
Blauw, ik hou van jou

Barroux, 
uitgeverij Rubinstein

Jonas is 
vuurtorenwachter en als 
hij dreigt te verdrinken in 
een storm, wordt hij gered 
door walvis Blauw. De 
volgende dag gaat Jonas naar Blauw op zoek, 
maar die is ziek. Ziek van het plastic in de zee. 
Jonas wil helpen en schept een net vol plastic 
zakjes uit de zee. In mooie aquarelkleuren 
wordt verteld over milieuvervuiling in de zee. 
Beeld en tekst passen goed bij elkaar. 

Vanaf 4 jaar. 

Balotje op zwemles

Yvonne Jagtenberg, 
uitgeverij Gottmer

Heerlijk prentenboek over 
Balotje die op zwemles zit. 
Ze vindt het leuk en het 
gaat goed, de kikkerbenen 

kan ze als de beste! Ook thuis oefent ze en 
iedereen moet meedoen. Dan zegt de juf dat ze 
door kan naar het diepe bad, maar stiekem wil 
Balotje dat niet, want dan moet ze door het gat 
zwemmen. Gelukkig komt het helemaal goed. 
Leuk en vrolijk gekleurd prentenboek over 
Balotje met heel herkenbare situaties. 

Vanaf 4 jaar. 

Leer Vraag Ontmoet Lees Doe

Een dief in het bos 

Gitte Spee, 
uitgeverij Kluitman

Mol maakt een pan met 
pap voor Aap. Aap laat de 
pan koelen in het raam. 
Maar als Aap de pap wil 
eten is de pan weg! Ook 

het sap van Vos is weg 
en de kaas van haas. 
Er is een dief! Pak de dief! 
Vrolijk eerste leesboekje over de dieren uit 
het bos, met fijne gekleurde tekeningen. Het 
verhaal is op Avi Start-niveau, vanaf 6 jaar. 

Dit gebeurde 
allemaal echt

Joukje Akveld en 
Kees de Boer,
uitgeverij Querido

Dit boekje in de serie 
Tijgerlezen gaat over 
het meisje Cees. Ze 
woont met haar ouders 

en katten in een drukke buurt. En net als Cees 
buiten in de tuin een boek wil lezen, begint haar 
buurvrouw hard te praten en de overbuurman 
gaat boren. Er komen nog veel meer geluiden 
bij en Cees wordt er helemaal gek van! Ze gaat 
wraak nemen op al die herrie! Grappig boek 
met veel tekeningen. 

Vanaf 7 jaar.

Reizigers

Reina Ollivier, 
uitgeverij Clavis

Dit deel van de serie 
‘Superbeestjes’ gaat 
over reizende dieren. 
De boerenzwaluw vliegt 
wel 8000 km van Europa 

naar Afrika, waar hij overwintert. En de rode 
krab legt 4 kilometer in een week af om bij zee 
een broedholletje te maken. Alle dieren zijn 
natuurgetrouw uitgebeeld, en als het kan op 
ware grootte. De tekeningen zijn prachtig om 
te zien, mooi gekleurd en gedetailleerd. Past 
ook op het Makkelijk Lezen Plein (MLP). Voor 
iedereen van 5 tot en met 8 jaar. 

Niet waar!

Cis Meijer, 
uitgeverij Zwijsen

Ronja en haar klas 
doen mee aan een 
ontwerpwedstrijd voor 
het buurtplein. Jammer 
genoeg winnen ze niet. 
Ronja is teleurgesteld! Als er spullen gestolen 
zijn en er vlak daarna een nepbericht verschijnt 
waardoor het lijkt alsof Ronja de dief is, wordt 
ze boos. Zi heeft het helemaal niet gedaan! 
Met vriend Sem gaat ze op onderzoek uit. Boek 
uit de serie Makkelijk & Leuk, past ook op het 
Makkelijk Lezen Plein (MLP). 

Vanaf 9 jaar. 

Laser game 

Maren Stoffels, 
uitgeverij Leopold

Noor en Silvijn hebben 
ruzie met klasgenoten, 
vooral met Milan en Fee. 
Om het nu eens goed 
uit te vechten hebben 
ze gekozen om dat bij 

de lasergamehal van Silvijns ouders te doen. 
Maar dan dringen er inbrekers de loods in, 
onherkenbaar doordat ze bivakmutsen dragen. 
Zijn de kinderen in gevaar? Spannend boek 
dat je niet kunt wegleggen met als thema’s 
vriendschap en vooroordelen. 

Vanaf 10 jaar. 

Beest wil een feest

Maranke Rinck 
en Juliette de Wit, 
uitgeverij Zwijsen

Mam is met Fem aan het 
fluiten, maar Beest, de 
hond, jankt mee. Dat klinkt 
niet goed. Daarom moet Beest even weg met 
Fems broertje, Bas. Ze willen een koek halen, 
maar de bakker geeft ze een taart! Dit is het 
begin van een feestje met taart en veel muziek. 
Leuk en vrolijk boekje op Avi-M3-niveau. 

Vanaf 6,5 jaar. 

Juffrouw Spinnewiel

Rik & Frederico, 
uitgeverij Clavis 

Rip en Rouw hebben 
opeens een nieuwe 
juf. Waar de vorige, 
juffrouw Snurkbeugel, 
gebleven is weten ze 
niet, maar de nieuwe juf 
is best raar. Ze heeft spinnen als huisdieren, 
ze maakt de klas donker met geblindeerde 
ramen en donkere kleden. En ze geniet van alle 
spinnen die ze ziet. Rip En Rouw gaan maar 
eens op onderzoek uit! Het verhaal is grappig 
en griezelig tegelijk en heeft leuke zwarte 
tekeningen. 

Vanaf 8 jaar. 
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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!

Matilda


