AVI-Start. Er
wordt geen gebruikgemaakt van hoofdletters, wel van leestekens en iedere
zin begint op een nieuwe regel. Het verhaal bestaat enkel uit dialoog. Voor
iedere regel staat een plaatje van degene die het zegt. Het boek is daarom
ook te gebruiken als toneelleesboek. Af en toe staan de woorden in een
tekstballon. De onhandigheid van de trollen zorgt ervoor dat het verhaal niet
te spannend is voor de beginnende lezer. Iedere dubbele pagina bevat een
grote kleurenillustratie die het verhaal ondersteunt. De trollen zijn steeds
vrolijk weergegeven. Aantrekkelijk en fantasievol verhaal wat al na vijf weken
leesonderwijs gebruikt kan worden. Vanaf ca. 6 jaar. Drs. Lineke Mariman

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit de serie 'lees, lees, lees'.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 36 / 202

2018-12-0023

Bon, Annemarie • Kom mee naar mijn tuin
Kom mee naar mijn tuin / Annemarie Bon ; met tekeningen van Eefje Kuijl. - 1e druk. -
Tilburg : Zwijsen, 2018. - 73 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (AVI-kanjer)
ISBN 978-90-487-3424-5
Originele variant op de meestal dunnere boekjes met leesoefenstof voor
beginnende lezers. Bijzonder mooi uitgevoerde verhalenbundel met fullcolour
foto's met grappige tekeningetjes en tekst eromheen. Op dubbele pagina's
staan in totaal ruim dertig humorvolle verhaaltjes over tuinieren en spelen in
de tuin. De makers gebruikten in korte zinnetjes uitsluitend eenlettergrepige
woorden zonder hoofdletters, maar wel met interpunctie en houden dit, zelfs
achterin waar ze worden voorgesteld vol, AVI-Start. In de speelse teksten
wordt de lezer af en toe aangesproken. In de serie 'AVI-kanjer'*, waar dit boek
een deel van is, is het technisch lezen heel eenvoudig, maar het begrijpend
lezen wat uitdagender. De luchtige verhaaltjes zijn gevarieerd van opbouw,
soms beschouwend, soms grappig. De duidelijke inhoudsopgave en de
onderwerplijst met plaatjes erbij maakt het compleet. Komt op school of thuis
met begeleiding het best tot zijn recht bij beginnende lezers vanaf ca. 6 jaar.
Aantrekkelijk, grappig omslag. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog een
nieuwe AVI-kanjer en een herdruk.
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 37 / 191
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2018-12-5875

Bon, Annemarie • Pas op, Sis!
Pas op, Sis! / Annemarie Bon ; illustraties: Katrien van Schuylenbergh. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees,
lees, lees. AVI-start niveau 1)
ISBN 978-90-206-1853-2
Kas wordt gepest door Bil en Wil. Hij rent het bos in. Daar vindt Kas een ei.
Van welk dier zal het zijn? Deel van de serie 'lees lees lees'*. Elke bladzijde
bevat korte zinnen van maximaal zes woorden, met enkel korte klinkers, en
nog geen dubbele medeklinkers, AVI-Start. Er wordt geen gebruikgemaakt
van hoofdletters, wel van leestekens en iedere zin begint op een nieuwe
regel. Bij directe rede staat er een plaatje van degene die aan het woord is.
Af en toe staan de woorden in een tekstballon. Iedere dubbele pagina bevat
een grote kleurenillustratie die het verhaal ondersteunt. Aantrekkelijk verhaal
wat al na drie weken leesonderwijs gebruikt kan worden. Vanaf ca. 6 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit de serie 'lees, lees, lees'.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 36 / 203

2018-12-0394

Brink, Annemarie van den • Fijn in je vel
Fijn in je vel / Annemarie van den Brink ; met tekeningen van Marieke Coenen ; foto's:
Shutterstock ; Berlinda van Dam ; Voedingscentrum. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen,
2018. - 46 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees en weet)
ISBN 978-90-487-3391-0
Speciaal voor beginnende lezertjes geschreven informatief boekje over
je lijf. In eenvoudige woorden en korte zinnen wordt verteld over je
lichaam. Hoe blijf je fit, hoe eet je gezond en hoe kun je ontspannen? De
tekst is gedrukt in duidelijke grote schreefloze letters. Het leesniveau
loopt op van moeilijkheidsgraad AVI-Start t/m AVI-E3. Er worden alleen
hoofdletters gebruikt in het hoogste leesniveau. Beperkte interpunctie. Elke
dubbele pagina is een hoofdstuk, hoewel de inhoudsopgave voorin slechts
negen hoofdstukken noemt. Ze bestaan uit teksten met een afbeelding,
stripverhaaltjes en soms een puzzel. De informatieve illustraties, bestaande
uit eenvoudige kleurentekeningen en mooie, grote, helder gekleurde foto’s
(met daarin vlakjes met eenlettergrepige woorden of korte tekstblokjes)
helpen mee om een goed beeld te geven van het onderwerp. Daardoor is dit
boekje leuk om samen te bekijken, maar een kind uit groep 3 kan het ook al
helemaal alleen lezen en begrijpen. Het vierkante boekje maakt onderdeel
uit van de achtdelige informatieve reeks 'Lees en weet'. Vanaf ca. 6 jaar.
Redactie

Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 10.00
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 38 / 209
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2018-12-5966

Dijkstra, Lida • De kat van Pip
De kat van Pip / Lida Dijkstra ; illustraties: Petra Heezen. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees, lees, lees. AVI-
start niveau 1)
ISBN 978-90-206-1852-5
Kit is de kat van Pip. Ze zijn dol op elkaar. Pip is Kit vaak kwijt. Help je zoeken?
Deze vrolijke, handzame uitgave uit de serie ‘lees lees lees’* is geschikt
voor kinderen die ca. drie weken leesonderwijs hebben gehad. Het boekje
is opgebouwd uit korte verhaaltjes over twee pagina's. Er worden geen
hoofdletters gebruikt, wel leestekens. Elke korte zin bestaat uit twee tot vijf
eenlettergrepige woorden met enkel korte klinkers. Ondanks de beperkte
woordenschat zijn de verhaaltjes levendig en grappig. De vele zwart omlijnde
tekeningen zijn helder van kleur en vriendelijk, met veel interactie. Bij
dialogen is steeds het vignet afgebeeld van de persoon die aan het woord is.
AVI-Start. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
deeltjes uit de serie 'lees, lees, lees'.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 35 / 214

2018-12-5887

Dijkstra, Lida • Lam, je bent top!
Lam, je bent top! / Lida Dijkstra ; illustraties Ina Hallemans. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2018]. - 26 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Leren lezen met
Kluitman. De klas van mees Bok)
ISBN 978-90-206-7835-2
Mees bok is ziek. Dokter aap zegt dat hij sap van de den nodig heeft. Maar
het sap is op. Lam gaat het halen. Maar de den is ver weg, en er ligt een
dik pak sneeuw. Zal dat wel goed gaan? Deel in de serie 'Leren lezen met
Kluitman'*. Ook dit vierde boekje over de klas van mees bok bevat veel
kleurige illustraties die het verhaal leuk aanvullen en kinderen veel bieden om
naar te kijken. Het verhaal is bijna helemaal in dialogen geschreven, waarbij
met een pictogram wordt aangegeven wie aan het woord is. De zinnen zijn
kort en bevatten geen hoofdletters. Elke zin begint op een nieuwe regel, AVI-
Start. Geschikt voor beginnende lezers vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen in deze serie.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 40 / 232
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2018-12-5953

Dijkstra, Lida • Min gaat naar zee
Min gaat naar zee / Lida Dijkstra ; illustraties: Madeleine van der Raad. - [1e druk].
- [Alkmaar] : Kluitman, [2018]. - 28 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees,
lees, lees. AVI-start niveau 3)
ISBN 978-90-206-1858-7
Dit leesboek uit de serie ‘Lees lees lees’* richt zich op beginnende lezers met
AVI-Start, na 5 weken leesonderwijs. Het bevat een ‘echt’ verhaal, waarin
Min de zeemeermin op reis gaat naar zee. Hier maakt ze nieuwe vrienden en
beleeft ze verschillende kleine avonturen. Het verhaal bestaat uit korte regels
tekst, spreekballonnen en losse woorden die ondersteund worden door zacht
ingekleurde, vriendelijke illustraties. De tekst kent korte en lange klinkers
en bevat (incidenteel) dubbele medeklinkers bij de werkwoords-t. Kinderen
kunnen met dit boek ervaren hoe leuk lezen is. Vanaf ca. 6 jaar. S. Mulders

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit de serie 'lees, lees, lees'.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/J2/MN/
Volgnummer : 36 / 214

2018-12-5878

Dragt, Annemarie • Kan dat wel, juf Mel?
Kan dat wel, juf Mel? / Annemarie Dragt ; illustraties: Ina Hallemans. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees,
lees, lees. AVI-start niveau 2)
ISBN 978-90-206-1855-6
Juf Mel is een beetje vreemd. Ze komt door het raam naar binnen en verzint
allerlei originele manieren om de kinderen in haar klas van alles te leren.
Deel van de serie 'lees lees lees'*. Elke bladzijde bevat korte zinnen met
eenvoudige woorden, met korte en lange klinkers, maar geen dubbele
medeklinkers, AVI-Start. Er wordt geen gebruikgemaakt van hoofdletters, wel
van leestekens en iedere zin begint op een nieuwe regel. Bij directe rede staat
er een plaatje van degene die aan het woord is. Af en toe staan de woorden
in een tekstballon. Iedere dubbele pagina bevat een grote kleurenillustratie
die het verhaal ondersteunt. Aantrekkelijk verhaal wat al na vier weken
leesonderwijs gebruikt kan worden. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vijf delen
uit de serie 'lees, lees, lees'.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 36 / 217
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2018-12-5888

Ede, Bies van • Raar haar
Raar haar / Bies van Ede ; tekeningen Leonie Verbrugge. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Leren lezen met
Kluitman)
ISBN 978-90-206-7836-9
Sas heeft heel veel geel haar. Met die grote bos kan ze van alles doen. Op een
dag ontdekt ze een vreemde haar. Hij heeft een andere kleur en blijft rechtop
staan. Ze noemt hem Jan. Haar moeder neemt haar mee naar de kapper.
Onderweg ontdekt ze dat ze niet de enige is met een rare haar. Deel in de
serie 'Leren lezen met Kluitman'*. Het boek bevat veel kleurige illustraties
die het verhaal leuk aanvullen en kinderen veel bieden om naar te kijken.
Onder aan de tekeningen staat steeds de kat van Sas, die in tekstballonnen
commentaar geeft. Op de schutbladen staat de kat in een heleboel standen
afgebeeld. De zinnen van het verhaal zijn kort en bevatten geen hoofdletters.
Elke zin begint op een nieuwe regel, AVI-Start. Geschikt voor beginnende
lezers vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen in deze serie.
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 40 / 235

2018-12-0025

Hest, Monique van • Dat kan ik!
Dat kan ik! / Monique van Hest ; met tekeningen van Tineke Meirink ; foto's
Shutterstock. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 72 pagina's : gekleurde illustraties ;
22 cm. - (AVI-kanjer)
ISBN 978-90-487-3427-6
Originele variant op de meestal dunnere boekjes met leesoefenstof voor
beginnende lezers. Bijzonder mooi uitgevoerde verhalenbundel met fullcolour
foto's met grappige tekeningetjes en tekst eromheen. Op dubbele pagina's
staan in totaal ruim dertig humorvolle verhaaltjes over kleine beestjes. De
makers gebruikten in korte zinnetjes uitsluitend eenlettergrepige woorden
zonder hoofdletters, maar wel met interpunctie en houden dit, zelfs achterin
waar ze worden voorgesteld vol, AVI-Start. In de speelse teksten wordt de
lezer vaak aangesproken en met vragen opgeroepen goed te kijken en mee
te denken. In de serie 'AVI-kanjer'*, waar dit boek een deel van is, is het
technisch lezen heel eenvoudig, maar het begrijpend lezen wat uitdagender.
De luchtige verhaaltjes zijn gevarieerd van opbouw, soms beschouwend,
poëtisch of grappig. De duidelijke inhoudsopgave en de onderwerplijst met
plaatjes erbij maakt het compleet. Komt op school of thuis met begeleiding
het best tot zijn recht bij beginnende lezers vanaf ca. 6 jaar. Aantrekkelijk,
grappig omslag. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog een
nieuwe AVI-kanjer en een herdruk.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 37 / 203
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2018-33-0165 Heruitgave

Kromhout, Rindert • Wat een verhalen!
Wat een verhalen! : Bil en Wil / Rindert Kromhout ; Jan Jutte. - 3e druk. - Tilburg :
Zwijsen, 2018. - 143 pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm. - (Maan roos vis AVI
meegroeiboek). - Tekst Rindert Kromhout ; illustraties Jan Jutte. - 1e druk: 2010.
ISBN 978-90-487-0651-8
Zes verhalen over twee dikke vrienden, Bil en Wil. De twee doen alles samen:
ze vinden een doos, vieren een verjaardag en zijn ziek. Meegroeiboek met
verhalen die opklimmen in leesniveau van AVI-Start t/m AVI-M4. Het boek
volgt de maan-roos-vis methode van dezelfde uitgeverij. Bij elk verhaal staat
duidelijk het niveau aangegeven. Ze zijn spannend en levendig geschreven.
De verhalen zijn voorzien van kleurrijke karikaturale tekeningen, soms klein,
soms paginagroot en soms in stripvorm weergegeven. Het niveau begint
met korte enkelvoudige zinnen met eenlettergrepige woorden van het type
mkm, waarbij alle zinnen beginnen op een nieuwe regel. Er wordt geen
gebruikgemaakt van hoofdletters en interpunctie, vanaf AVI-E3 wel. Ook de
zinnen en woorden worden dan langer en er wordt verleden tijd gebruikt. De
zes verhalen verschenen eerder los van elkaar. Door de geleidelijke overgang
van de leesniveaus en de rustige opbouw van de spanning worden lezertjes,
wellicht ongemerkt, uitgedaagd door te lezen. Prettig, stevig gebonden, vrij
hoog rechthoekig leesboek met leeslint, gedrukt op zwaar papier. Voor vele
uurtjes lees- en leerplezier. Vanaf ca. 6 jaar. Drs. Lineke Mariman

Kerntitel Kinderboekenweek 2018. Zie
a.i.'s deze week voor nog twee AVI-
meegroeiboeken, over Piet en Riet.
Genre : vh
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 13.99
Volgnummer : 42 / 199

2018-09-3706

Kunst, Marco • Mus en de poes
Mus en de poes / Marco Kunst & Marieke Nelissen. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018.
- 30 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Ik lees!. AVI Start). -
Tekst: Marco Kunst, illustraties: Marieke Nelissen.
ISBN 978-90-487-3415-3
Mus en Sam zijn vriendjes. Ze wonen tegenover elkaar in een flat. Siep,
de dikke poes van Sam, is een kei in weglopen. Als Mus in Sams huis op
Siep moet passen, gaat de poes er weer vandoor. Mus kan de poes niet
vinden, maar als hij na lang zoeken weer bij Sam thuis komt, wacht hem
een leuke verrassing. Eerste leesboekje met een eenvoudige verhaallijn,
verteld vanuit Mus. De korte zinnen bevatten makkelijke eenlettergrepige
woordjes, AVI-Start. Gedrukt in een schreefloos lettertype zonder hoofdletters.
De gekleurde, naief aandoende illustraties lopen door over twee pagina's. De
tekstblokjes staan naast of niet hinderlijk in de illustraties. Voor in het boekje
worden Mus en Sam voorgesteld; achterin staan drie verdiepingsvragen. Een
simpel en doeltreffend startersboekje uit de serie 'Ik lees!'. Vanaf ca. 6 jaar.
Monique Luijben

Genre : di
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 7.50
Bijzonderheden : J1/J2/MN/
Volgnummer : 41 / 217
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2018-33-0157 Heruitgave

Letterie, Martine • Kook jij of kook ik?
Kook jij of kook ik? : Piet en Riet / Martine Letterie ; Rick de Haas. - 3e druk. - Tilburg :
Zwijsen, 2018. - 141 pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm. - (Maan roos vis AVI
meegroeiboek). - Tekst Martine Letterie ; illustraties Rick de Haas. - 1e druk: 2010.
ISBN 978-90-487-0650-1
Piet en Riet koken samen in een restaurant. Ze zijn beste maatjes, maar toch
maken ze af en toe ruzie. Op een dag is Piet het werken moe. Hij trekt naar
zee om uit te rusten. Na een tijd heeft hij er genoeg van om niets te doen en
hij opent een viskraam. Ondertussen werkt Riet keihard in het restaurant.
Zonder hulp gaat het niet meer. Vindt ze een geschikte kok om haar te
helpen? Alle personages zijn volwassenen. Piet is een kleine, magere man en
Riet is een grote, mollige vrouw. Ze ontdekken pas na een lange scheiding dat
ze elkaar niet kunnen missen. De tekst van dit dikke meegroeiboek vormt een
doorlopend verhaal. Er zijn wel vier grote leesgehelen die samenvallen met
het toenemend leestechnisch niveau, van AVI-Start t/m AVI-M4. Visueel is dit
duidelijk aangegeven door een aantal kopjes in de rechterbovenhoek. Qua
vormgeving is dit een mooi geheel: kleurrijke illustraties op elke bladzijde,
een vlotte tekst in tekstblokken en een origineel hoog formaat. Beginnende
lezers kunnen gerust een leespauze nemen, dankzij het handige leeslint. In
dezelfde opzet verscheen ook 'Piet en Riet naar de maan'*. Vanaf ca. 6 jaar.
Ria de Schepper

*zie a.i.'s deze week voor een herdruk.
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 13.99
Volgnummer : 42 / 202

2018-12-5915

Roosmalen, Elles van • Pip en Raf
Pip en Raf / Elles van Roosmalen ; illustraties: Petra Heezen. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees, lees, lees. AVI-
start niveau 1)
ISBN 978-90-206-1851-8
Pip en Raf spelen graag samen. Ze doen een hardloopwedstrijd, gaan
voetballen en Pip jrijgt de hik, wat nu? Deze vrolijke, handzame uitgave
uit de serie ‘lees lees lees’* is geschikt voor kinderen die ca. drie weken
leesonderwijs hebben gehad. Het boekje is opgebouwd uit korte verhaaltjes
over twee pagina's. Er worden geen hoofdletters gebruikt, wel leestekens.
Elke korte zin bestaat uit twee tot vijf eenlettergrepige woorden met enkel
korte klinkers. Ondanks de beperkte woordenschat zijn de verhaaltjes
levendig en grappig. De vele zwart omlijnde tekeningen zijn helder van kleur
en vriendelijk, met veel interactie. Bij dialogen is steeds het vignet afgebeeld
van de persoon die aan het woord is. AVI-Start. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
deeltjes uit de serie 'lees, lees, lees'.
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 35 / 238
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2018-12-0022

Scholtens, Anneke • Kijk maar, hoor maar!
Kijk maar, hoor maar! / Anneke Scholtens ; met tekeningen van Ann De Bode ; foto's:
Shutterstock. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 72 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. -
(AVI-kanjer)
ISBN 978-90-487-3425-2
Originele variant op de meestal dunnere boekjes met leesoefenstof voor
beginnende lezers. Bijzonder mooi uitgevoerde verhalenbundel met fullcolour
foto's met grappige tekeningetjes en tekst eromheen. Op dubbele pagina's
staan in totaal dertig humorvolle verhaaltjes over een lichaamseigenschap
of een zintuig. De gerenommeerde makers gebruikten in korte zinnetjes
uitsluitend eenlettergrepige woorden zonder hoofdletters, maar wel met
interpunctie en houden dit, zelfs achterin waar ze worden voorgesteld vol,
AVI-Start. In de speelse teksten wordt de lezer vaak aangesproken en met
vragen opgeroepen goed te kijken en mee te denken. In de serie 'AVI-kanjer'*,
waar dit boek een deel van is, is het technisch lezen heel eenvoudig, maar
het begrijpend lezen wat uitdagender. De luchtige verhaaltjes zijn gevarieerd
van opbouw, soms op rijm, soms beschouwend, poëtisch of zelfs filosofisch.
De duidelijke inhoudsopgave en de onderwerplijst met plaatjes erbij maakt
het compleet. Komt op school of thuis met begeleiding het best tot zijn recht
bij beginnende lezers vanaf ca. 6 jaar. Aantrekkelijk, eigentijds, stoer omslag.
Ellie de Ridder

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe AVI-kanjers.
Genre : vh
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 36 / 245

2018-29-4403

Spronsen, Elisa van • Hip hop kat
Hip hop kat / Elisa van Spronsen ; met tekeningen van Tineke Meirink. - Tilburg :
Zwijsen, 2018. - 72 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (AVI-kanjer)
ISBN 978-90-487-3603-4
Originele variant op de meestal dunnere boekjes met leesoefenstof voor
beginnende lezers. Bijzonder mooi uitgevoerde verhalenbundel met fullcolour
foto's met grappige tekeningetjes en tekst eromheen. Op dubbele pagina's
staan in totaal ruim dertig humorvolle verhaaltjes over dieren. De makers
gebruikten in korte zinnetjes uitsluitend eenlettergrepige woorden zonder
hoofdletters, maar wel met interpunctie en houden dit, zelfs achterin waar
ze worden voorgesteld vol, AVI-Start. In de speelse teksten wordt de lezer
vaak aangesproken en met vragen opgeroepen goed te kijken en mee
te denken. In de serie 'AVI-kanjer'*, waar dit boek een deel van is, is het
technisch lezen heel eenvoudig, maar het begrijpend lezen wat uitdagender.
De luchtige verhaaltjes zijn gevarieerd van opbouw, soms op rijm, soms
beschouwend, poëtisch of zelfs filosofisch. De duidelijke inhoudsopgave en de
onderwerplijst met plaatjes erbij maakt het compleet. Komt op school of thuis
met begeleiding het best tot zijn recht bij beginnende lezers vanaf ca. 6 jaar.
Aantrekkelijk, grappig, stoer omslag. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe AVI-kanjers.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 36 / 248
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2018-12-5877

Witte, Marianne • De dag van Lis en Mik
De dag van Lis en Mik / Marianne Witte ; illustraties: Ina Hallemans. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees,
lees, lees. AVI-start niveau 2)
ISBN 978-90-206-1854-9
In de serie ‘lees lees lees’* wordt binnen het niveau AVI-Start onderscheid
gemaakt tussen drie etappes: er zijn drie titels die kinderen kunnen lezen
na drie weken leesonderwijs, drie titels na vier weken, en drie titels na vijf
weken. Dit boekje kun je lezen na vier weken leesonderwijs. De woorden
hebben maar één lettergreep en bevatten geen dubbelklanken. De dag
van tweeling Lis en Mik is daarom nog niet heel erg spannend. Ze voeren
kaas aan hun pup Raaf en hun kat Vos, doen een som, en leren van juf
lichaamsdelen zoals de teen, kop, lip, keel, vel en haar. Ze spelen voetbal en
met blokken, drinken sap en gaan naar bed. Hoewel er op de voorkant een
spannend verhaal afgebeeld is, met een zee-avontuur met boze octopussen
en schreeuwende meeuwen, is het verhaal heel braaf. Het is daarom echt een
oefenboekje. De illustraties maken het boekje aantrekkelijk. Vanaf ca. 6 jaar.
J.R.S. de Leest

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
deeltjes uit de serie 'lees, lees, lees'.
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 35 / 259

2018-12-5951

Witte, Marianne • Jaap maakt veel mee
Jaap maakt veel mee / Marianne Witte ; illustraties: Ina Hallemans. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2018]. - 28 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Lees,
lees, lees. $ AVI-start niveau 3)
ISBN 978-90-206-1857-0
Jaap woont op een boerderij en vermaakt zich best met de dieren om hem
heen. Samen met hond Pup maakt hij een hok en speelt hij met de bal.
Mol nodigt hem uit in zijn hol, met Big rolt hij door de modder, Kip en Geit
helpen hem aan een eitje en melk voor pannenkoeken en Ros laat hem op
zijn rug rijden. Ook met Aap en Goos die in de buurt wonen heeft Jaap veel
lol. Deze vrolijke, handzame uitgave uit de serie ‘lees lees lees’* is geschikt
voor kinderen die ca. vijf weken leesonderwijs hebben gehad. Het boekje is
opgebouwd uit korte verhaaltjes van één tot anderhalve pagina lang. Elke
zin begint op een nieuwe regel. Er worden geen hoofdletters gebruikt, wel
leestekens. Een zin bestaat uit twee tot negen eenlettergrepige woorden met
korte en lange klinkers en alleen dubbele medeklinkers bij het werkwoord
(rent, maakt, bent). Ondanks de beperkte woordenschat zijn de verhaaltjes
levendig en grappig. Jaap praat met de dieren en krijgt antwoord. De zwart
omlijnde tekeningen zijn helder van kleur en vriendelijk, met lachende dieren
en interactie. AVI-Start. Vanaf ca. 6 jaar. S.E. van Zonneveld

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
deeltjes uit de serie 'lees, lees, lees'.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 35 / 260
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2018-31-5713

Maar, Anne • Guus wil een hond
Guus wil een hond / Anne Maar, Verena Ballhaus ; Nederlandse vertaling [uit het
Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe,
2018. - 43 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes.
Ankertjes : starten met lezen). - Vertaling van: Ein Wunschhund für Oskar. - München :
Tulipan GmbH, ©2009. - Auteur: Anne Maar, illustraties: Verena Ballhaus.
ISBN 978-94-635-2152-9
De vader van Guus is allergisch voor honden, en Guus houdt juist zoveel van
honden. Het liefst zou hij een hond willen met een vlek en een kring om zijn
oog. En zijn hond moet zacht zijn, het liefst met pluis op zijn kop. Als Guus
naar school loopt, komt hij steeds langs een tuin waar een hond in staat. Hij
heeft geen vlek en ook geen kring om zijn oog. Maar hij heeft wel zacht pluis
op zijn kop. Guus mag met hem spelen. Dit vlot leesbare verhaal kabbelt
rustige voort op een prettige toon. Elke zin begint op een nieuwe regel. Er
zijn geen hoofdletters, dit om het lezen te vergemakkelijken. Er is aandacht
voor detail en de gedachtewereld van Guus. Het wordt ook nog een beetje
spannend. De opmaak is rustig gehouden. De eenvoudige zachtgekleurde
tekeningen hebben karakter en beslaan vaak twee pagina’s. Een vrolijke
uitgave uit de serie 'Ankertjes'* om het lezen te oefenen, AVI-M3. Vanaf ca. 6
jaar. J.H. Stegehuis

*zie a.i.'s deze week voor nog een
Ankertje. Zie a.i.'s deze week voor de
editie met meeluistercode en a.i.'s AVM
deze week voor de losse meelees-cd.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 13.75
Volgnummer : 41 / 225

2018-11-5199

Vanden Heede, Sylvia • Vos en Haas
Vos en Haas : het maatje van Haas / Sylvia Vanden Heede ; met tekeningen van Thé
Tjong-Khing. - Tielt : Lannoo, [2018]. - 35 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Ik
leer lezen met Vos en Haas. Ik lees als Vos)
ISBN 978-94-01-45309-7
Pluim heeft twee koffers met oude kleding bij zich zodat Haas haar oude,
roze jurk eindelijk eens kan vervangen. Haas wil dat eigenlijk niet, ze heeft
geen behoefte aan andere kleren. Vos mag niet bij het passen zijn, want dat
is alleen voor vriendinnen volgens Pluim. Uil wil Vos troosten en zegt dat
Haas en hij toch 'dikke maatjes' zijn, maar daardoor denkt Vos dat hij te dik
is. Als hij even later afluistert bij het jurken passen van Haas en haar hoort
roepen dat ze 'een kleiner maatje' wil, denkt Vos dat hij niet goed genoeg is.
Gelukkig wordt dit misverstand snel uit de wereld geholpen. Het verhaal is
opgebouwd rondom het homoniem ‘maatje’. Er wordt op speelse en leerzame
wijze met taal gespeeld. De met waterverf ingekleurde pentekeningen staan
tussen de tekst. Ze zijn in al hun eenvoud duidelijk herkenbaar als illustraties
van topillustrator Thé Tjong-Khing. Rustige lay-out met veel wit. Woorden die
nadruk behoeven in de tekst zijn grootgedrukt. Bij dialogen springt de tekst
in. Dit boek hoort bij de overkoepelende reeks ‘Ik leer lezen met Vos en Haas’,
een serie die is onverdeeld in drie subreeksen en – gezien het AVI-leesniveau
M3 tot E3 – hoort bij ‘Ik lees als Vos’. Vanaf ca. 6 jaar. Ton Jansen

Thema Kinderboekenweek 2018.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 5.00
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 39 / 239
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2018-10-4114

Dam, Arend van • Dat is knap!
Dat is knap! / Arend van Dam ; met illustraties van Alex de Wolf. - Houten : Van
Holkema & Warendorf, [2018]. - 95 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Zelf
lezen over Lang geleden...). - Bevat: Dit ben ik ; Piet en de zee ; Het boek van Leo. -
Oorspronkelijke uitgave: ©2016, ©2016, ©2016.
ISBN 978-90-00-35728-4
Bundeling van drie eerder los verschenen verhalen over drie schilders,
uit de reeks 'Zelf lezen over Lang geleden...'. 'Dit ben ik' (AVI-Start) gaat
over Rembrandt. De ik-persoon Rembrandt is druk met het maken van
zelfportretten. Hij maakt ook een portret van zijn zoon Ties en zijn vrouw
Sas. 'Piet en de zee (AVI-M3) gaat over Piet Mondriaan. Piet gaat met Jan
schilderen. Beiden schilderen een boom, de zee en een vaas, maar de
schilderijen van Piet zien er heel speciaal uit met felle kleuren, strakke lijnen
en blokken. En 'Het boek van Leo' (AVI-M3*) over Leonardo da Vinci. Leo
tekent graag en is er heel goed in. Hij zoekt werk, dus stuurt hij een brief naar
Ludo. Ludo houdt van mooie dingen en is erg rijk. Zou Leo voor hem kunnen
werken? De verhalen zijn opgebouwd uit korte zinnen met grotendeels
eenlettergrepige woorden. Elke zin begint op een nieuwe regel en bestaat
uit maximaal zeven woorden. Geen hoofdlettergebruik. De interpunctie
beperkt zich tot een enkele komma, dubbele punt en vraagteken. De tekst
is gedrukt in duidelijke zwarte schreefloze letters op witte ondergrond. De
titel van de korte hoofdstukjes is gedrukt in gekleurde letter. Ruime interlinie.
Prima bijpassende, sfeervolle kleurenillustraties gemaakt in waterverf en
pentekening. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

*deze meting lijkt foutief. AVI-E3
is beter van toepassing vanwege
tweelettergrepige woorden en
hoofdletters.
Genre : hi
Niveau/leeftijd : E-S
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 35 / 205

2018-12-5819

Klapwijk, Vrouwke • Bas en de juichcup
Bas en de juichcup / Vrouwke Klapwijk ; met illustraties van Irene Goede. - Utrecht :
Uitgeverij Callenbach, [2018]. - 46 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm
ISBN 978-90-266-2272-4
Bas is gek op voetbal. Als er een voetbaltoernooi voor scholen komt, doet de
klas van Bas ook mee. De groep die het hardst juicht, kan de juichcup winnen.
Maar Bas gaat liever voor de winst van het toernooi. Zal het lukken? Dit
leesboek is uitgebracht voor kinderen die net zelfstandig kunnen lezen. Het
is geschreven in korte eenregelige zinnetjes zonder hoofdletters in directe,
eigentijdse taal. Er wordt wel gebruikgemaakt van interpunctie. De tekst
is gedrukt in een duidelijke schreefloze letter. Het verhaal is ingedeeld in
negentien korte getitelde hoofdstukjes. De tekst wordt verlucht met zwart-
witillustraties. Op de schutbladen staan allemaal voetballen. De auteur is
lerares, schrijfster, kinderboekenadviseur en boekhandelaar. Ze heeft al zo'n
honderd boeken op haar naam staan; ze begon ooit met de boeken over Bas.
Een leuk boek voor beginnende lezers (AVI-E3) die tevens voetbalminded zijn.
Zij zullen de emoties en spanningen van het voetbal zeker herkennen. Vanaf
ca. 6,5 jaar. Redactie

Genre : sr
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 42 / 198
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2018-31-5715

Kruis, Andrea • Raak!
Raak! / Fred Diks & Andrea Kruis. - [Alkmaar] : Kluitman, [2017]. - 24 pagina's :
gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Sam schiet!). - ISBN 978-90-206-4880-5 niet in boek. -
Beeldverhaal. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2155-0
Sam en Noor voetballen met hun vader in de garage. Het wordt geen
doorslaand succes, dus worden ze aangemeld bij de plaatselijke
voetbalvereniging. Hun trainer is goed en houdt van grapjes. Door
veel training en het kweken van een groepsgevoel weten ze zelfs
hun eerste wedstrijd te winnen! Vlot verteld stripverhaal voor eerste
lezers in grotendeels eenlettergrepige woorden. Het wordt ondersteund
door vrolijke, zachtkleurige en zwart omkaderde tekeningen, meestal
zes per pagina. Het totaal nodigt uit en roept op tot lezen. AVI-E3.
Meeluisterversie van 'Sam schiet raak!'*. Met code waarmee het verhaal op
AVI-niveau beluisterd kan worden op meeluisterboek.nl. Vanaf ca. 6,5 jaar.
Mede naar gegevens van Theo Rombouts

*2017-25-2496 (2018/02). Zie a.i.'s AVM
deze week voor de meelees-cd.
Genre : sr
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 21.60
Volgnummer : 39 / 220

2018-33-0325

Postert, Petra • Fee Lola aan de slag!
Fee Lola aan de slag! / Petra Postert, Nina Dulleck ; 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: Traumfee Lula und der Flüsterzauber. - München : Tulipan
GmbH, ©2013. - Auteur: Petra Postert, illustraties: Nina Dulleck.
ISBN 978-94-635-2149-9
Lola is een droomfee: ze verzint dromen en bezorgt ze. Vandaag is Lola’s
eerste werkdag, en dat is spannend. Ze raakt de weg kwijt en ontmoet
dan een kat met één groen en één blauw oog, en heel scherpe tanden.
Hij waarschuwt haar: hij wil móóie dromen voor de mensen in zijn straat.
Later blijkt deze Bas zo slecht nog niet, want wanneer het feetje bijna wordt
ontdekt, weet de kat haar te redden. Onderdeel van de serie ‘Ankertjes’,
toegankelijke verhalen voor eerste lezertjes, in een schreefloos lettertype
en met veel illustraties. Het boek heeft een felroze omslag, dat zeker
in de smaak zal vallen bij jonge meiden. Het binnenwerk is rustig, met
overzichtelijke pagina’s, een prettige interlinie en niet te veel tekst. Elke korte
zin begint op een nieuwe regel, iedere bladzijde is voorzien van een illustratie,
AVI-E3. Qua verhaal biedt deze uitgave precies wat je ervan verwacht: een
eenvoudige plot, weinig diepgang en af en toe een grapje. Vereenvoudigde
uitgave van 'Lola het droomelfje'*. Voor beginnende lezers vanaf ca. 6,5 jaar.
Redactie

*2016-09-4290 (2016/16). Zie a.i.'s deze
week voor de editie met meeluistercode
en a.i's AVM voor de meelees-cd.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 13.75
Volgnummer : 41 / 230
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2018-12-0024

Schutten, Jan Paul • De beesten van boer Bert
De beesten van boer Bert / Jan Paul Schutten ; met tekeningen van Tineke ivan & ilia ;
foto's: Shutterstock. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 72 pagina's : gekleurde illustraties ; 22
cm. - (AVI-kanjer)
ISBN 978-90-487-3426-9
Het is een vrolijke beestenboel op de boerderij van boer Bert. Op zijn erf
bivakkeren het biggetje Pieter, zijn paard Winner, Klaartje de kip, Hermien
de koe, Rakker de hond en de geit Greetje. In 32 korte verhalen, lengte één
of dubbele pagina, komen tijdens hun avonturen nog tal van andere dieren
voorbij. Zo wil big Pieter bij de kippen op stok, speelt Babbel de poes met
muizen in plaats van ze te vangen en denkt Greetje dat een klein hondje
een heuse wolf is. Deeltje uit de serie 'AVI-kanjers', dikkere verhalenbundels
voor beginnende lezers. Leesniveau AVI-E3. Volledige interpunctie en
hoofdlettergebruik. Elke zin begint op een nieuwe regel. Het boek heeft
een aantrekkelijke en kleurrijke lay-out. Naast de kleurenillustraties, een
combinatie van digitaal bewerkte foto’s met collagetechniek, is de tekst op
wisselend gekleurde ondergrond gedrukt in zwarte of witte letter. Voor jonge
kinderen een aansprekend onderwerp met herkenbaarheid als grootste troef.
Soms zijn de verhaaltjes ook verrassend en/of leerzaam. Voor de beginnende
lezer vanaf ca. 6 jaar prima leesoefenstof. Ton Jansen

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe AVI-kanjers.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 9.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 36 / 247

2018-13-0545 Heruitgave

Beer, Hans de • Kleine IJsbeer en de bange haas
Kleine IJsbeer en de bange haas / Hans de Beer ; vertaald [uit het Duits] door Sjoerd
Kuyper. - 2e druk. - Rijswijk : De Vier Windstreken, 2018. - 42 pagina's : gekleurde
illustraties ; 22 cm. - (Hoera, ik kan lezen!). - Vertaling van: Der kleine Eisbär und
der Angsthase. - Gossau [etc.] : Nord-Süd Verlag, 1992. - Tekst en illustraties: Hans
de Beer. - Oorspronkelijke uitgave: Amsterdam : De Vier Windstreken, 1992. - Tekst
opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-5116-657-6
Dit verhaal verscheen in 1992 in de serie ‘Hoera, ik kan lezen’* en is
sindsdien in diverse formaten (onder meer als kartonboek) herdrukt en
opgenomen in verhalenbundels. De beroemde kleine ijsbeer Lars redt op
een dag Hugo de haas uit een diepe sneeuwkuil. Op weg naar huis komt
Lars in moeilijkheden bij een poolstation. Dan is het Hugo’s beurt om Lars
te redden. Het verhaal wordt verteld in eenvoudige zinnen en woorden,
met gebruikmaking van hoofdletters en interpunctie. De tekst is gedrukt in
letters die ook goed te lezen zijn door kinderen met dyslexie. Bedoeld voor
kinderen in groep 4 die nog wat moeite hebben met lezen (AVI-M4). Het
verhaal laat zich goed voorlezen aan jongere kinderen. Met aansprekende,
zacht gekleurde illustraties gemaakt van pen en ecoline. Voorlezen vanaf ca.
4 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. W. van der Pennen-Schleicher

*zie a.i.'s deze week voor nog een
deel uit de serie 'Hoera ik kan lezen':
'Grapjes'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 8.95
Volgnummer : 41 / 199
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2018-12-5938

Christiaanse, Nicolle • Pak de dief, Pup!
Pak de dief, Pup! / Nicolle Christiaanse ; illustraties Ann de Bode. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Leren
lezen met Kluitman)
ISBN 978-90-206-7838-3
Pup is een jonge hond die met poes Jet in huis woont. Op een dag kijkt hij
teevee en ziet hoe een wolf een hert vangt. Dat vindt hij eng en hij klikt snel
het scherm uit. Maar dan staat er ineens een man in de kamer die allemaal
spullen pakt en in zijn tas doet, ook de teevee. Dat vindt Pup maar niks en
hij volgt de man als die weer weggaat. Pup is nog nooit alleen op straat
geweest en het is heel spannend. Hij wordt nat, een boze kat pakt hem bijna,
een auto rijdt haast tegen hem aan, maar Pup blijft de dief volgen. Lukt
het hem om de boef te vangen en de spullen terug te krijgen? Een verhaal
dat precies spannend genoeg is in de serie 'Leren lezen met Kluitman'*,
op AVI-M4. Het boek bevat veel kleurige illustraties die het verhaal leuk
aanvullen en kinderen veel bieden om naar te kijken. Enige minpuntje is dat
de voetballende jongetjes niet in het verhaal voorkomen, maar dat er later
wel naar verwezen wordt. Oplettende jonge lezers zullen dit zeker opmerken,
maar het zal hun leesplezier vast niet bederven. Geschikt voor beginnende
lezers vanaf ca. 7 jaar. I. Poels

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen in deze serie.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 40 / 225

2018-12-5889

Dijkstra, Lida • Waar is Geelkapje?
Waar is Geelkapje? / Lida Dijkstra ; illustraties Marja Meijer. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2018]. - 29 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Leren lezen met
Kluitman. Sprokia)
ISBN 978-90-206-7837-6
In Sprokia leven sprookjesfiguren lang en gelukkig als hun sprookje uit is. Er
wonen vijf kinderen: Lily, de dochter van Sneeuwwitje, Geelkapje, de dochter
van Roodkapje, prins Frok, zoon van de Kikkerprins, prins Peul, zoon van de
prinses op de erwt en de gelaarsde Kitten. Als Geelkapje in de spiegel van de
stiefoma van Lily terechtkomt, komen de anderen haar redden. Het verhaal
begint met het voorstellen van de kinderen en een plattegrond van het bos
waarin ze wonen. Dit geeft een goede ondersteuning aan het verhaal. De
kinderen hebben veel van hun ouders geërfd: Geelkapje haat wolven en prins
Frok wordt soms een kikker. Het humoristische en spannende fantasieverhaal
is ingedeeld in zeven korte overzichtelijke hoofdstukken. Iedere zin begint
op een nieuwe regel. De woorden van de spiegel staan in een ander, kleurig
lettertype gedrukt. Op iedere bladzijde is een vrolijke kleurenillustratie te
zien. De auteur won tweemaal een Vlag en Wimpel en eenmaal de eerste prijs
van de Vlaamse Kinder- en Jeugdjury. Voor liefhebbers van sprookjes een erg
leuk eerste leesboekje uit de serie 'Leren lezen met Kluitman'*, AVI-M4. Vanaf
ca. 7 jaar. Drs. Lineke Mariman

*zie a.i.'s deze week voor nog drie
nieuwe delen in deze serie.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 8.50
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 40 / 233
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2018-35-1383

Gerritsen, Maarten • Van huis
Van huis / Michiel Van de Vijver, Maarten Gerritsen ; kleur Wilma Leenders en Maarten
Gerritsen. - Nijmegen : Plan A Uitgevers, [2018]. - 31 pagina's : gekleurde illustraties ;
26 cm. - (Kijk en lees. Bruno de Bever)
ISBN 978-90-822127-9-2
Bruno houdt niet van takjes als avondeten, hij is niet sterk en kan geen
dammen bouwen zoals zijn broers. Is hij eigenlijk wel een bever, vraagt hij
zich af. Misschien kan hij beter een ander dier worden. Een spin bijvoorbeeld,
een eekhoorn of een raaf? Hij probeert van alles uit, maar iedere keer gaat
er iets mis. Toch leert hij daardoor steeds meer over zichzelf. Zijn familie blijft
hem maar een rare snuiter vinden, totdat hij op een beslissend moment zijn
ware zelf laat zien... Een toegankelijk stripverhaal op AVI-M4, opgebouwd als
een doorlopend verhaal, waarbij elke spread een klein afgerond avontuurtje
is. Het stippellijntje boven de pagina, op elke spread in een andere kleur,
geeft voor de lezer de lengte van elk avontuur aan. De tekst bevat veel kleine
grapjes die kinderen goed kunnen aanvoelen en er wordt gespeeld met taal,
al wordt het op een gegeven moment enigszins een herhaling van zetten. De
serie is bekroond met de Nationale Alfabetiseringsprijs. Een fijn leesstripboek
voor beginnende lezers vanaf ca. 7 jaar. Marije van der Schaaf

Genre : di
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 43 / 184

2018-10-4111

Hollander, Vivian den • Een vriendin voor opa
Een vriendin voor opa / Vivian den Hollander ; met illustraties van Saskia Halfmouw. -
Houten : Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 30 pagina's : gekleurde illustraties ; 24
cm
ISBN 978-90-00-36070-3
Opa Bak, de oppas van Tom en Mila, ziet er wat somber uit en wil ook geen
spelletjes doen. Dat zijn de kinderen niet gewend. Ze denken dat opa zich
alleen voelt en gaan op zoek naar een vriendin voor hem. Opa maakt kennis
met verschillende vrouwen, maar die zijn het allemaal niet. Dan besluiten
de kinderen dat opa iets aan zijn haar moet laten doen om er vlotter uit te
zien. En dan wacht een verrassing. Blij verhaal dat van de ene vrolijke actie
overgaat naar de volgende. Het taalgebruik is modern en bevat veel dialoog
(AVI-M4). De zinnen beginnen steeds op een nieuwe regel en de tekst is
gedrukt in een grote letter. Maar niet alleen de rustige bladspiegel is fijn voor
de jonge doelgroep, ook de grappige gekleurde illustraties geven hen een
handvat om het leuke verhaal goed te kunnen volgen. Een leuk boek met veel
aandacht voor de startende lezer. Vanaf ca. 7 jaar. Mac Steenaart

Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 8.99
Bijzonderheden : J1/J2/MN/EX/
Volgnummer : 36 / 228
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2018-29-4756 Heruitgave

Biegel, Paul • De dwergjes van Tuil
De dwergjes van Tuil / Paul Biegel ; gei͏̈llustreerd door Mies van Hout. - Vierde druk.
- [Rotterdam] : Lemniscaat, 2018. - 114 pagina's : tekeningen ; 23 cm. - (De Biegel
bibliotheek). - 1e druk van deze uitgave: 2008. - Oorspronkelijke uitgave: Haarlem :
Holland, 1976.
ISBN 978-90-477-5003-1
De dwergjes van Tuil wonen op de hei en zijn dol op honing. Als er een
enorme zwerm bijen in een dennenboom komt wonen, hebben de dwergjes
een probleem. De bijen verzamelen namelijk ook honing. Kleine Pier weet
bijna overal een oplossing voor. Dit is een van de avonturen die de dwergjes
van Tuil in dit boek beleven. Ze helpen bijvoorbeeld de bijen wanneer de bijen
opgesloten zitten in hun boom, gaan bij de konijnen op bezoek en Kleine
Pier waakt over de cocons om ervoor te zorgen dat er niks mee gebeurt.
Deel uit 'De Biegel Bibliotheek'. De verhalen, die voor het eerst verschenen
in 1976, kunnen los van elkaar gelezen worden. Prettig leesbaar lettertype.
De sfeervolle, kleurrijke illustraties maken het boek erg aantrekkelijk. De
illustraties lopen nog door als het verhaal al geëindigd is, waardoor de
lezer langzaam het verhaal uitgeleid wordt. Mooie verzorgde uitgave met
rode linnen rug. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
S. van Bruinisse

Genre : sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 36 / 200

2018-24-0497 Heruitgave

Bos, Chris • Het geheim van de magische muis
Het geheim van de magische muis / Chris Bos ; met tekeningen van Saskia Halfmouw.
- Derde druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 97 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23
cm. - (Geheim). - 1e druk: 2011.
ISBN 978-90-258-7653-1
Op een dag krijgt de 10-jarige Max van zijn oom als aardigheidje een
computermuis waarop wat onduidelijk ‘danger’ staat. Als Max die activeert
wordt hij steeds vaker en verder een computerspel ‘ingezogen’. Hij komt
dan in een vreemde wereld terecht, waarin hij urenlang moet vechten
met afschuwelijke monsters. Na afloop heeft hij vaak de nodige moeite tot
de werkelijkheid terug te keren. Het is voor hem erop of eronder met dit
bizarre spel. Hij wordt steeds agressiever en het geheel gaat een beetje op
een verslaving lijken. Max raakt vaak letterlijk buiten zichzelf. Ook vriend
Luuk wordt erbij betrokken. Kunnen zij op den duur nog wel naar hun echte
leefwereld terugkeren? De soms paginagrote illustraties, die goed bij het
verhaal passen, zijn uitgevoerd in zwarte gewassen inkt. Deel in de reeks
'Geheim’. Aan de conceptfase leveren kinderen vaak een bijdrage. Zo is dit
verhaal bijna een metafoor voor spelverslaving geworden. Vanaf ca. 8 jaar.
Jos Weinberg

Genre : av
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.50
Volgnummer : 40 / 220
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2018-09-3553

Door • Door dik en dun
Door dik en dun : verhalen over vriendschap / met illustraties van Saskia Halfmouw. -
Haarlem : Uitgeverij Holland, [2018]. - 123 pagina's : zwart-wit illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-251-1402-2
Mooie bundeling van verhalen en gedichten over vriendschap. Met de
naderende Kinderboekenweek 2018 voor de deur, met als motto: ‘Kom
erbij!’, staat het onderwerp ‘vriendschap’ in veel publicaties centraal. In dit
boek staan zestien verhalen en gedichten, waarvan een deel gedurende de
afgelopen vijftig jaar is verschenen. Van Hans Andreus (Meester Pompelmoes)
tot Theo Olthuis (De oude eik) en van Leny van Grootel (Pepper) tot Gonneke
Huizing (Drie opdrachten). Reeds gepubliceerde verhalen staan naast
nieuwe, wat het geheel tot een mooi en gevarieerd (voor)leesboek maakt
van auteurs uit één uitgevershuis. Voor elk kind is er iets te vinden: vrienden
redden vrienden, vrienden scheren zich kaal, omdat hun vriendje door een
ernstige ziekte ook kaal wordt, elkaar als vriendinnen eerlijk iets opbiechten,
vriendschap met dieren, boekenvrienden, vriendschap ontwikkelen door
voor jezelf op te komen en zelfs niet-vrienden zijn. In het gedicht ‘Iets ergs’
komt het wezen van ware vriendschap mooi eenvoudig tot uitdrukking.
Aantrekkelijke omslagillustratie en vrolijke, lichtblauwe zijkanten; binnenin
enkele tientallen zwart-witte tekeningen in verschillende formaten. Voorlezen
vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Mart Seerden

Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 40 / 234

2018-12-5664

Hollander, Vivian den • Spekkie en Sproet
Spekkie en Sproet : wachtwoord Amigo / Vivian den Hollander ; met illustraties van
Juliette de Wit. - Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, 2018. - 101 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-216-7865-8
Vijftiende deel over het inmiddels bekende speurdersduo Spekkie en Sproet.
Spekkie heet eigenlijk Marloes, maar ze is dol op spekkies, want daarvan kan
ze zo goed nadenken. Sproet is haar vriend en samen lossen ze allerlei zaken
op. Deze keer komen ze iets verdachts op het spoor in een tapasrestaurant.
Ze zien Kitty, de vriendin van Spekkies neef Nelson, die politieagent is. Ze
staat te smoezen met de kok en geeft hem zelfs een kus! Spekkie en Sproet
gaat samen op onderzoek uit, want ze vertrouwen Kitty niet. Een toegankelijk
verhaal met veel dialoog, waarin de gebeurtenissen zich vlot afwikkelen en
het avontuur heel gemakkelijk wordt opgelost. De tekst is ruim gezet, in een
grote letter, en wordt afgewisseld met veel kleine en grote zwartwitillustraties
die het verhaal ondersteunen. De lezer leert het nodige over speuren, zoals
het schrijven van geheime boodschappen met citroensap en het afspreken
van geheime tekens. Een eenvoudig en lekker leesbaar verhaaltje voor lezers
vanaf ca. 7 jaar. Marije van der Schaaf

Genre : de
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 36 / 229
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2018-10-4079

Meij, Sander • Bennie Tak aan de wandel
Bennie Tak aan de wandel / Sander Meij ; met illustraties van Arne van der Ree. -
Houten : Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 155 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24
cm
ISBN 978-90-00-35799-4
Bennie Tak is een wandelende tak. Met zijn vader, moeder, broer en zus
woont hij in een mooie struik aan de rand van het open veld. Bennie heeft
thuis steeds ruzie. Hij is avontuurlijk en wil net als zijn oom Diederik graag
de wereld ontdekken. Maar de anderen doen niets anders dan stilzitten en
zijn overal bang voor. Omdat zijn ouders schulden hebben, worden ze hun
huis uitgezet en moeten ze in het vervallen vogelhuisje gaan wonen in de
kapotte eik aan de andere kant van het veld. Een enge plek: er wordt gezegd
dat het er spookt. Meteen de eerste nacht komt Bennie in de wereld onder
de eik terecht. De dieren daar worden geterroriseerd door koningin Krapulia
en haar leger rode mieren. Kan Bennie de dieren helpen en de rode mieren
verslaan? Spannend verhaal, hedendaagse schrijfstijl, (soms iets te) veel
taalgrapjes die te maken hebben met hout. Vlotte dialoog. De gedetailleerde
zwart-witillustraties vullen het verhaal mooi aan en dagen uit tot het zoeken
van de wandelende tak in het plaatje. Jammer dat daar niet vaker gebruik van
is gemaakt. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. I. Poels

Genre : av
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 35 / 233

2018-09-3705

Visser, Rian • Zar en de zwevende zombies
Zar en de zwevende zombies / Rian Visser & Mark Baars. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen,
2018. - 58 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Game-lezen ; boek 2). - Tekst
Rian Visser, illustraties Mark Baars.
ISBN 978-90-487-3412-2
Zar en Lina zijn de hoofdpersonen in het verhaal, dat zich afspeelt in een
gamewereld die doet denken aan het spel Minecraft. Zar heeft een tunnel
door de berg gemaakt en neemt Lina mee voor een dagje uit met de trein.
Maar de tunnel stort in en daardoor komen ze vast te zitten in het dal
van de zwevende zombies. Waar is Alp? En wat doet muziek toch met de
zombies? De tekst is gedrukt in een vrij klein lettertype en is nergens regel
overstijgend. Iedere zin begint met een hoofdletter. De zinnen zijn kort, maar
er worden wel meerlettergrepige woorden gebruikt. De illustraties zijn deels
op donkergekleurde achtergronden weergegeven met de tekst in witte letters
om het goed leesbaar te houden. Tweede deel in de serie ‘Game-lezen’* voor
beginnende lezers. AVI-E4. Vanaf ca. 7,5 jaar. Van Onna

*'Zar en het slijmmonster' (deel 1),
2017-50-4934 (2018/13). Zie a.i.'s deze
week voor het derde deel: 'Zar en het
vriendenfeest'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 10.00
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 35 / 251
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2018-09-3702

Visser, Rian • Zar en het vriendenfeest
Zar en het vriendenfeest / Rian Visser & Mark Baars. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen,
2018. - 58 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Game-lezen ; boek 3). - Tekst
Rian Visser, illustraties Mark Baars.
ISBN 978-90-487-3413-9
Omdat het spel twee jaar bestaat, is het feest in dit derde deel uit de serie
'Game-lezen'*. Zar en Lina, spelers in het spel, ontdekken dat de baas daarom
een rad van fortuin heeft geplaatst. Daarmee kun je mooie prijzen winnen,
maar ook opdrachten waaraan iedereen moet meewerken. Nu is er een
nieuwe speler in het spel, Lork. En Lork is niet aardig. Hij bouwt een fort en
pikt daarvoor stenen van Zar en hekken van Lina, zodat haar dieren door het
dal lopen. Ook blijft Lork aan het rad draaien en krijgt gevaarlijke opdrachten.
Die moeten de spelers gezamenlijk uitvoeren, maar dat weigert Lork en dat
leidt tot spannende situaties. Het verhaal telt twaalf hoofdstukken en is los
te lezen van de eerdere delen, hoewel kennis van voorgaande delen het
leesplezier zal vergroten. Het boek bevat kleurige computerillustraties die het
verhaal aanvullen. Voorin worden de spelers en belangrijke voorwerpen uit
het verhaal voorgesteld. Achterin is informatie over de makers opgenomen,
evenals tips voor het houden van een boekbespreking. AVI-E4. Vanaf ca. 7,5
jaar. Stefan Rovers

*'Zar en het slijmmonster' (deel 1),
2017-50-4934 (2018/13). Zie a.i.'s deze
week voor het tweede deel: 'Zar en de
zwevende zombies'.
Genre : av
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 10.00
Bijzonderheden : J1/J2/
Volgnummer : 35 / 252

2018-13-0543

Werff, Hieke van der • Grapjes
Grapjes / tekst van Hieke van der Werff ; met illustraties van Jolet Leenhouts. -
Rijswijk : De Vier Windstreken, [2018]. - 45 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. -
(Hoera, ik kan lezen!). - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-5116-648-4
Derde deel over Luuk en opa uit de serie 'Hoera, ik kan lezen'*. In dit boek
is Luuk op vakantie met zijn ouders, terwijl opa voor hun huis en de dieren
zorgt. Opa stuurt elke dag een selfie waarop hij doet alsof van alles misgaat.
Hij geeft chips aan de kat en cola aan de planten. Gelukkig zijn het maar
grapjes, totdat opa opeens een echt probleem heeft... Deze serie is speciaal
geschreven voor iets gevorderde beginnende lezers, AVI-E4. Het is een
vlot leesbaar, leuk en aantrekkelijk eerste leesboekje dat aansluit bij de
interessewereld van de doelgroep. De tekst is geschreven in een lettertype
dat prettig leesbaar is, ook voor kinderen met dyslexie. De met aquarel
ingekleurde tekeningen zijn veelvuldig, eigentijds en ondersteunen de tekst.
Kortom, een leuk en aantrekkelijk eerste leesboekje. Vanaf ca. 7,5 jaar.
M.L.J. Demandt-Voncken

*zie a.i.'s deze week voor nog een deel
uit de serie 'Hoera ik kan lezen': 'Kleine
IJsbeer en de bange haas'.
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 8.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 41 / 246
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2018-13-0593

Witte, Marianne • De geheime missie van Tess en Raf
De geheime missie van Tess en Raf / Marianne Witte ; met illustraties van Géwout
Esselink. - Rijswijk : De Vier Windstreken, [2018]. - 93 pagina's : gekleurde illustraties ;
22 cm
ISBN 978-90-5116-637-8
Tess en Raf zijn bevriend sinds de kleuterklas. Tess heeft één oma, met
vliegangst, in Mexico. Raf heeft wel negen (stief)opa’s en oma’s voor wie
de auteur geestige namen heeft bedacht om ze uit elkaar te houden. Raf
komt op het geniale idee om een adoptie-opa en -oma voor Tess te zoeken
in het nieuwe Wooncomplex voor Jonge Ouderen. Het schoolproject 'Help
malaria de wereld uit' is dé kans om met de bewoners in contact te komen.
Een stoet eigenzinnige types komt langs, variërend van de gepensioneerde
scheepskapitein die thuis niets te vertellen heeft tot de excentrieke Violetta
en de volkse Truus. De illustrator maakt er sfeervolle, eigentijdse en kleurrijke
tekeningen bij. De kinderen helpen hun overburen met uiteenlopende
klusjes van ramen wassen tot leren skypen. Intussen brengen ze leven in
de brouwerij tijdens de wekelijkse 'gezellige' middag onder andere met de
pittige Mexicaanse maïskoekjes van papa Carlos. Verschillende emoties zijn
op een speelse manier in het verhaal verwerkt. Een uitnodigend verhaal in de
beste traditie van Jacques Vriens; toegankelijk, eigentijds en voor een breed
publiek. Vanaf ca. 8 jaar. C. la Roi

MLP.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 39 / 243

2018-11-4981

Woollard, Elli • Waarom? daarom!
Waarom? daarom! / Rudyard Kipling ; herteld door Elli Woollard ; met tekeningen van
Marta Altés ; vertaling [uit het Engels]: Jesse Goossens ; redacteur Emily Ford. - Eerste
druk. - Rotterdam : Lemniscaat, 2018. - 92 pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. -
Vertaling van: Just so stories. - Macmillan Childrens Books, ©2018.
ISBN 978-90-477-1004-2
Waarom heeft een olifant een slurf? En waarom heeft een walvis een kleine
keel? Op deze en andere vragen geeft Rudyard Kipling een origineel en
onverwacht antwoord. De bekende Britse schrijver Kipling is wereldwijd
bekend, vooral vanwege zijn beroemde klassieker ‘The Jungle Book’. Maar ook
zijn klassieke dierenverhalen uit ‘Just So Stories’ zijn erg populair gebleven en
vijf van die verhalen zijn door de Britse schrijfster Elli Woollard op rijm gezet
en hier mooi vertaald door Jesse Goossens. De tekst is bovendien voorzien
van nieuwe illustraties van de Spaanse illustrator Marta Altés. Woollard richt
zich met haar werk vooral op jonge kinderen en dat doet ze dan ook met deze
dierenverhalen. Haar vrolijke rijm zorgt er namelijk voor dat de verhalen al op
jonge leeftijd leuk zijn om voor te lezen. Ook de lieve en speelse illustraties
van Altés dragen daaraan bij. Zij zorgt voor kleurrijke platen waarop veel
te zien is en tekent de dieren op aandoenlijke en treffende wijze. Vooral
door haar illustraties en door de vormgeving is het een opvallend mooie,
verzorgde uitgave geworden. Kleurrijk, uitnodigend omslag in linnen look
met opdruk in reliëf. Voorin korte achtergrondinformatie bij de verhalen en
een inhoudsopgave. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar.
Pim Lammers

Aantrekkelijke uitgave van de klassieke
dierenverhalen van Rudyard Kipling voor
een jong publiek.
Genre : di
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 39 / 244
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2018-25-0785

Berger, Joe • Het pudding probleem
Het pudding probleem / Joe Berger ; vertaald [uit het Engels] door Manon Sikkel. - [1e
druk]. - Alkmaar : Kluitman, [2018]. - 232 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. -
(Lars leugenaar). - Vertaling van: Lyttle lies : the pudding problem. - London : Simon &
Schuster, 2017.
ISBN 978-90-206-7281-7
De 9-jarige Lars heeft een oeverloze fantasie, en dan is het niet makkelijk om
het verschil tussen waarheid en leugen te zien. Dan kun je gewone ouders
hebben, een voorbeeldige zus en een goede vriend, maar toch beslist geen
gewoon leven. Wat precies de waarheid is, blijft onduidelijk. Ach, Lars zelf
weet het misschien ook niet. Het verhaal draait om kat Pudding, door Lars
gered uit handen van zijn gemene klasgenoot de Knikker. In dit verhaal moet
Lars het leren opnemen tegen deze dominante klasgenoot. Het verhaal
springt steeds heen en weer in de tijd, om de hele voorgeschiedenis uit
de doeken te doen. Als dat het verhaal al ingewikkeld maakt, wordt dat
goedgemaakt door de vorm: tussen strip en leesboek in. Stripillustraties in
zwart-wit domineren de bladzijden, tussendoor staan enkele regels gewone
tekst. De grappen zijn vaak flauw, maar liefhebbers van vergelijkbare series
zullen smullen van Lars’ belevenissen en uitzien naar de volgende delen.
Vanaf ca. 7 jaar. Elizabeth Kooman

MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 42 / 174

2018-09-3556

Huizing, Gonneke • Chimpansee te koop
Chimpansee te koop / Gonneke Huizing ; met illustraties van Hélène Jorna. - Haarlem :
Uitgeverij Holland, [2018]. - 119 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Expeditie
werelddier). - Omslagtitel: Chimpansee te koop!. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-251-1400-8
Papa gaat naar Zambia om een documentaire te maken over chimpansees.
De tweeling Olaf en Lola (9), net terug van hun avontuur in China, mogen
mee! Op een markt vindt Olaf een verwaarloosde babychimpansee en hij
neemt hem stiekem mee naar hun hostel. Zo belanden ze in een avontuur
waarbij helemaal niemand te vertrouwen is. Groningse schrijfster Gonneke
Huizing schrijft voor zowel jongere als oudere kinderen. Onder haar werk
bevinden zich meerdere reeksen, zoals 'Expeditie Werelddier'*. Dit is het
tweede deel in deze serie waarbij informatieve weetjes gecombineerd
worden met een fictief verhaal. Illustraties zijn van Hélène Jorna. Het verhaal
is niet altijd even sterk. Zo mist er in het begin spanning en verloopt het
verhaal later juist te snel. Er is wel een fijne balans tussen de feitjes over
chimpansees en het verhaal. Ook in het verhaal wordt veel informatie
gegeven. Soms komt dat wat belerend over, maar meestal is het op een
goede manier leerzaam. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar.
Pim Lammers

*'Panda in de val' (deel 1), 2017-28-4970
(2017/45). MLP.
Genre : di
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 8.52
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 37 / 205
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2018-12-5645

Loon, Paul van • Dolfje en Noura
Dolfje en Noura / Paul van Loon ; tekeningen Hugo van Look. - Amsterdam : Leopold,
[2018]. - 150 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Dolfje Weerwolfje ; 19)
ISBN 978-90-258-7531-2
Als het volle maan is verandert Dolfje in een weerwolfje. Hij is dan graag
samen met de andere weerwolven van wie hij houdt. In dit nieuwe deel in
de uitgebreide serie over Dolfje Weerwolfje zijn Dolfje en Noura stiekem
in het huis van mevrouw Krijtjes. Ze komen er terecht in een vreemde
sprookjeswereld waar alles anders lijkt, ook Noura. Maar het huis van
mevrouw Krijtjes zal worden gesloopt. Zullen Dolfje en Noura op tijd uit de
sprookjeswereld weten te ontsnappen? Voor lezers die de boeken over Dolfje
al kennen is dit negentiende deel* een feest der herkenning. Het aardige is
dat jonge kinderen die al veel over Dolfje hebben gehoord dit boek al snel zelf
kunnen lezen. Het verhaal is in eenvoudige woorden en korte heldere zinnen
geschreven. Het is grappig en op een niet bedreigende manier spannend.
De vrolijke, kleurige tekeningen zijn in hun eenvoud treffend en amusant.
Het aantrekkelijke, uitnodigende omslag geeft een aardige indruk van wat de
lezer kan verwachten. Vanaf ca. 7,5 jaar. Redactie

*'Griezelwielen' (deel 18), 2017-12-1380
(2017/43). MLP.
Genre : gr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : ETL/ACTA/J2/J1/
Volgnummer : 41 / 223

2018-12-5776 Heruitgave

Loon, Paul van • Meester Kikker
Meester Kikker / Paul van Loon ; tekeningen Hugo van Look. - Achtendertigste druk. -
Amsterdam : Leopold, 2018. - 120 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. - 1e druk
met illustraties van Georgien Overwater: Tilburg : Elzenga, 1995.
ISBN 978-90-258-7533-6
Meester Frans heeft een geheim en dat durft hij aan zijn klas (groep 3-4) wel
prijs te geven: hij verandert zo nu en dan in een kikker. Dat is lastig, want hij
heeft het niet in de hand. Als de kinderen van zijn klas bij toeval ontdekken
dat de directeur van de school, meneer Stork, een soortgelijk geheim heeft,
en soms in een ooievaar verandert die vervolgens kikkers eet om weer mens
te worden (gevaarlijke situatie voor meester Frans!), bedenken ze een plan
om hun meester te redden. Humoristisch boek in korte hoofdstukken Elke zin
begint op een nieuwe regel en de tekst is rechts niet uigelijnd. Boeiend en
niet eng of griezelig. Mede door de woordkeus en door het gebruik van humor
op meer niveaus (naast de letterlijke woordbetekenis van 'kikker' komen ook
uitdrukkingen voor als: 'daar kikker je van op' en 'ik ben verkikkerd op jou')
is het ook heel geschikt om voor te lezen. Achter in het boek zijn een foto
en een brief van de auteur opgenomen. De vrolijke, aansprekende zwart-
witillustraties van Hugo van Look completeren het geheel. Het boek is in 1996
bekroond door de Nederlandse Kinderjury. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf
lezen vanaf ca. 8 jaar. Rineke van Teeseling

MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 36 / 235
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2018-13-0591

Schröder, Patricia • Het gekste paard van stal
Het gekste paard van stal / Patricia Schröder ; met illustraties van Sabine Rothmund ;
Nederlandse tekst [uit het Duits] van Django Mathijsen. - Rijswijk : De Vier
Windstreken, [2018]. - 140 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Plotseling pony ;
deel 1). - Vertaling van: Eine Freundin zum Pferdestehlen. - Münster : Coppenrath
Verlag GmbH & Co. KG, ©2018. - (Plötzlich Pony).
ISBN 978-90-5116-643-9
Noor (ik-figuur) wordt in het trappenhuis van de flat waarin ze woont
plotseling geconfronteerd met een echte pony. Alsof dat nog niet genoeg
is, begint deze pony ook nog zomaar met haar te praten. Al gauw komt ze
erachter dat haar nieuwe buurmeisje Penny regelmatig na het horen van
gehinnik een uurtje verandert in een echte pony. Dit mag natuurlijk niemand
weten en Noor kan geheimen bewaren. Een vaste week per maand is Penny in
ieder geval een pony en woont dan in een stal bij een manege. Daar beleven
Noor en Penny samen een prachtig avontuur tijdens een springtoernooi.
Humoristisch, origineel verhaaltje met sympathieke hoofdpersonen, in de
vorm van een graphic novel: de tekst bevat veel visuele effecten. Soms zijn
woorden uitgebeeld of in ander lettertype gedrukt. Ook woordgrapjes worden
gebruikt. Vele kleine gedetailleerde zwart-witte potloodtekeningetjes zijn
onlosmakelijk verbonden met de tekst. Dit maakt het heel aantrekkelijk voor
kinderen die niet zo van lezen houden of moeite hebben met lezen. Eerste
deel uit de serie 'Plotseling pony'. Vanaf ca. 8 jaar. Ria Scholten-Boswerger

MLP.
Genre : pp
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 36 / 246

2018-12-5527

Sikkel, Manon • Verschrikkelijke vrienden
Verschrikkelijke vrienden / Manon Sikkel ; illustraties Katrien Holland. - Amsterdam :
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2018]. - 172 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-245-8145-0
Een bundel met negen grappige, gekke, vieze en spannende verhalen over
vriendschap. Er is een verhaal over Elif en Beppie die een een spannend
avontuur beleven in een oude, verlaten karamelfabriek, over een verdrietige
giganotosaurus die geen vrienden meer heeft en over Guusje Mandenpoep
die een cruise naar het gevaarlijke Slangeneiland wint. Een humoristisch,
fantasierijk boek over bijzondere en vaak onverwachte vriendschappen.
Het taalgebruik is toegankelijk en eigentijds. De verhalen lezen lekker
vlot. Het boek is geïllustreerd met geinige zwart-witte tekeningen die mooi
aansluiten bij de sfeer van de verhalen. Aan het begin worden de personages
voorgesteld. We zien olijke portretjes met een korte tekst. Tussen de verhalen
door zijn grappige wereldrecords die met vriendschap te maken hebben. Het
boek sluit af met een vriendenquiz. Manon Sikkel is onder andere populair
door haar series ‘Izzy Love’ en ‘Elvis Watt’. Haar werk viel al meerdere malen
in de prijzen, o.a. bij de Kinderjury. Ook dit boek is een waar leesfeest vol
gekkigheid waar veel kinderen plezier aan zullen beleven. Voorlezen vanaf ca.
7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Linda Adam

Thema Kinderboekenweek 2018. MLP.
Genre : vh
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.00
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 39 / 233
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2018-11-5168 Heruitgave

Stanton, Andy • De verschrikkelijke Meneer Gom en de
peperkoekmiljonair
De verschrikkelijke Meneer Gom en de peperkoekmiljonair / Andy Stanton ; met
illustraties van Mattias De Leeuw ; vertaald [uit het Engels] door Edward van de
Vendel. - Tielt : Lannoo, [2018]. - 187 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. -
Vertaling van: Mr Gum and the biscuit billionaire - London : Egmont, ©2007. - Rug
vermeldt: 2. - Eerder verschenen onder de titel: Meneer Gum en de Peperkoeken
Biljonair. - [Hoorn] : Hoogland & Van Klaveren, 2010. - (@Verhalen uit Braaxsel-Binnen ;
b. 2).
ISBN 978-94-01-44925-0
Het peperkoekmannetje met elektrische spieren, Alex Tolman (15,24 cm
groot), is biljonair. Hij verzamelt zijn geldelijke bezit in een koekblik. Als
hij een feest geeft, is dat de gelegenheid voor twee slechteriken - Meneer
Gom en Willem Wilhelmus de derde - om hem het geld afhandig te maken.
Polly en Vrijdag O'Mijdag zetten de achtervolging in. Tweede, zelfstandig te
lezen boek over de nare meneer Gom*, in een nieuwe vertaling van Edward
van de Vendel. Ondanks alle bizarre verhaalsprongen, uitweidingen en
perspectiefwisselingen is de verhaallijn goed te volgen. De personages blijven
karikaturaal, behalve Polly en het peperkoekmannetje. De moraal 'echte
vriendschap is meer waard dan geld' is soepel verpakt in dit knotsgekke
verhaal. Met nieuwe grappige pentekeningen van Mattias De Leeuw. Gedrukt
in een prettig lettertype, met uitroepen in een grotere letter en zeer ruime
marges. Absurdistisch verhaal dat het beste tot zijn recht komen tijdens
het voorlezen. Vanaf ca. 8 jaar. Eerder verschenen als 'Meneer Gum en de
Peperkoeken Biljonair'**. Redactie

*'De verschrikkelijke Meneer Gom
heeft een plan' (deel 1), 2017-25-2465
(2018/04). **2010-19-2050 (2010/29).
MLP.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 37 / 231

2018-33-0132

Strong, Jeremy • Leven met vampiers
Leven met vampiers / Jeremy Strong ; met tekeningen van Scoular Anderson ; vertaald
[uit het Engels] door Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2018. - 61 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Mijn griezelclub). -
Vertaling van: Living with vampiers. - Barrington Stoke, ©2003. - Oorspronkelijke
uitgave: 2012.
ISBN 978-94-635-2174-1
Stijn is in zijn familie de enige die geen vampier is. Dat zijn ouders vampier
zijn, levert veel problemen op. Stijns ouders zetten zelfs tijdens de
ouderavond hun tanden in de nek van Stijns juf. Stijn is bang dat zijn ouders
zich ook op de komende ouder-kinddisco van zijn school zullen misdragen.
Daarom probeert hij van alles om hun vampiereigenschappen teniet te
doen. Spannend en lekker luguber verhaal, geschreven voor kinderen in
de middenbouw die moeite hebben met lezen, AVI-E4. Ruim opgezette
bladspiegel, groot dyslexie-vriendelijk lettertype, korte alinea’s. De vele
grappige tekeningen in zwart-wit met grijstinten (en ballontekstjes) geven de
gebeurtenissen goed weer, wat het lezen van de tekst vergemakkelijkt. De
omslagtekening van Stijn met zijn grauw-bleke ouders tijdens een inktzwarte
nacht, en met titelletters die met druipende inkt geschreven lijken, past
goed bij de sfeer van het verhaal. Voor de liefhebbers van het genre een zeer
aantrekkelijke uitgave, nu verschenen in de serie 'Mijn griezelclub'*. Vanaf ca.
8 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor de editie met
meeluistercode en voor nog twee delen
in de serie 'Mijn griezelclub'. MLP.
Genre : gr
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 13.75
Volgnummer : 43 / 218
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2018-33-0133

Strong, Jeremy • Een week op de Griezelschool
Een week op de Griezelschool / Jeremy Strong ; met tekeningen van Scoular
Anderson ; vertaald [uit het Engels] door Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans.
- 1e druk. - Arnhem : Bontekoe, 2018. - 67 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. -
(Mijn griezelclub). - Vertaling van: A perfect ordinary school. - Edinburgh : Barrington
Stoke Ltd, ©2015. - Oorspronkelijke uitgave: 2015.
ISBN 978-94-635-2178-9
Jaap wordt gepest op school. Zijn ouders besluiten dat hij naar een
andere school mag. Dat is de Griezelschool. Daar krijgt hij vier dagen van
verschillende leraren les. Zoals Juf Rouw, juffrouw Schaduw en de meester
Zonder Hoofd. Iedere docent heeft weer een andere specialiteit om dingen te
leren waar je mensen bang mee kunt maken. Bijvoorbeeld je hoofd erafhalen,
of heel dicht bij iemand komen zonder dat hij je ziet aankomen. Iedere avond
komt Jaap thuis en vertelt zijn ouders wat hij heeft geleerd. Hij jaagt zijn
ouders de stuipen op het lijf. Na vier dagen blijkt Jaap de beste leerling te zijn
en mag hij weer terug naar zijn oude school. Nu verschenen in de reeks 'Mijn
griezelclub'*. Het verhaal is geschreven in eenvoudige taal, AVI-E4. De tekst
is opgedeeld in blokken, wat een rustige bladspiegel geeft. Het verhaal is
gedrukt in een dyslexie vriendelijk lettertype. Versierd met eenvoudige zwart-
witillustraties. Voor moeilijk lezende kinderen vanaf ca. 8 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het boekje met
meeluistercode en voor nog twee delen
in de serie 'Mijn griezelclub'. MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 13.75
Volgnummer : 43 / 215
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2018-31-5711

Boehme, Julia • Wies de woeste piraat
Wies de woeste piraat / Julia Boehme ; illustraties: Ines Rarisch ; Nederlandse
vertaling [uit het Duits] en bewerking: Annemarie Dragt. - [1e druk]. - [Alkmaar] :
Kluitman, [2017]. - 59 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Ik [hou van] lezen).
- Vertaling van: Paula Piratenschreck. - Bindlach : Loewe Verlag GmbH, ©2012. - Met
meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2140-6
Het stoere meisje Wies is piraat. Samen met haar bemanningslid Laslo de
leeuw gaat ze op zoek naar de grootste schat die bestaat. Probleem is alleen
dat die schat bewaakt wordt door een draak. Die geeft raadsels op. Weet
je het antwoord, dan krijg je de schat. Maar weet je het niet, dan eet hij
je op! Wies verzint een list om achter het geheim van de draak te komen.
Eenvoudig, leuk en onderhoudend verhaaltje, gedrukt in een grote letter. De
zinnen beginnen steeds op een nieuwe regel en door de ruime bladspiegel,
het eenvoudige woordgebruik, AVI-M4, en de vrolijk gekleurde illustraties
heb je een leuk verhaal voor een jonge doelgroep. Ook de hoofdpersonen
zijn aansprekend voor de startende lezer. Deel uit de serie 'Ik [hou van]
lezen'*, gericht op beginnende lezers na enkele maanden leesonderwijs.
Met code waarmee het verhaal op AVI-niveau beluisterd kan worden op
meeluisterboek.nl. Vanaf ca. 7 jaar. Mac Steenaart

*zie a.i.'s deze week voor nog een
boekje met meeluistercode uit de serie
‘Ik [hou van] lezen’. Zie a.i.'s AVM deze
week voor de meelees-cd.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-M4
Winkelprijs : € 17.60
Volgnummer : 40 / 219

2018-31-5321

Flores, Nina • We bouwen een hut!
We bouwen een hut! / Nina Flores ; met tekeningen van Jonas Van de Vijver ; idee &
inhoudelijk en grafisch concept: ZNU. - Aartselaar ; [Oosterhout] : Deltas, [2014]. - 32
pagina's : illustraties ; 21 cm. - (Tijd voor een boek!). - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2181-9
Op de eerste dag van zijn zomervakantie wil Ruben een hut gaan bouwen
in het bos. Materiaal en gereedschap daarvoor krijgt hij van zijn vader. Na
een klap op zijn duim krijgt hij hulp van zijn buurjongen Tuur die de hut in
elkaar knutselt. Na gedane arbeid is het zoet rusten, ware het niet dat het
’s nachts vreselijk hard begint te stormen. Dat heeft noodlottige gevolgen
voor de hut, tot verdriet en boosheid van Ruben en Tuur. Tot blijdschap van
beiden heeft Rubens vader als troost een geweldig en verrassend idee. De
tekst is geschreven op leesniveau AVI-M5. In de eenvoudige kleurenillustraties
staat vaak, volgens een ballonstripmodel, tekst met gedachten en uitspraken
van Ruben en Tuur. Enkele woorden zullen van de leerkracht vooraf enige
toelichting vragen (bv. zeulen, perfect, bomvol, sneu). Deeltje uit de serie
'Tijd voor een boek!'*. Met code waarmee het boek op AVI-niveau via
meeluisterboek.nl beluisterd kan worden. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog een
deeltje uit de serie 'Tijd voor een boek!'
met meeluistercode. Zie a.i.'s AVM deze
week voor de meelees-cd.
Niveau/leeftijd : A-M5
Winkelprijs : € 17.55
Volgnummer : 38 / 226



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 5
6-9 jaar Boeken met meeluistercode

©2018 NBD Biblion 61

2018-31-5710

Maar, Anne • Guus wil een hond
Guus wil een hond / Anne Maar, Verena Ballhaus ; Nederlandse vertaling [uit het
Duits]: Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem : Bontekoe,
2018. - 43 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - (Vaantjes.
Ankertjes : starten met lezen). - Vertaling van: Ein Wunschhund für Oskar. - München :
Tulipan GmbH, ©2009. - Auteur: Anne Maar, illustraties: Verena Ballhaus. - Met
meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2153-6
De vader van Guus is allergisch voor honden, en Guus houdt juist zoveel van
honden. Het liefst zou hij een hond willen met een vlek en een kring om zijn
oog. En zijn hond moet zacht zijn, het liefst met pluis op zijn kop. Als Guus
naar school loopt, komt hij steeds langs een tuin waar een hond in staat. Hij
heeft geen vlek en ook geen kring om zijn oog. Maar hij heeft wel zacht pluis
op zijn kop. Guus mag met hem spelen. Dit vlot leesbare verhaal kabbelt
rustige voort op een prettige toon. Elke zin begint op een nieuwe regel. Er
zijn geen hoofdletters, dit om het lezen te vergemakkelijken. Er is aandacht
voor detail en de gedachtewereld van Guus. Het wordt ook nog een beetje
spannend. De opmaak is rustig gehouden. De eenvoudige zacht gekleurde
tekeningen hebben karakter en beslaan vaak twee pagina’s. Een vrolijke
uitgave uit de serie 'Ankertjes' om het lezen te oefenen, AVI-M3. Met code*
waarmee het boek op AVI-niveau beluisterd kan worden op meeluisterboek.nl.
Vanaf ca. 6 jaar. J.H. Stegehuis

*zie a.i.'s deze week voor nog een
Ankertje. Zie a.i.'s deze week voor het
gewone boekje en a.i.'s AVM deze week
voor de losse meelees-cd.
Genre : di
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 25.36
Volgnummer : 41 / 224

2018-31-5712

Postert, Petra • Fee Lola aan de slag!
Fee Lola aan de slag! / Petra Postert, Nina Dulleck ; 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: Traumfee Lula und der Flüsterzauber. - München : Tulipan
GmbH, ©2013. - Auteur: Petra Postert, illustraties: Nina Dulleck. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2150-5
Lola is een droomfee: ze verzint dromen en bezorgt ze. Vandaag is Lola’s
eerste werkdag, en dat is spannend. Ze raakt de weg kwijt en ontmoet
dan een kat met één groen en één blauw oog, en heel scherpe tanden.
Hij waarschuwt haar: hij wil móóie dromen voor de mensen in zijn straat.
Later blijkt deze Bas zo slecht nog niet, want wanneer het feetje bijna wordt
ontdekt, weet de kat haar te redden. Onderdeel van de serie ‘Ankertjes’,
toegankelijke verhalen voor eerste lezertjes, in een schreefloos lettertype
en met veel illustraties. Het boek heeft een felroze omslag, dat zeker
in de smaak zal vallen bij jonge meiden. Het binnenwerk is rustig, met
overzichtelijke pagina’s, een prettige interlinie en niet te veel tekst. Elke korte
zin begint op een nieuwe regel, iedere bladzijde is voorzien van een illustratie,
AVI-E3. Qua verhaal biedt deze uitgave precies wat je ervan verwacht: een
eenvoudige plot, weinig diepgang en af en toe een grapje. Vereenvoudigde
uitgave van 'Lola het droomelfje'*. Met code waarmee het boek op AVI-niveau
beluisterd kan worden op meeluisterboek.nl. Voor beginnende lezers vanaf ca.
6,5 jaar. Redactie

*2016-09-4290 (2016/16). Zie a.i.'s deze
week voor het losse boekje en a.i.'s AVM
voor de meelees-cd.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 25.36
Volgnummer : 41 / 231
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2018-33-0491

Strong, Jeremy • Een week op de Griezelschool
Een week op de Griezelschool / Jeremy Strong ; met tekeningen van Scoular
Anderson ; vertaald [uit het Engels] door Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans.
- 1e druk. - Arnhem : Bontekoe, 2018. - 67 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. -
(Mijn griezelclub). - Vertaling van: A perfect ordinary school. - Edinburgh : Barrington
Stoke Ltd, ©2015. - Oorspronkelijke uitgave: 2015. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2179-6
Jaap wordt gepest op school. Zijn ouders besluiten dat hij naar een
andere school mag. Dat is de Griezelschool. Daar krijgt hij vier dagen van
verschillende leraren les. Zoals Juf Rouw, juffrouw Schaduw en de meester
Zonder Hoofd. Iedere docent heeft weer een andere specialiteit om dingen te
leren waar je mensen bang mee kunt maken. Bijvoorbeeld je hoofd erafhalen,
of heel dicht bij iemand komen zonder dat hij je ziet aankomen. Iedere avond
komt Jaap thuis en vertelt zijn ouders wat hij heeft geleerd. Hij jaagt zijn
ouders de stuipen op het lijf. Na vier dagen blijkt Jaap de beste leerling te zijn
en mag hij weer terug naar zijn oude school. Nu verschenen in de reeks 'Mijn
griezelclub'*. Het verhaal is geschreven in eenvoudige taal, AVI-E4. De tekst
is opgedeeld in blokken, wat een rustige bladspiegel geeft. Het verhaal is
gedrukt in een dyslexie vriendelijk lettertype. Versierd met eenvoudige zwart-
witillustraties. Met code waarmee het verhaal op AVI-niveau beluisterd kan
worden op meeluisterboek.nl. Voor moeilijk lezende kinderen vanaf ca. 8 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het losse
boekje en voor nog twee delen in de
serie 'Mijn griezelclub'. MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 25.36
Bijzonderheden : Met meeluistercode
Volgnummer : 43 / 216

2018-33-0492

Strong, Jeremy • Leven met vampiers
Leven met vampiers / Jeremy Strong ; met tekeningen van Scoular Anderson ; vertaald
[uit het Engels] door Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2018. - 61 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Mijn griezelclub). -
Vertaling van: Living with vampiers. - Barrington Stoke, ©2003. - Oorspronkelijke
uitgave: 2012. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2175-8
Stijn is in zijn familie de enige die geen vampier is. Dat zijn ouders vampier
zijn, levert veel problemen op. Stijns ouders zetten zelfs tijdens de
ouderavond hun tanden in de nek van Stijns juf. Stijn is bang dat zijn ouders
zich ook op de komende ouder-kinddisco van zijn school zullen misdragen.
Daarom probeert hij van alles om hun vampiereigenschappen teniet te
doen. Spannend en lekker luguber verhaal, geschreven voor kinderen in
de middenbouw die moeite hebben met lezen, AVI-E4. Ruim opgezette
bladspiegel, groot dyslexie-vriendelijk lettertype, korte alinea’s. De vele
grappige tekeningen in zwart-wit met grijstinten (en ballontekstjes) geven de
gebeurtenissen goed weer, wat het lezen van de tekst vergemakkelijkt. De
omslagtekening van Stijn met zijn grauw-bleke ouders tijdens een inktzwarte
nacht, en met titelletters die met druipende inkt geschreven lijken, past
goed bij de sfeer van het verhaal. Voor de liefhebbers van het genre een
zeer aantrekkelijke uitgave, nu verschenen in de serie 'Mijn griezelclub'*.
Met code waarmee het verhaal op AVI-niveau beluisterd kan worden op
meeluisterboek.nl. Vanaf ca. 8 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het losse
boekje en voor nog twee delen in de
serie 'Mijn griezelclub'. MLP.
Genre : gr
Niveau/leeftijd : A-E4
Winkelprijs : € 25.36
Bijzonderheden : Met meeluistercode
Volgnummer : 43 / 217
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2018-34-0824 Heruitgave

Bakker, Sanne de • Storm en zijn schat
Storm en zijn schat / Sanne de Bakker ; met tekeningen van Wendy Panders. - 3e
druk. - [Tilburg] : Zwijsen, 2018. - 109 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. -
(Toneellezen). - 1e druk: 2015.
ISBN 978-90-487-2154-2
Storm is verhuisd van de stad naar het platteland en voelt zich eenzaam.
Daar komt verandering in als zijn buurmeisje Rosa met haar hond Kees zich
aandienen. Ze vinden bij toeval een schatkistje met aanwijzingen die tot
verschillende avonturen leiden met als resultaat een kist vol dukaten, die ze
helaas aan het museum moeten afstaan. Om wat diepte aan het verhaal te
geven, is er ook aandacht voor de gevolgen van het ontslag van Storms vader
op diens humeur. Dat wordt een aantal keer expliciet vermeld, waardoor het
een beetje los van het verhaal blijft. Deel in de serie 'Toneellezen'* waarbij
het verhaal in dialogen samen hardop wordt gelezen. De personages, die
op de schutbladen worden voorgesteld, hebben een duidelijk omschreven
eigen stem of spreektoon. Ook de intro’s bij elk hoofdstuk moeten worden
voorgelezen, ook al zijn die in de ik-vorm gesteld. De tekst, AVI-M5, wordt
af en toe onderbroken door ingekleurde, vrij statische pentekeningen in
kleur. Schatgraversverhaal met enige spanning; de toevalligheden zullen de
doelgroep niet storen. Vanaf ca. 8 jaar. Julienne van den Heuvel

*zie a.i.'s deze week voor heruitgaven
van nog zeven delen uit de serie
'Toneellezen'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : A-M5
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 39 / 195

2018-34-0829 Heruitgave

Bartels, Berdie • Koe, kip en kat zijn het zat
Koe, kip en kat zijn het zat / Berdie Bartels ; met tekeningen van Mieke Driessen.
- 4e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 58 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. -
(Toneellezen). - 1e druk: 2015.
ISBN 978-90-487-2151-1
Koe, kip en kat spelen spelletjes. Dat is tegen de zin van Boer Bas. Die vindt
dat er gewerkt moet worden: eieren, melk en muizen wil hij zien! De dieren
zijn die slavenarbeid zat. Ze schrijven met de poep van koe een protestbord.
Duif en de broer van Bas leren hem dat je met vriendelijk gedrag meer
bereikt. Dat lijkt te helpen als Bas betrokken raakt bij het redden van een
drenkeling. Dit verhaal is geschreven om ‘toneellezend’ voor te dragen
door lezers die hun eigen rol kiezen. Er zijn er zes. Ze krijgen vooraf wat
‘technische’ aanwijzingen hoe dit te doen, gebruikmakend van de lay-out.
De tekst heeft klankzuivere, éénlettergrepige woorden van het type mkm
(doen), mkmm (niks) en mmkm (staan), waarbij ook tweeklanken worden
gebruikt (aa, oe, eu, ui, etc.) Elk van de twaalf hoofdstukjes wordt met enkele
regels ingeleid. De vrolijke, kleurrijke illustraties zijn gemaakt in een digitale,
collageachtige stijl en zijn afwisselend klein en paginagroot. Ze zullen de
'spelers' steunen hun rol ook visueel goed te presenteren. Achterin staan
enkele opdrachtjes. Deel uit de serie 'Toneellezen'*. AVI-M3. Vanaf ca. 6 jaar.
Jos Weinberg

*zie a.i.'s deze week voor heruitgaven
van nog zeven delen uit de serie
'Toneellezen'. Ongewijzigde herdruk.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 39 / 196
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2018-26-2935

Mende, Liesbeth • Knip knap knuis
Knip knap knuis : theaterlezen met sprookjes / Liesbeth Mende ; met illustraties van
Nelleke Verhoeff. - [Dordrecht] : Uitgeverij De Inktvis, [2018]. - 82 pagina's : gekleurde
illustraties ; 23 cm. - (Applaus voor jou! : theaterlezen)
ISBN 978-90-75689-90-7
Nieuw deel uit de reeks ‘Applaus voor jou! Theaterlezen’. Theaterlezen is
een vorm van samen lezen waarbij de deelnemers zich moeten inleven in
een rol en in een situatie. Het voordeel hiervan is dat zij zich meer betrokken
voelen bij de activiteit van het lezen en er sneller plezier in krijgen. Deze
bundel bevat 21 sprookjesteksten die toenemen in moeilijkheidsgraad; de
eerste vijf zijn al geschikt voor beginnende lezers in groep 3. Er zijn drie
soorten teksten, aangegeven door een kleurenbalk: een volledig sprookje
(rood), een gedeelte uit een sprookje (groen) en een sprookje op rijm (geel).
De auteur, die Dramaschrijven studeerde, werkte vaak vanuit een originele
invalshoek, waarmee zij humor brengt in de sprookjes. Zo is ‘Het lelijke
eendje’ omgewerkt tot een dialoog tussen twee roddelende eenden die
commentaar leveren op eend Truus en haar lelijke kind, en gaat Assepoester
in gesprek met een pompoen. Door de dramatisering kunnen kinderen zich
oefenen in expressief lezen. De meeste scènes hebben twee rollen, zodat
het lezen ook thuis tussen ouder en kind kan plaatsvinden. Vanaf ca. 6 jaar.
J. Staal

Genre : sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 40 / 245

2018-34-0827 Heruitgave

Sikkel, Manon • De honing en de honingin
De honing en de honingin / Manon Sikkel ; met tekeningen van Jeska Verstegen. -
3e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 58 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. -
(Toneellezen). - 1e druk: 2016.
ISBN 978-90-487-2944-9
Op Koningsdag gaat Lien, de dochter van de koning, naar school. Daar
is iedereen verkleed als prinses, alleen Lien niet. Maar zij is prinses, ook
al geloven de andere kinderen dat niet. Totdat de koning en koningin de
school bezoeken en ze de hele klas meenemen naar het paleis. Een verhaal
geschreven in de vorm van een toneelstuk. Door de rollen te verdelen kunnen
twee, drie of vier kinderen steeds een stukje tekst voorlezen. Er staan ook
regie-aanwijzingen in, die niet altijd even duidelijk zijn. Met name wanneer er
uitgelegd wordt welke stukjes er voorgelezen moeten worden, als je met zijn
tweeën bent. De tekst, geschreven op niveau AVI-E3, is vlot leesbaar zonder
moeilijke woorden, qua begrip of leestechniek. De illustraties vormen een
leuke aanvulling. Op de schutbladen staan alle hoofdpersonen afgebeeld. Een
humoristisch verhaal om samen te lezen, waarbij het grappig is dat Lien in
plaats van de k een h zegt. Vanaf ca. 6,5 jaar Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week voor heruitgaven
van nog zeven delen uit de serie
'Toneellezen'.
Niveau/leeftijd : E-E3
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 39 / 232
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2018-34-0826 Heruitgave

Winsemius, Chris • Tent in de storm
Tent in de storm / Chris Winsemius ; met tekeningen van ivan & ilia. - 2e druk. -
Tilburg : Zwijsen, 2018. - 59 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Toneellezen). -
1e druk: 2016.
ISBN 978-90-487-2945-6
Tom en zijn hond Bas vervelen zich. Maar Daan, die op het dak sax zit te
spelen, wil niet met hen spelen. Dan ziet Bas een groot geel pak. Als Tom
het lint verwijderd, ontstaat een tent. Buurman Niek waarschuwt hem dat
er storm komt en dat de tent vastgezet moet worden, maar Tom is daar te
laat mee. Ineens is de tent verdwenen, en Daan ook. Waar zijn ze gebleven?
Eersteleesboekje uit de serie ‘Toneellezen’*, waarbij twee lezers steeds de
rollen van de verschillende personages lezen. Deze personages worden op de
schutbladen van het boekje geïntroduceerd. Het verhaal is geschreven zonder
hoofdletters, op niveau AVI-M3. Het is is niet heel interessant en ook niet echt
spannend, de vrolijk gekleurde illustraties voegen er ook niet veel aan toe.
Dat buurvrouw An slechthorend waardoor soms een misverstand ontstaat
maakt, het verhaal nog enigszins aardig. In de tekst staan sommige woorden
vet of cursief gedrukt om aan te geven dat deze harder moeten worden
uitgesproken. In het voorwoord wordt de lezer aangeraden te spelen met zijn
stem bij het voorlezen, als in een toneelstuk. Vanaf ca. 6 jaar. Toin Duijx

*zie a.i.'s deze week voor heruitgaven
van nog zeven delen uit de serie
'Toneellezen'.
Niveau/leeftijd : E-M3
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 39 / 242
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2018-16-2272

Dendooven, Gerda • Op zoek naar Stella
Op zoek naar Stella / Gerda Dendooven. - Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij, 2018.
- 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vervolg op: Stella : ster van de zee.
ISBN 978-90-214-1439-3
De visser en zijn vrouw zijn in hun kleine houten bootje, met de naam Groot
Geluk, op weg naar hun dochter Stella. De reis over zee is vol gevaren en
hindernissen. Onderweg stuiten ze op grote dieren, storm, kou, vijandige
mensen en onbegrip, want niemand spreekt hun taal. Uiteindelijk bereiken ze
Stella, en leren ze de plek kennen waar zij met haar nieuwe vrienden thuis is.
Maar kunnen de man en de vrouw wel wonen op een plek die zo anders is dan
zij kennen? Gerda Dendooven schept met haar illustraties een grillige wereld
in sobere kleuren, die vriendelijker en kleurrijker wordt wanneer de man en
de vrouw eindelijk weer zijn verenigd met hun dochter. De figuren hebben
hoekige, robuuste vormen en weinig aaibaarheid, waar je van moet houden.
De taal, veelal dialogen, is eenvoudig, soms wat plomp en zonder veel
opsmuk. Een tijdloos verhaal over anders zijn en je ergens thuis en welkom
voelen. Vervolg op 'Stella, ster van de zee'*, dat lovend werd besproken
en in 2017 werd bekroond met de Woutertje Pieterseprijs. Bijzonder mooi
vormgegeven prentvertelling. De tekeningen zijn omgeven door een witrand,
de uitgebreide tekst is gedrukt in een schreefloze, roodbruine letter. Vanaf ca.
7 jaar. Marije van der Schaaf

*2016-13-2050 (2016/49).
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 15.98
Volgnummer : 43 / 176

2018-25-0865

Jacques • Viktor
Viktor / Jacques & Lise. - Kalmthout : Van Halewyck, [2018]. - 42 ongenummerde
pagina's : gekleurde illustraties ; 34 cm
ISBN 978-94-613-1918-0
Viktor wil zo graag een cheeta schieten en als dat gelukt is (op de titelpagina
zien we de bebloede cheeta liggen), geniet hij van zijn mooie trofee. Die
nacht droomt hij van de cheeta’s die een vriend verloren hebben en krijgt hij
spijt. Hij maakt van het vel van de cheeta een pak dat hij aantrekt en gaat
dan naar de plek waar hij deze geschoten heeft. De andere cheeta’s zijn erg
blij dat zij hun vriend weer hebben, maar op een dag valt de staart van de
vermomde jager en ontdekken de cheeta’s dat ze voor de gek gehouden
zijn. Bijzonder kunstzinnig boek, waarin het berouw van de jager goed is
uitgewerkt, ofschoon aan het slot op de leeggekomen plaats in de kamer
het vel van een zebra komt te liggen, wat zijn berouw dubieus maakt. De
vriendschap binnen de groep cheeta’s komt ook duidelijk over. Het verhaal is
goed gestructureerd, met een duidelijke spanningsboog en een verrassend
slot, als blijkt dat alles slechts een droom is. De kunstzinnige illustraties
in gedekte kleuren, de mooie vormgeving (de schutbladen vormen een
organisch onderdeel van het verhaal) en de vlotte vertelstijl maken dit
prentenboek bijzonder. Groot formaat. Vanaf ca. 6 jaar. Toin Duijx

Groot formaat.
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 17.99
Volgnummer : 42 / 195
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2018-16-2269

Vendel, Edward van de • Vosje
Vosje / Edward van de Vendel, Marije Tolman. - Amsterdam : Em. Querido's Uitgeverij
BV, 2018. - 82 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-214-1434-8
Een jonge vos rent door de duinen achter twee vlinders aan. Bij een val van
een bunker maakt hij een harde smak. Terwijl hij daar ligt, droomt hij over de
eerste keer buiten het hol, over een bal en spelen met zijn broer en zussen,
en ook over de lessen van zijn vader en het gevaar van een glazen pot. Komt
het nog goed met Vosje? Edward van de Vendel overtuigt daar waar hij in
de huid kruipt van de jonge vos (zoals Kathi Appelt in ‘Misschien een vos’).
Hij maakt het vosje heel invoelbaar door alle zintuigelijke ervaringen: een
vossenbroerpootje in zijn oor, maanlicht dat in zijn ogen prikt en haren die
overeind waaien. Als verteller levert hij commentaar op wat er gebeurt (‘de
droom is mooi’) en begeleidt de lezer (‘de droom gaat verder’), al had dat aan
het eind iets minder gemogen. Daar hadden de prenten van Marije Tolman
met gemak alleen het verhaal kunnen vertellen, zoals ze dat op sommige
andere momenten ook al doen. De gemende techniek (combinatie van
fotografie, risoprint en pentekening) levert een prachtig sfeervol resultaat op:
prenten als een oude film voor de werkelijkheid en zandkleurige tekeningen
voor de droom. De fluorescerende vos steelt daarbij direct het hart van de
lezer. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar. Inger Bos

Genre : di
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 43 / 220
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2018-24-5855

Jij • Jij & ik en al het moois om ons heen
Jij & ik en al het moois om ons heen / samenstelling Riet Wille ; illustraties Martijn van
der Linden. - Antwerpen : Davidsfonds Infodok, [2018]. - 102 pagina's : gekleurde en
zwart-wit illustraties ; 17 × 22 cm
ISBN 978-90-5908-894-8
Zijn bloemen gelukkiger als ze bloeien? Ademt een zee in en uit? Gaan
dieren ook weleens op vakantie? Aan de hand van deze filosofische vragen
over de natuur, heeft samensteller Riet Wille allerlei gedichten bij elkaar
gezocht waarin de natuur in al haar vormen wordt beschreven en bezongen.
De Vlaamse Wille is zelf dichter van kinderpoëzie, maar voor deze bundel
dook ze vooral in de boeken van haar collega’s. Ze haalde daar in totaal
honderd gedichten uit van onder andere Ted van Lieshout, Edward van
de Vendel, Bette Westera en andere bekende namen. De gedichten zijn
speciaal voor deze bundeling geïllustreerd door Martijn van der Linden, die
in 2017 de Gouden Penseel won. Met zijn sterke, herkenbare stijl vult hij
de gedichten aan met illustraties in kleur en enkele in zwart-wit waar de
humor en creativiteit van afspatten. Ze vormen soms eigen verhalen. Qua
gedichten heeft Wille een uitstekende keuze gemaakt. Er is veel variatie en er
zitten prachtige meesterwerkjes tussen. Het keurig verzorgde boek in oblong
formaat en met leeslint is dan ook een prachtige ode aan de natuur én aan de
poëzie. Voorlezen vanaf ca. 5 jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. Pim Lammers

Oblong uitgave
SISO : AJ Nederlands 875
PIM : 26 Gedichten en Versjes
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 24.99
Volgnummer : 43 / 240
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2018-25-1663

Arnoldussen, Lucas • The bicycle
The bicycle / written by Lucas Arnoldussen ; illustrated by Mark Janssen ; English
translation from the Dutch by Clavis Publishing Inc. - First edition. - New York : Clavis,
[2018]. - 23 ongenummerde pagina's, 3 vouwbladen : gekleurde illustraties ; 27 cm.
- (Want to know. A lot to do). - Vertaling van: De fiets. - Hasselt ; Amsterdam : Clavis
Uitgeverij, 2017. - (Willewete).
ISBN 978-1-60537-370-6
Vierkant informatief prentenboek over de fiets, dat naast feiten ook fictieve
elementen bevat. Na een kort verhaaltje volgt informatie over de historie van
de fiets, soorten fietsen, onderdelen van een fiets, beroepen waarbij een fiets
gebruikt wordt (zelfs de bakkersknecht snelt voorbij), sporten op de fiets,
fietswinkel en werkplaats en beroemde wielrenners als Joop Zoetemelk en
Lance Armstrong. Daarna twee versjes. Afgesloten wordt met schematische
weergave hoe een band te plakken, een miniquiz met antwoorden, zoek-
en doe-opdrachten. De kleurenillustraties zijn aansprekend, zeker bij de
narratieve onderdelen. Sommige pagina’s zijn halverwege afgesneden en
de tekening in het midden kan in zijn geheel naar beide kanten worden
uitgevouwen waardoor een grote fietswinkel zichtbaar wordt. Weetjes zijn
ondergebracht als ‘Did you know’. Deze uitgave maakt deel uit van de serie
‘Want to know’* in de categorie ‘A lot to do’, over het leven nu. Vertaling van
'De fiets'*. Deze gevarieerde uitgave is geschikt voor kinderen vanaf ca. 5
jaar, zelf lezen vanaf ca. 7 jaar. Mede naar gegevens van Ton Jansen

*2018-25-1728 (2018/34 (2e druk)).
SISO : AJ 657.4
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 35 / 287

2018-35-1098

Butchart, Pamela • There's a werewolf in my tent!
There's a werewolf in my tent! / Pamela Butchart ; illustrations by Thomas Flintham. -
London : Nosy Crow, 2017. - 284 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-0-85763-906-6
Izzy gaat samen met haar klas vier dagen kamperen in de natuur. Er gaat ook
een nieuwe juf mee: Miss Moon. Zij heeft eigenaardige trekjes: ze is bijzonder
sterk, kan héél hard rennen en eet ontzettend veel vlees. ’s Nachts hoort Izzy
wolvengejank en ziet ze lichtgevende ogen. Als ze de volgende dag de harige
benen van Miss Moon ziet, weet ze het zeker: Miss Moon is een weerwolf!
Voor Izzy en haar vrienden betekent dit een nieuw avontuur. Het boek is
het zesde, los te lezen deel in een avonturenreeks geschreven door Pamela
Butchart. In deze reeks maakt Izzy avonturen mee waar vaker monsters in
voorkomen, zoals een spook, een vampier en baby-aliens. Butchart kreeg
voor deze reeks meerdere prijzen. Ze werkt samen met illustrator Thomas
Flintham. Zijn illustraties kenmerken zich door eenvoud, maar vormen een
fijne aanvulling op de tekst die niet alleen spannend, maar ook erg grappig is.
De opmaak is sterk: zo zijn belangrijke woorden uitvergroot of geïllustreerd.
Geen enkele pagina is hetzelfde. Over Izzy verscheen ook 'The phantom
lollypop man!'*. Voorlezen vanaf ca. 6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. Ook
heel geschikt voor Nederlandstalige kinderen die ca. twee jaar Engels hebben
gehad. Pim Lammers

*2018-10-4409 (2018/21).
Genre : enge gr
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 42 / 311
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2018-35-1430

Collins, Tim • Hairy hamster horror
Hairy hamster horror / Tim Collins ; illustrations by John Bigwood. - London : Buster,
2017. - 127 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - (Cosmic Colin ; 3). - Buster Books
is een imprint van Michael O'Mara Books Limited.
ISBN 978-1-78055-480-8
Het is vakantie en Colin is de uitverkorene om op de schoolhamster te passen.
Maar die hamster doet niks anders dan stilzitten en een beetje wiebelen met
zijn neus. Zo saai! Het avontuur lonkt als Harry langskomt: hij vertelt over een
planeet vol Reuzenhamsters en natuurlijk gaan ze op reis naar die planeet in
de ruimtekist van Harry. Een spannend avontuur volgt. Derde deel van een
serie* boekjes over de avonturen van Cosmic Colin. Het heeft iets weg van
een graphic novel: in de elf hoofdstukken is naast de tekst ook veel ruimte
voor allerlei grappige illustraties in zwart-wit. Speels, vol fantasie, spanning
en malle grappen: een verhaal dat de lezer ook aan het denken zet. Voor
Engelse kinderen vanaf ca. 7 jaar, en voor Nederlandstalige kinderen vanaf
ca. 8 jaar. Winnie Elfferich

*'Sneezy Alien Attack' (deel 2),
2014-17-1488 (2014/33).
Genre : enge sf
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 43 / 294

2018-35-1079

Kinsella, Sophie • Mummy Fairy and me
Mummy Fairy and me : fairy-in-waiting / Sophie Kinsella ; illustrations by Marta Kissi. -
UK : Puffin, 2018. - 157 pagina's, 10 ongenummerde pagina's : zwart-wit illustraties ;
18 cm
ISBN 978-0-14-137789-6
Ella Brook woont met haar vader, moeder en broertje in Cherrywood. Ella
heeft twee beste vrienden en haar gemene buurmeisje is haar niet-zo-beste-
vriendin. Heel gewoon, die familie Brook, maar ze hebben wel een Geheim.
Niemand mag weten dat Ella’s moeder eigenlijk een Fee is. Ze kan zich
FLOEP veranderen in een echte toverfee met vleugels. Ze heeft een magische
computoverstok vol feeënapps en feeëngames. Omdat de moeder van Ella
niet zo heel goed kan toveren en nogal eens fouten maakt, volgt ze lessen via
FeeënTube. Ella wil ook graag Fee zijn, maar daarvoor is ze nog te jong, zegt
haar moeder. Ze moet wachten tot ze groter is en daarom is ze tot die tijd een
Afwachtende Fee. In de vier verhalen in dit boekje lezen we over brutale apen,
een toverkast, ijs en een geweldige verjaardag. En heel wat toverspreuken
gaan mis… Tweede*, los te lezen deel van een kinderboekenserie van Sophie
Kinsella, auteur van bestsellers voor volwassenen. Grappige illustraties in
grijstinten door het hele boek, ruime bladspiegel, vrij grote letters. Erg leuk
boek voor (voor)lezers vanaf ca. 7 jaar. Winnie Elfferich

'Mummy Fairy and me' (deel 1),
2018-11-4654 (2018/20).
Genre : enge sk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 41 / 273
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2018-32-0085

Kuyper, Sjoerd • A hat for the moon
A hat for the moon / Sjoerd Kuyper & Jan Jutte. - First UK edition. - London :
Lemniscaat, 2017. - 28 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 26
cm. - Vertaling van: Een muts voor de maan. - Rotterdam : Lemniscaat, 2012. -
Oorspronkelijke Nederlandse uitgave: Amsterdam : Leopold, 2003. - Colofon vermeldt:
Text: Sjoerd Kuyper, illustrations Jan Jutte. - Vertaald uit het Nederlands.
ISBN 978-1-78807-004-1
Aap, Krokodil en Kip denken dat de maan het koud heeft op deze frisse
winternacht. Ze willen hun das, muts en wanten afstaan, maar de maan staat
hoger dan gedacht. Gedrieën blazen ze de wolken naar de maan die dan de
vormen van das, muts en wanten aannemen. De antropomorfe personages
zijn aansprekend. De korte, afgemeten zinnetjes hebben veel zeggingskracht,
waarbij ook de humor niet ontbreekt. De geschilderde illustraties zijn
elementair en van een dikke belijning voorzien. Details ontbreken, maar niet
de vindingrijkheid in de warmte uitstralende prenten. De kleuren hebben een
heldere kleurstelling. Jan Jutte kreeg voor de illustraties in 2004 zijn derde
Gouden Penseel. Sjoerd Kuyper ontving in 2012 voor zijn gehele oeuvre de
Theo Thijssen-prijs. Een mooi, sprookjesachtig, dromerig prentenboek, waarin
het koude winterseizoen hartverwarmend wordt beschreven en geïllustreerd.
Vanaf ca. 4 jaar. Mede naar gegevens van Ton Jansen

Vertaling van 'Een muts voor de maan',
2011-48-1556 (2012/19).
Genre : enge
Niveau/leeftijd : AK
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 36 / 282

2018-24-0690

Webb, Steve • Spangles McNasty and the diamond skull
Spangles McNasty and the diamond skull / Steve Webb ; illustrated by Chris Mould. -
London : Andersen Press, 2018. - 185 pagina's : zwart-wit illustraties ; 19 cm
ISBN 978-1-78344-638-4
Een handzaam, leuk vormgegeven en geïllustreerd en vooral heerlijk grappig
verhaal. De boef Spangles McNasty en zijn kompaan sausage-face Pete
hebben het op een bijzondere diamanten piratenkop gemunt - en, net als
in de eerdere twee delen*, worden ze natuurlijk gedwarsboomd door de
snuggere Freddie Taylor. Doorspekt met grote en kleine tekeningen en visuele
grapjes. Speels lettertype. De tekst zelf is hilarisch, zeker voor 8-jarigen,
vol windjes laten, vieze dingen eten en domme boeven die in zeven sloten
tegelijk lopen. Ook leuke woordgrapjes en hier en daar wat (Engelse) slang
en piraten-jargon. Allemaal zeer toegankelijk. Spannende plot, hoog tempo,
sympathieke held. Staat op zichzelf, kan los van andere delen gelezen
worden. Door taalgebruik en woordkeus geschikt voor Nederlandstalige
lezertjes die ca. twee jaar Engels achter de rug hebben. Vanaf ca. 8 jaar.
T.M. Bauduin

*'Spangles Mcnasty and the tunnel of
doom' (deel 2), 2018-08-3272 (2018/17).
Genre : enge de
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 37 / 292
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2018-27-3022

Pett, Mark • Het meisje dat nooit fouten maakte
Het meisje dat nooit fouten maakte / Mark Pett en Gary Rubinstein ; illustraties Mark
Pett ; vertaling [uit het Engels] en bewerking: Helder tekst & educatie. - 1e druk. -
Rotterdam : Bazalt, 2018. - 33 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 × 29 cm. - Vertaling
van: The girl who never made mistakes. - Naperville, IL : Sourcebooks, Inc., ©2011. -
Uitgave in samenwerking met HCO, RPCZ. - Bij dit boek zijn lesactiviteiten ontwikkeld.
ISBN 978-94-611-8252-4
Isabella is een meisje dat nooit fouten maakt. Ze is perfect, in tegenstelling
tot haar broertje die fouten maken fantastisch vindt. Isabella maakt haar
bed netjes op en smeert haar boterhammen zonder knoeien. Ze maakt haar
huiswerk foutloos en heeft nooit twee verschillende sokken aan. Nadat ze
op school een 'bijna-fout' maakt, is ze bang om een echte fout te maken bij
de talentenshow die ze al drie keer gewonnen heeft. Hoe zal dat aflopen?
Goed bruikbare prentvertelling die (perfectionistische) kinderen laat zien dat
het niet erg is om fouten te maken, ervan te leren en om plezier te ervaren.
Het boek in royaal oblong formaat dat een growth mindset (ontwikkeling
capaciteiten) stimuleert, is goed vertaald uit het Engels. De grote, vaak
paginavullende, vriendelijke kleurenillustraties sluiten perfect aan bij de
tekst in grote vette letters. Een bijbehorend lesplan is terug te vinden op
www.bazalt.nl/lesplan-hetmeisje. Zeer geschikt voor gebruik op school óf
thuis, voor kinderen die altijd meteen alles goed willen doen, vanaf ca. 5 t/m
7 jaar. S. Mulders

Oblong uitgave.
SISO : AJ 415.3
PIM : 01 Geestelijk leven
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 43 / 226

2018-27-3342

Begrijpend • Begrijpend lezen oefenboek
Begrijpend lezen oefenboek. - Enschede : Junior Einstein, [2018]. - 48 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 30 cm. - (1): : geschikt voor de Citotoetsen/LVS-toetsen : groep 3. -
Ondertitels op omslag: Geschikt voor E3/M4. Begrijpend leesteksten | Begrijpen van
verschillende tekstsoorten. Voorspelopgaven | Bepalen van de inhoud en het doel van
de tekst. Gatenteksten | Verbeteren van de woordenschat.
ISBN 978-94-922656-3-0
Dit oefenboek begrijpend lezen voor groep 3 is het eerste deel* van een
tweedelige serie. Dit deel richt zich vooral op het AVI E3-niveau van het
Leerlingvolgsysteem van het Cito. De LVS-toets hiervoor wordt rond juni
afgenomen. De inleiding geeft informatie aan begeleiders van kinderen zoals
leerkrachten, huiswerkbegeleiders en ouders. Daarna wordt ingegaan op o.a.
doelen, soorten teksten, leesstrategieën en de oefeningen. Dit oefenboek
bevat elf eigentijdse leesteksten, die aansluiten bij de belevingswereld
van kinderen uit groep 3. Verder zijn er zes voorspelopgaven en twaalf
gatenteksten. Op dit niveau wordt veel gebruikgemaakt van symbolen
bij de leesteksten, die het kind naar het juiste antwoord sturen. Na de
teksten volgen de (invul)opdrachten. Er zijn telkens vier antwoordopties. De
antwoorden staan achterin. Op vrijwel elke dubbele bladzijde is een zwart-
witillustratie opgenomen. Dit oefenboek is niet per se bedoeld voor school.
Elk kind kan er ook in de vrije tijd mee werken. Zie ook: www.junioreinstein.nl.
De uitgave (A4-formaat) is goed bruikbaar voor en met kinderen vanaf ca. 7
jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het tweede
deel. Bevat veel invulopdrachten.
SISO : AJ 475.26
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 42 / 232
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2018-27-3343

Begrijpend • Begrijpend lezen oefenboek
Begrijpend lezen oefenboek. - Enschede : Junior Einstein, [2018]. - 48 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 30 cm. - (2): : geschikt voor de Citotoetsen/LVS-toetsen : groep 3. -
Ondertitels op omslag: Geschikt voor E3/M4. Begrijpend leesteksten | Begrijpen van
verschillende tekstsoorten. Voorspelopgaven | Bepalen van de inhoud en het doel van
de tekst. Gatenteksten | Verbeteren van de woordenschat.
ISBN 978-94-922656-4-7
Dit oefenboek begrijpend lezen voor groep 3 is het eerste deel* van
een tweedelige serie. Dit deel richt zich op het AVI-E3 niveau van het
Leerlingvolgsysteem van het Cito, maar bevat ook langere teksten met
een iets moeilijker opbouw. De inhoud gaat richting M4-niveau. De LVS-
toets hiervoor wordt rond juni afgenomen. De inleiding geeft informatie aan
begeleiders van kinderen zoals leerkrachten, huiswerkbegeleiders en ouders.
Daarna wordt ingegaan op o.a. doelen, soorten teksten, leesstrategieën
en de oefeningen. Dit oefenboek bevat elf eigentijdse leesteksten, die
aansluiten bij de belevingswereld van kinderen uit groep 3. Verder zijn er
zeven voorspelopgaven en twaalf gatenteksten. Op dit niveau wordt veel
gebruikgemaakt van symbolen bij de leesteksten, die het kind naar het juiste
antwoord sturen. Na de teksten volgen de (invul)opdrachten. Er zijn telkens
vier antwoordopties. De antwoorden staan achterin. Op vrijwel elke dubbele
bladzijde is een zwart-witillustratie opgenomen. Dit oefenboek is niet per se
bedoeld voor school. Elk kind kan er ook in de vrije tijd mee werken. Zie ook:
www.junioreinstein.nl. De uitgave (A4-formaat) is goed bruikbaar voor en met
kinderen vanaf ca. 7 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het eerste
deel. Bevat veel invulopdrachten.
SISO : AJ 475.26
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 42 / 231

2018-25-1727 Heruitgave

Winters, Pierre • De zon, aarde en maan
De zon, aarde en maan / Pierre Winters & Margot Senden. - Vierde druk. -
[Amsterdam] : Clavis, 2018. - 20 ongenummerde pagina's, 3 vouwbladen : gekleurde
illustraties ; 27 cm. - (Willewete & De wereld). - Colofon vermeldt: tekst: Pierre
Winters / illustraties: Margot Senden. - 1e druk: 2013.
ISBN 978-90-448-1982-3
Dit royale informatieve prentenboek zoomt in op de zon, aarde en maan.
Middels tekstblokjes, ‘wist-je-datjes’, een beeldverhaal, een miniquiz, een
uitklappagina, versjes, raadseltjes en een knutselidee leren we van alles over
hun verschijnselen en alles wat ermee te maken heeft (dag, nacht, seizoenen,
enz.). De uitgave met vriendelijke kleurenillustraties ziet er aantrekkelijk en
prachtig verzorgd uit. De prenten begeleiden de tekst goed. Deze uitgave
maakt deel uit van de serie ‘Willewete’* in de categorie ‘De wereld' (wow-
elementen). Dit leerzame kijk- en leesboek sluit goed aan bij het niveau van
de doelgroep en zal veel jonge kinderen nieuwsgierig maken. De variabele
inhoud (qua vorm en inhoud!) van deze (ongewijzigde her)uitgave draagt
eraan bij dat kinderen van begin tot eind geboeid zullen zijn. Vanaf ca. 5 jaar,
voor goede lezers vanaf ca. 7 jaar. S. Mulders

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
herdrukken uit deze serie. Bevat twee
uitvouwbare bladzijden in het midden.
Ongewijzigde herdruk.
SISO : AJ 550
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 35 / 270
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2018-10-4091

Vidal, Alexander • De grote dierenatlas
De grote dierenatlas / illustraties Alexander Vidal ; tekst: Anne McRae. - Houten : Van
Holkema & Warendorf, [2018]. - 47 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling
van: Amazing animal atlas. - Londen : Nextquisite, ©2017. - Ondertitel op omslag: van
Alaska tot de Zuidpool. - Vertaald uit het Engels. - Omslag vermeldt: Met gratis app om
100 filmpjes te bekijken. - Met register.
ISBN 978-90-00-36172-4
Dierenatlas in royaal vierkant formaat, waarin te zien is welke zeshonderd
dieren in de verschillende werelddelen en leefgebieden als oceanen, de
steppe en De Sahara voorkomen. Stilistisch mooie illustraties over veelal
dubbele pagina's met tekeningen van met name dieren in rustige gedekte
kleuren op mat papier. Daarbij staan korte teksten met soms lange zinnen
en ook woorden als erosie, bergplateaus en ruggengraat die niet worden
uitgelegd. Bij de atlas hoort een app, die je gratis kunt downloaden. Hiermee
kun je bij sommige illustraties ‘real life’ filmpjes activeren; in totaal zijn er
honderd filmpjes beschikbaar. Op deze wijze kunnen kinderen niet alleen
kennis maken met het uiterlijk en de naam van een dier (zie boek), maar
ook via bewegend beeld met zijn werkelijke levenswijze. Uitgave met
uitgebreide gebruikersmogelijkheden, compleet met register, oorspronkelijk
Engelstalig (2017). Leuk zou zijn als veel kinderen op deze wijze kennis
kunnen maken met de zandadder, de relmuis, het Groot Barrièrerif, de
gevlekte reuzentandbaars, de soepschildpad en honderden dieren meer.
Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar. Mart Seerden

Royaal vierkant formaat.
SISO : J 592.1
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 43 / 230

2018-25-1442

Müller, Thomas • Sneeuwhoen, ree en hazelmuis
Sneeuwhoen, ree en hazelmuis : dieren in de winter / Thomas Müller ; vertaling uit
het Duits: Clavis Uitgeverij. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 63 pagina's : gekleurde
illustraties ; 34 cm. - Vertaling van: Schneehuhn, Reh unde Haselmaus : Tiere im
Winter. - Hildesheim : Gerstenberg Verlag, ©2017. - Met register.
ISBN 978-90-448-3163-4
Beschrijving van de strategieën waarmee meer dan honderd dieren de
winter overleven. De hoeveelheid tekst wisselt sterk per dier, soms een
paar regels, soms per groep dieren een algemene tekst en soms een
uitgebreid verhaal. Achtereenvolgens worden zoogdieren, vissen, reptielen
en vogels behandeld. Bij drie roofvogels ontbreekt echter de link naar de
winter. Je leert over het verschil tussen winterslaap, -rust en -verstarring,
de vogeltrek en uiterlijke aanpassingen. De informatie gaat vergezeld van
mooie, natuurgetrouwe tekeningen. Je ziet soms ook sporen in de sneeuw
of hoe het diertje in zijn nest of hol (met gangenstelsel) de winter overleeft.
De afbeeldingen zijn gedetailleerd, zodat je je goed kunt voorstellen, hoe het
er in het echt in de natuur uit zal zien. De aantrekkelijke illustraties zorgen
dat je in deze uitgave wilt bladeren. Je gaat dan vanzelf de teksten lezen,
waar ook volwassenen nog nieuwe informatie in zullen vinden. Groot formaat,
met register, zonder woordenlijst. Qua opzet vergelijkbaar met 'Uil, vos en
vleermuis : nachtdieren'* van deze auteur. Samen bekijken vanaf ca. 6 jaar,
zelf lezen vanaf ca. 8 jaar. I. de Jong-Smoor

*2016-13-2519 (2016/36).
SISO : J 592.9
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 41 / 253
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2018-13-0667

Koppens, Judith • Plasticsoep
Plasticsoep / Judith Koppens & Andy Engel ; met illustraties van Nynke Mare Talsma. -
[Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 26 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 27
cm. - (Klimaatjes)
ISBN 978-90-448-3274-7
Bijna vierkant prentenboek waarin de Klimaatjes een oplossing zoeken voor
het opruimen en voorkomen van de groeiende plasticsoep in de wereld.
Kikker en Vos gaan samen met hun vrienden naar zee. Maar al bij de eerste
duik komt Kikker met een plastic zak op zijn hoofd boven water. Er drijft ook
nog een leeg plastic flesje, en een fritesbakje. In zo’n vervuilde zee willen ze
niet meer zwemmen – ze besluiten om te gaan vliegeren, maar de vlieger
die Muis heeft meegebracht blijkt kapot. Dan komt Kikker op het idee om
vliegers te gaan maken van plastic dat ze overal vandaan verzamelen. De
plastic voorwerpen worden opnieuw gebruikt, maar dan anders... Eenvoudig,
maar doeltreffend verteld verhaal, tegen de achtergrond van levendig
getekende, zachtgekleurde prenten. Inclusief een stimulerende opdracht om
zelf aan de slag te gaan: zelf een boodschappentas maken, zodat er geen
plastic tassen meer nodig zijn! Jonge kinderen zullen genieten van de alerte
levendigheid, het vriendschappelijke samenspel en de stille humor in de
vertelling. Aanwinst in de reeks informatieve prentenboeken over het milieu,
waarin eerder drie delen verschenen, o.a. 'Warme truien'*. Vanaf ca. 5 t/m 7
jaar. Mart Seerden

*2017-26-4199 (2018/11).
SISO : AJ 614.621
PIM : 16 Natuur en Milieu
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 41 / 256

2018-22-4728

Bowman, Chris • Bulldozers
Bulldozers / Chris Bowman ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten Verhagen ; eindredactie:
Firet Redactie en Tekst. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24 pagina's :
gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Groot en sterk in actie). - Vertaling van: Bulldozers. -
Bellwether Media, Inc., ©2017. - (Mighty machines in action). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-94-634-1277-3
In deze handzame uitgave, deel uit de reeks 'Groot en sterk in actie'*, staat
beknopte informatie hierover. De bulldozers worden op indrukwekkende
wijze in beeld gebracht terwijl ze aan het werk zijn: met grote bladen wordt
grond verschoven en met rippers (klauwen) wordt de te bewerken bodem
opgeschoond en ontdaan van wortels en gesteente. Tillen, duwen, trekken
– met enorme dieselkracht (tot wel 450 paardenkracht) - in machines die
ruim 8 meter lang zijn en 4 meter hoog zijn. De informatie wordt aangereikt
via aansprekende kleurenfoto's, maar ook in de vorm van enige getekende
kleurenillustraties waarin mens en machine in verhouding tot elkaar worden
geplaatst. De grootste bulldozer is de Komatsu D575A-3SD; die is tien meter
lang. Bescheiden tekst in een groot lettertype begeleidt de illustraties.
Kinderen (vooral jongens) zal de inhoud aanspreken en ook moeilijke lezers
die al wat ouder zijn kunnen uit deze reeks volop informatie halen. Met
woordenlijst, register, websiteverwijzing. Oorspronkeijk Engelstalig (2017),
vertaald in begrijpelijk Nederlands. Een van de weinige uitgaven over
bulldozers. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor kinderen die moeite
hebben met lezen. Mart Seerden

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit de nieuwe reeks 'Groot en sterk in
actie'. Een van de weinige uitgaven over
bulldozers. MLP.
SISO : J 631.4
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Winkelprijs : € 14.00
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 35 / 277
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2018-22-4726

Oachs, Emily Rose • Tractors
Tractors / Emily Rose Oachs ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten Verhagen ;
eindredactie: Firet Redactie en Tekst. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018].
- 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Groot en sterk in actie). - Vertaling
van: Tractors. - Bellwether Media, Inc., ©2017. - (Mighty machines in action). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1275-9
In dit deel uit de reeks 'Groot en sterk in actie'* staat allerhande informatie
over tractors. In vier hoofdstukken wordt ingegaan op wat een tractor is,
waarvoor hij wordt ingezet, welke werktuigen erachter kunnen, wat voor
motor hij heeft en hoe sterk hij is. Op elke pagina staat een mooie grote
kleurenfoto, die vergezeld gaat van twee of drie zinnen onder of boven de
foto. Vaak staat in de foto zelf ook een woord ter verduidelijking. De teksten
staan in een grote, vetgedrukte schreefloze letter. De informatie is niet altijd
eenvoudig, met begrippen als een trekstang, aftakas en 161 pk. Sommige
van deze woorden zijn vetgedrukt en worden verklaard in de woordenlijst
achterin. Bevat tevens een register en verwijzingen naar twee boeken van
deze uitgever en de website van schooltv. Deze mooi vormgegeven uitgave is
geschikt voor thuis, op school of op bij de opvang. Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar, ook
geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Felix Meijer

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit de nieuwe reeks 'Groot en sterk in
actie'. MLP.
SISO : J 631.4
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Winkelprijs : € 14.00
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 35 / 278

2018-22-4727

Bowman, Chris • Treinen
Treinen / Chris Brown ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten Verhagen ; eindredactie:
Firet Redactie en Tekst. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24 pagina's :
gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Groot en sterk in actie). - Vertaling van: Trains. -
Bellwether Media, Inc., ©2017. - (Mighty machines in action). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-94-634-1276-6
Hoe hard rijdt de snelste trein? Wat doet de machinist? In deze handzame
uitgave, deel uit de reeks 'Groot en sterk in actie'*, staat beknopte informatie
over treinen. In de eerste drie hoofdstukken komen aan bod: hoe verloopt
een treinreis, soorten treinen en de techniek cq onderdelen van een trein.
In het afsluitende hoofdstuk wordt kort het belang van treinen benadrukt,
het milieu-aspect is hierin helaas niet meegenomen. De informatie wordt
aangereikt via aansprekende kleurenfoto's van allerlei soorten treinen uit
de hele wereld. Vaak staat in de foto zelf een woord ter verduidelijking.
Daarnaast zijn enige getekende kleurenillustraties opgenomen, waarin met
name feiten op een rijtje zijn gezet. Bij elke foto staat een tekst van zo'n drie
zinnen in een grote letter. Kinderen (ook jongens) zal de inhoud aanspreken
en ook moeilijke lezers die al wat ouder zijn kunnen uit deze reeks informatie
halen. Met woordenlijst, register en verwijzing naar enige boeken en filmpjes
van school.tv. Oorspronkeijk Engelstalig (2017), vertaald in begrijpelijk
Nederlands. Onder meer te gebruiken voor vergroting woordenschat. Vanaf
ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit de nieuwe reeks 'Groot en sterk in
actie'. MLP.
SISO : J 657.82
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Winkelprijs : € 14.00
Bijzonderheden : J4/J3/
Volgnummer : 35 / 280
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2018-22-4723

Adamson, Thomas K. • Schepen
Schepen / Thomas K. Adamson ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten Verhagen ;
eindredactie: Firet Redactie en Tekst. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018].
- 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Groot en sterk in actie). - Vertaling
van: Ships. - Bellwether Media, Inc., ©2017. - (Mighty machines in action). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1273-5
Welke soorten schepen zijn er? Hoe komen ze vooruit in het water? In deze
handzame uitgave, deel uit de reeks 'Groot en sterk in actie'*, staat beknopte
informatie over schepen. In de eerste drie hoofdstukken komen aan bod: het
verloop van een reis van een containerschip, de verschillende vrachten en
de techniek cq onderdelen van een schip. In het afsluitende hoofdstuk wordt
kort het belang van schepen benadrukt. De informatie wordt aangereikt via
aansprekende kleurenfoto's van allerlei soorten schepen uit de hele wereld.
Vaak staat in de foto zelf een woord ter verduidelijking. Daarnaast zijn enige
getekende kleurenillustraties opgenomen, waarin met name feiten op een
rijtje zijn gezet. Bij elke foto staat een tekst van zo'n drie zinnen in een grote
letter. Kinderen (ook jongens) zal de inhoud aanspreken en ook moeilijke
lezers die al wat ouder zijn kunnen uit deze reeks informatie halen. Met
woordenlijst, register en verwijzing naar enige boeken en links naar Schooltv
en een museum. Oorspronkeijk Engelstalig (2017), vertaald in begrijpelijk
Nederlands. Onder meer te gebruiken voor vergroting woordenschat. Vanaf
ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit de nieuwe reeks 'Groot en sterk in
actie'. MLP.
SISO : J 658.6
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Winkelprijs : € 14.00
Bijzonderheden : J4/J3/
Volgnummer : 35 / 281

2018-22-4725

Adamson, Thomas K. • Vliegtuigen
Vliegtuigen / Thomas K. Adamson ; vertaling [uit het Engels]: Kirsten Verhagen ;
eindredactie: Firet Redactie en Tekst. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018].
- 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Groot en sterk in actie). - Vertaling
van: Airplanes. - Bellwether Media, Inc., ©2017. - (Mighty machines in action). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1274-2
De auteur besteedt in deze handzame uitgave aandacht aan diverse
aspecten van vliegtuigen. Eenvoudig en beknopt komen aan bod: het
landen van een vliegtuig en waarvoor vliegtuigen worden gebruikt (o.a. het
nemen van luchtfoto's of blussen van bosbranden). Ten slotte is er een wat
onduidelijk hoofdstukje over hoog en laag vliegen. Ook worden onderdelen
als welvingskleppen en een straalmotor summier beschreven, over de
exacte werking ervan wordt weinig uitleg gegeven. Centraal staan grote
kleurenfoto's, waarin pijltjes specifieke onderdelen aanwijzen en benoemen.
Daarbij staan maximaal vier zinnen in een grote letter. Doel van het boek
is onder meer het vergroten van de woordenschat. In de tekst vetgedrukte
woorden komen terug in een verklarende woordenlijst achterin. Verder
is er een register en een overzicht met titels om verder te lezen over dit
onderwerp. Er wordt ook verwezen naar drie filmpjes van Schooltv.nl.; dat één
link niet juist is, is niet zo erg omdat via deze website talloze filmpjes over
vliegtuigen te bekijken zijn. Deel uit de serie ‘Groot en sterk in actie’*. Vanaf
ca. 8 t/m 10 jaar, ook geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. JH

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit de nieuwe reeks 'Groot en sterk in
actie'. MLP.
SISO : J 659.6
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Winkelprijs : € 14.00
Bijzonderheden : J4/J3/
Volgnummer : 35 / 282
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2018-23-5617

Coronado, Ángel • Antoni Gaudí
Antoni Gaudí / 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: Antoni Gaudí.
- Barcelona : Emse Edapp S.L., 2018 - (Mis pequeños héroes). - Illustraties: Ángel
Coronado en Oriol Roca. - Teksten: Eduardo Acín en carla Pascual.
ISBN 978-90-5924-531-0
De serie 'Kleine helden'* bestaat uit tien delen waarin de levens van
belangrijke figuren uit de geschiedenis besproken worden, zoals Ghandi,
Einstein en Madame Curie. De nadruk ligt op de ervaringen en tegenslagen in
hun jeugd om kinderen te inspireren en te laten zien dat ze zich niet meteen
uit het veld moeten laten slaan. Hier vertelt Antoni Gaudi (ik-persoon) dat
hij als kind al gek was op dingen bouwen en het gebruiken van materialen
die niemand meer nodig had. De werkplaats van zijn vader inspireerde hem
evenals de vormen van de natuur. Door zijn onorthodoxe manier van werken
werd hij niet altijd begrepen maar van de rijke Eusebi Güell kreeg Gaudi
opdrachten. Het proza is eenvoudig, levendig, de dialogen in cursief, een
belangrijk feit in kleur. De pagina-overschrijdende, vrolijke kleurenillustraties
op elke bladzijde zijn cartoonesk en gericht op vrij jonge kinderen, net als
de tekst, terwijl de historische figuren meer passen bij de interesse van wat
oudere kinderen. Afgesloten wordt met een tijdlijn en vragen over de tekst,
enige lessuggesties staan op de website van de uitgever. Voorlezen vanaf ca.
6 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. S. Roest-Mouissie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen uit deze serie. In de
volgende a.i.-week volgen nog drie
delen. In a.i.-week 2018-27 zijn de
eerste vier delen aangeboden.
SISO : J Spanje 717.7
PIM : 21 Beeldende kunst
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 36 / 269

2018-23-5621

Coronado, Ángel • Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci / 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: Leonardo da
Vinci. - Barcelona : Emse Edapp S.L., 2018 - (Mis pequeños héroes). - Illustraties: Ángel
Coronado en Oriol Roca. - Teksten: Javier Alonso.
ISBN 978-90-5924-530-3
Leonardo da Vinci (1452-1519) groeide op in Florence waar hij genoot van
mooie gebouwen en beelden. Hij tekende alles wat hij zag. Dat deed hij
zo goed, dat hij een veelzijdige opleiding kreeg in een atelier. Uiteindelijk
was hij behalve kunstschilder ook o.a. ingenieur, uitvinder en schrijver.
Wereldberoemd werd hij met 'de Mona Lisa' en 'Het laatste avondmaal'. In dit
boek vertelt Leonardo zelf zijn verhaal als ik-verteller. In de verledentijdsvorm
gaat hij zijn hele leven langs. Door het hele verhaal is de strekking dat je
kunt worden wat je wilt. Dit verhaal wordt niet echt in een sprankelende
stijl verteld, maar is wel een goede kennismaking met da Vinci. De grote
hoeveelheid cartooneske kleurentekeningen geven het boekje een grappige
noot. Achter in het boek staat een tijdlijn, met korte tekstjes over Vernes
leven, met wat nieuwe weetjes. Daarna volgen enkele opdrachten. Het boekje
is geschikt om te gebruiken in het onderwijs. In deze tiendelige serie ‘Kleine
helden’* verschenen bijvoorbeeld ook uitgaven over Jules Verne en Martin
Luther King. Een van de weinige jeugdboeken over da Vinci. Voorlezen vanaf
ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen uit deze serie. In a.i.-week
2018-27 zijn vier delen aangeboden en
in a.i.-week 2018-36 drie delen.
SISO : J Italie͏̈ 737.2
PIM : 21 Beeldende kunst
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 37 / 253
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2018-23-5618

Coronado, Ángel • Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart / 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: Wolfgang
Amadeus Mozart. - Barcelona : Emse Edapp S.L., 2018 - (Mis pequeños héroes). -
Illustraties: Ángel Coronado en Oriol Roca. - Teksten: Javier Alonso.
ISBN 978-90-5924-534-1
Wolfgang Amadeus Mozart was nog maar vier jaar toen hij achter de piano
kroop. Meteen kon hij spelen! Samen met zijn vader en zus reisde hij de
wereld over, gaf concerten en verzon de prachtigste muziek. In dit boek
vertelt Mozart zelf zijn verhaal als ik-verteller. In de verledentijdsvorm gaat hij
zijn hele leven langs. Dit verhaal moet het niet hebben van een sprankelende
stijl, maar is wel een gedegen kennismaking met een belangrijk componist.
De grote hoeveelheid cartooneske kleurentekeningen geven het boekje een
humoristische noot, zoals wanneer we Mozart muziek zien componeren op
wc-papier en op een laken dat aan de waslijn hangt. Achter in het boek staat
een tijdlijn en wordt Mozarts leven in korte tekstjes nogmaals verteld, met
wat nieuwe weetjes. Daarna volgen enkele opdrachten, zoals het herkennen
van muziekinstrumenten. Enige lessuggesties staan op de website van de
uitgever. Het boekje is geschikt om te gebruiken in het onderwijs. In deze
serie ‘Kleine helden’* verschenen bijvoorbeeld ook uitgaven over Mahatma
Gandhi en Leonardo da Vinci. In totaal zullen tien delen verschijnen. Een van
de weinige jeugdboeken over Mozart. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 9 jaar. Elizabeth Kooman

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen uit deze serie. In de
volgende a.i.-week volgen nog drie
delen. In a.i.-week 2018/27 zijn de
eerste vier delen aangeboden.
SISO : J 784.5
PIM : 24 Muziek
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 36 / 270

2018-23-5619

Coronado, Ángel • Jules Verne
Jules Verne / 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: Jules Verne.
- Barcelona : Emse Edapp S.L., 2018 - (Mis pequeños héroes). - Illustraties: Ángel
Coronado, Oriol Roca en Cristian Barbeito. - Teksten: Bonalletra Alcompas.
ISBN 978-90-5924-532-7
Jules Verne (1828-1905) kreeg van zijn moeder de liefde voor schepen, de
zee en het avontuur mee door de vele fantasievolle verhalen die zij vertelde.
Van zijn vader moest hij rechten studeren, maar zijn hart lag toch bij het
bedenken en schrijven van verhalen. Wereldberoemd werd hij met o.a. 'De
reis om de wereld in 80 dagen', dat ook is verfilmd. In dit boek vertelt Verne
zelf zijn verhaal als ik-verteller. Het wordt niet echt in een sprankelende stijl
verteld, maar is wel een goede kennismaking met een belangrijke schrijver.
De grote hoeveelheid cartooneske kleurentekeningen geven het boekje een
humoristische noot. Achter in het boek staat een tijdlijn en wordt Vernes
leven in korte tekstjes nogmaals verteld, met wat nieuwe weetjes. Daarna
volgen enkele opdrachten. Het boekje is geschikt om te gebruiken in het
onderwijs. In deze tiendelige serie ‘Kleine helden’* verschenen bijvoorbeeld
ook uitgaven over Leonardo da Vinci en Martin Luther King. Een van de
weinige jeugdboeken over Jules Verne. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen
vanaf ca. 9 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen uit deze serie. In a.i.-week
2018-27 zijn vier delen aangeboden en
in a.i.-week 2018-36 drie delen.
SISO : J Frans 853.6
PIM : 22 Schrijvers en Boeken
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 37 / 256
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2018-13-0588

Sánchez Vegara, Isabel • Coco Chanel
Coco Chanel / tekst van Isabel Sánchez Vegara ; met illustraties van Ana Albero ;
Nederlandse tekst [uit het Spaans] van M.E. Ander. - Rijswijk : De Vier Windstreken,
[2018]. - 28 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - (Van klein
tot groots). - Vertaling van: Coco Chanel. - Barcelona : Alba Editorial. - (Pequeña &
grande).
ISBN 978-90-5116-654-5
Prentenboek waarin kinderen op speelse wijze kennismaken met Coco Chanel
(1883-1971), Frans mode-modeontwerpster. De uitgave is het eerste deel
uit de reeks 'Van klein tot groots', dat aandacht besteedt aan belangrijke
vrouwen in de wereldgeschiedenis. Dit deeltje zoomt op verhalende wijze in
op zowel haar leven als werk. De beknopte tekst staat in een pastelkleurig
font dat deel uitmaakt van paginagrote, gestileerde illustraties in matte
kleuren. De uitspraak op het schoolbord ‘Als je anders bent dan de rest, word
je vanzelf onvervangbaar’ springt meteen in het oog! De kleine Gabrielle
onderscheidt zich van de rest en is voortdurend in de weer met naald en
draad, haar zangtalent, vormen en patronen. Door haar optredens krijgt
ze de naam Coco. Via het maken van hoeden, werpt ze zich op het maken
van kleding voor vrouwen: zij wil hen bevrijden uit hun stijve corsetten
(begin 20e eeuw). Ook brengt ze haar eigen parfum uit: Chanel No 5 en
wordt wereldberoemd. De uitgave besluit met een kort overzicht van haar
levensverhaal. Aansprekende uitgave, oorspronkelijk Spaanstalig (2014),
vertaald in begrijpelijk Nederlands. Vanaf ca. 6 jaar. Mart Seerden

SISO : AJ 907.2
PIM : 04 Uiterlijk
Niveau/leeftijd : A
Winkelprijs : € 13.95
Volgnummer : 38 / 264

2018-23-5616

Coronado, Ángel • Anne Frank
Anne Frank / 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: Anne Frank.
- Barcelona : Emse Edapp S.L., 2018 - (Mis pequeños héroes). - Illustraties: Ángel
Coronado, Oriol Roca en Cristian Barbeito. - Teksten: Maria Cecilia Cavallone.
ISBN 978-90-5924-529-7
In de serie 'Kleine helden'* staan gewone mensen centraal die bijzondere
dingen of fantastische ontdekkingen hebben gedaan. Naast de al verschenen
deeltjes over o.a. Einstein en Madame Curie staat in dit deeltje Anne Frank
centraal. Zij vertelt in chronologische volgorde haar eigen verhaal (als ik-
figuur), inclusief het gedeelte na haar dood. Dat laatste komt bijzonder over.
Het taalgebruik is stijfjes en niet passend bij een jong meisje. Sommige
opmerkingen passen nauwelijks bij de wereld van Anne Frank in de jaren
veertig van de vorige eeuw (bv. 'Nederland is het geboorteland van Vincent
van Gogh'). De getekende kleurenillustraties zijn oubollig en sluiten niet goed
aan bij de doelgroep. De lijn van het verhaal is helder en als kennismaking
met deze held ruim voldoende. Daarom is het jammer dat de uitvoering
weinig sprankelend en motiverend is. Achterin een korte verklarende
woordenlijst evenals een tijdlijn en kort overzicht van haar leven. Voorlezen
vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Mac Steenaart

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen uit deze serie. In de
volgende a.i.-week volgen nog drie
delen. In a.i.-week 2018-27 zijn de
eerste vier delen aangeboden.
SISO : J 935.4
PIM : 19 Nederland
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 36 / 276
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2018-23-5620

Coronado, Ángel • Martin Luther King
Martin Luther King / 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: Martin Luther
King. - Barcelona : Emse Edapp S.L., 2018 - (Mis pequeños héroes). - Illustraties: Ángel
Coronado en Oriol Roca. - Teksten: Pau Clua.
ISBN 978-90-5924-533-4
Martin Luther King Jr. (1929-1968) vond het als kind onbegrijpelijk dat
sommige blanke (witte) vriendjes niet met hem wilden spelen omdat hij een
donkere huidskleur had. Hij ondervond dat in Zuid-Afrika rassen steeds meer
van elkaar werden gescheiden. Marten Luther King jr. streed voor gelijke
rechten, zonder daar geweld voor te gebruiken. In dit boek vertelt hij zelf
zijn verhaal als ik-verteller. In de verledentijdsvorm gaat hij zijn hele leven
langs. Door het hele verhaal is de strekking dat je kunt worden wat je wilt.
Dit verhaal wordt niet echt in een sprankelende stijl verteld, maar is wel
een goede kennismaking met Marten Luther King jr. De grote hoeveelheid
cartooneske kleurentekeningen geven het boekje een grappige noot. Achter
in het boek staat een tijdlijn, met korte tekstjes over zijn leven, met wat
nieuwe weetjes. Daarna volgen enkele opdrachten. Het boekje is geschikt
om te gebruiken in het onderwijs. In deze tiendelige serie ‘Kleine helden’*
verschenen bijvoorbeeld ook uitgaven over Jules Verne en Leonardo da Vinci.
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
nieuwe delen uit deze serie. In a.i.-week
2018-27 zijn vier delen aangeboden en
in a.i.-week 2018-36 drie delen.
SISO : J Verenigde Staten 947.6
PIM : 20 Geschiedenis
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 37 / 259
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2018-12-5778

Barry, Dave • De ergste schoolreis ooit
De ergste schoolreis ooit / Dave Barry ; met illustraties van Jon Cannell ; vertaling [uit
het Engels]: Aimée Warmerdam. - [Amsterdam] : Condor, 2018. - 222 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 23 cm. - Vertaling van: The worst class trip ever. - New York : Disney
Hyperion, ©2015.
ISBN 978-94-928990-4-0
Tijdens een schoolreisje naar Washington zitten Alex en zijn vriend Matt in
het vliegtuig naast elkaar. Matt ontdekt twee mannen die zich volgens hem
verdacht gedragen. Hij denkt dat de twee een aanslag op het Witte Huis
willen plegen, zeker nadat hij hen een apparaatje heeft weten te ontfutselen
waarmee misschien een bom tot ontploffing kan worden gebracht. Hij sleept
Alex mee in dat idee. Eenmaal in Washington merken de jongens dat de
twee mannen naar hen op zoek zijn. De jongens raken er steeds meer van
overtuigd dat hun achtervolgers iets kwaads in de zin hebben. Beramen ze
misschien een aanslag op de president? De jongens maken een plan om dat
te voorkomen. Er volgt een reeks spannende en ook bizarre gebeurtenissen.
Het eenvoudig opgebouwde verhaal wordt met vaart en humor verteld. Door
de volop aanwezige spanning zal het veel lezers weten te boeien. Vanaf ca. 9
jaar. Janneke van der Veer

Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 43 / 169

2018-24-0097

Baddiel, David • Jarige Job
Jarige Job : maar kan het echt elke dag feest zijn...? / David Baddiel ; gei͏̈llustreerd door
Jim Field ; vertaling [uit het Engels]: Sandra C. Hessels/Vitataal ; redactie en productie:
Vitataal, Feerwerd. - [Utrecht] : Veltman Uitgevers, [2018]. - 403 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Birthday boy. - Londen : HarperCollins Children's
Books, 2017.
ISBN 978-90-483-1652-6
Job kan niet wachten tot hij elf wordt. Eindelijk is het zover. Hij krijgt de
telescoop, die hij zo graag wilde hebben en ziet ’s nachts een vallende
ster. Hij wenst dat hij elke dag jarig kan zijn en de volgende dag wordt
zijn verjaardag inderdaad opnieuw gevierd, maar ook de dagen, weken en
maanden daarna. Zijn kamer puilt uit van de cadeautjes, hij wordt dik door
het overheerlijke verjaardagsontbijt en gaat zich verwend gedragen. Maar dan
is zijn opa ineens uit het bejaardenhuis verdwenen en wordt alles anders. Dit
grappige verhaal heeft wat tijd nodig om op stoom te komen. Bijna de helft
gaat over de uiteenlopende manieren waarop de verjaardag van Job gevierd
wordt. Pas als opa vermist wordt en Job een reddingsactie op touw zet, wordt
het echt grappig en interessant. Thema’s als egoïsme en zorgen voor elkaar
worden aangesneden. Het boek heeft een prachtige omslagillustratie, die veel
over het verhaal prijs geeft. Geweldig boek voor kinderen vanaf ca. 10 jaar.
Mede naar gegevens van B. Handgraaf

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.98
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 42 / 173
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2018-27-3147 Heruitgave

Biegel, Paul • De rover Hoepsika
De rover Hoepsika / Paul Biegel ; gei͏̈llustreerd door Carl Hollander. - Vierde druk.
- [Rotterdam] : Lemniscaat, 2018. - 127 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. -
(De Biegel bibliotheek). - 1e druk van deze uitgave: Haarlem : Holland ; Rotterdam :
Lemniscaat, 2007. - Oorspronkelijke uitgave: Haarlem : Holland, 1977.
ISBN 978-90-477-5001-7
Vrolijk en met vaart geschreven verhaal over een beleefde rover die opdracht
krijgt de mooie Josefien terug te stelen van de verschrikkelijke schurk
IJzergreep. Voordat hij hierin slaagt, heeft hij heel wat spannende avonturen
beleefd. Het verhaal is in de trant van 'De kleine kapitein' geschreven en
is minder beschouwend dan de andere boeken van de auteur. De spanning
wordt bij elk avontuur opgevoerd tot het lijkt dat Hoepsika zal slagen,
maar op het laatst komt er telkens iets tussen, waardoor hij opnieuw moet
beginnen. Een verhaal om in één adem uit te lezen. Ook een fijn boek om
voor te lezen. De oorspronkelijke zwart-witte tekeningen passen goed bij
het verhaal. Herdruk als onderdeel van de Biegel-bibliotheek. Vrolijke,
gekleurde omslagillustratie van de rover liggend op zijn paard. Vanaf ca. 9
jaar. Redactie

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 35 / 200

2018-27-3145 Heruitgave

Biegel, Paul • De tuinen van Dorr
De tuinen van Dorr / Paul Biegel ; gei͏̈llustreerd door Charlotte Dematons. - Derde druk.
- [Rotterdam] : Lemniscaat, 2018. - 181 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. -
(De Biegel bibliotheek). - 1e druk van deze uitgave: Haarlem : Holland ; Rotterdam :
Lemniscaat, ©2009. - Oorspronkelijke uitgave met illustraties van Tonke Dragt:
Haarlem : Holland, 1969.
ISBN 978-90-477-5011-6
Prinses Mijnewel en tuinmansjongen Jouweniet zijn onafscheidelijk van elkaar.
De heks Sirdis verandert de jongen in een bloem en daarmee begint de
ellende. Mijnewel moet het zaadje van de bloem op een bepaalde plaats
planten om de betovering te verbreken. Die plaats blijkt de spookstad Dorr
te zijn. Dit uit 1969 stammende verhaal van vele malen bekroonde auteur
zit prima in elkaar. In een spannend en meeslepend avontuur, geregeld
onderbroken door tussenvertellingen waarin de voorgeschiedenis uit de
doeken wordt gedaan, wordt de lezer, zonder dat hij of zij uit het verhaal
kan stappen, naar de grote ontknoping gevoerd. Deze herziene druk is deel
van de Biegel Bibliotheek en voorzien van kleurenillustraties van Charlotte
Dematons. Op het omslag een illustratie van Mijnewel in een donker bos, die
de spookachtige sfeer goed weergeeft. Een sprookje van allure! Vanaf ca. 10
jaar. Redactie

Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 35 / 201
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2018-13-0602

Boonen, Stefan • De beer naar Wammerswald
De beer naar Wammerswald / Stefan Boonen & Tom Schoonooghe. - Eerste druk. -
Kalmthout : Van Halewyck, juni 2018. - 133 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. -
Met illustraties van Tom Schoonooghe.
ISBN 978-94-613-1866-4
Jakob (10) staat weifelend voor zijn nieuwe school, zijn achtste of negende
al, als hij wordt aangesproken door een man die hem voorhoudt: ‘Weet je, er
zijn kinderen die beter leren als ze niet op school zijn.’ Vanaf dat moment is
Jakob in dienst van de firma Tweeboom, die zich bekommert om dieren met
problemen. Samen met de directeur, Salto, haalt Jakob een beer op, die ze
vervolgens niet meer kwijtraken. Als Salto na een ongeluk in het ziekenhuis
belandt, krijgt Jakob de opdracht om de beer naar het Wammerse woud te
brengen, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Vijfde boek van de auteur met
illustrator Tom Schoonooghe. Eerder maakten zij onder meer ‘De Vindeling
van Wammerswald’ (2011) en 'Floris Oudbloed'*. Boonens stijl is poëtisch
realistisch, helder en met een sprookjesachtige inslag. Het verhaal wordt
verteld in een rustig tempo en kent weinig spectaculaire ontwikkelingen. Ook
de strakke, gestileerde kleurenillustraties van Tom Schoonooghe stralen rust
en verstilling uit. Een verhaal dat, mede door de speelse, licht experimentele
schrijfstijl, vooral lezers met gevoel voor taal zal aanspreken. Vanaf ca. 9 jaar.
J. Staal

*2016-25-4207 (2017/04).
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 16.99
Volgnummer : 37 / 192

2017-45-1309

Buenen, Joany • Kijk naar mij
Kijk naar mij / Joany Buenen. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 120
pagina's ; 23 cm
ISBN 978-90-258-7448-3
Vriendinnen Floor en Sophie doen auditie, maar alleen Sophie mag door. Zus
Emily probeert Floor wat op te vrolijken: ze stylet Floor als superster Yasmine
en post een foto hiervan op Instagram. Tot haar grote verrassing krijgt ze veel
likes en een vraag van de manager van Yasmine om officieel lookalike van de
superster te worden. Floor zegt natuurlijk ja. Vanaf dan volgt een periode van
rodeloperwerk, meet-and-greet, handtekeningen uitdelen aan fans én zelfs
een invalbeurt op een festival. Tegelijkertijd wordt het steeds moeilijker om
alles geheim te houden en dit heeft zijn invloed op de vriendschap tussen
Floor en Sophie. Als de vriendschap op het spel staat én Yasmine (de echte)
haar hart lucht bij Floor, neemt Floor het heft in handen en zorgt voor een
grote verrassing. Meidenboek met tussen de tekst een enkel appje, # en
emoticon. Een kijkje achter de schermen van de showbizz – waarbij niet alles
goud is wat er blinkt. Overeind blijven in een wereld van glitter en glamour
en uiteindelijk toch kiezen voor wat écht belangrijk is. Vanaf ca. 11 jaar.
Hannelore Rubie

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 36 / 204
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2018-12-5668

Cazemier, Caja • Fab
Fab / Caja Cazemier. - Amsterdam : Uitgeverij Ploegsma, [2018]. - 184 pagina's ; 22 cm
ISBN 978-90-216-7858-0
Wende is de dochter van een bekende presentatrice en weet wat het betekent
om een beroemde moeder te hebben. Het heeft hele leuke kanten maar
Wende ziet ook dat er minpunten zijn. De vader van Kim is net failliet gegaan,
waardoor haar familie de komende tijd met veel minder geld rond moeten
komen. Kim wil uit de ellende komen door beroemd te worden met vloggen.
Senna is een prima zwemster en droomt ervan om ooit een groot kampioen
te worden. De drie meiden raken bevriend in de brugklas en ontdekken
langzamerhand wat er echt belangrijk is in het leven. Hun karakters worden
heel verschillend neergezet maar toch hebben ze alle drie iets gemeen:
het zijn doorzetters. Ze leren uiteindelijk veel van elkaar en ieder trekt na
een halfjaar brugklas zo haar eigen conclusie. Het is niet alles goud wat er
blinkt! Dit lekker lezende boek van de populaire auteur is prima geschikt voor
meiden vanaf ca. 12 jaar. B. Handgraaf

Niveau/leeftijd : C
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 39 / 202

2018-11-4976

Connor, Leslie • De waarheid volgens Mason Buttle
De waarheid volgens Mason Buttle / Leslie Connor. - Rotterdam : Lemniscaat, [2018].
- 253 pagina's ; 23 cm. - Vertaling van: The truth as told by Mason Buttle. - New York :
HarperCollins Children's Books, ©2018.
ISBN 978-90-477-1026-4
Mason (12, ik-figuur) woont met zijn oma, oom en huisgenote Shayleen op
een vervallen appelboerderij. Zijn leven is niet gemakkelijk. Hij is dyslectisch,
waardoor hij moeite heeft met lezen en schrijven. Ook wordt hij door enkele
klasgenoten gepest. Verder mist hij zijn beste vriend Benny, die vijftien
maanden geleden dood in de boomgaard is gevonden. Omdat hij de laatste
is geweest die Benny heeft gezien, denkt de inspecteur dat hij meer weet
van diens dood. Lichtpuntjes zijn het contact met juf Blinny, de vriendschap
met Calvin, een nieuwe klasgenoot, en hond Moonie, die door zijn baasje
wordt mishandeld en graag bij Mason is. Op een dag worden Mason en Calvin
achternagezeten door de pestende jongens. Calvin krijgt dan een ongeluk.
Het lijkt alsof de geschiedenis zich voor Mason herhaalt. Uiteindelijk komt
de waarheid van alle gebeurtenissen boven water. Een meeslepend en
ontroerend verhaal dat naast veel spanning rijk is aan prikkelende filosofische
gedachten. De karakters zijn goed uitgewerkt. Het taalgebruik is beeldend.
Een boek dat veel lezers zal boeien. De schrijfster schreef eerder o.a. 'De
gevangenisfamilie van Perry T. Cook'* dat werd bekroond met een Vlag en
Wimpel van de Griffeljury. Vanaf ca. 12 jaar. Janneke van der Veer

*2017-11-0758 (2017/36)
Niveau/leeftijd : C
Winkelprijs : € 16.95
Volgnummer : 40 / 226
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2018-21-4255

Elstak, Brian • Trobi
Trobi / Brian Elstak ; in samenwerking met Esther Duysker ; illustraties: Brian Elstak.
- Eerste druk. - [Amsterdam] : Das Mag Uitgevers, september 2018. - 143 pagina's :
gekleurde illustraties ; 25 cm. - Vervolg op: Tori.
ISBN 978-94-924786-8-9
De mensenkinderen Bones, Cel en Zi, kinderen van de reuzenschildpad
Jean-Michel Tortoise, moeten de tijgerklauw met de kracht van 100
tijgers opsporen, want de klauw mag niet in verkeerde handen vallen.
Het spoor leidt naar een glibberige octopus. Het gevaar komt echter
van veel kanten. De centrale vraag daarbij: is iemand nou door en door
slecht? Ditmaal werkte de beeldend kunstenaar samen met scenarist en
toneelschrijfster Esther Duysker. De lay-out is net als in het vorige boek
‘Tori’* (Zilveren Penseel) opvallend: de namen van de personages zijn in
kleur weergegeven en gebleven zijn ook de ruige en enigszins duistere
tekeningen. Dit sprookjesachtige verhaal, opgeschreven in stoere verteltoon,
wordt geafficheerd als boek voor iedereen, mede door de donkergekleurde
hoofdpersonen die geïnspireerd zijn op de kinderen van de auteur. Het
taalgebruik is eigentijds (kinderporempjes). Enkele elementen uit het
eerste boek (bv. het potloodzwaard) zijn gehandhaafd en er wordt ook
verwezen naar het eerdere verhaal. Voorkennis is niet noodzakelijk, maar
wel prettig. Liefhebbers van zijn vorige boek zullen niet teleurgesteld zijn in
deze opvolger. Achterin een foto van de drie kinderen van de auteur, met
attributen uit het verhaal. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9
jaar. Ton Jansen

*2017-24-1519 (2017/46).
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 22.99
Bijzonderheden : EX/
Volgnummer : 43 / 181

2018-12-0248

Gemert, Gerard van • De redding
De redding / Gerard van Gemert ; illustraties: Mark Janssen. - [Amsterdam] : Clavis,
[2018]. - 154 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (De voetbalgoden ; 18)
ISBN 978-90-448-3275-4
Het achttiende verhaal in de serie ‘De Voetbalgoden’* over Stijn en Storm.
In dit deel bereiden Stijn en Storm zich met KICK ’69 voor op de Champions
League-finale tegen Petchwood United. Helaas worden ze nog steeds
lastiggevallen door de ongure broer van hun trainer. En dan komt er ook nog
een onbekend jongetje met een raar briefje om hulp vragen. Een met vaart
geschreven, spannend voetbalverhaal en detective, waarin beide jongens
een glansrol vervullen. De jongens zitten nu in het voortgezet onderwijs, zijn
verliefd en worden met afgunst bekeken door supporters en medespelers.
Daarbij blijven de karakters wat plat en daardoor ongeloofwaardig, net als
de gebeurtenissen zelf. Het verhaal bevat enkele grote en kleine zwart-witte
pentekeningen, ingekleurd met grijstinten, die niet veel aan het verhaal
toevoegen. Door de combinatie van een droomcarrière in het voetbal en de
spanning rond de fraudezaak is het makkelijk en prettig leesbare verhaal
aantrekkelijk voor vele voetballiefhebbers vanaf ca. 9 jaar. Redactie

*'Voetbalmaffia' (deel 17), 2016-46-3845
(2017/39).
Genre : sr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 37 / 200
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2017-46-2043

Heden tot Elders, R. Laurence van • Logboek van tot nu toe
onbekende dieren
Logboek van tot nu toe onbekende dieren / R. Laurence van Heden tot Elders ; ter
hand gesteld door Sylvia Weve. - [Hoorn] : Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren, [2018].
- 50 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-896726-2-9
Heerlijke uitgave van een in de Koggelsteeg in Ootmarsum gevonden logboek
met een verzameling onbekende dieren. Gelukkig heeft de (illustere) auteur/
illustratrice het materiaal opgeknapt en het voor ons 21e-eeuwse lezers
ter beschikking gesteld, zoals ze in de tekst op de achterflap beweert.
Want het leven zou er volstrekt anders uitzien als we geen kennis hadden
kunnen nemen van de Aves Triangulum Ruber (De rode Viervlaktortel) of de
Bengalus Hortus Pluvia (De Bengaalse Sproeier). Vierentwintig imaginaire
diervariaties zijn nu van de mist van het grote vergeten gered. Kinderen
zullen met een glimlach kennis kunnen nemen van hun verschijningswijze,
gedrag, leefgebied, bijzondere gewoonten, familie en liefdesvoorkeuren.
Niets menselijks en niets materialistisch is deze lieve dieren vreemd. Ze zijn
realistisch, kleurrijk, pseudowetenschappelijk geclassificeerd getekend en
beschreven. Elk dier wordt gepresenteerd in korte hoofdstukken van twee
naast elkaar gelegen pagina’s. Nil nisi optimum – Alleen het allerbeste! Dat is
wat geldt voor deze begerenswaardige uitgave voor kinderen van ca. 9 t/m 12
jaar. Mart Seerden

Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 40 / 238

2018-25-0863

Jetten, Gertrud • Help, ik ben een pony!
Help, ik ben een pony! / Gertrud Jetten ; illustraties: Dorith Graef. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, 2018. - 213 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-206-7383-8
Lottie is gek op haar pony Salsa en verzorgt en verwent haar met o.a.
paardensnoepjes. Op een dag staan er nieuwe paardensnoepjes, die zo lekker
ruiken dat Lottie besluit er zelf ook een te proeven. Dat was geen goed idee,
want Lottie verandert in een pony. Ze begrijpt mensentaal, maar kan het niet
meer praten. Als haar moeder komt om te kijken waar Lottie blijft, is zij de
enige die ziet, dat de nieuwe pony Lottie is. Er wordt een speurtocht op touw
gezet, maar zonder resultaat. Moeder moet naar een psychiatrische inrichting
en wordt vol gestopt met 'rustig-aantjes', omdat men ervan overtuigd is, dat
ze wartaal uitslaat. Vader Bennie verkoopt de twee pony’s. Zal Lottie ooit
haar ouders terugzien en weer een meisje worden? Leuk (voor)leesboek over
pony’s, met een beetje 'fantasy'. Speciaal is wel, dat er ook aandacht wordt
geschonken aan de gevoelens van een pony: hoe is het om iemand op je rug
te hebben, de hele dag in een box te staan of gras te eten? Voor met name
meiden vanaf ca. 9 jaar. Didi Klijnsma-de Boer

Genre : pp
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 43 / 191
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2018-12-5525

Jongbloed, Marte • De (zeer) bloedstollende expeditie van
Herre
De (zeer) bloedstollende expeditie van Herre / Marte Jongbloed ; met illustraties van
Iris Boter. - Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2018]. - 287 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-245-8149-8
Herres vader vertrekt naar het Amazonewoud om hun bijzondere buurman
meneer Teunissen te redden. Herre blijft achter bij zijn overbezorgde moeder.
Hij mag van haar niet eens naar het kleuterspeeltuintje! Herre wil dat alles
weer normaal wordt en besluit zijn vader zo snel mogelijk terug te halen.
Samen met zijn vriendin Mint reist hij zijn vader stiekem achterna. Zal
Herre zijn vader en meneer Teunissen in de uitgestrekte, gevaarlijke jungle
vinden? Een ontzettend leuk, spannend avonturenverhaal. Het taalgebruik
is eigentijds en toegankelijk. Het verhaal leest lekker vlot en is nooit saai,
Herre valt van het ene in het andere bizarre avontuur. De personages zijn
uitstekend uitgewerkt. Herre is een actief, opgewekt jongetje waar kinderen
zich prima in kunnen verplaatsen. Het verhaal is geïllustreerd met grappige,
vrolijke grijsgetinte tekeningen die goed bij de tekst aansluiten. Zelfstandig te
lezen derde deel uit de serie over Herre*. De eerste twee delen zijn bekroond
met de Pluim van de Senaat van de Nederlandse Kinderjury. Ook dit boek is
om van te smullen! Vanaf ca. 10 jaar. Linda Adam

*'De (nogal) ijzingwekkende zoektocht
van Herre' (deel 2), 2017-26-3451
(2017/44).
Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.98
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 42 / 196

2017-45-0946

Jungle • The Jungle book
The Jungle book : het verhaal van de film / bewerkt door Scott Peterson en Johshua
Pruett ; gebaseerd op het script van Justin Marks ; vertaling [uit het Engels] Laura
Hak. - 1e druk. - Amsterdam : Rubinstein, 2018. - 225 pagina's ; 18 cm. - (Disney's
filmbibliotheek). - Presentatie naast titel: The Disney Jungle Book. - Colofon vermeldt:
©Disney Enterprises, Inc.
ISBN 978-90-476-2536-0
Mowgli wordt als jong kind gevonden door een roedel wolven in India. Die
voeden hem op als een van hen en hij leert van panter Bagheera en de
beer Baloe de wetten van de jungle. Als de tijger Shere Khan, die mensen
haat, terugkeert naar hun deel van de jungle en Mowgli wil doden moet hij
vluchten. Ternauwernood kan Baloe hem redden als de slang Kaa hem wil
opeten. Op zijn tocht door het oerwoud wordt Mowgli gevangengenomen door
apen onder leiding van de reusachtige orang-oetang Lowietje. Zij willen dat
hij hen vuur brengt uit het dorp waar de mensen wonen. Dankzij Bagheera
en Baloe kan Mowgli ontsnappen en als hij een brandende fakkel uit het dorp
haalt, gaat hij de strijd aan met de tijger. Een vlot leesbare en spannende
vertelling van de Disney-film uit 2016*. Ingedeeld in korte hoofdstukken met
een vrij volle bladspiegel zonder illustraties. Op het omslag een filmfoto van
de hoofdpersoon en enkele dieren. Pocketformaat uitgave. Vanaf ca. 9 jaar.
Erik van de Grampel

*2016-36-3983 (2016/41).
Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 39 / 217
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2018-12-0291

Kingma, Jeanet • Viltstiftbos
Viltstiftbos / Jeanet Kingma ; met illustraties van Myriam Berenschot. - [Amsterdam] :
Clavis, [2018]. - 173 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-448-3287-7
Tasko en Fenna ontdekken iets bizars. De ijscokraam, die op hun tekening
stond, staat opeens in het echt aan de rand van het veld. Wanneer ze
een ijsbolletje opeten, wandelen ze opeens samen in de tekening. Ze
ontmoeten ridder Rogier, die zijn kasteel vergeten is. Tasko ontwerpt zijn
kasteel, en wil het paard Wolkeloos redden. Maar zullen ze na dit spannende
avontuur weer terug kunnen met het bolletje thuisijs? Een heerlijk verhaal
dat lekker wegleest. De stijl is vlot en levendig, en de spanningsboog is
goed opgebouwd. Fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar, waardoor
het verhaal verrassend is en tegelijkertijd spannend. Want kunnen Tasko en
Fenna weer terug naar de werkelijkheid? Een verhaal over vriendschap, het
redden van een paard en de realiteit, die altijd net even anders is. De tekst
wordt afgewisseld met paginagrote zwart-witte tekeningen, die de sfeer van
het verhaal heel goed weergeven en het ondersteunen. Vanaf ca. 9 jaar.
J.W. Hakvoort

Genre : av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 40 / 241

2018-26-2283

Koolwijk, Pieter • Prutje
Prutje / Pieter Koolwijk ; met illustraties van Linde Faas. - Rotterdam : Lemniscaat,
[2018]. - 263 pagina's : gekleurde en zwart-wit illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-477-0971-8
Van heel vroeg tot laat moet de 11-jarig Hens in de fabriek keihard werken.
En dan moet hij ook nog eens op zijn vijfjarige broertje Walm passen, die
verstandelijk beperkt is, maar wel erg vrolijk kan zijn. De fabrieksopzichter
is erg streng en onrechtvaardig. Na voor de zoveelste keer bestraft te zijn,
ook door zijn vader, besluit Hens om weg te lopen. Walm achtervolgt hem en
Hens kan niet anders dan hem meenemen. Onderweg komen ze een meisje
tegen, genaamd Vijf, en met z’n drieën gaan ze op zoek naar een beter leven.
Combinatie van een realistisch (in een historische setting) en fantasieverhaal.
Ze belanden in een land dat Brunnen heet, waar de lucht zuiver is en er
voldoende te eten is, maar waar Walm uiteindelijk heimwee naar zijn ouders
krijgt. Op een erg mooie, indringende wijze wordt de liefdevolle relatie tussen
Hens en zijn kleine broertje beschreven. Het verhaal wordt vlot verteld, met
levendige dialogen en de personages komen echt tot leven. Het kleurgebruik,
donkere en lichte kleuren, in de illustraties van Linde Faas sluit naadloos aan
op de sfeer van het verhaal. Erg aanbevolen. Vanaf ca. 9 jaar. Toin Duijx

Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 43 / 193
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2018-26-2906

Kraijo, Ineke • Oog in oog met een reuzenos
Oog in oog met een reuzenos / Ineke Kraijo ; met illustraties van Arjan Wilschut. -
Heerenveen : Columbus, [2018]. - 85 pagina's : zwart-wit illustraties ; 24 cm
ISBN 978-90-854338-4-2
Tuuk is al tien zomers oud en wil erg graag mee op mammoetjacht met de
mannen van zijn stam. Maar stamhoofd Wijze Wig vindt hem nog te klein.
Dat vindt Tuuk niet eerlijk, juist omdat Wijze Wig toen hij zelf nog jong was,
wel mee ging met die jacht, maar dan stiekem. Tuuk wil het stamhoofd gaan
bewijzen dat hij heus wel wat kan, zodat hij de volgende keer wel mee mag.
Op een dag ziet de jongen zijn kans schoon. Hij gaat alleen het bos in met
het idee snel een haas te schieten. Maar dan ontmoet hij onverwachts een
heel ander dier. Stoer, spannend en wensvervullend verhaal dat goed op de
beoogde doelgroep is afgestemd. Tuuks karakterontwikkeling staat geheel
ten dienste van het avontuur en zijn aanhoudende slimheid doet wel enige
afbreuk aan de geloofwaardigheid. Maar juist vanwege diens vindingrijkheid
zal de jonge lezer zich graag met Tuuk willen identificeren. De goed getroffen
omslagtekening is uitnodigend. Binnenin staan enkele zwart-witillustraties van
een animator die zelf ook al enkele jeugdboeken op zijn naam heeft staan.
AVI-E5. Vanaf ca. 9 jaar. Silvester van der Pol

Genre : hi
Niveau/leeftijd : B-E5
Winkelprijs : € 9.95
Volgnummer : 43 / 194

2018-12-5772

Kroonenberg, Yvonne • Een pony voor jou en mij
Een pony voor jou en mij / Yvonne Kroonenberg. - Eerste druk. - Amsterdam : Leopold,
2018. - 137 pagina's ; 23 cm
ISBN 978-90-258-7528-2
Pony’s spelen een grote rol in het leven van Nina (13, ik-figuur), en dan vooral
Arcadi, de pony van haar stiefzus Marieke. De pony is betaald door Mariekes
echte vader en Nina mag er af en toe op rijden en voor zorgen. Ze zijn beiden
bij de ponyclub en willen mee op ponykamp. Het heeft wat voeten in aarde,
maar uiteindelijk krijgt Marieke het voor elkaar, omdat haar echte vader
voor haar kamp betaalt en Nina (onbetaald) meegaat als stalhulp. Wat volgt
is een week vol ponyrijden, meidenruzies, nachtelijke avonturen, nieuwe
vriendschappen en een betere verstandhouding tussen de (stief)zussen.
Verhaal waarbij twee verhaallijnen als vanzelfsprekend door elkaar gevlochten
zijn. Aan de ene kant de pony-avonturen, aan de andere kant de ups en
downs van een samengesteld gezin. Het vlot vertelde verhaal bevat een
portie termen vanuit het ponyrijden. Uit de belevenissen van/tussen Nina en
Marieke spreekt een patroon van ‘de aardige en de boze stiefzus’. Vanaf ca.
10 jaar. Hannelore Rubie

Genre : pp
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 41 / 216
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2018-19-3480

Leerink, Thomas • Gek op Trek
Gek op Trek / Thomas Leerink. - [Gorredijk] : Bornmeer, 2018. - 166 pagina's ; 20 cm
ISBN 978-90-5615-460-8
Meester David doet promotieonderzoek naar trekvogels. Als laatste onderdeel
ontwikkelt hij ‘een onderwijsactiviteit voor de basisschool’. Deze activiteit
gaat hij met zijn eigen elf leerlingen uit groep 6 uitvoeren: ze gaan per
fiets naar Vlieland, waar ze drie dagen blijven om allerlei opdrachten uit
te voeren. Als alles lukt, staat de promometer op 10 en is meester David
geslaagd. Wat volgt is een weergave van deze reis: een kalme, ingetogen
verhaallijn waar informatie, feiten en weetjes doorheen gevlochten zijn.
Thema’s als o.a. landbouw en vogels, voedselweb, de Waddenzee en zijn
bewoners (zeehond, grutto, wulp, lepelaar, algen en kokkels) komen als
vanzelfsprekend in het verhaal aan de orde: of een van de zesde groepers
stelt er een vraag over, of meester David leest voor uit zijn plakboek. Fijn
leesvoer voor jonge onderzoekers die meer willen weten over de natuur en dit
specifieke Nederlands erfgoed. Informatief leesboek voor thuis en op school –
zowel in de omgeving van de Waddenzee als ver daarbuiten. Mede mogelijk
gemaakt door het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee en
Vogelbescherming Nederland. Op het omslag een eenvoudige tekening van
een zeehond, lepelaar en grutto; binnenin geen illustraties. Vanaf ca. 9 jaar.
Hannelore Rubie

Genre : di
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.00
Volgnummer : 41 / 220

2018-09-3639

Lester, Cas • Spreek je chocola?
Spreek je chocola? / Cas Lester ; vertaling [uit het Engels]: Sofia Engelsman. - Eerste
druk. - Haarlem : Gottmer, 2018. - 254 pagina's : zwart-wit illustraties ; 21 cm. -
Vertaling van: Do you speak chocolate? - Londen : Piccadilly Press, ©2017.
ISBN 978-90-257-6924-6
De ondernemende, wat roekeloze Jaz zit in de brugklas als Nadima bij haar
in de klas komt. Nadima is gevlucht uit Syrië en spreekt de Engelse taal nog
niet goed. Jaz voelt direct een klik en besluit zich over Nadima te ontfermen.
De verdere verhaallijn is weinig consistent en wat voorspelbaar. Natuurlijk
schrikt Nadima van vuurwerk en natuurlijk valt een liefdadigheidsactie om
geld in te zamelen voor haar arme familie verkeerd. De thema’s in het verhaal
– vriendschap, jaloezie en integratie – zijn eenvoudig te herkennen, maar
missen diepgang. Ook qua stijl blijft het verhaal oppervlakkig, wellicht met
opzet omdat de jonge ik-verteller Jaz dyslectisch is en moeite heeft zich uit
te drukken in taal. Dezelfde beeldspraakvormen worden soms bijna letterlijk
herhaald. Door het gebrek aan diepgang en originaliteit ontstijgt de roman
het niveau van eenvoudig meidenboek niet. In de vertaling en redactie zijn
helaas slordigheden blijven staan. Vanaf ca. 10 jaar. Linda Ackermans

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.98
Bijzonderheden : J1/MN/EX/
Volgnummer : 42 / 200
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2018-12-5670 Heruitgave

Letterie, Martine • Hanna's reis
Hanna's reis / Martine Letterie. - Zesde druk. - Amsterdam : Leopold, 2018. - 176
pagina's ; 22 cm. - 1e druk: ©2012.
ISBN 978-90-258-7558-9
Amsterdam, januari 1942. De 15-jarige Hanna is een tegendraadse puber.
Als ze haar vriendin Anneke tegenkomt, dagen ze elkaar uit wie de grootste
durfal is. Hanna belandt op het politiebureau en wordt na drie overtredingen
geplaatst in het tehuis Paedagogium Achisomog, onderdeel van de Joodse
psychiatrische inrichting Het Apeldoornsche Bosch. Het lijkt een veilige
haven voor Joodse kinderen, want in Amsterdam worden talloze Joden
gedeporteerd, maar in januari 1943 wordt het tehuis in één nacht ontruimd.
De reddingspoging van Jan – spoorwegemployé en heimelijk verliefd op
Hanna – heeft geen kans van slagen. In het noodzakelijke nawoord wordt
het abrupte en kille einde – de trein vertrekt naar Auschwitz – toegelicht. De
schrijfstijl is vlekkeloos, veel levendige dialogen. De stukken over joodse riten
en gebruiken zijn het lastigst te lezen, moeilijke woorden worden onder aan
de pagina uitgelegd. De schrijfster schreef al veel jeugdromans, waaronder
over de Tweede Wereldoorlog 'Verzet tegen de vijand' en 'Bommen op ons
huis'. Een somber maar waardevol verhaal. Met nieuw, passend foto-omslag.
Vanaf ca. 12 jaar. Ton Jansen

Heruitgave met nieuw, aantrekkelijk
omslag. Uittreksel aanwezig in
Uittrekselbank Jeugd.
Genre : oo
Niveau/leeftijd : C
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 42 / 201

2018-13-0604

Leyts, Sofie • Vitus en een mysterie zo groot als het heelal of
misschien nog groter
Vitus en een mysterie zo groot als het heelal of misschien nog groter / Sofie Leyts ;
met illustraties van Theo Van Loo. - Eerste druk. - Kalmthout : Van Halewyck, juni 2018.
- 343 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-94-613-1834-3
Vitus (12, ik-figuur), is buitengewoon slim en woont bij zijn boze vader, die
begrafenisondernemer is, en zijn mollige moeder, die graag bakt. Wanneer
Livia, zijn nichtje en dochter van een superspion, blijft logeren, proberen ze
een groot mysterie op te lossen. Vitus gelooft in de wetenschap, Livia in het
bovennatuurlijke. Samen gaan ze op onderzoek. Het verhaal wordt met humor
verteld en bevat veel wetenschappelijk correcte weetjes. Dankzij de grappige,
zwart-witte tekeningen die hier en daar tussen de tekst staan krijgt het boek
een leuke toets en is het aangenaam lezen. Vitus vertelt op levendige wijze
hoe hij alles heeft beleefd, maar ook over dingen die hij niet begrijpt in de
wereld om hem heen. De twee hoofdpersonages zijn goed uitgewerkt en
komen tot leven. De ouders en volwassenen blijven typetjes, wat voor heel
wat humor zorgt. De schrijfstijl is vlot en aangenaam en het taalgebruik
brengt nieuwe woorden aan, moeilijke begrippen of woorden legt de slimme
Vitus uit. Ook aan fantasie is er geen gebrek. Zo leert Vitus dat niet alles in
het leven zwart-wit is. Mooi debuut over anders zijn; leuk en origineel verhaal
vooral ook voor jongens. Vanaf ca. 10 jaar. Eline Yoshimi

Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.98
Volgnummer : 39 / 221
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2018-10-4102

Menten, Tosca • Dummie de mummie en de schat van Sohorro
Dummie de mummie en de schat van Sohorro / Tosca Menten ; met tekeningen van
Elly Hees. - [Houten] : Van Goor, [2018]. - 303 pagina's : zwart-wit illustraties ; 23 cm. -
(Dummie de mummie ; 10)
ISBN 978-90-00-36341-4
Tiende deel met Darwishi UrAtum Msamaki Minkabh Ishaq Eboni, oftewel
jeugdboekenheld Dummie de Mummie, in de hoofdrol. Het avontuur brengt
ons naar Jamaica, waar een bruiloft (familiefeest) plaatsvindt – dit laatste
gegeven vormt vooral reden en achtergrond. Eenmaal op Jamaica wordt
de aandacht van Dummie, Goos, Piebe en toffe oom Jock vooral in beslag
genomen door het zoeken naar en het vinden van een goudschat. Dummie
ontpopt zich als een gulle gever, een vriend, een eigenwijze doorzetter, ook
al wordt hij af en toe nat en raakt hij in paniek. Hij durft zijn ware aard zelfs
letterlijk en figuurlijk in al zijn eeuwenoude naaktheid te tonen aan familie
en vrienden. En Goos ontdekt de liefde... Dit verhaal is weer humoristisch,
eerlijk, vol verrassende wendingen, doorspekt met originele woordvondsten
en is levendig en raak geïllustreerd – zwart-wit, inkt en ecoline (aquarel),
met treffende animaties. Pluim voor de auteur voor de wijze waarop ze ook
deze geschiedenis weer fris verbindt met taal, vriendschap, en de cultuur
van een (nieuw) land. Voorlezen vanaf ca. 8 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Mart Seerden

Zie a.i.'s deze week voor herdrukken van
deel 5 en 6.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 42 / 211

2018-24-0373

O'Connell, David • Het geheim van de snoepfabriek
Het geheim van de snoepfabriek / David O'Connell ; met illustraties van Claire Powell ;
vertaling [uit het Engels]: Sandra C. Hessels ; redactie en productie: Vitataal. -
Utrecht : Veltman Uitgevers, [2018]. - 207 pagina's : zwart-wit illustraties ; 21 cm.
- (De raadsels van Dundoedel ; [1]). - Vertaling van: The chocolate factory ghost. -
London : Bloomsbury, 2018. - (The Dundoodle mysteries ; [1]).
ISBN 978-90-483-1677-9
Als Arthur McBell samen met zijn moeder een naargeestig landgoed verlaat
in Dundoedel, 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 Arthur 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. Arthur, 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
Mede naar gegevens van B. Handgraaf

Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 42 / 215
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2017-46-2218

Parr, Maria • Een stormachtig jaar voor Olle en Lena
Een stormachtig jaar voor Olle en Lena / Maria Parr ; uit het Noors vertaald door
Bernadette Custers ; illustraties: Heleen Brulot. - Tielt : Lannoo, [2018]. - 217
pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Keeperen og havet. - Oslo : Det
Norske Samlaget, ©2017.
ISBN 978-94-01-44835-2
Olle (ik-figuur) en Lena zijn beste vrienden. Als Birgitte bij hen in het dal
komt wonen, heeft Olle steeds minder tijd voor Lena, en ook voor zijn opa.
Het verhaal bestaat uit vier delen die de seizoenen beslaan. Zo lezen we
over de avonturen die Olle en Lena gedurende een jaar meemaken, van
vlotten bouwen, voetballen, Olles zusje in de vlaggenmast hijsen tot erop
uitgaan tijdens een storm. Lena is een temperamentvol meisje vol wilde
ideeën dat aan Pippi Langkous doet denken. De situering van het verhaal in
Noorwegen draagt nog bij aan het Astrid Lindgren-gevoel. Warm, ontroerend
en met veel humor verteld verhaal over vriendschap en opgroeien. Vanuit
Olles onbevangen kinderblik zet de auteur zijn wereld en het gezin waarin hij
opgroeit prachtig neer. Op het einde worden alle verhaallijnen knap afgerond.
Zelfstandig te lezen vervolg op 'De wonderlijke lotgevallen van Olle en Lena'*
(bekroond met Boekenwelp en Zilveren Griffel 2008), vloeiend vertaald uit
het Noors. Met zwart-witillustraties, een verklarende woordenlijst achterin en
op de schutbladen een plattegrond van het gebied waar Olle en Lena wonen.
Vanaf ca. 10 jaar. Eefje Buenen

*2016-49-5527 (2017/29) (2e druk).
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 36 / 241

2018-11-4983

Raschke, Jens • Slapen vissen?
Slapen vissen? / Jens Raschke ; Geïllustreerd door Ingrid Schubert en Dieter Schubert.
- Rotterdam : Lemniscaat, [2018]. - 49 pagina's : gekleurde illustraties ; 26 cm. -
Vertaling van: Schlafen Fische?. - München : Mixtvision Verlag, ©2017. - ©Nederlandse
vertaling: Linda Bertens 2018. - Vertaald uit het Duits.
ISBN 978-90-477-1012-7
Jette is 10 jaar geworden en daardoor tiener. Haar broertje Emiel zal echter
altijd zes blijven: hij is een jaar geleden na een lang ziekbed gestorven. Jette
vraagt zich af wat er gebeurt als je dood bent, waarom haar moeder steeds
huilt en geen aandacht heeft voor haar, maar vooral hoe het leven verder
moet zonder Emiel. Ze is boos, verdrietig en hulpeloos door de dood die in
haar leven is gekomen. In de ik-figuur vertelt Jette over haar gedachten,
herinneringen, onzekerheden en probeert zelf antwoord te geven op haar
vragen. Dood en rouw worden realistisch en eerlijk benaderd: hoe de dode
eruitziet, rituelen zoals de begrafenis, hoe mensen dood kunnen gaan, wat
er gebeurt als de dode onder de grond ligt, de onmacht van de ouders. Het
echtpaar Schubert heeft circa twintig scènes uit het verhaal geïllustreerd in
een subtiele stijl waarin kleur een klein aandeel heeft. Het zijn raak gekozen
verbeeldingen van Jettes fantasieën en van realistische momenten. Dit
bijzondere verhaal gaat over de dood van een ander, van jezelf, maar ook
over de liefde tussen broer en zus. Samen met kinderen of zelf te lezen vanaf
ca. 9 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 41 / 232
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2018-17-2775

Slee, Carry • Juf Braaksel en de magische ring
Juf Braaksel en de magische ring / Carry Slee ; met illustraties van Iris Boter. -
[Amsterdam] : Carry Slee, [2018]. - 252 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-488-4329-9
Lotte moet, tegen haar zin, haar stiefvader Fred helpen bij het opzetten van
zijn bedrijf. Ze durft haar beste vriend Thijs daarover niets te vertellen, anders
krijgt ze nog meer problemen. Op school zorgt het nieuwe schoolhoofd, juf
Brakel, voor veel onrust bij groep zes. Of kan juf Evi met haar magische
ring voor een oplossing zorgen? Carry Slee heeft ruim vijftig kinderboeken
geschreven, waarvan er veel de Prijs van de Nederlandse Kinderjury of de
Prijs van de Jonge Jury hebben gekregen. Dit verhaal zit goed in elkaar en
bevat alle ingrediënten voor een prima leesboek: schoolleven, vriendschap
en spanning. Het contrast tussen juf Brakel en juf Evi – waarbij de eerste
doet denken aan juffrouw Bulstronk uit ‘Matilda’ en de tweede aan juf Engel,
of aan juf Josje met haar magische krachten uit ‘Superjuffie’ – is lekker vet
(evenals de titel). De saamhorigheid in de klas en de humoristische acties
van klasgenoten Bram en Daan zorgen voor een prettige sfeer. De gewassen
pentekeningen van Iris Boter ondersteunen het verhaal, versterken de sfeer
en tonen vaak de emoties goed, zoals op de tekening van Lotte en haar hond.
Dit eerste deel van een nieuwe serie zou zomaar weer een kinderjuryhit
kunnen worden. Vanaf ca. 9 jaar. Inger Bos

Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.99
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 41 / 237

2018-11-5289

Slegers, Marlies • Vriendschap voor altijd
Vriendschap voor altijd / Marlies Slegers. - [1e druk]. - [Alkmaar] : Kluitman, [2018]. -
126 pagina's ; 21 cm. - (Hockeylove)
ISBN 978-90-206-2282-9
Florine en Julia zijn dikke vriendinnen en spelen beide in hetzelfde
hockeyteam. Ze krijgen allebei van hun ouders nieuws te horen waar ze
moeilijk mee om kunnen gaan. Florine heeft te horen gekregen dat ze voor
twee jaar gaan verhuizen naar Singapore vanwege het werk van haar vader.
Florine vindt dit niet leuk: hoe moet dat nu met haar vrienden? En met
hockey? En met school? En ze gaat Julia nog het meest missen. Julia krijgt
te horen dat haar moeder en Rob, haar nieuwe vriend, gaan trouwen. Maar
sinds dat bekend is, is Rob een stuk strenger geworden in huis en heeft ze het
regelmatig met hem aan de stok. En buiten dat lijkt het of het tussen haar
moeder en Rob ook minder goed gaat. Deel uit de serie 'Hockey Love'. Vlot
leesbaar verhaal voor meiden die van hockey houden, met een voorspelbare
afloop. Korte hoofdstukken, ruime bladspiegel. Eerder verscheen over de twee
vriendinnen 'Hockeylove'*. Vanaf ca. 10 jaar. S. van Bruinisse

*2018-11-5288 (2018/28).
Genre : sr
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.50
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 41 / 238
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2018-12-5639

Smit, Niki • 100% Mila & 100% love
100% Mila & 100% love / Niki Smit ; illustraties 100 % Mila: Miranda Klaver ; illustraties
100 % love: Janneke Dröge ; foto Niki Smit: Renée Bounin. - Utrecht : de Fontein
Jeugd, [2018]. - 221 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - Ondertitel op omslag:
Vriendinnen in Parijs. - Bevat: 100 % Mila. - Oorspronkelijke uitgave: Baarn : De
Fontein, 2010 ; 100 % love. - Oorspronkelijke uitgave: Baarn : De Fontein, 2009.
ISBN 978-90-261-4625-1
Bundeling van twee eerder los verschenen delen uit de 100%-reeks. In
'100% Mila' gaat Mila een jaar bij haar vader wonen in Parijs. Ze wil graag
modeontwerpster worden en een baantje bij Louis Vuitton bemachtigen. Maar
Mila's hippe look maakt geen indruk op haar nieuwe klasgenoten, waardoor
ze moeilijk aansluiting vindt. In '100% Love' woont Tara in Parijs en haar
vriendin Lot in Nederland. Ze houden elkaar via de mail op de hoogte van hun
favoriete onderwerp: jongens. Met lovetestjes, shoptips en 100% zoencursus.
Vlotte, wensvervullende verhalen in de stijl van jongerentijdschriften, met
briefjes en chatberichten. De meisjes zijn geïnteresseerd in kleren, uiterlijk,
soaps en jongens. De illustraties in '100% love' zijn van Janneke Dröge, een
van de dames van het tijdschrift 'Blond'. Daardoor krijgt het boek nog een
extra vrolijke uitstraling. De schrijfster is van dit blad de hoofdredactrice.
Vlotte, moderne verhalen die lekker weglezen en als enige bezwaar hebben,
dat ze wat oppervlakkig zijn. Vanaf ca. 11 jaar. Redactie

Genre : ro
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.00
Volgnummer : 37 / 229

2018-12-5405

Stroud, Jonathan • Het lege graf
Het lege graf / Jonathan Stroud ; vertaald [uit het Engels] door Ineke van Bronswijk en
Betty Klaasse. - Amsterdam : Uitgeverij Luitingh-Sijthoff, [2018]. - 399 pagina's ; 22
cm. - (Lockwood & co ; 5). - Vertaling van: The empty grave. - ©2017 - (Lockwood &
Co).
ISBN 978-90-245-8051-4
Vijfde en laatste deel in de reeks ‘Lockwood & Co’*, een fantasyserie over de
wereld van geesten en paranormaal begaafde mensen. Lockwood & Co is een
kleine organisatie van jongeren die gespecialiseerd zijn in onderzoek naar
occulte zaken, maar ook de strijd aangaan met demonen en poltergeisten.
Dit keer doen ze een ultieme poging om af te rekenen met Penelope Fittes,
de bazin van Fittes House, die eigenlijk door een occulte transformatie de
belichaming is van de oude, in haar gemeenheid niet te evenaren Marissa
Fittes. Lockwood, Lucy (ik-figuur), George, Holly en Kipps moeten door de
poort die leven met dood en dood met leven verbindt. Zij strijden voor wat
ze waard zijn, raken gewond en Kipps balanceert op het randje van de dood.
Mooi geschreven, vlot lezend griezelverhaal met achterin een uitgebreid
begrippenapparaat voor beginnelingen op dit gebied. Van de hand van een
gelauwerd auteur. Vanaf ca. 12 jaar. Mart Seerden

*'De vlammende geest' (deel 4),
2017-10-5770 (2017/36).
Genre : gr
Niveau/leeftijd : C
Winkelprijs : € 19.99
Volgnummer : 41 / 239
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2018-16-2267

Veldkamp, Tjibbe • Katvis
Katvis / Tjibbe Veldkamp ; met tekeningen van Maartje Kuiper. - Amsterdam : Em.
Querido's Kinderboeken Uitgeverij, 2018. - 126 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm
ISBN 978-90-214-1431-7
Ate (14) is een lieve, sociaal onhandige jongen die geen aansluiting heeft
bij zijn klasgenoten. Zijn enige vriend is Baptiste, een jongen die illegaal
in Brussel woont en die hij online heeft ontmoet. Als Baptiste laat weten
dat hij niet meer kan appen wegens geldgebrek, besluit Ate stiekem naar
Brussel af te reizen om hem zijn oude telefoon te geven. Maar Baptiste is
niet wie hij zegt dat hij is. Ate wordt in Brussel opgewacht door een meisje
dat zegt dat hij in gevaar is, en samen met haar slaat hij op de vlucht. Toch
wil Ate Baptiste tegen beter weten in ontmoeten… Er ontvouwt zich een
ware pageturner, waarin alles net anders loopt dan je zou verwachten. De
auteur heeft met Ate een prachtig personage neergezet, dat met zijn naïviteit,
moed en vriendelijkheid de gebeurtenissen naar zijn hand weet te zetten.
Een spannend, origineel en hartverwarmend verhaal over hoop, durf en
vriendschap, dat bovendien een realistisch beeld neerzet van de benarde
positie van illegale kinderen. Met een stijlvol vormgegeven, volwassen ogend
omslag. Vanaf ca. 12 jaar. Marije van der Schaaf

Niveau/leeftijd : C
Winkelprijs : € 15.98
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 40 / 267

2017-26-4025

Walliams, David • De grootste ettertjes van de wereld
De grootste ettertjes van de wereld / David Walliams ; met prachtig gekleurde
illustraties van Tony Ross. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 282 pagina's : gekleurde
illustraties ; 21 cm. - 2: / vertaling uit het Engels: Roger Vanbrabant. - Vertaling van:
The world's worst children. 2. - London : HarperCollins Children's Books, ©2017. - (The
world's worst children).
ISBN 978-90-448-3113-9
In tien korte verhalen worden kinderen beschreven die slechter dan slecht
zijn. Een baby groeit op tot een alles verslindend monster. Een jong meisje
zingt zo afschuwelijk dat huizen instorten. Een schatrijk jongetje is zo
verschrikkelijk verwend dat niemand iets met hem kan beginnen. De verhalen
worden gekenmerkt door humor die gebaseerd is op overdrijving. De geestige
illustraties en typografische variaties maken de verhalen aantrekkelijk voor
kinderen. Tweede deel* over tien afschuwelijke kinderen van dit bekende
tweetal. Ook in het Engels aangeboden: 'The world's worst children 2'**.
Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. C.J. Meijer

*'De grootste ettertjes van de
wereld 1', 2016-24-2762 (2018/10).
**2017-31-0316 (2017/38).
Genre : hu
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 19.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 38 / 243
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2018-09-3559

Wiseman, Kate • Gangsterschool
Gangsterschool / Kate Wiseman ; vertaald uit het Engels door Thijs Goverde. -
Haarlem : Uitgeverij Holland, [2018]. - 251 pagina's ; 21 cm. - (Gangsterschool ; [1]). -
Vertaling van: Gangster School. - Manchester : ZunTold, ©2018.
ISBN 978-90-251-1403-9
Milly en Charlie zijn eerstejaars op het Rabauw College, een school waar
kinderen opgeleid worden tot supercriminelen. Ze krijgen les in Dieverij,
Fabuleren (liegen), Besluipen en Verraad. Maar Charlie en Milly voelen
helemaal niets voor het boevenvak. Om niet overgeplaatst te worden
naar het nog ergere, gevreesde, duistere Kruimeling College verzinnen
de twee allerlei trucs om toch slecht te lijken. Wanneer Milly en Charlie
ontdekken dat een beruchte crimineel het Rabauw wil overnemen om er
een soort Kruimeling College van te maken, komen de vrienden in actie.
Een humoristisch, spannend verhaal over twee nieuwelingen op een
gangsterschool. Het taalgebruik is eigentijds en toegankelijk. Het verhaal
is geschreven vanuit Milly en Charlie in de derde persoon enkelvoud. De
eerste helft van het het verhaal is soms wat onduidelijk. Pas nadat Milly en
Charlie het criminele meesterbrein op het spoor zijn - bijna op de helft van
het verhaal - krijgt het écht goed vaart en wordt de verhaallijn vloeiender
en duidelijker. Een grappig, licht, spannend boevenverhaal. Vanaf ca. 9 jaar.
Linda Adam

Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 16.95
Bijzonderheden : J1/
Volgnummer : 41 / 247
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2018-33-0134

Donbavand, Tommy • Zombie!
Zombie! / Tommy Donbavand ; met tekeningen van Tom Percival ; vertaald [uit
het Engels] door Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2018. - 60 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Mijn griezelclub). -
Vertaling van: Zombie! - Edinburgh : Barrington Stoke Ltd, ©2009. - Oorspronkelijke
uitgave: 2016.
ISBN 978-94-635-2176-5
Niels gaat graag naar het kerkhof om tegen zijn overleden opa te praten.
Als een rottende hand met maden erop hem beetpakt, breekt hij de botten
van de Zombie en maakt een gat in zijn borst waar bruine derrie uitkomt.
Maar daarna worden ze snel vrienden. Zombie Sjaak, die zijn kapotte botten
vervangt door in de grond andere handen of benen te pakken, vindt doodzijn
leuk en hij vraagt om te helpen boodschappen doen voor een feest voor zijn
vrienden. Maar Sjaak valt in de warmte in de supermarkt helemaal uit elkaar.
Luguber verhaal vol onsmakelijke, maar voor de doelgroep aantrekkelijke
details, waarin het abstract griezelen pas echte horror wordt als je eigen opa
een rol gaat spelen. Nu verschenen in de reeks 'Mijn griezelclub'* met zeven
hoofdstukken, een overzichtelijke bladspiegel door ruimte tussen de alinea's
en makkelijk leesbaar door het dyslexie-vriendelijke lettertype, AVI-M5. Veel
bijzondere, uitbundige graphic-novelachtige tekeningen en een gekleurde
omslag met een enge zombie naast 'griezelige letters' geeft het geheel een
angstaanjagende sfeer mee. Vanaf ca. 9 jaar. Redcatie

*zie a.i.'s deze week voor het boekje met
meeluistercode en voor nog twee delen
in de serie 'Mijn griezelclub'. MLP.
Genre : gr
Niveau/leeftijd : B-M5
Winkelprijs : € 13.75
Volgnummer : 43 / 179

2018-09-3724

Jungle • The Jungle Book
The Jungle Book : samen sta je sterk / Nederlandse vertaling [uit het Engels]: Monique
van Hest. - 1e druk. - Tilburg : Zwijsen, sluit aan bij school, 2018. - 294 pagina's :
zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Makkelijk lezen met Disney). - Vertaling van: The Jungle
Book : the strength of the wolf is the pack. - Presentatie boven titel: Disney. - Colofon
vermeldt: ©Disney Enterprises, Inc.. - Tekst opgemaakt in een dyslexie lettertype.
ISBN 978-90-487-3434-4
Het mensenjong Mowgli groeit op in de jungle bij een roedel wolven. Later
ontmoet hij de beer Baloe en panter Bagheera, en samen worden ze dikke
vrienden. Als tijger Shere Kan in de jungle verschijnt, beginnen de problemen,
deze wil Mowgli te grazen nemen en Mowgli slaat op de vlucht. Na gevangen
te zijn genomen door een groep apen levert Mowgli uiteindelijk een strijd met
Shere Kan op leven en dood. Het aloude verhaal van Disney is in een nieuw
jasje gestoken; de tekst is hertaald en hierdoor voor kinderen die moeite
hebben met lezen ook goed te begrijpen. In deze serie ‘Makkelijk lezen met
Disney’* zijn nog meer Disney-klassiekers verschenen. De zinnen zijn kort
en de bladspiegel is ruim (AVI-E5). De paginagrote grijze bladeren die steeds
aan het begin en eind van de hoofdstukken staan reflecteren de sfeer van de
jungle. Vanaf ca. 10 jaar. Maaike Landman

*zie a.i.'s deze week voor nog een
deel uit deze serie: 'Cars : korte race
verhalen'. MLP.
Genre : di
Niveau/leeftijd : B-E5
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 35 / 225



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 5
9-12 jaar Makkelijk lezen

©2018 NBD Biblion 100

2018-10-4078

Martin, John • Noodlanding
Noodlanding / John Martin & Scott Seegert ; vertaald [uit het Engels] door Henrieke
Herber. - Houten : Van Holkema & Warendorf, [2018]. - 317 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 22 cm. - (De Melkwegschool ; 2). - Vertaling van: Crash landing. - New
York : Jimmy Patterson, 2018. - (Sci-Fi junior high ; 2).
ISBN 978-90-00-35744-4
Kelvin (12, ik-figuur) bevindt zich op 529 biljard kilometer van de aarde.
Hij zit op de Melkwegschool, een school voor ruimtelijk onderwijs. Kelvin
bekwaamt zich in cool worden en leren dansen, want hij wil met Luna
naar de Melkwegdisco. Ondertussen wil de gesjeesde professor Erik
Falenheimer, een vijfentwintig centimeter hoge, met katoen gevulde
conciërge, Kelvin ontvoeren. Dit heerschap wil de u-bubbel in handen
krijgen om de alleenheerschappij in de ruimte te verkrijgen. Doldwaze en
absurdistische graphic novel in intergalactische sfeer. Het taalgebruik vergt
wel enige belezenheid: enerzijds door oorspronkelijk taalgebruik, anderzijds
door minder gebruikelijke en veellettergrepige woorden. De dialogen zijn
steeds voorzien van een afbeelding van de spreker. De tekst van de gestoorde
professor is in afwijkend lettertype gezet. De stripachtige zwart-witillustraties
ondersteunen niet alleen de tekst, maar vertellen op diverse plekken ook
het verhaal. Tweede, zelfstandig te lezen deel in de Melkwegschool-reeks
volgend op het naar de serie genoemde begindeel*. Vrolijk graphic novel-
achtig verhaal voor fans van series als 'Het leven van een loser' en 'Kapitein
Onderbroek'. Vanaf ca. 10 jaar. Ton Jansen

*'De Melkweg-school' (deel 1),
2017-10-5976 (2017/36). MLP.
Genre : sf
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.99
Bijzonderheden : J1/EX/
Volgnummer : 41 / 227

2018-24-0374

McLaughlin, Tom • Opeens miljonair
Opeens miljonair / Tom McLaughlin ; vertaling [uit het Engels]: Sandra C. Hessels ;
redactie en productie: Vitataal. - Utrecht : Veltman Uitgevers, [2018]. - 234 pagina's :
zwart-wit illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: The accidental billionaire. - Oxford :
Oxford University Press, 2016.
ISBN 978-90-483-1624-3
Jasper heeft uitvinden als hobby. Als hij voor de zoveelste keer van school
gestuurd is nadat hij het scheikundelokaal in de fik gestoken heeft, krijgt
hij thuis les van zijn oma. Daar lukt het hem na een mislukt experiment om
zijn kat te laten praten. Dat is zo uniek dat veel rijken ook een pratende kat
willen. Hij doet zijn kunstje opnieuw, waarna hij een hele productielijn opzet.
Het geld stroomt binnen, ze geven het net zo snel weer uit en leven een
decadent rijkeluisleventje. Maar door een geflopte film raakt Jasper failliet. Als
dan ook nog alle sprekende katten in opstand komen tegen de mens, wordt
Jasper gevraagd alles terug te draaien. Er wordt uitvindersjargon gebruikt en
woorden worden letterlijk genomen, wat een grappig effect heeft; voor deze
nuances is zo'n twee jaar Engelse les nodig. De cartoonachtige illustraties
zijn grappig en laten zien wat er gebeurt. Vertaling van 'The accidental
billionaire'*; van de auteur verscheen eerder onder meer 'Opeens geheim
agent'**. Grappig verteld verhaal met een moraal (geld maakt niet gelukkig)
voor kinderen vanaf ca. 9 jaar. Mede naar gegevens van Anita Waajen

*2017-11-1037 (2017/23). MLP.
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 13.50
Bijzonderheden : EX/
Volgnummer : 42 / 209
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2018-25-1835

Russell, Rachel Renée • Liefdeskriebels
Liefdeskriebels : avonturen van een niet-zo-geheime datingramp / Rachel Renée
Russell ; in samenwerking met Nikki Russell en Erin Russell ; vertaling [uit het Engels]:
Mechteld Jansen. - Utrecht : Uitgeverij De Fontein Jeugd, [2018]. - 262 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 23 cm. - (Dagboek van een muts ; 12). - Vertaling van: Tales from a
not-so-secret crush catastrophe. - New York : Aladdin, 2017. - (Dork diaries ; 12).
ISBN 978-90-261-4594-0
In dit twaalfde deel van de serie 'Dagboek van een muts'* bereiden de
meiden zich voor op de zomervakantie. Nikki wil allerlei leuke dingen gaan
doen met haar vriendinnen en haar vriendje Brandon. Maar dan komt er een
nieuwe jongen op school die heel erg geïnteresseerd is in Nikki. Wat moet ze
doen? De tekst oogt handgeschreven; sommige woorden zijn in hoofdletters
en/of in vet of cursief gedrukt. Met stripachtige zwart-wittekeningen die
onlosmakelijk met de tekst verbonden zijn. Inhoudelijk heeft de serie weinig
om het lijf, maar de uitvergrote situaties zijn humoristisch en herkenbaar
voor tienermeiden. De serie is populair en verschijnt in het Engels als ‘Dork
diaries’. Naast de twaalf delen zijn er twee extra boeken, over het hebben/
invullen van een dagboek. Achterin staat beknopte informatie over de auteur
en de serie. Er staat een stukje achterin over de nieuwe serie 'De avonturen
van Max Kruimel', over een van de bijfiguren uit deze serie. Vooral voor
meisjes vanaf ca. 11 jaar. Redactie

*'BFF's voor even' (deel 11),
2017-25-3111 (2017/42). Ook in
het Engels aangeboden: 'Crush
Catastrophe', 2017-44-0171 (2018/12).
MLP.
Genre : sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 15.50
Bijzonderheden : J1/J2/MN/EX/
Volgnummer : 42 / 221

2018-12-0282

Stilton, Geronimo • De drakentemmer
De drakentemmer / Geronimo Stilton ; illustraties binnenwerk: archief Piemme ;
vertaling [uit het Italiaans]: Loes Randazzo & DWM. - Amsterdam : De Wakkere Muis,
[2018]. - 115 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Avonturen in Fantasia ; 1). -
Vertaling van: Il domatore di Draghi. - Segrate : Edizioni Piemme S.p.A, ©2017. - (Le
nuove avventure nel regno della Fantasia). - Gebaseerd op een idee van Elisabetta
Dami.
ISBN 978-90-859245-8-6
Geronimo Stilton, uitgever van de Wakkere Muis, beleeft een nieuw avontuur
in Fantasia. De regenboogdraak komt Geronimo, alias de Ridder zonder vrees
of blaam, ophalen en brengt hem naar Fantasia, waar hij in het Rijk van de
Zilveren draken twee ondeugende jonge draakjes moet gaan temmen voor
de Grote Vuurproef. Geronimo krijgt het al benauwd bij het idee en het valt
dan ook niet mee. Het wat magere verhaaltje, dat overkomt als een achtbaan,
is doorspekt met grote en kleine stripachtige (en profiel). Tekst en beeld
vormen een geheel. Met plattegronden van o.a. het Rijk van de Zilveren
Draken en Fantasia. Erg drukke vormgeving: lettertypes variërend in grootte,
vorm en kleur om woorden te benadrukken. De tekst kenmerkt zich door
een opgewonden toontje en populair taalgebruik (‘Gi-ga-geitenkaas’, p. 20),
grappig bedoelde namen (‘Brul de Brullitus’, p.77), veel uitroeptekens en
lange en kortere zinnen. Met achterin spelletjes zoals geheimschrift oplossen,
zoek de verschillen, knutselen en een recept. Eerste deel uit een subserie
'Avonturen in Fantasia'*. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
Carla Paijmans

*zie a.i.'s deze week voor het tweede
deel: 'Een nacht tussen de heksen'. MLP.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 8.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 35 / 243
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2018-12-0239

Stilton, Geronimo • Een nacht tussen de heksen
Een nacht tussen de heksen / Geronimo Stilton ; illustraties binnenwerk: archief
Piemme ; vertaling [uit het Italiaans]: Loes Randazzo & DWM. - Amsterdam : De
Wakkere Muis, [2018]. - 115 pagina's : gekleurde illustraties ; 21 cm. - (Avonturen in
Fantasia ; 2). - Vertaling van: Una notte tra le streghe. - Segrate : Edizione Piemme
S.p.A, ©2017. - (Le nuove avventure nel regno della Fantasia). - Gebaseerd op een
idee van Elisabetta Dami.
ISBN 978-90-859245-9-3
Fantasia is een betoverend rijk van feeën, elfen, maar ook van heksen en
draken. Geronimo Stilton (ik-figuur en vooral bekend als Ridder zonder Vrees
of Blaam) is uitgever van De Wakkere Muis, de krant van Muizeneiland. Als
Laowyn, zus van de koning van de elfen, ontvoerd wordt, moet Geronimo alle
zeilen bijzetten om haar te redden. De naam Stilton behoeft geen nadere
introductie. Opzet en overzichtelijke, maar drukke lay-out is bekend van
andere boeken uit de Stilton-stal, vooral door de Fantasia-reeks: kleurrijke
illustraties, gekleurde letters in verschillende groottes die over de bladzijden
zwieren en plattegronden die verhelderend zijn. Het zijn de bekende
ingrediënten die deze uitgaven aantrekkelijk maken. Niet diepgravend,
maar wel voldoende spanning en wensvervullend slot. Achterin diverse
puzzelopgaven (doolhof, knutselopdracht enz.) met oplossingen. Dit boek
is het tweede deel uit een subserie ‘Avonturen in Fantasia’. Een op zichzelf
staand avontuur waardoor voorkennis van deel 1, 'De drakentemmer’*, niet
nodig is. Voorlezen vanaf ca. 7 jaar en zelf lezen vanaf ca. 9 jaar. Ton Jansen

*zie a.i.'s deze week. MLP.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 8.95
Bijzonderheden : J1/J2/EX/
Volgnummer : 35 / 244

2018-26-2673

Van den Eynde, Bjorn • De Honolulu discodieven
De Honolulu discodieven / Bjorn Van den Eynde ; redactie: Marianne Miltenburg. -
Eerste druk. - Mechelen : Baeckens Books NV, mei 2018. - 160 pagina's : gekleurde
illustraties ; 22 cm. - (De Sunny Summer Super Secret School). - Omslag vermeldt:
Smiley World®.
ISBN 978-90-5924-537-2
Sonny Summer junior (11) is de kleinzoon van Sonny Summer senior, die
de stichter is van de spionnenschool waarop Sonny zit. Op een dag leest
hij een vreemd bericht over Ailani, een marktmeisje van zijn leeftijd op
Honolulu. Zij wordt vermist sinds ze van haar ananassen is beroofd door als
discogangers verklede dieven. Samen met zijn klasgenootje Noémi gaat
Sonny – die graag de held uithangt, zeker wanneer het gaat om een knap
meisje – op missie naar het tropische eiland. Wie zitten er eigenlijk onder
die discopruiken verstopt en waarom zijn deze vreemde snuiters zo verzot
op ananas? Ook dit los te lezen tweede deel uit de serie 'Sonny Summer
Super Secret School'* is een laagdrempelig en vrolijk verhaal dat op elke
pagina is verluchtigd met veel smileys en flitsende, kleurige teksten (met veel
vraag- en uitroeptekens en in afwijkend lettertype) die de gewone teksten
(in zwart) telkens onderbreken. De vaak toch wat melige humor in deze
zomerse en komische feelgood-detective zal vooral de minder geoefende
lezer aanspreken. Vanaf ca. 9 jaar. Silvester van der Pol

*'De zilveren dodencirkel' (deel 1),
2017-38-3422 (2018/07). MLP.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 14.95
Volgnummer : 38 / 241
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2018-30-4763

Visser, Rian • Ongelijke strijd
Ongelijke strijd / Rian Visser ; redactie: Anna Alberts. - Eerste druk. - [Haarlem] :
Books2download, 2018. - 189 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Robotoorlog ;
boek 3). - Binnenwerkillustraties: Denny, Arion, Tilia en Panthera. - Tekst opgemaakt in
een dyslexie lettertype.
ISBN 978-94-916471-7-8
Derde, los te lezen deel in de serie 'Robotoorlog'*. Het is een verhaal over
robots, vechtsporten en vriendschap. De hoofdpersonen gaan op zoek naar
de ontvoerde wetenschapper Mytilus en hun ouders. Deze zoektocht gaat
gepaard met vele gevechten tegen robots, o.a. de hagedisrobot. De lezer
wordt geconfronteerd met veel trainings- en actiescènes. Uitermate geschikt
voor kinderen die moeite hebben met lezen. De hoofdstukken en zinnen
zijn kort, het lettertype is aangepast voor lezers met dyslexie en er zijn
veel dialogen. De zwart-witillustraties zijn voornamelijk werktekeningen
waarin wordt uitgelegd hoe robots werken. Aan het boek is ook een website
gekoppeld waarop informatie te vinden is over vechtsporten en robots:
www.robotoorlog.nl. Vanaf ca. 10 jaar. R. Balvers

*'Onzichtbaar gevaar' (deel 2),
2017-30-5827 (2017/46). MLP.
Genre : sf
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 12.95
Volgnummer : 43 / 222
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2018-12-5652

Lieshout, Ted van • Ze gaan er met je neus vandoor
Ze gaan er met je neus vandoor / Ted van Lieshout. - Amsterdam : Leopold, [2018]. -
83 pagina's : zwart-wit illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-258-7529-9
Uit het openingsgedicht, over een konijn dat met de wortelneus van een
sneeuwman ervan doorgaat, blijkt dat de schrijver liefdesverdriet heeft. De
dichter heeft geen inspiratie meer om verder te schrijven. De vertwijfelde
letters weten zich geen raad en plaatsen een contactadvertentie. Rode letters
reageren daarop. Dan botsen de zwarte met de rode letters. De rode letters
beginnen een nieuw boek met een gedicht over de Eerste Wereldoorlog in
Ieper. De zwarte letters laten zich niet verdringen. Gevolg: oorlog, waarbij
er ook gewonde letters (bv. de i verliest het puntje) vallen. Originaliteit en
durf kan de godfather van de ware poëzie niet ontzegd worden, ook dit boek
kan die kwalificatie met gemak dragen. Er gebeurt te veel om te beschrijven.
In eerste instantie oogt het boek onoverzichtelijk. Wie verder kijkt en aan
de ontdekkingsreis begint, ontdekt een prachtig woordenlandschap met
diepgang. Geen illustraties, het vernuftige woordspel vertelt het verhaal.
Nawoord met summiere informatie met zwart-witfoto's over de Eerste
Wereldoorlog in België. Geschikt voor alle leeftijden, voor de jongsten (ca.
11 jaar) is voorlezen aanbevolen zodat dit experimentele, maar uiterst knap
geconstrueerde verhaal tot leven komt . Uniek in zijn soort, vakwerk van een
veelzijdig kunstenaar. Ton Jansen

V/J-AANBIEDING.
SISO : J Nederlands 875
PIM : 26 Gedichten en Versjes
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 38 / 260

2018-28-3775

Pak • Pak de dief hij steelt mijn letters
Pak de dief hij steelt mijn letters : de mooiste gedichten van Kinderen & Poe͏̈zie
2017-2018 / redactie Inge Kappert & Loes van Zoggel ; coördinatie: Loes van Zoggel.
- Groningen : Poe͏̈ziepaleis, [2018]. - 100 pagina's : gekleurde illustraties ; 20 cm. - Op
titelpagina: 28e editie.
ISBN 978-90-79974-19-1
Jaarlijks organiseert Stichting Poëziepaleis de landelijke dichtwedstijd
'Kinderen en Poëzie' voor kinderen van zes tot en met twaalf jaar. Deze
bundel bevat de honderd beste inzendingen van 2016-2017. De bundel opent
met de rapporten van de vak- en kinderjury. Daarna zijn de winnaars op een
rijtje gezet. Vervolgens is de bundel opgedeeld in twee delen: het eerste
deel bevat gedichten die gemaakt zijn door kinderen uit de middenbouw, in
het tweede gedeelte staan gedichten van kinderen uit de bovenbouw. De
vorm van de gedichten is divers: kort of lang, op rijm of meer verhalend. Ook
inhoudelijk is er veel variatie. Er zijn o.a. rijmende verzen, grappige verhalen,
stoere anekdotes, mooie beschrijvingen en gekke mededelingen. Dit keer
werd er veel gegriezeld. Achterin is een index op naam van de honderd
winnaars. De pagina's zijn roomwit en af en toe blauw in verschillende tinten.
De meeste letters zijn blauw. Tussen de gedichten door staan eigentijdse,
blauw-witte illustraties van verschillende tekenaars. Vorig jaar (2016-17)
verscheen in dezelfde opzet de bundel 'De lucht zo grijs als haring'*. Een
mooi vormgegeven, strakke en verzorgde uitgave. Vanaf ca. 6 t/m 12 jaar.
Redactie

*2017-30-5959 (2017/38).
SISO : J Nederlands 876
PIM : 26 Gedichten en Versjes
Winkelprijs : € 13.00
Volgnummer : 38 / 262
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2018-14-1573

Tem • Tem de tekens (zoals ik ooit fietsen leerde)
Tem de tekens (zoals ik ooit fietsen leerde) / met gedichten van: Daniel Billiet,
Annemarie van den Brink, Katelijne Brouwer, Frank Eerhart, Judy Elfferich, Simon
van der Geest, Diet Groothuis, Gijs van der Hammen, Jos van Hest, Gil vander
Heyden, Mary Heylema, Ineke Holzhaus, Mieke van Hooft, Smita James, Johanna
Kruit, Hans Kuyper, Joke van Leeuwen, Mariet Lems, Elle van Lieshout, Ank Mooren,
Theo Olthuis, Erik van Os, Derek Otte, Kasper Peters, Fetze Pijlman, Iris Le Rütte,
Kate Schlingemann, Kees Spiering, Ymkje Swart, Rian Visser, Linda Vogelesang en
Bette Westera ; de illustraties zijn van Job van Gelder, Ruth Hengeveld en Gemma
de Waard ; hoofdredactie Mia Goes ; redactie Marty Barneveld, Erik van Os, Kate
Schlingemann, Sanne Tieke. - Eindhoven : Plint, [2018]. - 114 pagina's : gekleurde
illustraties ; 21 cm. - (Dichter. : gedichten voor kinderen van 6 tot 106 ; special). -
Speciale editie van Dichter mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen & Schrijven.
ISBN 978-90-5930-803-9
Samen met Stichting Lezen & Schrijven verscheen een speciale editie
van 'Dichter', die geheel in het teken staat van laaggeletterdheid. In het
voorwoord gaat Marja van Bijsterveldt hier kort op in. Ruim veertig gedichten
zijn gemaakt door zo'n dertig bekende (kinder)dichters, onder wie Gouden
Griffel winnares Bette Westera, Ank Mooren en Hans Kuyper, maar ook WvdA-
ambassadeur Derek Otte. Ze zijn verdeeld over drie thema"s zoals 'Al die
letters, woorden, zinnen' en 'Tem de tekens, lees!'. De gedichten zijn zeer
divers: er zijn korte en lange gedichten, gedichten op rijm en verhalende
gedichten. Door de verscheidenheid aan gedichten en dichters varieert
het taalgebruik. Sommige gedichten zijn goed te begrijpen voor kinderen,
andere zijn tekstueel en/of inhoudelijk wat moeilijker. De gedichten staan
op een witte of zachtgekleurde achtergrond, soms in een rustig deel van
een illustratie. Tussendoor zijn aansprekende kleurenillustraties opgenomen
die goed bij de gedichten aansluiten. Achterin staat enige informatie over
laaggeletterdheid. Een niet zo voor de hand liggend onderwerp, dat kinderen
herkenning kan bieden en bewust maken van het belang van lezen, om mee
te draaien in de maatschappij. Een mooi verzorgd dichttijdschrift (een geniete
handelseditie). Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie

Verscheen in het kader van de Week van
de Alfabetisering 2018.
SISO : J Nederlands 875
PIM : 26 Gedichten en Versjes
Winkelprijs : € 5.95
Volgnummer : 42 / 246
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2018-29-4404

Ferrario, Giuseppe • De magische pendel
De magische pendel / scenario Marq van Broekhoven ; tekeningen Giuseppe Ferrario ;
inkleuring Flavio Fausone. - Eerste druk. - 's-Hertogenbosch : Silvester, juni 2018. -
45 pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - (Raveleijn ; 1). - Naar een idee van de
Efteling.
ISBN 978-94-630-6341-8
Een strip die is uitgegeven door uitgeverij Silvester in samenwerking met de
Efteling die een show heeft gemaakt over de vijf kinderen Woudenberg die
naar Raveleijn gaan waar ze allerlei avonturen beleven. Gebaseerd op een
boek van Paul van Loon. De magische pendel is gestolen en de bevolking
van Raveleijn wordt ziek. Koningin Halina vraagt de vijf om hem op te
sporen. Daarbij gebruiken ze hun geheime krachten die ze alleen in Raveleijn
hebben. Een vlot leesbaar stripverhaal met aardige tekeningen. Een duidelijk
commercieel product dat bij de Efteling in stapels klaar zal liggen. Talloze
kinderen hebben de show op de Efteling gezien en basisschoolleerlingen
zullen de strip vast met plezier lezen. Het eerste deel van een nieuwe serie.
Joost Cornet

Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 8.95
Volgnummer : 38 / 225

2018-29-4530

Leever, Gerard • Liefdesfriet
Liefdesfriet / Gerard Leever ; inkleuring: Wilma Leenders. - Eerste druk. - Oosterhout :
Uitgeverij L, [2018]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 28 cm. - (Suus & Sas ; 14). -
Eerder verschenen in weekblad Tina. - Beeldverhaal.
ISBN 978-90-888640-2-5
Veertiende stripalbum over twee tienermeiden, de tweeling Suus en Sas,
en hun eenvoudige belevenissen als verliefdheden, jongens, uitgaan en
hun kleine broertje Max. De titel is afgeleid van de jongen in de frietkraam
waar een van de meiden al heel lang smoorverliefd op is. In dit deel veel
gags die spelen op school, in de frietkraam en over de getergde papa die
niet goed weet hoe hij met zijn giechelende pubers om moet gaan. De strips
zijn eerder gepubliceerd in het meisjesweekblad Tina. Iedere gag beslaat
één tot drie pagina’s, bestaat uit zes tot acht illustraties per pagina en is in
heldere, vrolijke kleuren ingekleurd. De illustraties zijn vrij grof getekend.
De tekst is in duidelijke letters in ballonnen in de illustraties geplaatst.
De onderwerpen en de soms vrij flauwe humor zullen meiden vanaf ca.
10 jaar zeker aanspreken. Afzonderlijk leesbaar naast het vorige deel,
'Tobtalent' (2018)*. W.M. Bruins-Jorna

*2018-09-3692 (2018/27).
Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 8.95
Volgnummer : 41 / 221
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2017-43-5600

Morjaeu, Luc • De raap van Rubens
De raap van Rubens / Willy Vandersteen ; scenario: Peter van Gucht ; tekeningen:
Luc Morjaeu ; begeleidend dossier: Leen Huet. - Antwerpen : Standaard Uitgeverij,
[2018]. - 80 pagina's, 8 ongenummerde pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. -
(Oude meesters met Suske en Wiske). - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-02-26050-6
Lambik gaat via de tijdmachine van professor Barabas op zoek naar een
bijzondere koperen ketting. Hij moet terug naar het jaar 1620. Wanneer hij
onderweg is naar Antwerpen, is hij getuige van een overval door struikrovers
op een groep reizigers. Hij schiet te hulp. De vrouw van Rubens, Isabelle
Brant, een van de leden van het reisgezelschap, vraagt Lambik vervolgens
haar verder te vergezellen. Zo wordt Lambik de nieuwe 'Raap' oftewel
leerjongen van deze beroemde schilder. Het verhaal is oorspronkelijk
uitgegeven in 1976, naar aanleiding van de vierhonderdste verjaardag van
deze meester. Dit 109ste verhaal van 'Suske en Wiske' is opnieuw uitgegeven
met acht informatieve pagina’s over deze barokke schilder. Er volgen
meer delen waarin de populaire stripfiguren kennismaken met beroemde
kunstenaars. Peter Paul Rubens bijt de spits af. Het verhaal is geschikt voor
lezers vanaf ca. 9 jaar, de tekst in de informatie richt zich op iets oudere
lezers. Karin van Wylick

Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 7.99
Volgnummer : 38 / 234

2018-12-0421

Muscillo, Alessandro • Operatie Shoefongfong
Operatie Shoefongfong / Geronimo Stilton ; illustraties: Alessandro Muscillo en
Christian Aliprandi. - Amsterdam : De Wakkere Muis, [2018]. - 48 pagina's : gekleurde
illustraties ; 29 cm. - ([Een reis door de tijd] ; 14). - Vertaling van: Operation
Shufongfong. - Milano : Atlantyca S.p.A., ©2010. - Gebaseerd op een idee van
Elisabetta Dami. - Vertaald uit het Italiaans. - Gebaseerd op de gelijknamige Geronimo
Stilton animatie serie. - Beeldverhaal.
ISBN 978-90-859248-4-5
Geronimo neemt zijn neefje Benjamin mee naar het museum van Rokford.
Daar worden de laatste twee shoefongfongs die op aarde voorkomen
tentoongesteld. Maar dan gaat plotseling het licht uit in het museum en
zijn de beestjes verdwenen. De Stiltons gaan meteen op onderzoek uit,
waardoor ze zelfs in een jungle vol slangen en andere gevaarlijke beesten
terechtkomen. In Italië razend populaire strip die ook wereldwijd steeds meer
succes krijgt. Niet alleen stripverhalen, maar ook filmpjes en natuurlijk de
leesboeken. Een prima getekend in primaire kleuren en vlot, spannend en
humoristisch verhaal. Geslaagde strip met humor voor de jeugd vanaf ca. 9
jaar. Afzonderlijk leesbaar naast het vorige deel, 'De eerste samoerai' (2017)*.
Redactie

*2017-11-1124 (2017/32).
Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 7.95
Bijzonderheden : EX/
Volgnummer : 41 / 228
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2018-25-1658

Ramirez, Janina • Riddle of the runes
Riddle of the runes : a viking mystery / Janina Ramirez ; illustrated by David Wyatt. -
Oxford : Oxford University Press, 2018. - 233 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-0-19-276633-5
Alva (12) is een Vikingdochter en dol op het onderzoeken van mysteries. Met
haar moeder en broertje woont ze in het Noorse dorpje Kilsgard. Maanden
geleden vertrok haar vader met een Vikingschip en hij is nog niet terug.
Als twee reizigers, bezoekers van het dorp, ontvoerd blijken te zijn, wordt
Alva’s wijze oom Magnus door de Jarl (de leider van het dorp) gevraagd te
onderzoeken wat er is gebeurd. Alva en haar wolf Fenrir mogen haar oom
gelukkig helpen. Tijdens het spannende onderzoek vinden ze verschillende
sporen en ontcijferen ze een verhaal dat is geschreven in Runentekens.
Heeft haar vader daar iets mee te maken? Eerste deel van een leuke en
leerzame serie over de Vikingtijd. Interessant jeugdboekendebuut van de
in Engeland bekende historicus Ramirez, kenner van de middeleeuwen en
programmamaker bij de BBC. Met getekende illustraties in grijstinten van
David Wyatt, het Viking alfabet in Runentekens en een uitleg van moeilijke
woorden uit de tekst. In het tweede deel gaat Alva op zoek naar haar vader,
aan boord van een Vikingschip. Vanaf ca. 10 jaar. Winnie Elfferich

Genre : enge de
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 11.95
Volgnummer : 35 / 294

2017-43-5597

Vandersteen, Willy • De Bokkenrijders
De Bokkenrijders / W. Vandersteen. - [Antwerpen] : Standaard Uitgeverij, [2018].
- 56 pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - (Suske en Wiske classics ; 14).
- Oorspronkelijke titel: De bokkerijders. - Antwerpen ; Amsterdam : Standaard-
Boekhandel, 1956. - (De avonturen van Suske en Wiske ; 26).
ISBN 978-90-02-26600-3
Deel uit de meest gelezen, meest herdrukte en best verkochte Europese
stripserie. Het zijn half-humoristische, half-moralistische verhalen met
karikaturaal getekende figuren die veelal acteren op de dramatische wijze
zoals die in de stomme film gebruikelijk was. De reeks is statisch opgezet
met een klassiek rollenpatroon, waarin de sfeer die rond elk verhaal hangt en
de karakters van de optredende figuren vaststaan, zodat er wat dat betreft
alleen sprake is van herkenning, niet van verrassing. Dit komt mede omdat
deze consumptiestrip, behorend tot de zogenaamde Vlaamse School, zuiver
studiowerk is van achtergrondtekenaars, inkters, inkleurders, scenaristen en
letteraars. Het productieproces moet daarbij zo snel en goedkoop mogelijk
verlopen, terwijl het eindproduct nauw moet aansluiten bij de smaak van
het publiek. Dat men in dat laatste opzicht goed slaagt bewijzen wel de
gigantische oplagen van zo'n 400.000 exemplaren van de eerste druk per
album. Voor deze herdruk zijn de tekeningen opnieuw beletterd en ingekleurd
en zijn de teksten waar nodig aangepast. Redactie

Zie a.i.'s deze week voor nog drie
herdrukken van Suske en Wiske-albums.
Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 35 / 247
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2017-43-5598

Vandersteen, Willy • De stalen bloempot
De stalen bloempot / W. Vandersteen. - [Antwerpen] : Standaard Uitgeverij, [2018].
- 56 pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - (Suske en Wiske classics ; 15). -
Oorspronkelijke uitgave: Antwerpen : Standaard-boekhandel, 1951. - (De avonturen
van Suske en Wiske ; 11).
ISBN 978-90-02-26601-0
Deel uit de meest gelezen, meest herdrukte en best verkochte Europese
stripserie. Het zijn half-humoristische, half-moralistische verhalen met
karikaturaal getekende figuren die veelal acteren op de dramatische wijze
zoals die in de stomme film gebruikelijk was. De reeks is statisch opgezet
met een klassiek rollenpatroon, waarin de sfeer die rond elk verhaal hangt en
de karakters van de optredende figuren vaststaan, zodat er wat dat betreft
alleen sprake is van herkenning, niet van verrassing. Dit komt mede omdat
deze consumptiestrip, behorend tot de zogenaamde Vlaamse School, zuiver
studiowerk is van achtergrondtekenaars, inkters, inkleurders, scenaristen en
letteraars. Het productieproces moet daarbij zo snel en goedkoop mogelijk
verlopen, terwijl het eindproduct nauw moet aansluiten bij de smaak van
het publiek. Dat men in dat laatste opzicht goed slaagt bewijzen wel de
gigantische oplagen van zo'n 400.000 exemplaren van de eerste druk per
album. Voor deze herdruk zijn de tekeningen opnieuw beletterd en ingekleurd
en zijn de teksten waar nodig aangepast. Redactie

Zie a.i.'s deze week voor nog drie
herdrukken van Suske en Wiske-albums.
Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.99
Volgnummer : 35 / 248

2018-34-0949

Vatine, Olivier • Erfgenaam van het keizerrijk
Erfgenaam van het keizerrijk / scenario Mike Baron ; tekenaar Olivier Vatine, Fred
Blanchard ; inkleuring Isabelle Rabarot ; vertaling [uit het Engels] Mariella Manfré.
- Breda : Dark Dragon Books, [2018]. - 144 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties ; 30 cm. - (Star Wars Thrawn trilogie ; 1/3). - Uitgave in samenwerking met
Disney en Lucasfilm. - Oorspronkelijke Engelse uitgave: Lucasfilm Ltd., ©2009.
ISBN 978-94-637-3009-9
Star Wars is al jaren een absolute hit. Het verhaal van deze strip speelt
vijf jaar na episode zes, 'Return of the Jedi'. Han Solo en prinses Leia zijn
getrouwd en verwachten een Jedi-tweeling. Luke Skywalker is Jedi-ridder en
een compleet nieuw avontuur begint als Thrawn, de laatste grootadmiraal
van het keizerrijk, de nieuwe republiek wil uitroeien. Dat betekent weer veel
ruimtegevechten, technologische snufjes en verraad waar de helden het
tegen op moeten nemen. Eerste deel van serie van drie strips. Dit deel is
gebaseerd op een verhaal van 25 jaar geleden dat feitelijk buiten de 'Star
Wars'-canon valt. Superschurk Thrawn is natuurlijk slecht, maar haalt het
toch niet bij Darth Vader. De tekeningen zijn flitsend, maar missen wel wat
herkenbaarheid van de Star Wars-figuren zoals we die uit de films en eerdere
strips kennen. Toch een must voor de talloze liefhebbers. Aardige, superdikke
strip voor de vele liefhebbers van Star Wars. Joost Cornet

Dit deel is nog maar het begin.
Deel twee komt er aan en deel drie
waarschijnlijk volgend jaar.
Genre : st
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 43 / 219
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2018-34-0830 Heruitgave

Ede, Bies van • Stilte in de studio!
Stilte in de studio! / Bies van Ede ; met tekeningen van Mark Janssen. - 5e druk. -
Tilburg : Zwijsen, 2018. - 109 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Toneellezen). -
1e druk: 2012.
ISBN 978-90-487-1031-7
Als de ouders van Sebastiaan en Anna het druk hebben, zal oom Bonno
in de televisiestudio's in Palingsmeer op het tweetal passen. Daar is ook
Chilène aanwezig, een klasgenootje van Sebastiaan die een rolletje heeft
in een soapserie. Sebastiaan vindt haar aanvankelijk maar een vervelende
opschepper. Het verhaal telt 26 korte hoofdstukken en een inleiding. Het
is geschreven als een toneelstuk met 'regie-aanwijzingen', aangevuld met
verhalende tekst. Er wordt gebruikgemaakt van gekleurde letters (in blauw
staat Sebastiaans vertelling in de ik-vorm) en dialogen (voorafgegaan door
de namen van de personages in kleur). Voor school oefent Sebastiaan lange,
moeilijke woorden. Die staan in cursief in de tekst. Boven ieder hoofdstuk
staan tekeningen van de daarin optredende personages; allen worden op
de schutbladen voorgesteld. Ook staan er enkele illustraties verspreid in het
boek. Voor kinderen is het leuk om de dialogen hardop te lezen, AVI-M7. Deel
in de reeks 'Toneellezen'*, dat samen gelezen het best tot zijn recht komt.
Vanaf ca. 10 jaar. W. van der Pennen-Schleicher

*zie a.i.'s deze week voor heruitgaven
van nog zeven delen uit de serie
'Toneellezen'. Ongewijzigde herdruk.
Niveau/leeftijd : B-M7
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 39 / 210

2018-34-0825 Heruitgave

Jongman, Mariken • B-boy
B-boy / Mariken Jongman ; met tekeningen van Elly Hees. - 5e druk. - [Tilburg] :
Zwijsen, 2018. - 109 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. - (Toneellezen). - 1e druk:
2013.
ISBN 978-90-487-1659-3
De 11-jarige Joris haat celloles en alles wat hij verplicht moet doen. Z'n
moeder vindt echter dat zij precies weet wat goed is voor Joris. Als Joris
stiekem op breakdansen gaat, geniet hij, maar wordt z'n leven wel erg
gecompliceerd door alle leugens en ook nog door liefdesperikelen. Deel
uit de serie 'Toneellezen'* voor groep zeven (AVI-M7), met een goed einde.
Vlot leesbaar verhaal (dialoog) met kleurrijke illustraties. Naast het verhaal
is er een instructiepagina waarin uitgelegd wordt hoe je het verhaal moet
lezen/spelen. Overzichtelijke bladspiegel met veel kleurgebruik voor de
verschillende namen van de personages en de inleiding, en kleine illustraties
van de personages die in het hoofdstuk aan het woord komen. Zowel voor als
achter in het boek een overzicht en karakterbeschrijving van de personages
uit het boek. Leuk verhaal voor kinderen in de bovenbouw die het leuk
vinden om tijdens het voorlezen 'stemmetjes te doen'. Vanaf ca. 10 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer

*zie a.i.'s deze week voor heruitgaven
van nog zeven delen uit de serie
'Toneellezen'.
Niveau/leeftijd : B-M7
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 39 / 216
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2018-34-0823 Heruitgave

Kollenburg, Carla van • Geheugen kwijt
Geheugen kwijt / Carla van Kollenburg ; met tekeningen van Saskia Halfmouw. - 2e
druk. - [Tilburg] : Zwijsen, 2018. - 107 pagina's : gekleurde illustraties ; 23 cm. -
(Toneellezen). - 1e druk: 2015.
ISBN 978-90-487-2156-6
In Middeldam loopt een onbekende jongen tegen een lantaarnpaal. Voordat
hij zijn bewustzijn verliest, mompelt hij 'geheim' en 'geen politie'. Als hij
bijkomt in het huis van Stefano (11), pleegzoon van de huisarts, blijkt de
jongen zijn geheugen te zijn verloren. Stefano besluit om samen met de
jongen en de paar aanknopingspunten die hij heeft, o.a. een kluiskaartje, zijn
identiteit te achterhalen en de reden van de gemompelde woorden. Deel in
de serie 'Toneellezen'* waarbij het de bedoeling is dat twee of meer lezers de
verschillende personages uit het boek spelen, zodat het net een toneelstuk
is. Voorin wordt duidelijk verteld hoe je de tekst moet lezen aan de hand
van leestekens, kleuren en grote, kleine en cursief gedrukte letters. Vlot
leesbaar verhaal, dat nooit echt spannend wordt en met een origineel eind.
Aantal goed bij het verhaal passende kleurrijke, gedetailleerde illustraties.
Op de schutbladen voor en achter maak je kennis met alle hoofdpersonen
uit het boek en een aantal belangrijke items. AVI-M7. Vanaf ca. 10 jaar.
Didi Klijnsma-de Boer

*zie a.i.'s deze week voor heruitgaven
van nog zeven delen uit de serie
'Toneellezen'.
Genre : de
Niveau/leeftijd : B-M7
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 39 / 218

2018-34-0831 Heruitgave

Zanden, Monique van der • De verboden Tuin van Toen
De verboden Tuin van Toen / Monique van der Zanden ; met tekeningen van Helen van
Vliet. - 4e druk. - Tilburg : Zwijsen, 2018. - 108 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm.
- (Toneellezen). - 1e druk: 2010.
ISBN 978-90-487-0772-0
Als Bart-Jan logeert op het landgoed van zijn deftige oom en tante ontdekt
hij een geheimzinnige vijver, waaruit zomaar mensen uit het verleden
opduiken. Zijn oom en tante zijn vooral dol op voorvader Frederik Vingervlugh,
die volgens eigen zeggen zijn naam heeft gekregen van Napoleon, omdat
hij zo goed kon pianospelen. Er zijn een paar redenen voor Bart-Jan om
de gladde praatjes van deze voorvader te wantrouwen. Deel uit de serie
'Toneellezen'*. Elk hoofdstukje begint met een inleiding van Bart-Jan en
een situatiebeschrijving. Daarna begint het zogenoemde toneelgedeelte.
Het is de bedoeling dat twee personen samen de dan volgende gesprekken
lezen. Boven elk hoofdstuk staat een tekening van de twee hoofdpersonen
uit dat hoofdstuk. Grappig, niet te moeilijk qua taalgebruik, maar weinig
geloofwaardig verhaal dat een nogal nadrukkelijk populaire toon heeft,
AVI-E7. De informatie over vroegere tijden is incidenteel en geeft weinig
houvast voor historisch besef. De vrolijke illustraties zijn met losse hand
getekend en ingekleurd en passen als zodanig goed bij de tekst. Leuk verhaal
om met elkaar te lezen in de klas, ook voor kinderen die lezen niet zo leuk
vinden. Maar door de opzet lastiger om in je eentje te lezen. Vanaf ca. 10 jaar.
Conny Meijer

*zie a.i.'s deze week voor heruitgaven
van nog zeven delen uit de serie
'Toneellezen'. Ongewijzigde herdruk.
Genre : sk
Niveau/leeftijd : B-E7
Winkelprijs : € 12.99
Volgnummer : 39 / 245
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2018-33-0493

Donbavand, Tommy • Zombie!
Zombie! / Tommy Donbavand ; met tekeningen van Tom Percival ; vertaald [uit
het Engels] door Charlotte Bakker ; redactie: Carry Elemans. - 1e druk. - Arnhem :
Bontekoe, 2018. - 60 pagina's : zwart-wit illustraties ; 22 cm. - (Mijn griezelclub). -
Vertaling van: Zombie! - Edinburgh : Barrington Stoke Ltd, ©2009. - Oorspronkelijke
uitgave: 2016. - Met meeluisterboek.
ISBN 978-94-635-2177-2
Niels gaat graag naar het kerkhof om tegen zijn overleden opa te praten.
Als een rottende hand met maden erop hem beetpakt, breekt hij de botten
van de Zombie en maakt een gat in zijn borst waar bruine derrie uitkomt.
Maar daarna worden ze snel vrienden. Zombie Sjaak, die zijn kapotte botten
vervangt door in de grond andere handen of benen te pakken, vindt doodzijn
leuk en hij vraagt om te helpen boodschappen doen voor een feest voor zijn
vrienden. Maar Sjaak valt in de warmte in de supermarkt helemaal uit elkaar.
Luguber verhaal vol onsmakelijke, maar voor de doelgroep aantrekkelijke
details, waarin het abstract griezelen pas echte horror wordt als je eigen opa
een rol gaat spelen. Nu verschenen in de reeks 'Mijn griezelclub'* met zeven
hoofdstukken, een overzichtelijke bladspiegel door ruimte tussen de alinea's
en makkelijk leesbaar door het dyslexie-vriendelijke lettertype, AVI-M5. Veel
bijzondere, uitbundige graphic-novelachtige tekeningen en een gekleurde
omslag met een enge zombie naast 'griezelige letters' geeft het geheel een
angstaanjagende sfeer mee. Met code waarmee het verhaal op AVI-niveau
beluisterd kan worden op meeluisterboek.nl. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het losse
boekje en voor nog twee delen in de
serie 'Mijn griezelclub'. MLP.
Genre : gr
Niveau/leeftijd : B-M5
Winkelprijs : € 23.35
Bijzonderheden : Met meeluistercode
Volgnummer : 43 / 178
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2018-34-0813

Griffiths, Andy • The 104-storey treehouse
The 104-storey treehouse / by Andy Griffiths &Terry Denton. - London : Macmillan
Children's Books, 2018. - 351 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1509833771
Het achtste deel* over een nog steeds met dertien verdiepingen uitdijende
boomhut, nu met 104 verdiepingen. Ook nu weer zijn Andy en Terry de
bewoners en de makers van het verhaal. De dertien nieuwe verdiepingen
bevatten een eindeloze trap, een machtig fort en een verdieping waar alles
helemaal in de knoop is geraakt. Maar Andy kan er niet van genieten, want hij
heeft vreselijke kiespijn. Ook in dit deel zijn er meer tekeningen dan tekst, wat
het boek erg aantrekkelijk maakt voor tegenstribbelende lezers (die opeens
heel snel een boek uit zullen lezen). De humor is niet alleen geschikt voor
kinderen, maar zeker ook voor volwassenen leuk. Ook zeer geschikt voor
lezers die Engels als vreemde taal leren. Vanaf ca. 9 jaar. Redactie

*'The 91-storey treehouse',
2017-35-2209 (2017/48).
Genre : enge
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 9.95
Bijzonderheden : MN/EX/
Volgnummer : 42 / 314

2018-33-0461

James, Greg • Kid Normal
Kid Normal / Greg James & Chris Smith ; illustrated by Erica Salcedo. - London :
Bloomsbury, July 2017. - 393 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - Ondertitel op
omslag: You don't need superpowers to be a hero.
ISBN 978-1408884539
Murph (11) komt met zijn broer Andy (16) en zijn moeder, na de zoveelste
verhuizing, in een saai nieuw huis te wonen. Bij het zoeken naar een school,
wordt Murph per ongeluk aangenomen op een zeer geheime school voor
kinderen met bijzondere krachten (denk aan superhelden die kunnen
vliegen, materie kunnen verplaatsen en gedachten kunnen beheersen). Al
snel wordt duidelijk dat Murph geen bijzondere krachten heeft, maar toch
eindigt hij, Kid Normal, het verhaal als held en wordt onderdeel van team
Super Zeroes. Het lopende verhaal wordt onderbroken voor achteruitblikken
en andere terzijdes, maar heeft als hoofdthema het verslaan van een tot
superwesp gemuteerde geleerde, Nektar, en zijn killer drones. Er zijn veel
leuke illustraties in grijstinten die het verhaal ondersteunen. Het betreft een
leuk en spannend verhaal met een positieve inslag. De boodschap is dat je
geen superkracht nodig hebt om een held te zijn en dat het prima is om geen
uitzonderlijke (sport)kwaliteiten te hebben. Technisch en inhoudelijk geschikt
voor Engelstalige kinderen vanaf ca. 10 jaar en Nederlandstalige kinderen na
ca. 2 jaar Engels. Fred Koekoek

Genre : enge sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 40 / 293
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2018-35-1081

Pichon, Liz • Biscuits, bands and very big plans
Biscuits, bands and very big plans / by Liz Pichon. - London : Scholastic Children's
Books, 2018. - 254 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm. - (Tom Gates)
ISBN 978-1407179858
Tom Gates zit in de band Dogzombies. Op school scheppen hij en de
bandleden op over hun nieuwe nummers. Maar… die moeten ze eerst
schrijven. Tom vindt dat de nieuwe liedjes over koekjes moeten gaan, en zijn
beste vriend en bandlid Derek vindt dat ze een nieuwe look moeten nemen,
iets met hoog haar en rare schoenen. Ondertussen moet Tom meedoen met
een wedstrijd met het schoolkoor én is zijn zus Delia boos omdat Tom haar
dagboek gelezen heeft. Delia bedenkt een list om te bewijzen dat Tom in haar
kamer is geweest, maar zal Tom haar te slim af zijn? Deel 14 in de serie over
Tom Gates, in het Nederlands vertaald naar Tom Groot. Een graphic novel
waar fans van ‘Het leven van een Loser’, ‘De waanzinnige boomhut’ en ‘Niek
de Groot’ van zullen smullen. Het Engels is niet erg moeilijk en de tekst is
rijkelijk geïllustreerd. Een hilarisch boek met veel zwart-witte cartoonachtige
tekeningen en en typografische grapjes. Vlotte schrijfstijl; technisch en
inhoudelijk zeer geschikt voor lezers vanaf ca. 10 jaar en ook geschikt als
instapboek om Engels te gaan lezen als tweede taal. J.R.S. de Leest

*'Family, friends and furry creatures : my
school project', (deel 13), 2017-31-0315
(2017/36).
Genre : enge sc
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 39 / 276

2018-36-1673

Quayle, Ruth • The battle of the Blighty Bling
The battle of the Blighty Bling / Ruth Quayle ; illustrated by Eric Heyman. - London :
Andersen Press, 2018. - 212 pagina's : zwart-wit illustraties ; 20 cm
ISBN 978-1-78344-692-6
Vic woont samen met haar familie in een oude caravan aan de kust.
Hun piratenschip zijn ze kwijt door toedoen van de gemene Captain
Guillemot. Niemand mag weten dat ze piraten zijn, maar dat valt niet mee.
Piratenkinderen houden niet van school, maar van wilde spelletjes, vechten,
boeren laten, poepgrapjes, snoep en slecht eten. Als Vic, haar jongere
broertje Bert en hun kleine zusje Maud alleen thuis zijn, besluiten ze eropuit
te trekken, gewapend met sabels en het bijzondere piratensieraad 'the Blighty
Bling’. Dat loopt uit op een ontmoeting op zee met de gevaarlijke Guillemot.
Een eenvoudig opgezet, avontuurlijk verhaal met grappige aanvullende zwart-
witillustraties. Het taalgebruik is af en toe wat plat (farty pants) maar het
geheel blijft vlot lezen. De tekst is verdeeld in korte hoofdstukken, met ruime
interlinie en marge. De Britse auteur werkte als journalist en editor. Na twee
prentenboeken is dit haar eerste jeugdboek. Ook leuk voor Nederlandstalige
kinderen in de bovenbouw basisonderwijs. Vanaf ca. 9 jaar. JH

Genre : enge av
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 43 / 299
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2018-35-1074

Williamson, Lara • Just call me spagetti-hoop boy
Just call me spagetti-hoop boy / Lara Williamson. - London : Usborne, 2017. - 321
pagina's ; 20 cm
ISBN 978-1474921305
De 11-jarige Adam Butters is geadopteerd en gek op superhelden. Wanneer
hij merkt dat zijn adoptiemoeder de laatste tijd vaak somber is, besluit
Adam om zelf een superheld te worden. Hij is er namelijk van overtuigd dat
superhelden altijd mensen blij maken. Op school moet Adam ondertussen
een stamboom maken en hierdoor gaat hij stiekem op zoek naar waar hij
vandaan komt. Adam leert dat het niet gemakkelijk is om een superheld te
worden. Ook leert hij steeds meer over zichzelf en zijn familie. Het verhaal
volgt een jongen, die metaforen vaak te letterlijk neemt en langzaamaan
zijn onschuld verliest. De grapjes over superhelden en Adams relatie met
zijn zussen houden het verhaal luchtig en herkenbaar voor lezers op de
basisschool. Maar over de emoties die loskomen bij adoptie wordt niet luchtig
geschreven. Vanuit het perspectief van Adam wordt duidelijk hoe belangrijk
familie is. En ook hoeveel invloed school en vriendschappen hebben op
een opgroeiende jongen. De vele misverstanden zijn grappig en droevig.
Geschikt voor liefhebbers van superheldenverhalen. De auteur won prijzen
voor eerdere titels met vergelijkbare coming of age verhalen, zoals 'The boy
who sailed the ocean in an armchair'*. Vanaf ca. 10 jaar. Angelique Peters

*2016-01-5530 (2016/16).
Genre : enge
Niveau/leeftijd : B
Winkelprijs : € 10.95
Volgnummer : 42 / 318
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2018-10-4276 BP

Martens, Saskia • 500 knotsgekke weetjes
500 knotsgekke weetjes / tekst: Saskia Martens. - Antwerpen : Ballon, [2018]. - 112
ongenummerde pagina's : zwart-wit illustraties ; 16 cm. - Illustraties: 123rf.com.
ISBN 978-94-03-20196-2
Sla het boekje op een willekeurige pagina open en je weet waarom
legomannetjes een gat in hun hoofd hebben, de Chinese Muur afbrokkelt,
kippen twee magen hebben en dat de zwarte doos eigenlijk oranje is. In zes
hoofdstukken (flora en fauna, het menselijk lichaam, sport, 'wetenschap,
techniek en technologie', aardrijkskunde en het universum, 'kunst, cultuur en
gewoontes', geschiedenis) worden vele leuke, boeiende, zinnige en onzinnige
feiten en weetjes voorgeschoteld. De weetjes staan grotendeels per drie op
een pagina; elk in een korte alinea van enkele zinnen met een vetgedrukte
kop. Weetjes over één onderwerp staan of in een kader of puntsgewijs onder
elkaar zoals 'astronautenweetjes'. Verder zijn er interactieve rubrieken als
'waar of niet waar' en 'zelf proberen'. De vlotte tekst bevat af en toe een
moeilijk woord. Kleine simpele zwart-witte tekeningetjes begeleiden de tekst
en vrolijken het geheel op. Een inhoudsopgave of register ontbreekt, ook
hebben de pagina’s geen nummer, dus iets terugzoeken is wat lastig en vergt
wat bladeren. In dezelfde opzet verschenen '500 waanzinnige weetjes' en
'1000 knotsgekke weetjes'*. Geschikt (en hier en daar zeer educatief) voor
lezers die niet zo van lezen houden, maar dol zijn op weetjes. Vanaf ca. 8 t/m
12 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week. Kleine uitgave.
MLP.
SISO : J 070
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 4.51
Volgnummer : 35 / 263

2018-11-5176

Gerarts, Marjan • Een boek vol gevoelens en 1 goudvis
Een boek vol gevoelens en 1 goudvis / Marjan Gerarts ; Deborah van der Schaaf. -
Tielt : Lannoo, [2018]. - 43 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - In colofon: Tekst:
Marjan Gerarts, illustraties: Deborah van der Schaaf.
ISBN 978-94-01-44978-6
Vijf emoties worden uitgelegd: verdriet, woede, jaloezie, angst en vreugde.
Deze emoties worden als fantasiefiguurtjes met hun eigen kenmerken
geïntroduceerd in een inleidend verhaaltje. Vervolgens zijn er voorbeelden
van situaties waarin een emotie het duidelijkst aanwezig is. Tussendoor
staan er tips en verschillende activerende opdrachten die bewustmaking
en herkenning van die emotie tot doel hebben. De vele kleurige, grappige
illustraties en de gekaderde, eveneens gekleurde, teksten zorgen voor een
vrolijke lay-out. De tekst is direct, gemakkelijk en toegankelijk geschreven.
De auteur is psycholoog en werkt met kinderen en jongeren. Met jongere
kinderen is begeleiding door een volwassene wenselijk; het boek leent
zich goed voor samenwerken zoals in de klas. Deze mooi vormgegeven,
informatieve uitgave in een prettig royaal maar handzaam formaat (iets
kleiner dan A4) is zeer bruikbaar om kinderen te leren omgaan met emoties.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Drs. A. ten Bruggencate

SISO : J 415.3
PIM : 01 Geestelijk leven
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 37 / 243
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2018-05-1814

Gordon, Nick • Bomexpert
Bomexpert / Nick Gordon ; vertaling [uit het Engels]: Vanja Walsmit ; eindredactie en
bewerking: Mary Waaijer. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24 pagina's :
gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Waanzinnig werk). - Vertaling van: Bomb squad
technician. - Bellwether Media, Inc., ©2013. - (Dangerous jobs). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-94-634-1146-2
Beknopt informatieboekje waarin een aantal aspecten van het werk van
bomexpert wordt belicht. In drie hoofdstukken wordt aandacht besteed aan
wat er gebeurt als er een bommelding is, de trainingen die eraan vooraf gaan,
veiligheid en de gevaren. Tussendoor zijn weetjes opgenomen in een gekleurd
kader. Vetgedrukte woorden in de tekst worden verklaard in de woordenlijst.
En voor wie meer wil weten over het onderwerp zijn er tips voor drie boeken
van dezelfde uitgeverij en twee websites. Afgesloten wordt met een register.
De eenvoudige tekst met vrij korte zinnen heeft het keurmerk Makkelijk Lezen
en laat zich goed lezen. Voor een beknopte eerste kennismaking met het werk
van een bomexpert is deze uitgave zeker geschikt. Er zijn veel spectaculaire
kleurenfoto’s opgenomen die een of een dubbele pagina beslaan en de
tekst aanvullen. Op het aantrekkelijke omslag zien we een bomexpert aan
het werk. Uitgave maakt deel uit van de serie 'Waanzinnig werk'* die over
gevaarlijke beroepen gaat. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar, ook voor kinderen die
moeite hebben met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie. MLP,
makkelijk lezen.
SISO : J 399.41
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 38 / 250

2018-11-4608

Jensen, Stine • Vriendschap is alles
Vriendschap is alles / Stine Jensen ; illustraties Karst-Janneke Rogaar. - [1e druk]. -
[Alkmaar] : Kluitman, [2018]. - 119 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm
ISBN 978-90-206-2234-8
Op een lichtvoetige manier onderzoekt filosofe en inmiddels
‘vriendschapsprofessor’ Stine Jensen in dit kleurrijke boek het thema
vriendschap. Daarbij komen kinderen aan het woord, maar ook volwassenen.
De auteur vertelt over eigen ervaringen en er zijn doorkijkjes vanuit de
filosofie, de (kinder)literatuur en het leven van alledag. Als door een
kaleidoscoop wordt er naar vriendschap gekeken, erover geschreven en
verteld: soorten vriendschappen, vriendschappen van meisjes, jongens,
vriendschap met dieren of knuffels, virtuele vriendschap. Ingegaan wordt
op een leven met vrienden, maar ook zonder vrienden. Vriendschappen
kunnen oppervlakkig zijn, maar ook soulshaking diep. Wat is het verschil
tussen verliefdheid en vriendschap? Hoe maak je vrienden en... hoe beëindig
je vriendschap? De informatie wordt op veelkleurige wijze gepresenteerd,
inclusief lijstjes, wist je dats, een vriendschapstest en tientallen herkenbare
levensvoorbeelden. De tekst wordt gecompleteerd met stoere, vrolijke,
kleurenillustraties. Er is een grote letter gebruikt. Een boek dat ertoe doet in
de levensvormende fase van kinderen. Het kan kinderen vanaf ca. 9 t/m 12
jaar tot steun zijn. Mart Seerden

Sluit aan bij het thema vriendschap van
de Kinderboekenweek 2018.
SISO : J 415.3
PIM : 01 Geestelijk leven
Winkelprijs : € 17.50
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 40 / 274
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2018-28-3952 Heruitgave

Wensen, Carla van • Help... ik voel zo veel!
Help... ik voel zo veel! / Carla van Wensen ; illustraties: Hiky Helmantel ; tekstcorrectie:
Suzanne Loohuis. - Achtste druk. - Amsterdam : Niño, 2018. - 96 pagina's : zwart-wit
illustraties ; 22 cm. - 1e druk: 2011.
ISBN 978-90-856060-1-7
Lees-leer-denk-schrijf-doe-boek voor kinderen die te veel voelen/gevoelig
zijn en zich 'anders dan anders' voelen. Uitgelegd wordt hoe dit ontstaat
en wat er aan te doen is. Deze uitgave is overzichtelijk ingedeeld in 26
hoofdstukken met onderwerpen als voelsprieten, energiebaan borstelen,
bescherm je eigen plek, wat zijn jouw kwaliteiten, ontspannen en oppeppers.
Via vragen, opdrachten, extra uitleg, spelletjes, ontspanningsverhalen en -
oefeningen, voorbeelden en tips leren kinderen ontdekken hoe het te veel
voelen bij hen ontstaat en hoe zij er anders mee om kunnen gaan. Deze
worden met duidelijke pictogrammen aangegeven. Tekeningen en tekst
zijn in paars gedrukt op een witte achtergrond. Naast een informatie- en
opdrachtenboek is deze uitgave ook meteen een verwerkingsboek. De vele
invulopdrachten kunnen kinderen ook elders noteren. Het boek heeft een
zeer positieve insteek en kan gevoelige kinderen net die 'boost' geven die
ze nodig hebben. Steun, hulp en vertrouwen van ouder of begeleider kan het
zelfvertrouwen verder stimuleren. De auteur heeft een praktijk voor integrale
kindertherapie. Eerder schreef zij 'Stotterkit'*. Het is een zeer bruikbare
(ongewijzigde her)uitgave voor o.a. leerkrachten op (speciale) basisscholen.
Onder begeleiding vanaf ca. 7 t/m 11 jaar. S. Mulders

*2010-39-4445 (2011/14). Bevat veel
invulopdrachten. Ongewijzigde herdruk.
SISO : J 415.4
PIM : 01 Geestelijk leven
Winkelprijs : € 16.50
Volgnummer : 39 / 250

2018-10-4095

Walraven, Esther • Waarom je meestal gek bent op je vriend/
vrienden, je vader/moeder, je zus/broer, je opa/oma, ...jezelf
Waarom je meestal gek bent op je vriend/vrienden, je vader/moeder, je zus/broer, je
opa/oma, ...jezelf : en andere weetjes over vriendschap, familie en liefde / tekst Esther
Walraven ; beeld Elly Hees. - [Houten] : Van Goor, [2018]. - 109 pagina's : gekleurde
illustraties ; 21 cm. - Op omslag: Met tips en testjes. - Met register.
ISBN 978-90-00-36237-0
Waarom mensen groepsdieren zijn, niet alles erfelijk is, je kleine zusje je
altijd na-aapt, liefdesverdriet zo’n pijn doet, piemels stijf kunnen worden
en knuffelen zo fijn is? Bijna vijftig van dit soort vragen, verdeeld over
acht hoofdstukken, worden in deze vierkante uitgave beantwoord. Op
twee naast elkaar liggende pagina’s staat een veelheid aan informatie,
wetenschappelijk verklaard, mét ruimte voor gevoel en een gezonde portie
humor. Met wist-je-datjes, (invul)opdrachten die gaan van het bedenken van
bijnamen voor je broer tot gebroken harten lijmen, en testjes om (meer)
inzicht te krijgen in jezelf en de ander. De informatie gaat nergens erg diep
maar gaat tegelijkertijd geen thema uit de weg. De vormgeving is kleurrijk,
duidelijk van structuur en opzet (bruikbaar als bladerboek) en decoratief
tegelijk; met tekeningen in ecoline waarbij enkele toevallig lijkende lijnen
een heel verhaal vertellen. Met inhoudsopgave, informatie over de auteur
(gezondheidswetenschapper) en een register. Rijke uitgave; aanrader voor
kinderen met (lastige) vragen over relaties en puberteit. Vanaf ca. 9 t/m 12
jaar. Hannelore Rubie

Bevat enkele invulopdrachten.
SISO : J 418.2
PIM : 10 Mens en Maatschappij
Winkelprijs : € 15.98
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 40 / 275
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2018-23-5613

Winston, Robert • Kids labo
Kids labo : 25 experimenten die je buiten kunt doen / Robert Winston ; fotograaf: Dave
King ; vertaling [uit het Engels]: Siska Lernout. - [Mechelen] : Bakermat, [2018]. - 160
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Vertaling van: Outdoor maker lab. - London :
Dorling Kindersley Limited, 2018. - Met index.
ISBN 978-90-5924-522-8
Op het terrein van techniek en wetenschap worden in dit boek 25 projecten
beschreven, die met name buitenshuis kunnen/zullen worden uitgevoerd. Wel
is het vaak mogelijk om het voorbereidende werk binnenshuis te doen. Veelal
is het een combinatie van knutselen en een proefje doen. De projecten zijn
verdeeld over de thema's: de natuur observeren, het weer, waterkracht en
hemel en aarde. Per proef wordt een duidelijke uitleg gegeven, stap voor stap
wordt naar het eindresultaat toegewerkt. Er zijn projecten als een voederbak
voor vlinders, roomijs maken, een papieren zonnewijzer en een wervelende
draaikolk. Huis-, tuin- en keukenmaterialen vormen hiervoor de basis. Door
de presentatie en fraaie lay-out zullen kinderen enthousiast aan het werk
gaan. Wel is het gebruikte lettertype wat klein en onregelmatig en het
taalgebruik soms lastig met woorden als cellulose, hydrocultuur en mycelium.
De vele kleurenfoto's en enige tekeningen vullen de tekst heel goed aan.
Bij sommige experimenten is enige hulp van een volwassene gewenst. Dit
kan een leerkracht zijn of een ouder. Achter in het boek (ruim A4-formaat)
bevinden zich de benodigde sjablonen, een woordenlijst en een index. Eerder
verscheen 'Kids labo : 101 experimenten om zelf te doen!'* (2016). Vanaf ca.
10 t/m 13 jaar. R. Balvers

*2016-37-4478 (2017/09).
SISO : J 507
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 37 / 246

2017-47-2919

Techniek-doeboek • Techniek-doeboek
Techniek-doeboek / Stichting Techniekpromotie ; met illustraties van Frank
Landsbergen. - Amsterdam : Uitgeverij Nieuwezijds, [2018]. - 144 pagina's : gekleurde
illustraties ; 25 cm. - In colofon: Tekstredactie: Stichting Techniekpromotie in
samenwerking met Juke Loman en C3.
ISBN 978-90-5712-492-1
Maak een zo hoog mogelijke brug van rietjes die een bepaald gewicht kan
dragen of een bijdehante tol die draait zonder hem aan te raken. Rijke
uitgave waarin op gestructureerde en aansprekende wijze zo'n veertig
techniekopdrachten worden gepresenteerd waar kinderen mee aan de slag
kunnen gaan. Dit speel-, leer-, ontdek-, en doeboek is een initiatief van
Stichting Techniekpromotie. De opdrachten zijn gegroepeerd rondom water,
lucht, vervoer, tijd, hef- en duwkracht. Elke opdracht is opgezet volgens een
goed beschreven format waarin de proef wordt ingeleid, waarna opsomming
van de benodigdheden, aanpak, aan de slag, uitleg van de werking, tips
voor ouders/ begeleiders, weetjes en suggesties voor het verbeteren van het
ontwerp. Er wordt op nieuwsgierig makende wijze een relatie gelegd tussen
de doe-opdracht en een specifiek gegeven uit de dagelijkse werkelijkheid,
bv. een pneumatisch proefje wordt vergeleken met de werking van een
hijskraan. De aansprekende uitgave switcht van muzikaal water naar droge
bekers en van een colafontein naar een bergtunnel. Kleurige, cartoonachtige
illustraties zetten de verbeelding van popelende techniekneuzen nog actiever
in werking. Geen register, wel inhoudsopgave. Doeboek voor elk gezin, elke
school en elk kind! Vanaf ca. 9 t/m 14 jaar. Mart Seerden

SISO : J 507
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 18.95
Volgnummer : 36 / 263
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2018-12-5434

Volkmer, Julia • Wiskunde ontdekken voor kids
Wiskunde ontdekken voor kids / Julia Volkmer, Petra Wolthaus ; vertaling [uit het
Duits]: Hessel Leistra voor Fontline; redactie: Fontline. - Amersfoort : BBNC Uitgevers,
2018. - 124 pagina's : gekleurde illustraties ; 22 cm. - Vertaling van: Mathe mal
anders, Zahlen, Muster und Strukturen. - Weinheim : Wiley VCH Verlag GmbH & Co,
KGaA, 2017. - Omslag vermeldt tevens: voor dummies. - Met index.
ISBN 978-90-453-5544-3
Patronen komen uitgebreid aan de orde in deze handzame uitgave. Waar vind
je ze, hoe maak je ze en wat hebben ze met wiskunde te maken? Het boek
bevat zes hoofdstukken. Bij 'Gereedschapskist' worden de basisbegrippen
uitgelegd, zoals evenwijdig en recht, puntsymmetrische figuren en hoeken
meten. Repeterende patronen gaat onder meer over bandversieringen en
slingers vouwen. In 'Getallenreeksen' leren kinderen over Palindroomgetallen
en de driehoek van Pascal. Met veel functionele kleurenafbeeldingen, ruimte
om patronen te tekenen, vraagstukken en oplossingen. 'Voor dummies'
boeken kenmerken zich door helder taalgebruik, pictogrammen, hier en daar
een grapje en een register. Auteurs zijn Julia Volkmer, leraar wiskunde en
biologie, en Petra Wolthaus, oprichter van een interactief laboratorium. In
dezelfde 'dummie-reeks' verschenen uitgaven over o.a. Apps maken, Games
ontwerpen en Raspberry Pi. Voor dezelfde doelgroep verscheen o.a.,' Het
grote wiskundeboek'*, Ploegsma (2017). Geschikt voor kinderen van 10 t/m
13 jaar. Iris Stekelenburg-van Halem

*2017-26-3985 (2017/45). Bevat
invulopdrachten.
SISO : J 510.3
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 14.99
Volgnummer : 36 / 264

2017-47-3057

Projectgericht • Projectgericht programmeren met de
micro:bit
Projectgericht programmeren met de micro:bit / Studio Visual Steps. - Eerste druk. -
[Uithoorn] : Visual Steps™, mei 2018. - 216 pagina's : illusraties ; 24 cm. - Met index.
ISBN 978-90-5905-664-0
Met behulp van het online programma Microsoft blocks editor leren kinderen
spelenderwijs programmeren op de Micro:bit, een slimme minicomputer
die niet zo duur zijn om aan te schaffen. Door logisch na te denken, zet
de doelgroep instructies in blokken achter elkaar. De leerzame projecten
gaan o.a. over geluid, licht, temperatuur en weerstand en resulteren in
gebruiksapparaatjes als een thermometer, stappenteller, waterpas en
een vangbalspel. Het boek is geschreven volgens de bekende Visual-
Steps methode: stap voor stap instructie (klik 0p, dupliceer, beweeg
etc.) met gekleurde schermafbeeldingen van elke stap en uitleg en
achtergrondinformatie in begrijpelijke taal, gedrukt in een helder lettertype.
Deze manier van programmeren is geschikt voor thuisgebruik, maar ook voor
gebruik op scholen. Op de bijbehorende website staan aanvullingen op het
boek en uitgewerkte projectbestanden. Vanaf ca. 10 t/m 14 jaar, ook geschikt
voor volwassenen. Mac Steenaart

V/J-AANBIEDING.
SISO : J 525
PIM : 14 Computers
Winkelprijs : € 19.99
Volgnummer : 36 / 265
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2018-10-4100

Gifford, Clive • Het boek van vergelijkingen
Het boek van vergelijkingen : meet de wereld om je heen / Clive Gifford ; illustraties
van Paul Boston ; vertaald uit het Engels door Pon Ruiter. - Houten : Van Goor, [2018]. -
95 pagina's : gekleurde illustraties ; 31 cm. - Vertaling van: The book of comparisons. -
London : Ivy Kids, 2018. - Met register.
ISBN 978-90-00-36296-7
Vraagbaak in groot formaat voor nieuwsgierige onderzoekers. In het
boek worden via getekende illustraties honderden vergelijkingen en
metingen aangereikt die doen verbazen, verwonderen en relativeren.
Vergelijkingen op het gebied van o.a. gewicht, grootte, snelheid, kracht,
inhoud, eigenschappen en mogelijkheden. De vergelijkingen komen uit
de wereld van mens, dier, plant, materie, geschiedenis of heelal. Zo
produceren menselijke speekselklieren 1,5 liter liter speeksel per dag,
wat gelijk staat aan 3,5 badkuipen per jaar. De goliathvogelspin heeft een
doorsnede van 28 cm – net zo groot als een eetbord. De Groenlandse haai
haalt op zijn minst 272 levensjaren en plant zich pas voort als hij (zij) 150
jaar oud is... In ruim veertig hoofdstukken, van twee naast elkaar gelegen
pagina’s (horizontaal, maar ook verticaal gepresenteerd), komen de meest
fantastische wetenwaardigheden via getekende kleurrijke illustraties aan
bod. De illustraties, veelal paginagroot, zijn voorzien van kernachtige
informatie, vol feiten en weetjes. Er zijn ook vrij kleine lettertypes gebruikt.
Oorspronkelijk Engelstalig (2018), vertaald in goed Nederlands. Met register
en verwijzingen naar enige boeken en websites. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
Mart Seerden

Vrij grote uitgave.
SISO : J 530.9
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 19.99
Bijzonderheden : J3/J4/MN/
Volgnummer : 39 / 252

2018-09-3399

Bright, Michael • De big bang en daana
De big bang en daana / Michael Bright ; vertaling [uit het Engels]: Irene Venditti ;
eindredactie: Hiskia Peters. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 31
pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - (Onze planeet). - Vertaling van: The big bang
and beyond. - Wayland, ©2016. - (Planet Earth). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1211-7
In dit deel uit de serie 'Onze planeet'* over o.a. het ontstaan van het leven
en de evolutie staat de oerknal, de Big Bang centraal. In steeds twee
naast elkaar liggende bladzijdes staat een deelonderwerp centraal. Elk
onderwerp wordt behandeld aan de hand van teksten met bijbehorende
kleurenfoto’s, doorsnedes en/of tekeningen. Thema's die aan de orde komen
zijn o.a. het ontstaan van de aarde, de maan, de klimaatveranderingen en
water op aarde. De teksten bevatten niet alleen veel moeilijke woorden
(waarvan slechts enkele achterin worden verklaard) maar zijn ook bijna
wetenschappelijk opgebouwd. De aangehaalde onderwerpen zijn vaak te
lastig om in de beperkte teksten helder en begrijpelijk uit te leggen. En
hoewel het onderwerp interessant genoeg is, blijft het met de bijbehorende
tekeningen vrij abstract en zal de doelgroep zich beperken tot tieners die al
blijk geeft van interesse in beta-gerichte onderwerpen. De beknopte uitgave
heeft een kleurige maar ook vrij drukke lay-out. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar.
Mac Steenaart

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit de nieuwe serie 'Onze planeet'.
SISO : J 552.2
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 16.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 37 / 247
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2017-45-1316

Horst, Marc ter • Palmen op de Noordpool
Palmen op de Noordpool : het grote verhaal van klimaatverandering / tekst Marc
ter Horst ; illustraties Wendy Panders. - Haarlem : Gottmer, [2018]. - 183 pagina's :
gekleurde illustraties ; 24 cm. - Met register.
ISBN 978-90-257-6817-1
Ooit stonden er palmen op de Noordpool; over een tijdje staan ze er
misschien wel weer. Zo begint dit boeiende boek over klimaatverandering.
Via ouders, grootouders en andere bekende speerpunten in de geschiedenis
duiken wij miljarden jaren terug in de tijd tot het ontstaan van de aarde.
Op heldere wijze beschrijft de auteur haar woelige ontwikkeling vol pieken
en dalen: van een gloeiend hete tot ijzig bevroren wereld; gassen en
zuurstof; ijstijden; opkomende industrieën; wisselende CO2 hoeveelheden
en klimaatschommelingen door de eeuwen heen. Veel aandacht wordt
besteed aan de gevolgen van klimaatverandering voor natuur, dieren en
mensen, welke maatregelen ertegen genomen kunnen worden en 'het gezeur'
eromheen. De tekst (in twee kolommen) is gedegen uitgewerkt, toegankelijk
en prettig om te lezen. Door zich direct tot de lezer te richten en luchtige
spreektaal te gebruiken zet de auteur de juiste toon om de interesse vast
te houden. De speelse kleurenillustraties, doorsneden en schema’s passen
hier perfect bij. Met register. De auteur en illustrator maakten samen in 2017
'De wortels van Oranje en andere weetjes over Nederland' en eerder 'Hé
aardbewoner!'*. Een absolute aanrader voor kinderen vanaf ca. 10 t/m 13
jaar. S.E. van Zonneveld

*2017-25-2302 (2017/51) en
2014-25-0118 (2014/50).
SISO : J 556
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 22.99
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 40 / 276

2018-23-5483

Royston, Angela • Science in actie... tegen natuurrampen
Science in actie... tegen natuurrampen / Angela Royston ; vertaling [uit het Engels]:
Paul van den Belt ; eindredactie: Hanneke Siemensma. - Etten-Leur : Art Scribendi
Uitgeverij, [2018]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Science in actie...). -
Vertaling van: Science vs natural disasasters. - Capstone Global Library Ltd., ©2016. -
(Science fights back). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1260-5
Een orkaan, aardbeving of vulkaanuitbarsting. Natuurrampen zijn er
altijd geweest, maar de laatste jaren waren er wel heel veel! Wat zijn
de belangrijkste oorzaken? Ingegaan wordt op o.a. verandering van het
weer, klimaat en beweging in de aardkorst. Een groot deel van het boek is
ingeruimd voor het belang van verzamelen van informatie, onderzoek en
het doen van voorspellingen, waardoor eventuele rampen kunnen worden
voorkomen. De wetenschappers spelen hierbij een belangrijke rol. Kunnen
we er verder 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 uiteenlopen. Elk hoofdstuk is ingedeeld in subthema’s, die telkens
starten met een heldere en pakkende introductie. Teksten (met subkopjes)
zijn rijkelijk afgewisseld met kleurenfoto’s en omkaderde feitjes en zijn zeer
toegankelijk, ook al bevat de tekst een aantal behoorlijk lastige woorden.
Deze worden o.a. duidelijk uitgelegd in de woordenlijst. Verder zijn er een
overzicht/tijdbalk met de geschiedenis van natuurgeweld (t/m 2015), meer-
weten-tips voor boeken en websites en een register. Deel uit de serie ‘Science
in actie’*. Veel internationale voorbeelden, Nederland komt in één hoofdstuk
aan bod. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze serie. Drie andere delen
zijn aangeboden in a.i.-week 2018/33.
Actueel onderwerp.
SISO : J 562
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 43 / 228
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2018-09-3402

Bright, Michael • Het ontstaan van leven
Het ontstaan van leven / Michael Bright ; vertaling [uit het Engels]: Irene Venditti ;
eindredactie: Hiskia Peters. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - (Onze planeet). - Vertaling van: Early life on
earth. - Wayland, ©2016. - (Planet Earth). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1212-4
Dit deel uit de educatieve reeks ‘Onze planeet’* gaat over het leven op
aarde tot aan het Trias, het begin van het tijdperk van de dinosaurussen. In
hoofdstukken ter grootte van een dubbele pagina wordt het ontstaan van
het leven besproken en komen vele bijzondere diersoorten kort onder de
aandacht. Van de vroegste levensvormen, de eerste echte diersoorten, de
prooi- en roofdieren uit het Cambrium, de zeedieren in het Devoon, dieren die
het land optrokken, de eerste amfibieën, reptielen, reptiele zoogdieren tot aan
het tijdvak Perm. In deze periode stierven meer dan 90% van de diersoorten
uit en maakten plaats voor de dinosaurussen. De tekst staat steeds in
korte alinea’s met eigen vette kop of in een kader op kleurige pagina’s.
Vele kleurenfoto’s en -illustraties begeleiden de tekst. Het taalgebruik
is erg volwassen en de informatie erg beknopt, waardoor het met name
geschikt is voor vrij goede lezers. Vetgedrukte woorden staan (meestal) in de
woordenlijst. Bevat ook een register en aanbevolen sites. Dit boek steekt niet
boven soortgelijke uitgaven over dit thema. Het boek (harde kaft) is geschikt
voor kinderen van ca. 11 t/m 14 jaar, Jacolien Zwart

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit de nieuwe serie 'Onze planeet'.
SISO : J 576
PIM : 16 Natuur en Milieu
Winkelprijs : € 16.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 37 / 248

2018-09-3404

Bright, Michael • Het tijdperk van de dinosaurussen
Het tijdperk van de dinosaurussen / Michael Bright ; vertaling [uit het Engels]: Irene
Venditti ; eindredactie: Hiskia Peters. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. -
31 pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - (Onze planeet). - Vertaling van: Birth of
the dinosaurs. - Wayland, ©2016. - (Planet Earth). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1213-1
Aan het begin van het Trias waren miljoenen dieren- en plantensoorten
verdwenen, maar o.a. een paar van de eerste dinosaurussen overleefden.
In deze uitgave maken we kennis met soorten dino's, zoals de vleeseters,
gevederde dino's, de T-rex, planteneters en dino's in zee. Tot slot worden
mogelijke oorzaken van het uitsterven van dino's op een rijtje gezet.
De informatie is beknopt in dertien overzichtelijke hoofdstukken van
telkens een dubbele pagina. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding
gevolgd door enkele tekstblokken met een grote gekleurde kop. De tekst
is vrij pittig, met soms lange zinnen en moeilijke woorden (goed voor de
woordenschat). In de tekst vetgedrukte woorden (bv. omnivoor, era en flipper)
staan in de woordenlijst achterin. Rijk geïllustreerd met niet omkaderde
kleurentekeningen, -foto’s, 3D-afbeeldingen en kaartjes op een gekleurde
achtergrond. Bevat een inhoudsopgave, register, verwijzing naar andere
boeken over het onderwerp (van dezelfde uitgeverij) en links naar enkele
relevante Nederlandstalige websites. Aardige uitgave over een onderwerp
waarover al talrijke boeken verschenen. Maakt deel uit van de vijfdelige serie
'Onze planeet'*. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit de nieuwe serie 'Onze planeet'.
SISO : J 576
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 16.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 37 / 249



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 5
9-12 jaar Informatieve boeken

©2018 NBD Biblion 124

2018-05-1815

Bowman, Chris • Agent bij de dierenpolitie
Agent bij de dierenpolitie / Chris Bowman ; vertaling [uit het Engels]: Vanja Walsmit ;
eindredactie en bewerking: Mary Waaijer. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij,
[2018]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Waanzinnig werk). - Vertaling
van: Animal control officer. - Bellwether Media, Inc., ©2015. - (Dangerous jobs). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1147-9
Deze handzame uitgave uit de serie ‘Waanzinnig werk’ is gewijd aan agenten
die bij de dierenpolitie werken. In drie hoofdstukken is aandacht voor wat
hun werkzaamheden inhouden en waar ze allemaal mee te maken krijgen,
maar ook over de gevaren die ze lopen. In deze voor (stoere) tieners qua
onderwerp en uitvoering aantrekkelijke uitgave tonen zowel de teksten als
kleurenfoto’s hoe spannend en risicovol de werkzaamheden kunnen zijn. Zo
zien we hoe de politie niet alleen een agressieve hond vangt, maar ook een
struisvogel en krokodil! Hieraan is o.a. de Amerikaanse oorsprong af te leiden.
Het boek bevat een inhoudsopgave, verklarende woordenlijst waarin moeilijke
woorden uit de tekst toegelicht worden, meer-weten-tips en een register.
De bladspiegel is voornamelijk gevuld met grote, soms paginavullende
actiefoto’s, begeleid door een beknopte tekst van zo'n vijf zinnen. Het stoere
en spannende thema zal veel kinderen aanspreken. Andere delen in de
serie zijn ‘Stuntman M/V’ en ‘Bomexpert’*. De uitgave kreeg het keurmerk
Makkelijk Lezen. Door de toegankelijke teksten en de korte zinnen is het boek
geschikt voor (ook moeizame) lezers van ca. 9 t/m 12 jaar. S. Mulders

*zie a.i.'s deze week voor deze twee
delen uit de nieuwe serie 'Waanzinnig
werk'. MLP, makkelijk lezen.
SISO : J 592.9
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 38 / 253

2018-05-1754

Roebers, Geert-Jan • De grondel & de garnaal
De grondel & de garnaal : en andere vreemde vriendschappen uit het dierenrijk /
Geert-Jan Roebers & Margot Westermann. - Haarlem : Gottmer, [2018]. - 127
pagina's : gekleurde illustraties ; 29 cm. - Tekst Geert-Jan Roebers, illustraties Margot
Westermann. - Met register.
ISBN 978-90-257-6923-9
Niet alleen mensen maken vrienden, ook dieren sluiten vriendschappen met
elkaar. Aan de hand van allemaal interessante weetjes leert dit boek je vrijwel
alles over vriendschap en liefde in de bijzondere dierenwereld. Schrijver
Geert-Jan Roebers is bioloog en schreef al meerdere kinderboeken over de
natuur. Voor dit boek werkte hij samen met illustrator Margot Westerman, die
eerder opviel door haar illustraties in 'De Zweetvoetenman'* (2017). Er zijn al
heel veel informatieve jeugdboeken over dieren, maar dit boek onderscheidt
zich door de bijzondere invalshoek. Het is niet alleen origineel, maar ook
leerzaam en erg mooi opgeschreven. Roebers maakt steeds vergelijkingen
met de mensenwereld, waardoor de informatie meer gaat leven bij de lezer.
De speelse, soms grappige kleurenillustraties dragen daar zeker aan bij en
passen perfect bij de tekst. De indeling is ook gemaakt aan de hand van een
vergelijking met mensen en daardoor leest het boek soms wat chaotisch.
Maar dat maakt eigenlijk niet uit: als lezer wil je steeds maar doorlezen en
alle bijzondere feitjes tot je nemen. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Pim Lammers

*2017-23-0782 (2017/44). Kerntitel
groep 7 en 8 Kinderboekenweek 2018
met het thema vriendschap.
SISO : J 594
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 15.98
Bijzonderheden : J3/J4/MN/EX/
Volgnummer : 35 / 273
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2018-12-5662

Leonard, M.G. • Handboek voor de keververzamelaar
Handboek voor de keververzamelaar / M.G. Leonard ; met illustraties van Carim
Nahaboo. - Eerste druk. - Amsterdam : Querido Kinderboeken, 2018. - 157 pagina's :
gekleurde illustraties ; 21 cm. - Vertaling van: The beetle collector's handbook. -
UK : Scholastic Children's Books, 2018. - Vertaald uit het Engels. - Vertaling: Ellis
Post Uiterweer en Anna Post Uiterweer. - Op omslag en titelpagina: "De ultieme
Keverjongengids!".
ISBN 978-90-451-2178-9
In dit handboek van Darkus’ vader (bekend uit de Kevertrilogie) komen meer
dan vijftig keversoorten tot leven. Het verkleurde papier met gebruikssporen
en Darkus’ aantekeningen verwijzen naar de populaire boeken, maar de
veelzijdige informatie over kevers is niet fictief. Helder vertelt de auteur
over haar keuze van indelen, de voorbereiding op een expeditie, de
naam, classificatie en levenscyclus van de kever, benodigdheden voor
de entomoloog en lokmethoden om de diertjes van dichtbij te kunnen
bestuderen. Dan volgt een reeks intrigerende exemplaren: onder meer
reusachtige planteneters (titaankever) en houteters (boktor), kevers die licht
geven (vuurvlieg), aaseters (doodgraver), kevers met enorme kaken (vliegend
hert), prachtig gekleurde (gouden scarabee) en giftige kevers (blaarkever),
waterkevers (schrijverke), mestkevers en verstuivers (coloradokever). Van elk
dier is een schitterende tekening te zien met uitleg in kleine letters. Inclusief
nawoord van de auteur, dr. Sarah Beynon en Max Barclay, een woordenlijst
en verwijzingen naar websites. Een fantastische uitgave. Vanaf ca. 10 jaar.
S.E. van Zonneveld

SISO : J 597.84
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 13.50
Bijzonderheden : J3/EX/
Volgnummer : 42 / 235

2018-21-4446

Walerczuk, Val • Het allermooiste boek over wilde dieren
Het allermooiste boek over wilde dieren / gei͏̈llustreerd oor Val Walerczuk ; gschreven
door Tom Jackson ; vertaling [uit het Engels]: Joost Mulder. - Haarlem : Gottmer, 2018.
- 80 pagina's : gekleurde illustraties, kaart ; 37 cm. - Vertaling van: The magnificent
book of animals. - Londen : Welden Owen, 2017.
ISBN 978-90-257-7007-5
Van Afrikaanse olifant, rendier, okapi, zebra, veelvraat tot steenbok en
gestreepte hyena. In deze grote uitgave (38 cm) worden van 36 zoogdieren
die in het wild leven, het gedrag en een aantal specifieke kenmerken
besproken. Na een korte introductie en de overzichtelijke inhoudsopgave
komt per dubbele pagina steeds een soort aan de orde. De beknopte
informatie wordt puntsgewijs (zes of zeven punten) gegeven. De tekst
staat steeds in enkele zinnen, in eenvoudige taal. De indrukwekkende
paginavullende kleurenillustratie van het zoogdier in de natuurlijke omgeving,
die bij de bespreking staat, domineert en maakt deze supergrote uitgave ook
geschikt als kijkboek voor jongere kinderen. De Nederlandse naam staat groot
gedrukt boven aan de linkerbladzijde, de wetenschappelijke naam eronder en
in een kader staan aanvullende feiten over bv. leefomgeving, lengte, gewicht
en voedsel. De feiten en weetjes boeien. Achterin is een simpele wereldkaart
opgenomen. Geen register of woordenlijst. Eerder verschenen in dezelfde
uitvoering 'Het allermooiste boek over zeedieren' en 'Het allermooiste boek
over oerdieren'*. Een leuke kennismaking voor lezers van ca. 8 t/m 12 jaar,
ook voor moeizame lezers. Redactie

*2017-25-2869 (2017/43), 2017-45-1317
(2018/11). Grote uitgave. MLP.
SISO : J 598.9
PIM : 17 Dieren
Winkelprijs : € 16.99
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 43 / 231



Onderwijsrecensies basisonderwijs 2018 - 5
9-12 jaar Informatieve boeken

©2018 NBD Biblion 126

2018-09-3405

Bright, Michael • Evolutie van de mens
Evolutie van de mens / Michael Bright ; vertaling [uit het Engels]: Irene Venditti ;
eindredactie: Hiskia Peters. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - (Onze planeet). - Vertaling van: The
evolution of you and me. - Wayland, ©2016. - (Planet Earth). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-94-634-1214-8
Ingezoomd wordt op de evolutie van de mens en op veel wat daarmee
samenhangt. We maken kennis met de oudste familieleden van de mens en
lezen bijvoorbeeld over de tijden die gepasseerd zijn en welke invloed deze
hadden op de ontwikkeling van dier en mens. In dertien hoofstukken van
een dubbele bladzijde worden verschillende deelonderwerpen behandeld.
De tekst bevat een aantal behoorlijk lastige benamingen en woorden. Deze
worden duidelijk uitgelegd, ook in de verklarende woordenlijst achterin. Elk
hoofdstuk start met een inleiding. Daarna volgt veel interessante informatie,
overzichtelijk geordend in tekstkaders of met behulp van duidelijke koppen/
titels. Veel aantrekkelijke kleurenfoto’s en natuurgetrouwe illustraties
illustreren de tekst goed. Verder bevat het boek een inhoudsopgave, een
register en meer-weten-tips. Maakt deel uit van de vijfdelige serie ‘Onze
planeet’* met delen over o.a. ‘De big bang en daarna’ en ‘Het tijdperk van de
dinosaurussen’. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar. S. Mulders

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit de nieuwe serie 'Onze planeet'.
SISO : J 600.1
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Winkelprijs : € 16.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 37 / 250

2018-23-5481

Anniss, Matt • Science in actie... tegen ziekten
Science in actie... tegen ziekten / Matt Anniss ; vertaling [uit het Engels]: Paul van
den Belt ; eindredactie: Hanneke Siemensma. - Etten-Leur : Art Scribendi Uitgeverij,
[2018]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Science in actie...). - Vertaling
van: Science vs disease. - Capstone Global Library Ltd., ©2016. - (Science fights back).
- Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1258-2
De strijd tegen ziekten is zo oud als de mensheid. In de afgelopen honderd
jaar is er dankzij de wetenschap grote vooruitgang geboekt in de bestrijding
en het voorkomen van ziekten. Ingegaan wordt op o.a. dodelijke epidemieën
als malaria en vogelgriep, (nieuwe) behandelingen, medicijnen en
hulpmiddelen en de studie van het menselijk lichaam (DNA, erfelijke ziekten).
Daarna wordt een kijkje in de toekomst genomen. De wetenschappers
spelen bij dit alles een belangrijke rol. Dat én meer staat in dit informatieve
boek. Het bevat - naast een inleiding - vier hoofdstukken, die qua omvang
uiteenlopen. Elk hoofdstuk is ingedeeld in subthema’s, die telkens starten met
een heldere en pakkende introductie. Teksten (met subkopjes) zijn rijkelijk
afgewisseld met kleurenfoto’s en omkaderde feitjes en zijn zeer toegankelijk,
ook al bevat de tekst een aantal behoorlijk lastige woorden. Deze worden
o.a. duidelijk uitgelegd in de woordenlijst. Verder zijn er een overzicht/tijdbalk
met de geschiedenis van de geneeskunde (t/m 2015), meer-weten-tips voor
boeken en websites en een register. Deel uit de serie ‘Science in actie’*. Rijke
uitgave met ‘veel om over te praten’. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze serie. Drie andere delen
zijn aangeboden in a.i.-week 2018/33.
SISO : J 604
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 43 / 232
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2018-12-5777

Barend, Barbara • Dromen van succes
Dromen van succes : van kind tot sportheld / Barbara Barend en Marlies van Cleeff ;
met illustraties van Kees de Boer. - Amsterdam : Condor, 2018. - 158 pagina's :
gekleurde illustraties ; 24 cm
ISBN 978-94-928990-3-3
Rico Verhoeven, Epke Zonderland, Esther vergeer, Edith Bosch: ze komen
aan bod in de bundel met verhalen over topsporters. Verteld wordt hoe ze
waren als kind, wat ze gedaan hebben voor hun sport, of ze daar gelukkig in
waren en wat de overwinningen zijn geweest. Na de inhoudsopgave waarin
de sporters alfabetisch gerangschikt staan op achternaam volgen de 25
hoofdstukken. Ieder hoofdstuk start met een getekende pasfoto van de
sporter als kind. In de tekst (van zo'n zes bladzijden elk) staat steeds één
kleine illustratie en een paginagrote tekening van de sporter in actie. In
de tekening met ‘paperclip’ staat op een briefje de naam, geboortedatum,
geboorteplaats en lengte. De gewonnen titels staan niet onder elkaar maar
zijn opgenomen in de verhalen. De stijl van de tekeningen is stripachtig.
Een bundel met fijne verhalen over een prachtselectie aan topsporters
voor kinderen met dezelfde dromen maar ook voor anderen. Lezen over
zelfvertrouwen, omgaan met tegenslagen, jezelf een doel stellen en
doorzettingsvermogen is namelijk voor iedereen interessant! Vanaf ca. 9 t/m
12 jaar. Isabelle de Ridder

SISO : J 617.1
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 15.98
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 40 / 279

2018-12-5782

Furze, Colin • Dit boek is niet veilig!
Dit boek is niet veilig! / Colin Furze ; tekst: Kevin Pettman, in samenwerking met Colin
Furze ; illustraties: Steve May ; fotografie: Al Richardson en Colin Furze ; vertaling [uit
het Engels]: Rob de Ridder. - [Amsterdam] : Condor, [2018]. - 191 pagina's : gekleurde
illustraties ; 24 cm. - Vertaling van: This book isn't safe!. - London : Puffin Books, 2017.
ISBN 978-94-928990-7-1
Met 6 miljoen YouTube abonnees heeft de auteur/loodgieter/uitvinder een
enorme schare fans verworven. Waar hij in zijn filmpjes de meest bizarre
uitvindingen maakt (80 km p/u rijden op een wc, schoenen die stofzuigen, een
mes dat brood snijdt en roostert enz.) neemt hij in zijn eerste boek de tijd om
zich voor te stellen. Hij doet dat op zo’n drukke, maar vooral ook enthousiaste
en blijmakende manier dat je direct alles van hem wilt weten: waarom hij
dezelfde hemden draagt, hoe dat zit met zijn stropdas, wat hij eet, welke
gereedschap hij gebruikt (en hoe de doelgroep dat veilig moet gebruiken) en
nog heel veel meer. Maar er is ook tijd voor tien uitvindingen die kinderen
zelf kunnen maken met eenvoudige materialen, zoals betonlaarzen, een
slaapkameropruimschuif en een leuk flessenvlot. De eigentijdse kleurrijke
opmaak met veel kleurenfoto’s, niet al te lange heldere en motiverende
teksten, duidelijke stappen bij de maakonderwerpen en het enthousiasme van
de auteur maakt ieder kind blij. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Mac Steenaart

SISO : J 640.5
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 16.99
Bijzonderheden : J3/J4/EX/
Volgnummer : 42 / 245
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2018-23-5482

Hunter, Nick • Science in actie... voor een duurzame toekomst
Science in actie... voor een duurzame toekomst / Nick Hunter ; vertaling [uit het
Engels]: Paul van den Belt ; eindredactie: Pam Thierry. - Etten-Leur : Art Scribendi
Uitgeverij, [2018]. - 48 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - (Science in actie...).
- Vertaling van: Science vs the energy crisis. - Capstone Global Library Ltd., ©2016. -
(Science fights back). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1259-9
De constante vraag naar energie zet onze planeet onder toenemende
druk. Van brandstoffen die niet vervangen kunnen worden en met
een grote kans op een energiecrisis, tot een vervuilde planeet die de
leefomgeving verwoest voor mensen, planten en dieren. Dit vraagt om
gezamenlijke strijd: vermindering van energieverbruik, zoektocht naar
alternatieve energiebronnen, samen de rommel opruimen én het inzetten
van wetenschap en techniek. Denk o.a. aan nieuwe biobrandstoffen
ontwikkelen, kernfusie, schone auto’s en energie-efficiënte woningen.
Informatieve uitgave op glanzend papier; mix van informatieve tekstblokken,
realistische kleurenfoto’s, feiten en weetjes. Met energie-tijdlijn, woordenlijst,
verwijzingen en register. Maakt deel uit van de serie ‘Science in actie’*.
Rijke uitgave met ‘veel om over te praten’ en een dwingende uitnodiging tot
bewustwording. Samen zorgdragen voor een betere wereld – en wat kun jij
(ik!) doen? Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar. Hannelore Rubie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze serie. Drie andere delen
zijn aangeboden in a.i.-week 2018/33.
Actueel onderwerp.
SISO : J 644.9
PIM : 13 Wetenschap en Techniek
Winkelprijs : € 19.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 43 / 236

2018-11-4972

Pool, Joyce • Het kompas
Het kompas / Joyce Pool ; met medewerking van Pip Barnard. - Rotterdam :
Lemniscaat, [2018]. - 215 pagina's : gekleurde illustraties ; 25 cm. - Ondertitel op
omslag: Het waargebeurde verhaal van de Wrangle III en haar bemanning.
ISBN 978-90-477-0864-3
Gebaseerd op een ramp met tien Engelse seascouts die in de zomer van 1950
niet terugkeerden van een trip in een walvisvaarderssloep naar het Franse
Calais. De lichamen van zes van hen spoelden aan op Duitse en Nederlandse
waddeneilanden; ze liggen begraven op Texel, waar de schrijfster woont.
Het eerste deel is een jeugdroman waarin zij het verhaal vertelt vanuit
het perspectief van de 12-jarige Davey (ik-verteller), die ook zou meegaan
maar ziek werd. Zijn beste vriend Brian zit wel in de sloep. De auteur is er
goed in geslaagd zich in te leven in Davey (fictieve figuur). Ze schetst zijn
vriendschap met Brian, hun concurrentie in de liefde, hun voorbereiding
op de trip, de teleurstelling als blijkt dat Davey niet mee kan. En later de
onrust en het verdriet van Davey, vrienden en familieleden als de scouts niet
terugkeren. Het rijkelijk met foto’s geïllustreerde tweede deel van dit fraai
vormgegeven boek beschrijft de zoektocht van de auteur en haar partner
naar de feiten achter de ramp. De auteur schreef al vele historische romans
voor jongeren en volwassenen. Door zijn gedetailleerdheid zal dit verslag niet
iedere (jonge) lezer boeien. Vanaf ca. 12 jaar. J. Staal

Waargebeurd.
SISO : J 658.36
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Winkelprijs : € 15.95
Volgnummer : 40 / 282
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2018-15-1861

Novesky, Amy • Mijn Clementine
Mijn Clementine / Amy Novesky & Roberto Innocenti ; vertaling uit het Engels: Clavis
Uitgeverij. - [Amsterdam] : Clavis, [2018]. - 38 ongenummerde pagina's : gekleurde
illustraties, kaart ; 29 cm. - Vertaling van: My Clementine. - Mankato, Minnesota :
Creative Editions, ©2018. - Tekst: Amy Novesky/illustraties: Roberto Innocenti.
ISBN 978-90-448-3283-9
In de jaren dertig van de vorige eeuw ziet een jongen (ik-persoon zonder
naam) hoe er in de scheepswerf wordt gebouwd aan een groot schip. Hij
droomt ervan ooit kapitein te worden. Als het schip, dat de naam Clementine
krijgt, gaat uitvaren, monstert de jongen aan. Op de Clementine maakt hij
vele reizen over de hele wereld. Na een aantal jaren, als hij een volwassen
man is geworden, wordt hij kapitein van dit vrachtschip. In de Tweede
Wereldoorlog wordt Clementine tijdelijk oorlogsschip. Tenslotte maakt
het schip een reis naar haar laatste rustplaats op de bodem van de zee.
Levensverhaal van een schip, dat ruim vijftig jaar in de vaart was, in de
vorm van een prentenboek met wit omkaderde zeer gedetailleerde, bijna
fotografische kleurenillustraties. De illustraties hebben diverse afmetingen,
van vier per pagina tot prenten over dubbele pagina’s. De sfeervolle,
gedetailleerde prenten in veelal sombere kleuren vertellen het verhaal, de
summiere tekst op witte ondergrond is ondersteunend. De laatste pagina’s
geven informatie over het vrachtschip en de handelsreizen. Geeft redelijk
beeld van het rauwe leven op een vrachtboot. Vanaf ca. 8 t/m 12 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

SISO : J 658.76
PIM : 15 Verkeer en Vervoer
Winkelprijs : € 21.95
Volgnummer : 37 / 252

2018-22-4704

Manning, Mick • Schilderkunst door de eeuwen heen
Schilderkunst door de eeuwen heen : van steentijd tot nu / Mick Manning & Brita
Granström ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ; eindredactie: Hiskia Peters,
Taalterrein. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 87 pagina's : gekleurde
illustraties ; 31 cm. - Vertaling van: The story of paintings : a history of art for children.
- The Watts Publishing Group Limited, ©2017. - Tekst en illustraties: Mick Manning en
Brita Granström. - Met register.
ISBN 978-94-634-1282-7
Neem een duik in de geschiedenis van de schilderkunst, van de steentijd tot
nu. Maak kennis met grote kunstenaars als Leonardo da Vinci, Vincent van
Gogh en Jackson Pollock. En ontdek het verhaal achter hun schilderijen. In
dit vrij grote boek over beeldende kunst staan negenendertig kunstwerken
afgebeeld met daarbij een korte toelichting. Ook is bij elk werk soms
een opdracht toegevoegd, zoals een zoekplaatje. Naast de paginagrote
haarscherpe afbeeldingen van schilderijen staan er ook andere getekende
illustraties in het boek, soms voorzien van tekstballonnen. Hierdoor leren
jonge lezers op een speelse manier meer over kunstenaars en hun werk.
Sommige woorden in de tekst zijn vetgedrukt, deze worden achterin het boek
uitgelegd. Het boek heeft een duidelijke structuur, een toegankelijk lettertype
en bevat begrijpelijke taal. Het is een informatief en interactief werk, dat
geschikt is voor lezers die meer over schilderkunst willen weten, vanaf ca. 11
t/m 14 jaar. Liselotte Campman

Vrij grote uitgave.
SISO : J 731
PIM : 21 Beeldende kunst
Winkelprijs : € 24.90
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 39 / 258
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2018-26-2560

Booma(DJ) • Zo word jij een top DJ in 10 lessen
Zo word jij een top DJ in 10 lessen / DJ Booma ; illustraties: Joanna Kerr ; vertaling
[uit het Engels]: Jörgen van Drunen ; redactie en productie: Vitataal. - Ede : Lantaarn
publishers, [2018]. - 64 pagina's : gekleurde illustraties ; 27 cm. - Vertaling van: How
to be a dj in 10 easy lessons. - QED Publishing, 2017. - Met register.
ISBN 978-94-635-4235-7
Voor kinderen die net zulke beroemde dj’s willen worden als Tiësto, Armin van
Buren en Martin Garrix kan dit boek een leuk begin zijn. De (Engelse) schrijver
is zelf ook een professionele dj en muziekproducent en in tien stappen leidt
hij de lezer naar het uiteindelijke optreden als dj. Het boek is compleet, er
staat in welke apparatuur je kunt gebruiken en hoe je het aan moet sluiten.
Maar ook komen tellen, mixen en scratchen en een demo produceren aan
bod. Aan het einde staat zelfs hoe je met het publiek om moet gaan. Met
overzichtelijke hoofdstukken die steeds per twee pagina’s een vaardigheid
(superskill) uitleggen, in tekst en beeld. De vele getekende kleurenillustraties
passen goed bij de tekst en bieden waar nodig duidelijkheid, zoals hoe je een
set-up aansluit. Ook de tekst sluit goed aan bij de doelgroep en is actueel en
modern. Er zijn verschillende, ook kleine en lichtgrijze, lettertypes gebruikt.
Achterin staan handige links met tips en een verklarende woordenlijst. Dit
boek is zeker een aanrader over dit populaire onderwerp voor jongeren. Vanaf
ca. 10 t/m 14 jaar. Maaike Landman

Een van de weinige uitgaven over de
skills van een dj.
SISO : J 785.7
PIM : 24 Muziek
Winkelprijs : € 11.99
Volgnummer : 43 / 237

2018-05-1806

Gordon, Nick • Stuntman M/V
Stuntman M/V / Nick Gordon ; vertaling [uit het Engels]: Vanja Walsmit ; eindredactie
en bewerking: Mary Waaijer. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24
pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Waanzinnig werk). - Vertaling van: Stunt
performer. - Bellwether Media, Inc., ©2013. - (Dangerous jobs). - Met literatuuropgave,
register.
ISBN 978-94-634-1145-5
Beknopt informatieboekje waarin een aantal aspecten van het werk van
stuntman (m/v) wordt belicht. In drie hoofdstukken wordt aandacht besteed
aan soorten stunts, de trainingen die eraan vooraf gaan, veiligheid en
de gevaren. Tussendoor zijn weetjes opgenomen in een gekleurd kader.
Vetgedrukte woorden in de tekst worden verklaard in de woordenlijst.
En voor wie meer wil weten over het onderwerp zijn er tips voor twee
Nederlandstalige boeken (uit 2011 en 2012) en twee websites (Klokhuis).
Afgesloten wordt met een register. De eenvoudige tekst, met het keurmerk
Makkelijk Lezen, laat zich goed lezen. Voor een beknopte eerste kennismaking
met het werk van een stuntman is dit boekje zeker geschikt. Er zijn veel
spectaculaire kleurenfoto’s opgenomen die een of een dubbele pagina
beslaan en de tekst aanvullen. Op het aantrekkelijke omslag springt een
motorrijder door vuur. Uitgave maakt deel uit van de serie 'Waanzinnig werk'*
die over gevaarlijke beroepen gaat. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar, ook voor kinderen
die moeite hebben met lezen. Stefan Rovers

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit deze nieuwe serie. MLP,
makkelijk lezen.
SISO : J 798.55
PIM : 09 Sport en Spel
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : J3/J4/MN/
Volgnummer : 38 / 257
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2018-19-3490

Griekse • Griekse helden
Griekse helden / hoofdredactie: Jet Manrho ; tekstredactie: Judy Elfferich, Mary
Heylema, Cynthia van der Hoogte, Floor Tinga ; teksten: Lida Dijkstra, Hein van Dolen,
Imme Dros, Judy Elfferich, Mary Heylema, Benny Lindelauf, Jet Manrho, Pieter van
Oudheusden, Kate Schlingemann, Toon Tellegen, Floor Tinga, Linda Vogelesang, Bette
Westera; strip: Jeroen Funke ; stArt Award-illustratoren 2018: Madelief ter Braak,
Johanna Breuch, Djenné Fila, Sasha Fomina, Yvonne Kengen, Katya Klimova, Anastasia
Kobylina, Tamara Martynova, Olga Posukh, Dilyara Samoylova, Solene Schaudois,
Irina Vovk ; stArt Award-illustratoren: Ben Bauchau & Eko Toko, Julia Kluge, Emily Van
Overstraeten, Jesse Strikwerda, Lea Vervoort, Steef Wildenbeest ; werk van kinderen:
Lucas van Leeuwen, Mitchell Peters. - [Rotterdam] : Stichting Autoped, [2018]. - 65
pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - (Boekie boekie, ISSN 0926-3985 ; 102 =
003)
ISBN 978-94-922431-3-3
Boekie Boekie is een organisatie die kinderen wil stimuleren om zelf creatief
bezig te zijn met beeld en woord. Het biedt daarnaast een platform voor
beginnende kinderboekenschrijvers en illustratoren. Daarom is ook deze
uitgave een bundeling van werk van verschillende auteurs en illustratoren.
Ook reiken zij de internationale prijs de StArt Award 2018 uit, die zowel een
vakjuryprijs als een kinderjury heeft. De winnaars daarvan staan in dit boek.
Alle kleurentekeningen en teksten gaan over de Griekse mythologie en zijn
geïnspireerd door het boek 'Op naar de Olympos!'* (2009) van Hein van
Dolen. Opgenomen zijn verhalen, gedichten, weetjes, strips, toneelteksten en
illustraties rondom de bekende verhalen van Zeus, Hera, Herakles, Odysseus
etc. Het boek is verdeeld in drie delen: ‘Griekse Goden’, ‘Halfgoden & Griekse
helden’ en ‘Mythologische figuren & Stervelingen’. Het stevige boek (A4-
formaat) is prachtig vormgegeven en een echt blader- en kijkboek. Vooral de
illustraties spatten van de pagina’s. Voor kinderen vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.
J.R.S. de Leest

*2009-35-0491 (2010/06).
SISO : J Grieks 862
PIM : 25 Sprookjes en Volksverhalen
Winkelprijs : € 19.95
Volgnummer : 38 / 259

2018-09-3406

Bright, Michael • De mens en onze planeet
De mens en onze planeet / Michael Bright ; vertaling [uit het Engels]: Irene Venditti ;
eindredactie: Hiskia Peters. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32
pagina's : gekleurde illustraties ; 30 cm. - (Onze planeet). - Vertaling van: People and
planet earth. - Wayland, ©2016. - (Planet Earth). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1215-5
De mens heeft nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op de planeet Aarde. In
een soort tijdreis wordt getoond hoe de primitieve mens uit het stenen
tijdperk evolueerde van jager/nomade tot eerste boer, stedenbouwer,
ontdekkingsreiziger, technicus en wetenschapper. Uiteindelijk komt het
besef, dat de mens de grootste bedreiging vormt voor het voortbestaan
van de planeet en dat hij iets moet doen om de aarde te beschermen. De
informatie is beknopt en verdeeld over dertien overzichtelijke hoofdstukken
van telkens een dubbele pagina. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding
gevolgd door enkele tekstblokken met kop. De tekst is voor de doelgroep
goed te volgen, ook al worden af en toe wat moeilijke woorden gebruikt. De
belangrijkste staan vetgedrukt en zijn terug te vinden in een verklarende
woordenlijst achterin. Rijk geïllustreerd met kleurentekeningen, -foto’s,
3D-afbeeldingen en kaartjes. Met inhoudsopgave, register, verwijzing
naar andere boeken over het onderwerp (van dezelfde uitgeverij) en
links naar enkele relevante websites. Aardige uitgave over een actueel
onderwerp uit de vijfdelige serie 'Onze planeet'*. Vanaf ca. 11 t/m 14 jaar.
Ria Scholten-Boswerger

*zie a.i.'s deze week voor nog vier delen
uit de nieuwe serie 'Onze planeet'.
SISO : J 903
PIM : 20 Geschiedenis
Winkelprijs : € 16.00
Bijzonderheden : MN/
Volgnummer : 37 / 258
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2018-23-5498

Chambers, Catherine • Zo regeert een Middeleeuwse vorst zijn
rijk
Zo regeert een Middeleeuwse vorst zijn rijk / Catherine Chambers ; illustraties: Ryan
Pentney ; vertaling [uit het Engels]: Anneriek van Heugten ; eindredactie: Marie͏̈lle
Crijns. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32 pagina's : gekleurde
illustraties ; 28 cm. - (Handboek van een heerser). - Vertaling van: A king's manual for
ruling his kingdom. - Hungry Tomato Ltd., ©2016. - (Fiendish rulers). - Met register.
ISBN 978-94-634-1266-7
In kort bestek vertelt een middeleeuwse vorst (ik-figuur) op eenvoudige wijze
hoe hij aan de troon kwam, hoe hij regeerde, welke regels hij hanteerde en
wat zijn doelen waren. Zo krijgt de lezer nu eens geen overzicht van het leven
van alledag van een bepaalde periode, maar wel wat je moet doen om in die
tijd de macht te krijgen en te behouden. Het geheel maakt deel uit van de
serie 'Handboek van een heerser'*, waarin o.a. ook de Romeinse tijd en de
Egyptische oudheid aan de orde komen. De auteur heeft veel informatieve
boeken geschreven. Dit boek geeft een aardig beeld van de middeleeuwen
en hoe een middeleeuwse vorst regeerde. De gekleurde cartoonachtige
tekeningen passen goed bij de tekst, die in quasihandschrift is gedrukt.
Tussendoor kleine tekstblokken met 'Vervaarlijke vorstenfeiten'. Achterin
een register en nog wat informatie over de gedragscode van ridders en tien
andere vervaarlijke vorsten. Voor kinderen die geschiedenis leuk vinden.
Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. J.R. de Kler-Kuipers

*zie a.i.'s deze week voor de andere
twee delen.
SISO : J 903
PIM : 20 Geschiedenis
Winkelprijs : € 16.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 41 / 264

2018-23-5497

Chambers, Catherine • Zo regeert een Egyptische farao zijn
rijk
Zo regeert een Egyptische farao zijn rijk / Catherine Chambers ; illustraties: Ryan
Pentney ; vertaling [uit het Engels]: Anneriek van Heugten ; eindredactie: Marie͏̈lle
Crijns. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32 pagina's : gekleurde
illustraties ; 28 cm. - (Handboek van een heerser). - Vertaling van: A pharaoh's manual
for ruling his lands. - Hungry Tomato Ltd., ©2016. - (Fiendish rulers). - Met register.
ISBN 978-94-634-1265-0
Een Egyptische farao heerst met harde hand, zodat zijn onderdanen hem in
alles gehoorzamen. De farao stelt zijn eigen regels en wetten op, die hij voor
zijn zoon/opvolger laat optekenen. Een aan macht verslaafde farao (ik-figuur)
vertelt hoe belangrijk hij zichzelf vindt, hoe hij zijn rijkdom vergaart, heerst
over de Nijl, grote gebouwen ontwerpt, en zijn eigen kolossale graftombe laat
bouwen. Hij vindt zichzelf de belangrijkste persoon op aarde, die zelfs na zijn
dood nog over zijn onderdanen heerst. De tekst, gedrukt in quasihandschrift,
is speels verdeeld over de pagina’s rond kleurrijke stripachtige illustraties,
gemaakt met digitale technieken. Bij elk hoofdstuk van een dubbele pagina
is een klein blokje 'Formidabele faraofeiten' geplaatst, waarin kort wat extra
informatie wordt gegeven. Achterin nog wat informatie over tien belangrijke
goden en godinnen en tien farao’s. Met inhoudsopgave en register. Leuk boek
uit de driedelige serie 'Handboek van een heerser'*, waarin op humorvolle
wijze een goed beeld wordt geschetst van de tijd van de farao’s. Vanaf ca. 9 t/
m 12 jaar. Ria Scholten-Boswerger

*zie a.i.'s deze week voor de andere
twee delen.
SISO : J 922.1
PIM : 20 Geschiedenis
Winkelprijs : € 16.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 41 / 265
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2018-23-5499

Chambers, Catherine • Zo regeert een Romeinse keizer zijn rijk
Zo regeert een Romeinse keizer zijn rijk / Catherine Chambers ; illustraties: Ryan
Pentney ; vertaling [uit het Engels]: Anneriek van Heugten ; eindredactie: Marie͏̈lle
Crijns. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 32 pagina's : gekleurde
illustraties ; 28 cm. - (Handboek van een heerser). - Vertaling van: An emperor's
manual for ruling his empire. - Hungry Tomato Ltd., ©2016. - (Fiendish rulers). - Met
register.
ISBN 978-94-634-1267-4
Een Romeinse keizer heerst met harde hand, zodat zijn onderdanen hem in
alles gehoorzamen. Hij stelt zijn eigen regels en wetten op, waarmee hij als
zijn onderdanen onder zijn almachtige keizerlijke duim houdt. Een Romeinse
keizer (ik-figuur) vertelt hoe groot zijn rijk is, hoe hij samenzweeders verbant
naar verre oorden en wat hij doet om na zijn dood te kunnen voortleven.
De tekst, gedrukt in quasihandschrift, is speels verdeeld over de pagina’s
rond kleurrijke stripachtige illustraties, gemaakt met behulp van digitale
technieken. Bij elk hoofdstuk van een dubbele pagina is een klein blokje
'Keiharde keizerfeiten' geplaatst, waarin kort wat extra informatie wordt
gegeven. Achterin nog wat informatie over tien belangrijke goden en
godinnen en tien andere keiharde keizers. Met inhoudsopgave en register.
Leuk boek uit de driedelige serie 'Handboek van een heerser'*, waarin
op humorvolle wijze een goed beeld wordt geschetst van de tijd van de
Romeinen. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor de andere
twee delen.
SISO : J 923.4
PIM : 20 Geschiedenis
Winkelprijs : € 16.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 41 / 266

2017-39-3734

Roemhildt, Mark • Gladiatoren
Gladiatoren / Mark Roemhildt ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ;
eindredactie en bewerking: Mary Waaijer. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij,
[2018]. - 24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Stoere strijders). - Vertaling
van: Gladiators. - Bellweather Media, Inc, ©2012. - (History's greatest warriors). - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1136-3
Deel uit serie de ‘Stoere strijders’*, waarin bekende strijders uit het verleden
tot leven worden gebracht, met dit keer de focus op gladiatoren. In vijf
hoofdstukken van vier bladzijden wordt o.a. verteld dat gladiatoren eigenlijk
entertainers waren, die vochten om het publiek te vermaken. Ook is er
aandacht voor de training, hun wapens en kleding, soorten gladiatoren
en ten slotte het verbod op de gevechten, die trouwens nog jarenlang
illegaal doorgingen. Handzame uitgave met paginagrote, tot de verbeelding
sprekende kleurenfoto’s en blokken informatie. Tussendoor staat regelmatig
een 'gladiatoren-weetje'. In de tekst vetgedrukte woorden zijn opgenomen in
de woordenlijst achterin. Door o.a. de overzichtelijke lay-out, het eenvoudige
taalgebruik en de grote letter heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen.
Aanwezig zijn ook een register en enige verwijzingen. Dit stoere thema zal
veel kinderen (vooral jongens) zeker aanspreken. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar, ook
geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de nieuwe serie 'Stoere
strijders', drie andere delen worden
aangekondigd. MLP, makkelijk lezen.
SISO : J 923.4
PIM : 20 Geschiedenis
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 36 / 273
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2017-39-3733

Helstrom, Kraig • Ridders
Ridders / Kraig Helstrom ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ; eindredactie
en bewerking: Mary Waaijer. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. -
24 pagina's : gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Stoere strijders). - Vertaling van:
Knights. - Bellweather Media, Inc, ©2012. - (History's greatest warriors). - Met Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1135-6
In de serie ‘Stoere strijders’ lees je over de soldaten van vroeger, in andere
delen is aandacht besteed aan o.a. gladiatoren en ninja’s*. Dit boek richt zich
op ridders. De lezer kan leren over de training van een ridder, het steekspel,
de wapens en de kledij. Tot slot is er een hoofdstuk over het einde van de
ridders, waarin duidelijk wordt waarom er nu eigenlijk geen ridders te paard
meer meedoen in een oorlog. Het boek bevat een duidelijke inhoudsopgave,
een woordenlijst, een register en een dubbele pagina met boeken en filmpjes
voor kinderen die meer willen lezen. De tekst, zo'n acht zinnen per dubbele
bladzijde, is simpel door het alledaags taalgebruik en de korte zinnen. De
letters zijn groot. Het boek heeft daarom het keurmerk Makkelijk Lezen
gekregen. Mooie paginagrote kleurenfoto’s illustreren de tekst. Naast de
hoofdtekst, is er ook op iedere pagina een ‘ridderweetje’ te vinden. Toch
lijkt er maar weinig in het boek te staan: van de 24 pagina’s zijn er eigenlijk
maar negen pagina’s met tekst. Het thema en de stoere actiefoto's zullen
veel kinderen (vooral jongens) wel aanspreken. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar, ook
geschikt voor kinderen die moeite hebben met lezen. J.R.S. de Leest

*zie a.i.'s deze week voor deze twee
delen uit de nieuwe serie 'Stoere
strijders', drie andere delen worden
aangekondigd. MLP, makkelijk lezen.
SISO : J 925
PIM : 20 Geschiedenis
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : J3/J4/
Volgnummer : 36 / 274

2017-39-3732

McDaniel, Sean • Ninja's
Ninja's / Sean McDaniel ; vertaling [uit het Engels]: Anja De Lombaert ; eindredactie en
bewerking: Mary Waaijer. - Etten-Leur : Ars Scribendi Uitgeverij, [2018]. - 24 pagina's :
gekleurde illustraties ; 24 cm. - (Stoere strijders). - Vertaling van: Ninja. - Bellweather
Media, Inc, ©2012. - (History's greatest warriors). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-634-1134-9
Deeltje uit serie de ‘Stoere strijders’*, waarin bekende strijders uit het
verleden tot leven worden gebracht – met dit keer de focus op ninja’s. In de
12e eeuw waren er al ninja’s in Japan. Waar de samoerai uit rijke families
kwam, waren de ninja’s vaak gewone mensen. Om ninja te worden moest je
een aantal dingen goed kunnen: o.a. beheersen van vechtkunsten, overleven
in de natuur en communiceren. Er waren verschillende soorten ninja’s met
verschillende missies: spionnen (kancho), verkenners (teisatsu), onruststokers
(koran) en sluipmoordenaars (kisho). Speciale kleding en wapens droegen
bij aan het werk van en de beeldvorming over de ninja’s. Oda Nobunaga
vertrouwde de ninja’s niet en ging aan het eind van de 16e eeuw de strijd
aan met de ninja’s – en hij won! Handzame uitgave met tot de verbeelding
sprekende kleurenfoto’s en blokken informatie (vetgedrukte woorden:
betekenis achterin woordenlijst en een handvol ninja-weetjes). Het boek heeft
het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Met woordenlijst, register en enige
verwijzingen. Thema dat de doelgroep zal aanspreken, zeker gezien de waas
van (gefantaseerde) onsterfelijkheid. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar, ook geschikt
voor kinderen die moeite hebben met lezen. Hannelore Rubie

*zie a.i.'s deze week voor nog twee
delen uit de nieuwe serie 'Stoere
strijders', drie andere delen worden
aangekondigd. MLP, makkelijk lezen.
SISO : J Japan 943.9
PIM : 20 Geschiedenis
Winkelprijs : € 15.00
Bijzonderheden : J3/
Volgnummer : 36 / 277
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2018-22-4805

Begrijpend • Begrijpend lezen oefenboek
Begrijpend lezen oefenboek. - Enschede : Junior Einstein, [2018]. - 48 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 30 cm. - (1): geschikt voor de Citotoetsen/LVS-toetsen : groep 6. -
Ondertitels op omslag: Geschikt voor M6/E6. Een goede en verantwoorde oefening
in ... begrijpend leesteksten, studieteksten, informatiebronnen, voorspelopgaven en
gatenteksten. - Omslag vermeldt: Nieuw! Begrijpend lezen 3.0.
ISBN 978-94-922655-9-3
Dit oefenboek begrijpend lezen voor groep 6 is het eerste deel* van
een tweedelige serie. Dit deel richt zich vooral op het M6-niveau van
het Leerlingvolgsysteem van het Cito. De LVS-toets hiervoor wordt rond
januari afgenomen. De inleiding geeft informatie aan begeleiders van
kinderen zoals leerkrachten, huiswerkbegeleiders en ouders. Daarna
wordt ingegaan op o.a. doelen, soorten teksten, leesstrategieën en de
oefeningen. Dit oefenboek bevat negen eigentijdse leesteksten, die
aansluiten bij de belevingswereld van kinderen uit groep 6. Verder zijn
er zeven voorspelopgaven en zes gatenteksten. Na de teksten volgen de
(invul)opdrachten. De antwoorden staan achterin. Op vrijwel elke bladzijde
is een zwart-witillustratie opgenomen. Dit oefenboek is niet per se bedoeld
voor school. Elk kind kan er ook in de vrije tijd mee werken. Zie ook:
www.junioreinstein.nl. De uitgave (A4-formaat) is goed bruikbaar voor en met
kinderen vanaf ca. 9 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het tweede
deel. Bevat veel invulopdrachten.
SISO : J 475.26
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 36 / 261

2018-22-4828

Begrijpend • Begrijpend lezen oefenboek
Begrijpend lezen oefenboek. - Enschede : Junior Einstein, [2018]. - 44 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 30 cm. - (2): geschikt voor de Citotoetsen/LVS-toetsen : groep 6. -
Ondertitels op omslag: Geschikt voor M6/E6. Een goede en verantwoorde oefening
in ... begrijpend leesteksten, studieteksten, informatiebronnen, voorspelopgaven en
gatenteksten. - Omslag vermeldt: Nieuw! Begrijpend lezen 3.0.
ISBN 978-94-922655-8-6
Dit oefenboek begrijpend lezen voor groep 6 is het tweede deel* van
een tweedelige serie. Dit deel richt zich vooral op het E6-niveau van het
Leerlingvolgsysteem van het Cito. De LVS-toets hiervoor wordt rond juni
afgenomen. De inleiding geeft informatie aan begeleiders van kinderen zoals
leerkrachten, huiswerkbegeleiders en ouders. Daarna wordt ingegaan op o.a.
doelen, soorten teksten, leesstrategieën en de oefeningen. Dit oefenboek
bevat negen eigentijdse leesteksten, die aansluiten bij de belevingswereld
van kinderen uit groep 6. Verder zijn er twee studieteksten, negen opgaven
waarbij gebruik wordt gemaakt van informatiebronnen, zes voorspelopgaven
en vijf gatenteksten. Na de teksten volgen de (invul)opdrachten. De
antwoorden staan achterin. Op vrijwel elke bladzijde is een zwart-witillustratie
opgenomen. Dit oefenboek is niet per se bedoeld voor school. Elk kind
kan er ook in de vrije tijd mee werken. Zie ook: www.junioreinstein.nl. De
uitgave (A4-formaat) is goed bruikbaar voor en met kinderen vanaf ca. 9 jaar.
Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het eerste
deel. Bevat veel invulopdrachten.
SISO : J 475.26
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 36 / 262
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2018-25-1163

Begrijpend • Begrijpend lezen oefenboek
Begrijpend lezen oefenboek. - Enschede : Junior Einstein, [2018]. - 48 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 30 cm. - (1): geschikt voor de Citotoetsen/LVS-toetsen : groep 7. -
Ondertitels op omslag: Geschikt voor M7/E7. Een goede en verantwoorde oefening
in ... begrijpend leesteksten, studieteksten, informatiebronnen, voorspelopgaven en
gatenteksten. - Omslag vermeldt: Nieuw! Begrijpend lezen 3.0.
ISBN 978-94-922656-0-9
Dit oefenboek begrijpend lezen voor groep 7 is het eerste deel* van
een tweedelige serie. Dit deel richt zich vooral op het M7-niveau van
het Leerlingvolgsysteem van het Cito. De LVS-toets hiervoor wordt rond
januari afgenomen. De inleiding geeft informatie aan begeleiders van
kinderen zoals leerkrachten, huiswerkbegeleiders en ouders. Daarna
wordt ingegaan op o.a. doelen, soorten teksten, leesstrategieën en de
oefeningen. Dit oefenboek bevat negen eigentijdse leesteksten, die
aansluiten bij de belevingswereld van kinderen uit groep 7. Verder zijn
er zeven voorspelopgaven en zes gatenteksten. Na de teksten volgen de
(invul)opdrachten. De antwoorden staan achterin. Op vrijwel elke bladzijde
is een zwart-witillustratie opgenomen. Dit oefenboek is niet per se bedoeld
voor school. Elk kind kan er ook in de vrije tijd mee werken. Zie ook:
www.junioreinstein.nl. De uitgave (A4-formaat) is goed bruikbaar voor en met
kinderen vanaf ca. 10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het tweede
deel. Bevat veel invulopdrachten.
SISO : J 475.26
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 37 / 244

2018-25-1164

Begrijpend • Begrijpend lezen oefenboek
Begrijpend lezen oefenboek. - Enschede : Junior Einstein, [2018]. - 48 pagina's : zwart-
wit illustraties ; 30 cm. - (2): : geschikt voor de Citotoetsen/LVS-toetsen : groep 7. -
Ondertitels op omslag: Geschikt voor M7/E7. Een goede en verantwoorde oefening
in ... begrijpend leesteksten, studieteksten, informatiebronnen, voorspelopgaven en
gatenteksten. - Omslag vermeldt: Nieuw! Begrijpend lezen 3.0.
ISBN 978-94-922656-2-3
Dit oefenboek begrijpend lezen voor groep 7 is het tweede deel* van
een tweedelige serie. Dit deel richt zich vooral op het E7-niveau van het
Leerlingvolgsysteem van het Cito. De LVS-toets hiervoor wordt rond juni
afgenomen. De inleiding geeft informatie aan begeleiders van kinderen zoals
leerkrachten, huiswerkbegeleiders en ouders. Daarna wordt ingegaan op o.a.
doelen, soorten teksten, leesstrategieën en de oefeningen. Dit oefenboek
bevat negen eigentijdse leesteksten, die aansluiten bij de belevingswereld
van kinderen uit groep 7. Verder zijn er drie studieteksten, dertien opgaven
waarbij gebruik wordt gemaakt van informatiebronnen, acht voorspelopgaven
en zes gatenteksten. De antwoorden staan achterin. Op vrijwel elke bladzijde
is een zwart-witillustratie opgenomen. Dit oefenboek is niet per se bedoeld
voor school. Elk kind kan er ook in de vrije tijd mee werken. Zie ook:
www.junioreinstein.nl. De uitgave (A4-formaat) is goed bruikbaar voor en met
kinderen vanaf ca. 10 jaar. Redactie

*zie a.i.'s deze week voor het tweede
deel. Bevat veel invulopdrachten.
SISO : J 475.26
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Winkelprijs : € 24.95
Volgnummer : 37 / 245
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2017-49-4379

Nankoe, Dhroeh • Yoga-energizers voor kinderen
Yoga-energizers voor kinderen : vrolijke yoga-spelletjes voor een liefdevolle
opvoeding / Dhroeh Nankoe & Janayitri Brahmanda. - [Katwijk] : Panta Rhei uitgevers,
[2018]. - 144 pagina's : illustraties ; 22 cm
ISBN 978-90-884017-1-8
Uitgave in twee delen over korte oefeningen (energizers) met yoga-
elementen, bestemd voor kinderen. De auteurs zijn ervaringsdeskundigen,
respectievelijk componist en pedagoog/therapeut. Het eerste deel (t/m pag
58) is een eenvoudige inleiding in yoga en hoe die een positief welbevinden
kan geven. En hoe belangrijk dat voor kinderen is. Talenten benoemen en
versterken, positieve normen en waarden laten gedijen zijn belangrijke
opvoedpijlers. Door de vijf soorten energizers op nog eens tachtig bladzijden
kan de juiste sfeer en openheid ontstaan om daar in liefdevolle aandacht
samen (opvoeders en kinderen) aan te werken. De eerste soort geeft ruimte
voor een overschot aan energie, dan volgen meditaties en yoga-houdingen,
emotie-energizers gericht op de ander(en) en doe- en praatopdrachten.
Het zijn vrijwel allemaal korte oefeningen (van ca. 5 minuten), die helder
beschreven worden. Ideaal materiaal voor wie zonder veel voorkennis eens
een andere aanpak wil uitproberen. Vrij sobere vormgeving met enige
steunkleuren. Bij enkele oefeningen staan eenvoudige tekeningen. Met
woordenlijst en mogelijkheid om muziek te downloaden. Ideaal materiaal
om zonder veel voorkennis uit te proberen door o.a. ouders, leerkrachten en
coaches met kinderen van ca. 4 t/m 11 jaar. Willem Nijssen

V/J-AANBIEDING. Ook geschikt voor
speciale opvoederscollecties.
SISO : J 158.27
PIM : 01 Geestelijk leven
Winkelprijs : € 14.50
Volgnummer : 38 / 247

2018-38-2716 Heruitgave

Idema, Erik • Een wereld vol geloof
Een wereld vol geloof : basiskennis wereldgodsdiensten / Erik Idema ; redactie:
Ulla Berger. - Herziene uitgave, 3e druk. - [Amersfoort] : Kwintessens, [2018]. - 222
pagina's : illustraties ; 23 cm. - 1e druk: 2007. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-5788-395-8
Theoloog Erik Idema behandelt de vijf wereldgodsdiensten hindoeïsme,
boeddhisme, jodendom, christendom en islam. Godsdienst is volgens hem
een uitdrukking van mensen van hun relatie met god(en). Op de basisschool
draagt het vak bij tot de algemene ontwikkeling van leerlingen en een
groter begrip voor elkaar. Eerst behandelt hij (paranormale) verschijnselen
zoals aura's, mediums, astrologie, het zesde zintuig en tarot. Dan volgen de
hoofdstukken met de vijf godsdiensten waarbij systematisch de (historische)
achtergrond besproken wordt, de stichters, de heilige boeken, de god(en),
riten, feesten en verschillende stromingen. Na ieder hoofdstuk volgt
een verklarende woordenlijst. In een laatste hoofdstuk bespreekt Idema
ethische vragen betreffende armoede en rijkdom, geweld, leven en dood en
seksualiteit. Het is een door de heldere schrijfstijl en duidelijke indeling erg
toegankelijk boek. Het boek is in de eerste plaats gericht op (aankomende)
leerkrachten in het basisonderwijs, maar is geschikt voor een ieder die zijn
(basis)kennis van de wereldgodsdiensten wil opfrissen. Bevat literatuurtips en
kleurenfoto's. De editie uit 2012 werd geactualiseerd en op een aantal punten
aangevuld; daarvan is dit een onveranderde herdruk.. J. Windmeijer

Ongewijzigde herdruk.
SISO : 210.3
PIM : 27 Religie
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 22.95
Volgnummer : 42 / 67
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2015-07-4758

Oenema-Mostert, Christine Elina • Stapsgewijs onderwijs
Stapsgewijs onderwijs : het kind centraal! : visie op onderwijs van 3-7 jarigen /
Ineke Oenema-Mostert, Harry Janssens, Gerda Woltjer, Petra van de Kraats-Hop ;
met medewerking van Holger de Nooij en Rienkje van Boekel. - Eerste druk. -
Groningen : Noordhoff Uitgevers, [2018]. - 556 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-01-84181-2
Deze rijke uitgave richt zich op (toekomstige) onderwijsprofessionals
en wil hun vaardigheden vergroten als het gaat om afstemming op de
ontwikkeling en het leren van jonge kinderen. Het boek gaat uit van recente
wetenschappelijke inzichten op het gebied van de neurologische ontwikkeling
en heeft aandacht voor experimenterend en ontdekkend leren binnen een
voorwaardenscheppende, uitdagende omgeving. Het vertrouwt daarbij op
de drang van het kind om zelf te willen leren en zich te ontwikkelen. Het
is opgebouwd uit drie delen waarin het WAAROM (de ‘onderbouwing’), het
HOE (de vertaling van het WAAROM naar de praktijk) en het WAT (welk
aanbod op welk moment) nadrukkelijk met elkaar verbonden zijn. De uitgave
(paperback) biedt een schat aan heldere informatie (veelvuldig ondersteund
door voorbeelden, schema’s en foto’s) die iedere onderwijsprofessional
zich eigen zou moeten maken. Ieder hoofdstuk bevat een overzicht met
kernbegrippen en kennis-/praktijkvragen. Op de bijbehorende website
– waarop in te loggen is met een persoonsgebonden toegangscode – is
ondersteunend digitaal materiaal te vinden. S. Mulders

De eenmalig te gebruiken inlogcode aan
de binnenzijde van het omslag blijft in
de NBD Biblion-uitvoering niet zichtbaar.
SISO : 450.7
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 42.95
Volgnummer : 38 / 110

2017-25-2455

Vanparys, Stefaan • Relaxed voor de klas, van stimuleren tot
corrigeren
Relaxed voor de klas, van stimuleren tot corrigeren / Stefaan Vanparys. - Tielt : Lannoo
Campus, [2018] - illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-94-01-44712-6
Een makkelijk geschreven en vormgegeven boek over relaxed lesgeven.
De auteur, voormalig leerkracht en onderwijsbegeleider, ontwikkelde een
vijfdelig 'relaxed-model', dat uit de volgende onderdelen bestaat: vertrouwen,
observeren, installeren, stimuleren en corrigeren. Deze vijf bouwstenen
behandelen naast de waarom-vraag vooral de hoe-vraag. De auteur geeft
tal van voorbeelden en anekdotes die zijn bedoeling en betoog illustreren.
De daadwerkelijke illustraties versterken op hun beurt weer het verhaal en
verbeelden de tekst visueel. Kortom: een mooie wisselwerking van tekst en
beeld, waarbij op relaxte wijze een behoorlijk onderwijskundig vraagstuk
tot behapbare proporties wordt teruggebracht. Interessante literatuur. Met
name het ‘Leren zichtbaar maken’ van John Hattie ligt aan de basis van dit
leerkrachtvaardighedenmodel. Bestemd voor onderwijsgevenden in zowle het
primair als het voortgezet onderwijs. Dr. A. Schipper MA

SISO : 454
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 24.99
Volgnummer : 36 / 100
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2018-02-0260 Heruitgave

Winkels, Jos • Het didactische werkvormenboek
Het didactische werkvormenboek : variatie en differentiatie in de praktijk / Jos
Winkels en Piet Hoogeveen. - Twaalfde druk. - Assen : Koninklijke Van Gorcum, 2018.
- 382 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Colofon vermeldt: Twaalfde, geheel herziene
druk. - Omslagtitel: Het didactische werkvormen boek. - Oorspronkelijke titel: Het
didaktische werkvormenboek. - Nijmegen : Dekker & van de Vegt, 1982. - Met index,
literatuuropgave.
ISBN 978-90-232-5561-1
Twaalfde herziene druk, met meer aadacht voor interactieve media als
werkvorm of hulpmiddel en voor eigen verantwoordelijkheid van de leerling.
In het eerste deel is ruimte voor theorie en achtergrond, waarbij didactische
werkvormen in relatie tot didactisch handelen, differentiatie, media, activeren
en een effectieve keuze maken aangestipt worden. De theoretische inhoud is
compact, maakt gebruik van bekende (leer)concepten en noten en is veelal
schematisch weergegeven. Het tweede deel is een schatkist vol didactische
werkvormen, in een vast format beschreven en gerubriceerd in hoofdstukken:
instructievormen, interactievormen, opdrachtvormen, samenwerkingsvormen
en spelvormen. Aansluitend een alfabetisch en schematisch overzicht
van de beschreven werkvormen en hun specifieke eigenschappen. Met
uitgebreide literatuurlijst en eenvoudige index. Paginagrote portretten bij de
start van ieder hoofdstuk en enkele foto's verlevendigen de tekst. Kritische
noot: nieuwe media zijn beperkt tot film, dvd of powerpointpresentatie én
hoewel de auteurs praten over de toenemende verantwoordelijkheid van
leerlingen voor hun eigen leerproces, liggen beschreven keuzes nog steeds
bij de docent. Ondanks dat een rijke uitgave. Gericht op voortgezet en
beroepsonderwijs en bovenbouw basisonderwijs. Hannelore Rubie

Geactualiseerde druk.
SISO : 454.9
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : II
Winkelprijs : € 39.95
Volgnummer : 36 / 101

2018-16-2109

D'hondt, Carl • Succesvol begeleiden van hoogbegaafde
kinderen en jongeren
Succesvol begeleiden van hoogbegaafde kinderen en jongeren / Carl D'hondt & Hilde
Van Rossen. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2018. - 228 pagina's ; 24 cm. - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-90-441-3593-0
De ervaren orthopedagoog Carl D’hondt en de psychologe Hilde Van Rossen
brengen naar voren dat door de versnelde veranderingen in de samenleving
de opvoedingsdruk op ouders en leerkrachten toegenomen is en dat er steeds
meer pedagogische vaardigheden nodig zijn, zoals differentiële begeleiding
door en essentiële attitudes bij ouders: authenticiteit, transparantie en
respect voor de uniciteit van het kind. Waardevolle thema’s in dit boek: wat
is hoogbegaafdheid; misvattingen en mythes; de balanstheorie (noodzaak
van een goede balans tussen tegenstrijdige kenmerken). Met waardevolle
bijlagen over onder meer uitstelgedrag, gebrek aan zelfvertrouwen en
assertiviteit; verschil tussen perfectionisme en het streven naar excellentie.
Veel theoretische achtergronden als inspiratiebron en honderden direct
praktisch toepasbare tips. Het doel van deze zeer degelijke publicatie voor
gevorderden is het beter begrijpen van hoogbegaafden van binnenuit en
het ontdekken van verschillende wegen om hun zelfverantwoordelijkheid
te stimuleren en te ondersteunen. Met literatuuroverzicht; geen register of
illustraties. Drs. Ben Daeter

SISO : 462.1
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 24.00
Volgnummer : 36 / 102
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2017-46-1781

Luit, J.E.H. van • Dit is dyscalculie
Dit is dyscalculie : achtergrond en aanpak / Hans van Luit. - Houten : LannooCampus,
[2018]. - 320 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-01-45109-3
Prof. dr. Hans van Luit geeft in dit boek op een gemakkelijke manier uitleg en
inzicht in dyscalculie. Zodat er duidelijkheid komt over de aanpak op school
en thuis. Het is belangrijk dat de 'stoornis' vroegtijdig wordt gesignaleerd,
want dan kan zo vroeg mogelijk met hulp begonnen worden. Het is niet
gemakkelijk om een leerling te helpen, daarom worden in dit boek vele
suggesties voor hulpverlening gedaan. In de inhoudsopgave, voor in het
boek, is goed te vinden wat waar in het boek wordt behandeld. Dit bevordert
de bruikbaarheid van het boek. Het boek is bedoeld voor leerkrachten,
rekenspecialisten, RT'ers, hbo- en wo-studenten en geïnteresseerde ouders.
Verscheidene aspecten worden vanuit verschillende kanten belicht. De auteur
is hoogleraar diagnostiek en behandeling van kinderen met dyscalculie aan
de Universiteit Utrecht. Drs. L. Dahmen-Boon

SISO : 464.2
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : II
Winkelprijs : € 29.99
Volgnummer : 37 / 101

2018-08-2938

Sande, Jacqueline van de • Druk en dromerig
Druk en dromerig : ADHD bij meisjes, voor ouders, leerkrachten en meisjes / Jacqueline
van de Sande ; illustraties omslag en binnenwerk: Sjeng Schupp. - Amsterdam :
Uitgeverij SWP, [2018]. - 206 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-885081-5-8
Jacqueline van de Sande, die zelf ADHD-ervaringen heeft en al jaren werkt
met ADHD-kinderen, hun ouders en leerkrachten, schrijft specifiek over
meisjes met deze stoornis. Er is al veel gepubliceerd over kinderen met
deze stoornis, maar in mindere mate over meisjes en zeker niet door
auteurs die dit zelf ervaren hebben. Het werd bij meisjes ook minder
gediagnosticeerd. In 44 hoofdstukken komen aan de orde: eigen ervaringen
op een bepaalde leeftijd. Met bij elk hoofdstuk de vaste rubriek 'Goed
om te weten': verklaringen, oorzaken en gevolgen van ADHD-gedrag bij
meisjes en verschillen tussen jongens en meisjes. Vervolgens 'Wat ik nodig
had': begrip voor haar situatie en gewenst gedrag van betrokkenen. Er
volgen 'Tips' voor ouders en leraren. Het boek heeft als bijlagen: Dertig
positieve eigenschappen van iemand met ADHD; Vragenlijst voor de
meisjes zelf; Mindmap; Vormen van begeleiding. Deze prettig geschreven,
aangrijpende publicatie is van groot nut voor het bespreekbaar maken van en
hulpverlening aan deze bijzondere doelgroep. Geen register. Wel schema’s en
bronvermelding. Drs. Ben Daeter

SISO : 464.3
PIM : 02 Lichaam en Gezondheid
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 24.90
Volgnummer : 37 / 102
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2017-25-2300

Horeweg, Anton • De traumasensitieve school: een andere kijk
op gedragsproblemen in de klas
De traumasensitieve school: een andere kijk op gedragsproblemen in de klas / Anton
Horeweg. - Houten : LannooCampus, [2018]. - 349 pagina's : illustraties ; 24 cm. - (De
inspirerende leraar). - Met literatuuropgave, register.
ISBN 978-94-01-44288-6
Een belangrijk boek omdat het aandacht vraagt voor verborgen leed in het
onderwijs. Achter veel gedragsproblemen blijken trauma's schuil te gaan, die
echter niet als zodanig door de school en leerkrachten worden opgemerkt.
De auteur, docent met ruim dertig jaar ervaring in het primair onderwijs,
publicist en tevens gedragsspecialist, geeft aan dat in elke klas gemiddeld
één of meer kinderen zitten met een trauma: ongeluk, (v)echtscheiding,
incest, mishandeling, verwaarlozing. Deze traumatische ervaring kleurt deze
kinderen en hun gedrag. Dit vraagt om empathie en kennis van zaken om
als school en als leerkracht 'traumasensitief' te worden. Een volwassene
kan cruciaal zijn voor het herstel van deze kinderen, die vaak alleen hun
leerkracht nog hebben. Het probleem wordt grondig uitgediept en behandelt
in zestien hoofdstukken het hele vraagstuk, van het trauma tot herstel,
inclusief handreikingen en gereedschap. Met 26 bijlagen die te downloaden
zijn (van een website met een toegangscode). Betekenisvolle uitgave.
Dr. A. Schipper MA

In de NBD Biblion-uitvoering blijft de
toegangscode (tegenover het titelblad)
zichtbaar.
SISO : 467
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : II
Winkelprijs : € 34.99
Volgnummer : 39 / 100

2018-07-2738

Luyten, Wilfried • Het bruggesprek
Het bruggesprek : een opstap naar vormend onderwijs / Wilfried Luyten ; illustraties:
Alain Verster. - Antwerpen ; Apeldoorn : Garant, 2018. - 187 pagina's : illustraties ; 24
cm. - Met literatuuropgave.
ISBN 978-90-441-3597-8
In deze publicatie legt de auteur Wilfried Luyten, een onderwijskundige in hart
en nieren, ons uit wat 'bruggesprekken' zijn en hoe men deze gesprekken
concreet kan toepassen in het onderwijs. Na een korte theoretische duiding,
waarbij hij bruggesprekken omschrijft als gesprekken waarbij kinderen en
jongeren leren verwoorden wat ze denken, waarnemen, gewaarworden en
willen, biedt hij een waaier van mogelijkheden om deze gesprekken concreet
gestalte te geven. De vele mooi uitgewerkte voorbeelden zorgen ervoor
dat het boek hapklaar lesmateriaal is voor leerkrachten en begeleiders.
Diverse schema’s ondersteunen de tekst en zorgen ervoor dat de soms wat
moeilijkere materie voor iedereen duidelijk wordt. De thema’s zijn divers van
aard en zijn nauw gelinkt aan de leefwereld van de kinderen. Voorbeelden
hiervan zijn: verveling, onzeker zijn, liegen, schaamte, geluk, stilte... Het boek
besluit met een uitgebreide literatuurlijst en een handig register. Dit boek is
zeker een opstap naar vormend onderwijs en zal een inspiratiebron zijn voor
met name basisschoolleerkrachten. Baert K.A.M.C.

SISO : 472.2
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 20.00
Volgnummer : 39 / 101
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2018-19-3446 Heruitgave

Berding, Joop • Schoolpedagogiek
Schoolpedagogiek : voor het basis- en voortgezet onderwijs / Joep Berding, Wouter
Pols. - Vierde druk. - Groningen : Noordhoff Uitgevers, 2018. - 355 pagina's :
illustraties ; 24 cm. - 1e druk: Groningen : Wolters-Noordhoff, 2006. - Met literatuur,
register.
ISBN 978-90-01-82789-2
Vierde, herziene en aangevulde druk van dit standaardwerk over opvoeding
en onderwijs in de basisschool. Tegen de achtergrond van maatschappelijke
vernieuwing en verandering wordt de pedagogische opdracht van de school
belicht vanuit historisch perspectief. Met aandacht voor opvattingen door
de jaren heen, maar ook nieuwe inzichten. Twee eeuwen schoolpedagogiek
passeren de revue, o.a. aan de hand van denkers die in de professionele
dialoog weer steeds meer opgeld doen. Actuele voorbeelden tonen aan dat
de opdracht van het primaire onderwijs onlosmakelijk verbonden is met
(opvattingen over) de pedagogische opdracht van de school. Aansprekende,
helder geschreven uitgave die langs vele wegen invulling geeft aan
pedagogisch denken en pedagogische praktijk uit verleden en heden, met als
thema's: Kinderen en hun opvoeders, Onderwijs: de school vroeger en nu, De
pedagogische opdracht: van en met elkaar leren, School en maatschappij.
Een essentiële epiloog besluit de uitgave. Elke thema is onderverdeeld in
deelhoofdstukken met casussen, achtergrondliteratuur, reflectievragen
en studieopdrachten. Met zwart-witfoto's en illustraties uit de oude doos.
Voor studenten én onderwijsgevenden een onmisbare vraagbaak. Met
literatuur, register en website. Met code voor toegang tot online studiehulp
Mart Seerden

De eenmalig te gebruiken code blijft niet
zichtbaar in de NBD Biblion-uitvoering.
Geactualiseerde druk.
SISO : 473
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : II
Winkelprijs : € 48.25
Volgnummer : 36 / 103

2017-06-3643

Spelen • Spelen en leren op school
Spelen en leren op school / Marjolein Dobber en Bert van Oers (red.). - Assen :
Koninklijke Van Gorcum, 2018. - XII, 177 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met
literatuuropgave, register.
ISBN 978-90-232-5215-3
Handreiking waarin op gedifferentieerde wijze wordt ingegaan op het
belang van spelen in het onderwijscurriculum. Hierin wordt een theoretisch
kader geboden, maar nog veel uitgesprokener een praktisch kader
waarbij en waarin spel kan worden ingezet bij intentionele leer- en
ontwikkelingsactiviteiten. De informatie is gebaseerd op een duidelijke visie
op ontwikkelingsgericht onderwijs, maar ook op de parameters van spelen
en spel: betrokkenheid, vrijheid, impliciete en expliciete regels voor álle
leerlingen. Waar de rechtgeaarde onderwijsbevlogene helemaal blij van
wordt, is dat er in deze helder geschreven, met tal van kleurenillustraties
gestoffeerde publicatie, een betekenisvolle verbinding wordt gemaakt met
spelen en leren, verhalen, taal–lezen–rekenen, onderzoek doen, burgerschap,
historisch denken en redeneren. Met activiteiten in de klas, maar ook met
aandacht voor buitenspel: de school als toneel voor spelend het leven leren,
binnen en buiten. Niet nieuw, maar wederom een pleidooi van een boeiende
club (gerenommeerde) auteurs voor het feest dat spelen & leren heet.
Inspirerende handreiking voor studenten basisonderwijs, maar ook voor
leraren in het basisonderwijs. Mart Seerden

SISO : 474.9
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 29.95
Volgnummer : 37 / 103
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2018-04-1537

Ceyssens, Martine • Lezer-scan
Lezer-scan : een behandelingsplan voor het leren lezen / Martine Ceyssens. -
Kalmthout : Pelckmans Pro, [2018]. - 121 pagina's : illustraties ; 25 cm. - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-94-633-7117-9
Gestructureerd en methodisch uitgewerkt handboek ter ondersteuning
van het proces van leren lezen. Professionals krijgen een tool in handen
waarmee de beginnende leesontwikkeling is te screenen en te analyseren,
waarna een gericht behandelingsplan kan worden opgezet voor training en
verbetering. In deze Belgische uitgave van de hand van een auteur (1974)
die in deze materie goed is ingevoerd, wordt het blikveld ook gericht op
lezers in Nederland. In het Nederlandstalige taalgebied is om en nabij 10%
van de bevolking laaggeletterd. Kunnen lezen is een levensnoodzaak. In
deze publicatie is de aandacht gericht op preventie in de kleuterklas en op
de achtereenvolgende stapjes in het leesproces. Uit tal van voorbeelden
blijkt dat tijdsinvestering, oefening en training leiden tot leesverbetering.
Leerkrachten worden meegenomen, maar ook ouders krijgen tips om
alert te zijn op signalen. De 'Lezer-scan tool' is instructief en bruikbaar
voor professionals – een goed onderbouwd pleidooi om beredeneerd met
leesprocessen aan de slag te gaan, want elk kind moet gewoon leren lezen!
Mart Seerden

SISO : 475.26
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 30.00
Volgnummer : 42 / 89

2018-07-2517

Crul, Koen • De kleine zeppelin
De kleine zeppelin : kunstzinnig werken met kleuters / Koen Crul en Oetang. -
Kalmthout : Pelckmans Pro, [2018]. - 399 pagina's : illustraties ; 24 cm. - Met
literatuuropgave.
ISBN 978-94-633-7126-1
In deze knap bijeengebrachte 'inspiratie-explosie' voor kleuteractiviteiten
in de muzische vorming (beeld, muziek, drama, dans en media), worden
analoog aan een vliegreis met een zeppelin verschillende reisfases
besproken. Inchecken staat voor: de basis: de doelen, domeinen, leereffecten
en begeleiden etc. Het opstijgen omvat het vertalen van een muzisch
onderwerp en de verschillende domeinen, waarin diverse activiteiten aan bod
komen. Bij het varen gaat het van basisidee naar procesgericht ontwerpen
en integratie. Het landen omvat onder andere differentiatie, kansen zien,
leerlijnen en reflectie met kleuters. Uitchecken geeft handige overzichten
van een ordening per thema, domein en basisvorm, begrippenlijst en
literatuurlijst. De schat aan informatie blijft toegankelijk door de duidelijke
hoofdstukken en paragrafen, het gebruik van kaders (elke opdracht/
onderwerp heeft een eigen kader), symbolen en trefwoorden, foto’s etc. en
de checklijsten achterin. Een enorme inspiratiebron voor leerkrachten en
begeleiders van kunstzinnige processen voor kleuters. E. Stadt

SISO : 477.3
PIM : 05 Opvoeding en Onderwijs
Niveau/leeftijd : III
Winkelprijs : € 40.00
Volgnummer : 40 / 115
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2018-32-0014

Buurman • Buurman & Buurman
Buurman & Buurman / stemmen Simon van Leeuwen, Kees Prins. - [Hilversum] : VPRO,
[2016]. - 9 dvd-video's (662 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Deel 1-9: /
regie: Lubomir Beneš en Vladimir Jiranek. - Stemacteurs: Simon van Leeuwen, Kees
Prins. - Nederlands gesproken. - Eerder uitgezonden door VPRO-televisie. - Videoversie
van de animatiefilms: Tsjechie͏̈, 1976-2015.
Verzamelbox met 84 afleveringen van de Tsjechische poppenanimatieserie*
'Buurman en buurman', gemaakt in de jaren 1976-2013. De twee
buurmannen Pat en Mat staan altijd voor elkaar klaar met raad en daad. Bij
het repareren van de kachel, het boenen van de vloer, een boekenkastje
timmeren of een kippetje grillen weten ze er op een zeer inventieve manier
een prettige puinhoop van te maken. Toch houden ze er altijd de moed in.
De filmpjes zijn gemaakt in de tijdrovende stop-motiontechniek. De serie
liep oorspronkelijk tot 2015 en werd in 2018 voortgezet door Marek Beneš,
de zoon van bedenker Lubomír Beneš. In 2016 en 2018 waren nieuwe
afleveringen in de bioscoop te zien, onder de titels ‘Buurman & Buurman: al
40 jaar beste vrienden’ en ‘Buurman & Buurman hebben een nieuw huis’**.
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

Kijkwijzer: alle leeftijden. *Eerder
aangeboden in 2006-2013.
**2018-25-1726 (2018/30).
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 14.48
Bijzonderheden : Release: 12-10-'18; Deel 1-9
Volgnummer : 39 / 345

2018-36-1663

Casper • Casper en Emma maken theater
Casper en Emma maken theater / regie Arne Aurora Gossé, Arne Lindtner Næss.
- [Hilversum] : Just4Kids, [2018]. - 1 dvd-video (ongeveer 81 min.) : kleur, geluid,
breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder anderen: Oliver Dahl, Alba Ørbech-Nilssen, Janne
Formoe, Anna Celine Bredal. - Nederlands nagesynchroniseerd. - Oorspronkelijke
titel: Karsten og Petra lager teater. - Videoversie van de film: Noorwegen : Cinenord
Kidstory, ©2017.
Zesde film* van de Noorse regisseur Arne Lindtner Naess over de 5-jarige
Casper en Emma die beste vriendjes zijn en samen naar de kleuterschool
gaan. De school van Casper en Emma zamelt elk jaar geld in voor een goed
doel. Dit jaar is het geld voor een weeshuis in India waar geen elektriciteit
is. Nadat Casper en Emma naar een voorstelling in een poppentheater zijn
geweest, hebben ze een idee: ze gaan een voorstelling geven en hun ouders
en grootouders moeten een kaartje kopen. Het stuk gaat over kaarsen die
licht geven in het donker. De knuffels van Emma en Casper, Mevrouw Konijn
en Welpje, krijgen een rol in het stuk, en ook de knuffels van de andere
kinderen. Pauline Kleijer (Volkskrant 30-5-’18): ‘(…) Zo blijft de wereld van
Casper en Emma gezellig kneuterig. Met hun pratende knuffels gaan ze
overzichtelijke kleuterproblemen te lijf. (…) Het gebrek aan spanning is wel
zo fijn voor het jongste, gevoelige filmpubliek – en een tikje saai voor ieder
ander.’ Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. *Deel 5:
Casper en Emma: de bergen in,
2017-35-2018 (2017/40).
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 14.52
Bijzonderheden : Release: 16-10-'18
Volgnummer : 40 / 364
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2018-31-5694

Freeks • Freeks wilde wereld
Freeks wilde wereld. - [Hilversum] : Just4kids, [2018]. - 3 dvd-video's (30 × 10
min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Verzamelbox: / presentatie Freek Vonk. -
Nederlands gesproken. - Videoversie van de televisieserie voor de VPRO: Nederland :
Second Nature, ©2016-2017. - Bevat de delen 6, 7 en 8. - Oorspronkelijke uitgave:
2017, 2017, 2018.
Verzamelbox met dertig afleveringen van de serie waarin bioloog Freek Vonk
over de wereld reist op zoek naar bijzondere of gevaarlijke dieren. Freek
(1983) is werkzaam bij Naturalis Biodiversity Center waar hij onderzoek doet
naar de evolutie van slangen en naar slangengif. Hij reist door o.a. Belize,
Madagaskar, Zweden, Rwanda, Brazilië, Sri Lanka en Jordanië op zoek naar
dieren als maki, dromedaris, steenbok, veelvraat, berggorilla, chimpansee
en rendier. Tussendoor geeft hij weetjes over de dieren en tips over hoe
te overleven in de gevaarlijke plekken waar hij is. Freek is als presentator
duidelijk aanwezig: vol enthousiasme en soms zichzelf in gevaarlijke situaties
brengend, geeft hij commentaar bij de spannende beelden. De korte filmpjes
bieden niet veel informatie, maar kenmerken zich door de bijzondere beelden.
Als geheel is dit een verfrissende manier om natuurfilms te presenteren.
Uitgezonden in NPO Zapp. Een aantrekkelijke en informatieve serie voor
kinderen vanaf ca. 10 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Deel 6:
2017-13-2461 (2017/17), deel 7:
2017-46-1698 (2017/50), deel 8:
2018-05-1863 (2018/9).
SISO : J 592.3
PIM : 17 Dieren
Bibliotheekprijs : € 12.23
Bijzonderheden : Release: 18-9-'18
Volgnummer : 37 / 351

2018-36-1664

Furchester • The Furchester Hotel
The Furchester Hotel ; Sesamstraat. - [Hilversum] : Just Entertainment, [2018]. - 6 dvd-
video's (52 × 11 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Seizoen 1. - Nederlandse
stemacteurs: Hero Muller, Hein Boele, Marjolein Algera. - Nederlands gesproken. -
Videoversie van de televisieserie: Groot-Brittannie͏̈ : CBeebies, 2014-2016.
Een aantal afleveringen uit het eerste seizoen van een Brits-Amerikaanse
poppenserie, gemaakt voor CBeebies en een spin-off van Sesamstraat.
Het Furchester Hotel wordt gerund door een monsterfamilie die bestaat uit
moeder Funella Furchester, vader Furgus Fuzz en de zevenjarige dochter
Phoebe. Neefje Elmo woont ook in het hotel en Koekiemonster werkt er als
bediende. Het hotel is trots op zijn 1/2 ster en door de grote variëteit aan
gasten – monsters, dieren, mensen, groenten – is het er zeer levendig. De
familie weet door creatief denken alle kleine probleempjes op te lossen.
Emily Ashby (commonsensemedia.org) geeft 4 sterren. Zij vindt het een serie
met leuke personages en liedjes, een vriendelijke sfeer, veel herkenbare
elementen uit Sesamstraat en de Muppetshow, met aandacht voor creatief
denken, je verplaatsen in de ander, samenwerken en volhouden. Uitgezonden
op NPO Zappelin. Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Eerder
aangeboden: deel 1: 2017-14-2987, deel
2: 2017-24-1212. Seizoen 2 is gemaakt.
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 24.60
Bijzonderheden : Release: 16-10-'18; Seizoen 1
Volgnummer : 40 / 365
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2018-30-5089

Wim Pel Productions • De hazenschool
De hazenschool / Regie: Ute von Münchow-Pohl ; dubbing studio: Wim Pel Productions.
- [Amsterdam] : Twin Video, [2018]. - 1 dvd-video (76 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ;
12 cm. - Nederlands gesproken. - Gebaseerd op het boek van Fritz Koch-Gotha en
Albert Sixtus. - Oorspronkelijke titel: Die Häschenschule : Jagd nach dem goldenen Ei. -
Videoversie van de animatiefilm: Duitsland : Akkorde Film Produktion, 2017.
Animatiefilm van Ute von Münchow-Pohl (Raafje met de rode sok), vrij
naar een klassiek Duits kinderboek (1924). Haas Max is een echte stoere
stadsjongen. Om indruk te maken op de populaire jongens haalt hij stunts
uit met een modelvliegtuigje, maar hij stort neer in het bos. Daar komt hij
terecht in de Hazenschool, waar ouderwets uitziende jonge hazen een strenge
opleiding krijgen tot paashaas. Max heeft moeite er te wennen, maar hij
raakt bevriend met het dappere hazenmeisje Emmi. Alle leraren en leerlingen
moeten samenwerken om het te winnen van de vossen, die het voorzien
hebben op de hazen, maar vooral op hun magische Gouden Ei. Kunnen ze de
eeuwenoude traditie van het eieren verstoppen voor de mensen redden? De
recensenten geven 3-4 sterren. Pauline Kleijer (Volkskrant 21-2-’18): ‘(…) een
sympathiek, ongecompliceerd avontuur. De animatie oogt vrolijk en verzorgd
en de boodschap is vriendelijk, hoewel de kloof tussen stad en platteland
wel flink wordt aangedikt.’ Genomineerd voor de Kristallen Beer voor Beste
kinderfilm op het Filmfestival van Berlijn. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

Kijkwijzer: 6 jaar, geweld, grof
taalgebruik.
Genre : pa
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 11.17
Bijzonderheden : Release: 20-9-'18
Volgnummer : 34 / 344

2018-37-2172

Ongelooflijke • Het ongelooflijke verhaal van de mega grote
peer
Het ongelooflijke verhaal van de mega grote peer / regie, réalisation: Amalie Nesbæk
Fick, Jørgen Lerdam. - [Amsterdam] : September Film, [2018]. - 1 dvd-video (75
min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Stemacteurs onder anderen: Nathalie
Haneveld, Mats Hoogland, Frank Hoelen, Hein van Beem. - Nederlands of Frans
nagesynchroniseerd. - Gebaseerd op een boek van Jakob Martin Strid. - Oorspronkelijke
titel: Den utrolige historie om den kæmpestore pære. - Videoversie van de film:
Denemarken : Nordisk Film, 2017.
Deense film van Amalie Nesbæk Fick en Jørgen Lerdam (Pettson & Findus)
naar het prentenboek van Jakob Martin Strid. In het vredige havenstadje
Solby leven mensen en dieren naast elkaar. Een jaar geleden verdween de
vriendelijke burgemeester spoorloos en nu is de nare locoburgemeester Kwast
de baas. Op een dag vist poes Mitcho met zijn hengel een fles op waarin een
brief van de burgemeester zit. Daarin zit een zaadje dat Mitcho en zijn vriend,
olifant Sebastiaan, moeten planten. Uit het zaadje groeit in één nacht een
reusachtige peer. Ze krijgen hulp van een gekke professor en beleven een
avontuur vol piraten, zeemonsters en spoken. Berend Jan Bockting (Volkskrant
20-6-’18) ziet ‘kindvriendelijk absurdisme’, ‘liefdevolle aandacht’ en ‘een
grote hoeveelheid visueel detail’ waardoor de film ‘zich onderscheidt van het
gemiddelde, doorgaans vlakkere en luidruchtigere kinderanimatieaanbod. De
boodschap – zaken die in eerste instantie vreemd of griezelig lijken kunnen
je bij nader inzien juist verder helpen – is van alle tijden, maar daarom niet
minder welkom. (…)’ Genomineerd voor de Kristallen beer voor Generation
Kplus (Beste film) op het Filmfestival van Berlijn en winnaar van een Robert
(Deense Oscar) voor Beste kinder- en jeugdfilm. Vanaf ca. 6 jaar. Redactie

Kijkwijzer: 6 jaar, angst.
Genre : av
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 11.87
Bijzonderheden : Release: 10-10-'18
Volgnummer : 40 / 366
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2018-30-5102

Paard • Het paard van Sinterklaas
Het paard van Sinterklaas / regie Mischa Kamp ; Waar is het paard van Sinterklaas? /
regie Mischa Kamp. - [Heemstede] : In The Air, [2018]. - 2 dvd-video's (ongeveer 90,
80 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs onder anderen: Ebbie Tam,
Jan Decleir, Betty Schuurman, Anneke Blok. - Nederlands gesproken. - Gebaseerd
op boeken van Tamara Bos. - Videoversie van de films: Nederland : BosBros. Film-TV
Producers, ©2005, ©2007.
Verzamelbox met twee Sinterklaasfilms van Mischa Kamp, gebaseerd op
boeken van Tamara Bos die ook de scenario’s schreef. In ‘Het paard van
Sinterklaas’* (2005) woont het zesjarige Chinese meisje Winky Wong een jaar
in Nederland. Zij gaat naar school en rijdt graag op Saartje, een paard uit de
manege van tante Cor. Dan wordt Saartje ziek en gaat dood. Winky wil niets
liever dan een eigen paard krijgen. Wanneer het sinterklaasfeest nadert, zijn
alle kinderen uit de klas heel uitgelaten, maar Winky kent Sinterklaas niet. Als
de kinderen vertellen wat Sinterklaas voor kinderen doet, probeert ze hem
op allerlei manieren te vertellen dat ze een paard wil hebben. In ‘Waar is het
paard van Sinterklaas?’** (2007) is Winky negen jaar. Ze mag helpen met de
verzorging van het paard Amerigo, het paard van Sinterklaas, dat gestald
staat in de manege. Als Winky jarig is, mag ze voor het eerst paardrijles
nemen. Maar dan is het paard van Sinterklaas verdwenen. Floortje Smit
(Volkskrant 11-10-'07): '(...) hoewel Waar is het paard? de meer gebaande
paden betreedt en een minder strak scenario heeft, is het nog steeds een
goede en spannende jeugdfilm. Scenarioschrijfster Tamara Bos laat opnieuw
haar inzicht in de kindergeest zien. De film zit vol kinderlogica en -gesprekjes
(...).' Vanaf ca. 4 jaar. Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden.
*2014-25-5471. **2014-25-5472.
Genre : si
Niveau/leeftijd : AK
Bibliotheekprijs : € 14.49
Bijzonderheden : Release: 4-10-'18
Volgnummer : 36 / 331

2018-36-1574

Sinterklaas • Sinterklaas & het gouden hoefijzer
Sinterklaas & het gouden hoefijzer / regie Aram van de Rest. - [Utrecht] : Dutch
Filmworks, [2018]. - 1 dvd-video (64 min.) : kleur, geluid, breedbeeld ; 12 cm. - Acteurs
onder anderen: Wilbert Gieske, Anna-Sophie Kummer, Mike Weerts. - Nederlands of
Vlaams gesproken. - Videoversie van de film: Nederland : Tom de Mol Productions,
2017. - Bevat ook: Videoclip: Coole Piet & Danspiet - Magie van de Sint ; Bonusclip:
Joey - Amerigogogo.
Bloem (10 jaar) is helemaal weg van Amerigo, het paard van Sinterklaas
en krijgt het gedaan dat ze even een stukje mag rijden. Maar dan verliest
Amerigo zijn magische gouden hoefijzer. Zonder dit hoefijzer kan hij niet op
de daken rijden en kan pakjesavond niet door gaan. Sinterklaas wil zijn Pieten
niet ongerust maken en gaat daarom samen met Bloem op zoek naar het
hoefijzer. Regisseur is Aram van de Rest (Vrijland; Lost in the game), Wilbert
Gieske speelt voor de zesde keer de rol van Sinterklaas, eerder was hij te
zien in films uit de franchise ‘De club van Sinterklaas’, Anna-Sophie Kummer
(100% Coco; Brugklas) is Bloem. Alle Pieten zijn roetpieten. Vanaf ca. 5 jaar.
Redactie

Kijkwijzer: alle leeftijden. Sinterklaas.
Genre : si
Niveau/leeftijd : A
Bibliotheekprijs : € 9.39
Bijzonderheden : Release: 26-10-'18
Volgnummer : 39 / 347


	4-6 jaar Prentenboeken
	4-6 jaar Kijk-en zoekboeken
	4-6 jaar Rijmpjes/versjes
	4-6 jaar Prentenboeken in twee talen
	4-6 jaar Voorleesboeken
	4-6 jaar Engelse prentenboeken
	4-6 jaar Informatieve boeken
	6-9 jaar AVI-Start
	6-9 jaar AVI-M3 t/m -M4
	6-9 jaar Zelf lezen
	6-9 jaar Makkelijk lezen
	6-9 jaar Boeken met meeluistercode
	6-9 jaar Samenleesboeken
	6-9 jaar Voorleesboeken
	6-9 jaar Poëzie
	6-9 jaar Engelse boeken
	6-9 jaar Informatieve boeken
	9-12 jaar Vrij lezen
	9-12 jaar Makkelijk lezen
	9-12 jaar Poëzie
	9-12 jaar Strips
	9-12 jaar Samenleesboeken
	9-12 jaar Boek met meeluistercode
	9-12 jaar Engelse boeken
	9-12 jaar Informatieve boeken
	9-12 jaar Oefenboeken eindtoetsen
	Vakliteratuur
	Jeugdfilms

