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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Grote beer, kleine
beer en ik
Margarita del Mazo en
Rocio Bonilla
Uitgeverij Clavis
Schattig prentenboek met winterse prenten over een meisje met
haar twee beren. Ze heeft een
grote en een kleine knuffelbeer
en ze vertelt dat ze niet zonder ze kan. De grote, omdat
die de wereld van bovenaf laat zien en de kleine omdat die ervoor zorgt dat ze vrienden maakt. We zien
het meisje in de sneeuw, lekker sleeënd en wandelend
in het bos. Aan het einde van het boek zie je wie die
grote beer eigenlijk is. Heel mooi en knus prentenboek
om lekker uit voor te lezen als het buiten koud is en je
binnen lekker warm bij elkaar kruipt. Vanaf 3 jaar.

Pas op, woeste piraten!
7 stoere verhalen voor
wie durft
Uitgeverij Kluitman
Ahoy piraten! Dit boek staat bomvol
leuke verhalen over schatkaarten,
Vikingen, doodshoofden en ijsberen. Het begint met piraat Pol die
geld wil verdienen en daarom een schatkaart maakt.
Hij verkoopt de kaart aan Dunne Otto die ermee op
zoek gaat. Tot zijn grote verbazing komt Dunne Otto
met een schat terug? Hoe kan dat nou? Er staan wel

zeven verhalen over piraten in, de ene wat stoerder
dan de andere en bij alle verhalen staan leuke,
stripachtige tekeningen. Het niveau van de verhaaltjes
is AVI-M4. Vanaf 7 jaar.

Te veel plastic
Ruth Owen
Uitgeverij Schoolsupport
Je hebt er vast wel eens over
gehoord, de enorme berg
plastic die er in de wereld is. En
dan vooral in de zee. Het wordt
ook wel plastic soep genoemd.
In dit boek zie je hoe plastic is
ontstaan, hoeveel schade het
toebrengt aan de aarde en hoe
we dit probleem misschien
kunnen oplossen. Bijvoorbeeld door minder plastic te
gebruiken zoals geen plastic zakjes voor je brood maar
een broodtrommel. Of spullen van materiaal te gebruiken dat veel sneller weer afbreekt zoals bamboe.
Goed en interessant boek over plastic en hoe we met
deze soep moeten omgaan. Handig voor een werkstuk
of spreekbeurt. Vanaf 7 tot en met 9 jaar.

De school van
magische dieren

Hoe voed ik mijn
ouders op?

Margit Auer en
Martijn van der Linden
Uitgeverij Lannoo

Stine Jensen, Frank Meester
en Hugo van Look
Uitgeverij Kluitman

Benni en Ida zitten allebei op de
Wintersteinschool. Benni is heel
erg geïnteresseerd in dieren. Hij
is verlegen en wordt gepest. Ida
is nieuw en komt bij Benni in de
klas. In het nieuwe schooljaar
krijgen ze de bijzondere Miss Cornfield die met veel
enthousiasme vertelt over magische dieren. Ze zegt
dat twee kinderen in de klas een magisch dier zullen
krijgen en natuurlijk is iedereen benieuwd wie dat zal
zijn en welk dier ze krijgen! Zouden Ida en Benni de
gelukkigen zijn? Het lijkt wel of met de komst van de
dieren in de klas de sfeer ook steeds vriendschappelijker wordt. Vanaf 8 jaar.

Het niets aan de
hand hotel
Steven Butler en Steven Lenton
Uitgeverij Kluitman
Houd jij van knotsgekke verhalen
over trollen, kobolden en andere
magische wezens? Dan is dit boek
iets voor jou! Troljongen Frankie
Banister neemt je mee in zijn
wereld, het Niets Aan De Hand
Hotel van zijn ouders. Het hele
hotel is in rep en roer als prins Krokbah in het hotel wil
logeren. De prins blijkt een vreselijke kobold te zijn die
de meest rare wensen heeft. Het liefst zien ze hem en
zijn gevolg meteen weer verdwijnen. Het leuke aan dit
boek zijn de grappige situaties die je door de ogen van
Frankie meemaakt. De vele tekeningen passen goed
bij het verhaal en maken het boek helemaal af. Vanaf
9 jaar.

Heb jij je altijd afgevraagd
waarom jouw ouders zo hard
werken? Of waarom sommige
ouders overbezorgd zijn? Of
waarom sommige ouders van
die slapjanussen zijn? In dit
boek vind je alle antwoorden
op die vragen. Er staan wel twintig soorten ouders in
en de schrijvers geven zelf antwoord waarom ouders
bepaalde dingen doen of zeggen. Ook komen andere
kinderen aan het woord die dezelfde soort ouders
hebben. Het is een fijn boek omdat het duidelijke
antwoorden geeft en je daardoor beter snapt hoe je
ermee om moet gaan. Boeiend boek om doorheen te
bladeren en te lezen. Vanaf 9 t/m 12 jaar.

De magische
apotheek
Anna Ruhe en Claudia Carls
Uitgeverij Van Holkema &
Warendorf
De voorkant van dit boek is al
een traktatie voor je ogen; de
glitters sprankelen je tegemoet!
En de titel zegt het al: dit verhaal
is magisch! Lucie is nog maar net
verhuisd als ze vreemde geuren
ruikt in de villa. Samen met broertje Benno en (knappe) buurjongen Mats gaat ze op onderzoek uit. De
tuinman van het huis reageert nors als hij ziet dat de
kinderen door de tuin en de serre wandelen, waarom
is dat? De kinderen ontdekken verborgen ruimtes in
het huis vol met flesjes met luchtjes. Wie heeft die
daar gezet en wat kun je met de geuren doen die in de
flesjes zitten? Leuk en spannend boek dat leest als een
trein. Vanaf 10 jaar.
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