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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Ik blijf ook altijd bij
jou
Smriti Halls,
uitgeverij Luitingh-Sijthoff
Eekhoorn en Beer hebben de
grootste lol samen, ze trekken
rond en maken muziek. Dan
komt Kip bij ze; zij wil ook wel
meedoen! Ze zegt dat ze gezellig is en ook goed muziek kan
maken. Toch vinden Beer en Eekhoorn het met z’n
drieën wel wat veel. Teleurgesteld gaat Kip op zoek
naar andere vrienden, zal dat wel goed gaan? Grappig
prentenboek over vriendschap en delen. Vanaf 4 jaar.

Is dit mijn kasteel?
Michiel van Thillo,
uitgeverij Lannoo
Aan de kantelen aan buitenkant
van dit zoekboek zie je al waar
het in dit boek om draait: kastelen! De prinses en prins wonen
in een kasteel dat nogal vervallen is. Ze gaan eens rondkijken
of ze een ander kasteel kunnen
vinden om in te wonen. Ze bezoeken bijvoorbeeld een drakenfort, een iglokasteel en
een muziekpaleis. Op alle platen is heel veel te zien en
te zoeken. Vanaf 5 jaar.

Op weg met Ol
Jørgen Hofmans,
uitgeverij Bereslim
Ol gaat vandaag voor het eerst alleen
naar school. Onderweg ziet hij zijn
vrienden ook. Hij weet niet dat zijn
moeder stiekem achter hem aanloopt om een oogje op hem te houden! Op school aangekomen maakt hij een mooie tekening die de juf aan
de wand hangt. Een geslaagde dag! Eerste leesboekje,
AVI M3. Vanaf 6 jaar.

Hidde Haan vloog naar
de maan
Bette Westera en Barbara de Wolf,
uitgeverij Gottmer
De versjes in het boek zijn gemiddeld
op AVI M4-niveau en zitten vol humor. Ze beschrijven 29 dieren die elk
een eigen avontuur beleven. Bijvoorbeeld over Konijn die naar Berlijn
reist en dat fijn vindt omdat er in Berlijn nog bijna
geen konijnen zijn. De tekeningen zijn vrolijk gekleurd
en passen er goed bij! Aanrader vanaf 7 jaar.

Ik win nooit iets
Evelien de Vlieger,
Ruth de Jaeger,
uitgeverij Querido
Nelle en haar ouders hebben het
niet breed. Soms heeft Nelle nog
geen ontbijt gehad als ze naar
school gaat. Van haar laatste
centen koopt ze een lot tijdens
het schoolfeest. En ze wint! Zij
en haar gezin winnen een reis naar een
zonnig eiland. Een heerlijk feelgood boek
over armoede, vriendschap en vakantie, met
kleurrijke illustraties, ook voor Makkelijk
Lezen Plein (MLP). Vanaf 8 jaar.

Het magische
zwemparadijs
Ilona de Lange,
Micky Dirkzwager,
uitgeverij Leopold
Ravi wil dolgraag net als zijn
klasgenootjes naar het zwemparadijs bij hen in de buurt, maar
zijn moeder houdt dat tegen.
Stiekem gaan Ravi en zijn vriendinnetje Jamila toch zwemmen. Ze ontdekken vreemde geluiden en waterkolken en gaan op onderzoek
uit. Spannend, maar niet té eng verhaal met grappige
tekeningen voor iedereen die van avontuur houdt.
Vanaf 9 jaar.

Alles wat je weet
over kriebelbeestjes
is fout!
Nick Crumpton en Gavin Scott,
uitgeverij Lemniscaat

Gaan bijen dood als ze steken? Eet je spinnen terwijl je
slaapt? Maken alle spinnen een web? Allemaal FOUT!
In dit boek boordevol informatie en mooi gekleurde
tekeningen vind je de juiste informatie over insecten
en andere kleine diertjes. Om door te bladeren, lekker
door te lezen en af en toe flink te griezelen. Vanaf 10
jaar.

Het meisje dat vuur
spuwt
Giulia Binando Melis,
uitgeverij van Goor
De elfjarige Italiaanse Mina komt uit
een klein dorpje, maar is de laatste
tijd veel te vinden in het ziekenhuis. Ze heeft kanker.
Dat is heel erg schrikken en verdrietig, maar gelukkig
ontmoet ze in het ziekenhuis Lorenzo, die net als Mina
ziek is. Samen maken ze een fantasiewereld en halen
ze veel kattenkwaad uit. Even vluchten uit de realiteit.
Invoelend verhaal over vriendschap en ziek zijn. Vanaf
10 jaar.

Vogels: over bonte
boomklevers en
aardige slecht
valken
Kim Crabeels,
uitgeverij Lannoo
Als je denkt dat vogels zingen
omdat ze het zo gezellig hebben, dan heb jij het mis! Ze zingen om hun territorium
aan te geven. En de bosuil ziet er schattig uit, maar
het is een meedogenloze jager. Meer over deze en
andere vogels vind je in dit prachtige boek, misschien
herken je er wel een paar uit de omgeving! De kleurenfoto’s laten de beesten prachtig zien en de
informatie is handig voor een spreekbeurt
of werkstuk, ook voor Makkelijk Lezen Plein
(MLP). Vanaf 10 jaar.
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