
Klein Konijn
Kom naar huis
John Bond, 
uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Klein Konijn heeft zo’n zin om te 
kamperen! Hij kan niet wachten 
tot het zover is! Maar daarvoor 
moet hij nog wel wat dingen 

gaan halen: marshmallows, touw en brandhout. 
Klein Konijn gaat op pad. Mama zegt dat hij wel moet 
opschieten want de tent moet staan voordat het gaat 
regenen. Het meenemen van de spullen blijkt lastiger 
dan gedacht… en het opzetten van de tent ook. En dan 
gaat het ook nog regenen en waaien! Maar gelukkig is 
mama Konijn de heldin van de dag! Grappig prenten-
boek met sfeervolle verftekeningen waar een heleboel 
op te zien is. Vanaf 4 jaar.
 

Een tijger in je bed
Bibi Dumon Tak en Ingrid & 
Dieter Schubert, 
uitgeverij Querido

Wist jij dat er een man in India 
was die een slapende tijger in 
zijn bed vond? Zoek het maar 
eens op! In dit boek staan 
twee verhalen over tijgers met 
daarbij ook een hoop informa-
tie over deze dieren. Zoals de 

familie van de tijger, wat hij eet en waar hij leeft. De 
rijke tekst is goed leesbaar voor kinderen die al een 

beetje kunnen lezen. De prenten van Ingrid & Dieter 
Schubert passen heel goed bij de tekst en zijn om 
te zoenen! Dit boek uit de reeks ‘Tijgerlezen’ is een 
aanrader voor iedereen. Voorlezen vanaf 5 jaar, zelf 
lezen vanaf 7 jaar.

De eekhoorn 
legt een ei 
en andere fabels
Janneke Schotveld en Noëlle Smit, 
uitgeverij Van Goor

Vijftien fabels bevat dit boek, over 
grote en kleine  bosdieren en hoe ze 
met elkaar leven. Je leest over kikker Blaaskaak die aan 
het opscheppen is en een beetje te ver gaat. Of over de 
Haas die, als hij ziek is, rekent op zijn online vrienden 
in plaats van de dieren om hem heen. Of over de duif 
die een leugentje vertelt over zijn gevonden pauwen-
veer. De fabels zijn geschreven in moderne taal en 
hebben veel humor. Bij de fabels staan mooie teke-
ningen die goed aansluiten bij de tekst.  
Leuke (voor)leesbundel vanaf 6 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!



De domme wereld
Erik van Os, Elle van Lieshout 
en Hugo van Look, 
uitgeverij Maretak

Prof geeft les aan Pruts. Maar 
Pruts snapt maar weinig. Het 
liefste doet hij sommen die hij 
al kent. Prof wordt daar wel een 
béétje moe van. Maar hij heeft 
een idee, misschien kan hij Pruts 
iets leren over Spanje, terwijl ze 
daar zijn! Dus ze gaan op reis, 

naar Spanje. De reis verloopt nogal rommelig, want 
de auto gaat stuk en de krijgen een boete. En eigenlijk 
vindt Pruts de andere omgeving maar stom. Hij gaat 
liever terug naar… school! Grappig boekje over Prof 
en Pruts, met stripachtige tekeningen. Ook leuk voor 
kinderen die lezen lastig vinden (MLP). Vanaf 8 jaar.

Zwem mee met
de schildpad in de 
diepe zee!
Catherine Barr en 
Brendan Kearney, 
uitgeverij Vitataal

Wist je dat het Groot-Barrièrerif 
in Australië vanuit de ruimte te 
zien is? Of dat zeewier gebruikt 
wordt voor het maken van zeep 
en glas? Dit en nog heel veel 

meer kom je te weten door het lezen van dit boek. 
Het laat jou de onderwaterwereld zien met al zijn 
schoonheden; de dieren en planten, de getijden, de 
stromingen. Je maakt kennis met de verschillende 
oceanen, koraalriffen en kelpwouden. De prachtige 
platen nodigen uit om goed te bekijken en te 
ontdekken. De tekst staat er in korte blokjes doorheen. 
Voor echte ontdekkers vanaf 9 tot en met 12 jaar. 

Jakob en de zeven  
gevaren
Jacques Vriens, 
uitgeverij Van Holkema 
en Warendorf

Je leest dit verhaal door de ogen 
van Jakob: hij groeit op in de jaren 
vijftig en is voor zeven dingen bang. 
Maar… hij probeert eraan te wer-
ken en wil dapperder te worden. 
De typische kenmerken uit die tijd 
komen langs; zoals de grote schoolklassen, de opkomst 
van de rock ’n roll, en ook kleine dingen zoals lever-
traan en brieven schrijven. Je voelt hoe Jakob dingen 
beleeft en het komt allemaal levensecht en persoonlijk 
over, dat maakt het boek zo fijn. Voor liefhebbers van 
persoonlijke verhalen over angst, opgroeien en vriend-
schap. Vanaf 10 jaar.

Circus Maximus; 
de race van de keizer
Annelise Gray, 
uitgeverij Gottmer

Houd jij van spannende verhalen 
die zich afspelen in de geschie-
denis? Dan is dit boek echt iets 
voor jou! Het gaat over het meisje 
Dido dat opgroeit in de Romeinse oudheid. Ze droomt 
ervan om ooit zelf mee te doen met paardenraces, 
maar helaas mogen alleen mannen meedoen. Als haar 
vader wordt vermoord is ze zelf ook niet veilig en moet 
ze vluchten. Ze moet goed uitkijken wie ze wel en niet 
kan vertrouwen. Maar ze zet alles op alles om toch 
haar droom waar te maken. Als je eenmaal in het boek 
begint kun je niet meer stoppen. Je leert over het leven 
in de Romeinse tijd en hoe je paarden kunt begrijpen. 
Voor jongens en meisjes vanaf 11 jaar.  
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