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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Pas op,
een krokodil!
Nicola O’Byrne,
Uitgeverij Gottmer
De krokodil in dit boek heeft
hulp nodig! Hij is verdwaald
en aan jou de taak om hem
naar huis te brengen. Als je
met de vinger over de streepjes gaat, dan komt hij steeds
een bladzijde verder. Net zo
lang totdat hij weer thuis is. Hij komt langs plekken
waar hij niet hoort…zoals de zee en in een sneeuwlandschap. Met dit boek beleven kleuters een hoop
plezier omdat het interactief is: met de vinger moet
worden aangewezen en af en toe moet de krokodil geholpen worden en moet het boek geschud. Leerzaam
en grappig boek voor kinderen vanaf 4 jaar.

Aadje Piraatje
kan al rekenen:
doe je mee?
Marjet Huiberts en
Sieb Posthuma,
Uitgeverij Gottmer
‘Acht schapen in een dolle bui dragen elk een streepjestrui. Zo hebben ze van kou geen hinder. Maar wie
heeft hier een streepje minder?’ Dit is een stukje
uit het telboek van Aadje Piraatje. Het telt van 1 tot

12 maar binnen de bladzijdes is er ook nog van alles
te tellen. Je ziet Aadje in de sneeuw, in gevecht met
rovers en in een zandtunnel. Uiteraard zie je de rest
van de piraten en de meeuwen ook in allerlei grappige
situaties langskomen. Vrolijk prentenboek dat heel
leuk is om samen door te lezen en van te leren!
Vanaf 5 jaar.

Zondag, maandag,
sterrendag
Anna Woltz,
Uitgeverij Querido’s
kinderboeken
Nora is uitvinder. En ook al
lachen haar grote broers haar
uit, ze gaat toch lekker door.
Als ze haar nieuwe buurjongen
ontmoet, wil ze iets uitvinden
wat hem minder stom maakt,
want hij doet helemaal niet aardig. Via een geheim
luik tussen hun kamers ontdekt ze dat Sem, want
zo heet de buurjongen, veel van sterren en planeten
weet. En dat hij een spreekbeurt moet houden maar
dat hij dat niet zo goed durft. Hij is bang dat hij tijdens
de spreekbeurt gaat huilen. Nu komt het heel goed uit
dat Nora uitvinder is en ze bedenkt een plan om hem
toch de spreekbeurt te laten doen. Een bijzonder boek
met grappige tekeningen. Vanaf 7 jaar.

Dagboek van een
voetbalheld

Het geheim van de
Ravenhorst

Shamini Flint,
Uitgeverij VI Kids

Christine Linneweever,
Uitgeverij Kluitman

Als je van voetbal en van
verhalen met veel grappige
tekeningen houdt, dan is dit
boek echt iets voor jou! De
hoofdpersoon in dit boek
houdt HELEMAAL NIET van
voetballen! Hij heet Marcus
en hij vindt voetballen stom
en hij kan het ook helemaal
niet. Hij heeft zelfs een eigen doelpunt gemaakt met
zijn billen! Maar hij moet van zijn vader een voetbaldagboek bijhouden. Maar als Marcus erachter komt
dat voetbal ook iets te maken heeft met rekenen, dan
wordt hij helemaal blij. In dit dagboekje van Marcus
staan ook veel weetjes en tips over voetbal en heel veel
leuke striptekeningen. Vanaf 8 t/m 10 jaar.

Het wilde leven
van Benjamin
Bontje

Hoe zou het zijn om in de
Middeleeuwen te leven? In
een groot kasteel zonder
elektriciteit, stromend water
of riolering? Dat kun je lezen
in dit boek dat gaat over de
17-jarige Aelwijn die moet
werken op het kasteel Ravenhorst. Hij begint als stalknecht
maar krijgt kansen om steeds een stapje hoger te
komen. En zo ontmoet hij Hertzeloye, de mooie
kasteeldochter. Dit boek zit vol spanning en avontuur
en geeft een goed beeld van de stoere held Aelwijn.
Een boek dat je meteen pakt! Vanaf 10 jaar.

Kinderen van de
Eindeloze vlakte
Ellen van Velzen,
Uitgeverij Lemniscaat

Barbara Jurgens,
Uitgeverij Moon
Je zal maar een rat zijn en
samen met je moeder in een
dierenwinkel wonen. Eigenlijk niks aan de hand, want
dan krijg je op tijd je eten en
je drinken. Maar dan word je
verkocht….en begint het
avontuur. Het overkomt
Benjamin Bontje, een rat dus. Hij wordt verkocht aan
een mensenkind maar wordt al snel uit zijn kooi
verlost door een bende wilde ratten. Het leven met die
rioolratten blijkt behoorlijk spannend, zeker als ze
moeten ontsnappen aan Rita Rentakill die alle ratten
het liefste dood ziet…oeps! Spannend en ook grappig
boek met hier en daar een zwart-witte tekening. Het
boek leest lekker snel, voor je het weet heb je het uit!
Vanaf 9 jaar.

Dit boek trekt je mee de woestijn in, met zijn prachtige
uitzichten maar ook met zijn
gevaren. Je maakt kennis met
Sen, de 12-jarige zoon van de
Harati-stam. Hij leeft samen
met de stam van zijn vader op
de vlakte maar wordt ontvoerd
door de vijandelijke Kamari-stam. Hij blijft zich lang
verzetten tegen het leven bij de Kamari maar komt
erachter dat de manier waarop zij leven nog niet
eens zo verkeerd is en hij krijgt steeds meer respect
voor hen. Hij leert er veel over eerbied voor de natuur
en de dieren om hen heen en over hoe ze met elkaar
omgaan. Bijzonder verhaal voor bijzondere kinderen!
Vanaf 11 jaar.
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