Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een
echte boekenwurm. Ik leen stapels
boeken in de bibliotheek. Hier
vind je de boeken die ik deze
keer de leukste vond!
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Wat als de wind
komt?

De aarde heeft jou
nodig!

Pamela Butchart,
uitgeverij Gottmer

Philip Bunting,
uitgeverij De Fontein

Olivier maakt zich zorgen. Over
sokken die niet bij elkaar passen, over aangebrande tosti’s en
kwaadaardige eekhoorns. Hij
kan heel goed piekeren, over vanalles. Maar vooral de
wind vindt hij eng... Totdat hij Madelief ontmoet, die
echt nergens bang voor is. Want wat is nu het ergste
dat er kan gebeuren? Heel grappig prentenboek met
grote tekeningen waarop veel te zien is. Vanaf 4 jaar.

De rots van boven
Jon Klassen,
uitgeverij Gottmer
Schildpad, gordeldier en slang
staan buiten. Schildpad heeft
een lievelingsplek, maar gaat
toch even ergens anders staan
omdat gordeldier en slang
hem slecht kunnen verstaan.
En maar goed ook dat hij dat deed! Waarom? Daar
kom je snel achter. Bijzonder prentenboek dat je aan
het nadenken zet, over keuzes maken en vriendschap.
Vanaf 5 jaar.

Hoe ontstaat afval? Hoe zorgen we
ervoor dat er minder afval is en wat
kunnen we ermee doen? Lees alles
over soorten afval, hoelang het duurt voordat het is
vergaan en nog veel meer. De kleurige platen verduidelijken de tekst. Aantrekkelijke en
informatieve uitgave. Voorlezen vanaf 6
jaar, zelf lezen vanaf 8. Past bij Kinderboekenweek 2022 en is geschikt voor
Makkelijk Lezen Plein.

Mo en Tijger redden
de dieren
Elisabeth Mollema,
uitgeverij Moon
Dit eerste leesboekje start met AVIniveau E3 en bouwt op naar E5, leuk
dus om samen te lezen. Mo en zijn
nichtje Toos houden van de natuur en
zoeken dieren die in nood zijn. Zo redden ze een slak
zonder huisje en zoeken ze de kat van het buurmeisje.
De tekeningen van Gertie Jaquet zijn vrolijk en passen
goed bij de tekst. Vanaf 6,5 jaar.

Verschrikkelijke
beestje: de hoofdluis, de vlieg, de
spin
Elise Gravel,
uitgeverij Querido
Dit boek in de serie ‘Tijgerlezen’ gaat over diertjes die soms
vervelend, vies of irritant zijn. Maar eigenlijk ook best
interessant! Want spinnen ruimen vliegen en muggen
op. En de vlieg heeft bijzondere ogen, wist je dat? De
grappige tekeningen bij de weetjes maken dit boek
heel fijn om te lezen. Vanaf 7 jaar. Past bij Kinderboekenweek 2022.

Louise laat niet los
Håkon Øvreås,
uitgeverij Querido
De superhelden Bruno, Arthur
en Louise nemen het op tegen
de superrijke Tom Haan. Die wil
namelijk een kippenkwekerij
bouwen, precies op de plaats
waar de helden hun hut hebben.
En Louise is ook al niet blij omdat haar vader heeft
gezegd dat ze gaan verhuizen. Kunnen de superhelden dit allemaal nog stoppen? Leuk verhaal, met veel
tekeningen, leest lekker door. Vanaf 8 jaar.

Waarom hebben we
tenen?
Molly Oldfield,
uitgeverij Luitingh-Sijthoff
In dit toffe weetjesboek staan
366 vragen en antwoorden (voor
elke dag één). Bijvoorbeeld:
waarom kunnen pinguïns niet
vliegen? Of: worden koala’s het

nooit zat om altijd maar eucalyptus te
eten? En deze: drinken slangen hun eigen
plas? Heerlijk om doorheen te bladeren en
te lezen. De illustraties zijn kleurrijk en zien
er leuk uit. Past bij Kinderboekenweek 2022
en geschikt voor Makkelijk Lezen Plein. Vanaf 8 t/m 10
jaar.

Briljante planten
Geert-Jan Roebers,
uitgeverij Gottmer
Wat een bijzonder boek is
dit! Het gaat over planten
die bijzondere eigenschappen hebben. Ze maken zuurstof, je kunt het gebruiken
als bouwmateriaal (bomen)
en sommige bomen praten
met elkaar. Nog veel meer
weetjes en heel veel bijzondere, kleurrijke afbeeldingen vind je in dit boek. Past
bij Kinderboekenweek 2022. Vanaf 10 jaar.

Twitch en de
vlucht van de ijsvogel
M.G. Leonard,
uitgeverij Lannoo
Als jij van avonturenboeken
en de natuur houdt, dan is
dit boek net iets voor jou! Het
gaat over Twitch, die erg van
vogels houdt. Hij heeft zich
erg verheugd op de grote vakantie, die hij wil doorbrengen in het bos. Maar bij zijn hut aangekomen
blijkt er een overvaller rond te lopen, met een zak geld.
En daar begint het avontuur… Past bij Kinderboekenweek 2022. Vanaf 11 jaar.
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