
De grote  
bomenrover
Oliver Jeffers,  
Uitgeverij Hoogland &  
van Klaveren

Mooi vormgegeven prenten-
boek over een bijzonder bos 
waar vreemde dingen ge-
beuren. Er verdwijnen takken 
en later zelfs hele bomen. De 

dieren in het bos hebben geen idee wie dat doet en ze 
gaan met z’n allen op zoek naar de dader. Als lezer  
van het boek weet je meteen wie de schuldige is, een 
bruine beer met een muts op. Uiteindelijk vinden 
ze de dader en hij blijkt een hele speciale reden te 
hebben voor het omzagen van de bomen. De platen 
zijn met zorg getekend en ingekleurd met minimaal 
tekstgebruik. Ondanks het thema ‘diefstal’ is het een 
grappig en warm prentenboek om meermaals te 
lezen. Vanaf 4 jaar.  

Heel heel heel  
vies boek

Edward van de Vendel,  
Uitgeverij Querido

Als je niet goed tegen verhalen 
kunt waar modder, spuug, 
snot of poep in voorkomen 
dan moet je dit boek niet lezen 

want daar staat het helemaal vol mee! Er staan zeven 
verhaaltjes in over vieze dingen. Je ziet niet alleen 
de woorden maar ook op de plaatjes zie je die vieze 
dingen. Denk aan een verhaaltje over een peuter die 
dingen bouwt van bruine klei, wat geen bruine klei 
is... De meeste verhaaltjes zijn in stripvorm. Het is een 
hilarisch boek in de serie ‘Tijgerlezen’, ook voor  
kinderen die moeite hebben met lezen. Vanaf 6 jaar. 

Stip het  
sprintkanon

Ellen Stoop,  
Uitgeverij Holland

Elvira Stiphout houdt heel erg 
van zwemmen en ze heeft er 
haar hobby van gemaakt. Ze 
vindt het geweldig om hard te 
kunnen zwemmen, haar beste 
slag is de schoolslag. Ze is lid 
van de zwemclub en samen met de estafettemeisjes 
doet ze mee met een belangrijke zwemwedstrijd. Ze 
twijfelt nog wel of het haar gaat lukken… Het verhaal 
leest makkelijk weg, de hoofdstukken zijn niet te lang 
en de spanning om het winnen van de wedstrijd zorgt 
ervoor dat je als een speer door het water… eh… boek 
gaat! Vanaf ongeveer 7 jaar. 

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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Panda in de val

Gonneke Huizing,  
Uitgeverij Holland

Olaf en Lola zijn een  
tweeling en hun vader is 
filmmaker. Meestal vinden 
ze er niks aan als hij naar 
het buitenland moet, maar 
dit keer wordt het anders. 
Ze mogen naar hem toe als 
hij in China panda’s aan het 
filmen is! Alles is super leuk, 

totdat ze een babypanda vinden die in de 
steek gelaten is. Ze doen er alles aan om het 
jong weer bij zijn moeder te krijgen. Dit 
boekje bevat niet alleen een leuk verhaal, 

maar ook informatie over panda’s. Wist jij dat we ook 
panda’s in Nederland hebben? In Ouwehands Dieren-
park in Rhenen bijvoorbeeld. Vanaf 6 jaar voorlezen, 
zelf lezen vanaf 8 jaar.

Beestenbende

David Baddiel,  
Uitgeverij Veltman

Houd jij van dieren? Of 
helemáál niet, zoals Max? 
Max vindt dieren maar niks. 
De rest van zijn familie houdt 
wel van dieren en geven hem 
voor zijn verjaardag zelfs een 
chinchilla (dit is een knaag-
dier). Tot zijn grote ergernis 
gaat de schoolreis ook  
nog naar een boerderij! Maar 

daar gebeurt iets heel vreemds… er is een geit die kan 
toveren. En zo verandert Max… Meer verklap ik niet, 
lees zelf maar! Een lekker leesboek met veel grappen 
en humoristische tekeningen. Vanaf 9 jaar. 

Het alfabet van 
Candice Phee

Barry Jonsberg,  
Uitgeverij Lemniscaat

De Australische Candice is een 
bijzonder kind. Ze geeft haar 
juf een piratenoutfit omdat ze 
denkt dat die dan minder 
geplaagd zal worden met haar 
schele oog. Ze heeft een vriend, 
Douglas, die in een andere 
dimensie woont en ze schrijft 
met een meisje in Amerika, dat haar eigenlijk nooit 
terug schijft. Dit boek neemt je mee in haar hoofd en 
je ervaart op welke bijzondere wijze zij naar de wereld 
om haar heen kijkt. Het is een boek met humor en laat 
je nadenken over hoe je zelf in het leven staat.  
Vanaf 10 jaar. 

Hoe werkt dat?

Uitgeverij Van Holkema  
en Warendorf

Heb je altijd al willen 
weten hoe een X-box er 
van binnen uitziet? Of 
hoe een bionisch pak 
werkt? Maar ook hoe men 
aan het werk is om al het 
plastic in de oceanen op 
te ruimen? Dan is dit boek 
iets voor jou! Van buiten lijkt het net een laptop. Er 
staan grote foto’s bij elk onderwerp en tekeningen die 
uitleg geven over de werking van de uitvinding, uiter-
aard met een informatieve tekst erbij. Je kunt het boek 
lekker doorbladeren of gebruiken voor een werkstuk 
of spreekbeurt. Het geeft een goed beeld van gedane 
uitvindingen en hun werking, maar het geeft je ook 
een kijkje in de toekomst en hoe we daar misschien 
wel met auto’s kunnen vliegen!  
Vanaf 10 t/m 14 jaar.
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