
Het verrukkelijke 
hotel
Katie Davies en  
Isabelle Follath,  
uitgeverij Maretak

Ruben is het keukenhulpje 
van het Verrukkelijke hotel. 
Hij droomt ervan om taarten 

voor het hotel te bakken, maar dat zit er niet in. Want 
hij moet koffie zetten voor de kok, schoonmaken en 
zorgen dat de kok op tijd opstaat. Als de gravin van 
Elzensteyn langskomt moet alles tiptop in orde zijn en 
iedereen is druk bezig. Ondanks dat Ruben het goed 
bedoelt, loopt hij in de weg en wordt hij naar huis 
gestuurd. Maar dan is er de volgende dag geen koffie… 
en de kok is ook te laat. Maar de gravin staat al bijna 
op de stoep! De prenten in dit boek zijn heel gedetail-
leerd en grappig en je krijgt trek als je alle baksels ziet. 
Leuk boek over beroepen in het hotel, vanaf 4 jaar.
 

De treinreis van 
Tommie en Tess
Bart Haans en  
Eva van Aalst, 
uitgeverij Uquilair

Tommies oma is jarig en ze 
nodigt hem en zijn vriendin 
Tess uit om het te vieren. Bij de 
uitnodiging zitten twee ov-chip-

kaarten waarmee ze met de trein vanuit Eindhoven 
naar Groningen kunnen reizen. We volgen Tommie 
en Tess op de voet; op welke stations ze komen, hoe 
de poortjes werken, hoe de treinen heten en nog veel 
meer! Het geeft goed weer hoe we in Nederland met 
de trein reizen, dus het is heel herkenbaar. Er zijn heel 
veel grappige details te zien, die ervoor zorgen dat je 
wel een tijdje zoet bent. Aantrekkelijk boek voor school 
en thuis, vanaf 5 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar.  

Een vis aan wal
Lida Dijkstra en Ina Hallemans, 
uitgeverij Kluitman 

Lif is uitvinder en hij maakt een bol. Met 
de bol kan hij varen op zee, samen met 
Jop. Op het strand aangekomen zien 
ze een grote vis liggen, die niet meer 
zelf het water in kan komen. Lif en Jop 
 redden de vis en trekken hem met de bol de zee in. Is 
de bol sterk genoeg? Ook ruimen ze alle troep op die 
in de zee ligt. Op de kleurige prenten zie je precies 
hoe Lif en Jop in de bol gaan. Het ziet er spannend uit! 
De tekst kun je alleen lezen, maar ook met  meerdere 
 personen, alsof je een toneelstuk opvoert. Voor 
 iedereen die net heeft leren lezen, vanaf ongeveer  
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 spreekbeurt 
van Alin over een 
wandelende tak of een 
vleesetende plant?
Selma Noort en Natscha Stenvert,  
uitgeverij Zwijsen

In dit bijzondere boek kies jij zelf hoe 
het verhaal afloopt! Het begint bij Alin, die op school 
een spreekbeurt gaat houden. Ze twijfelt nog waar 
ze het over zal doen. Vertelt ze over haar vleesetende 
plant, of over Happie, haar  wandelende tak? En wat 
nou als ze het flesje met groeimiddel van papa mee-
neemt… daar wordt haar spreekbeurt vast bijzonder 
van! Halverwege het boek maak jij de keus, kies je voor 
de plant of voor Happie? De bladzijdes zitten los in 
het boek, dus je kunt je eigen verhaal maken. Je kunt 
ze natuurlijk ook  allebei lezen. De kleurige tekenin-
gen passen goed bij dit grappige verhaal. In de serie 
‘geknipt voor jou’ zijn nog meer delen. Lezen op AVI-E4 
niveau, vanaf 7 jaar.  

De gevreesde  
Goorhoorn (Liam en 
de monsters)
Kris Humphrey en  
Pete Williamson,  
uitgeverij Kluitman

Als Liam Wilder negen wordt 
krijgt hij, net als alle andere 
jongens die negen worden, te 
horen wat zijn taak gaat  worden 
voor het dorp. Hij hoopt dat hij 
in het archief mag werken, maar 
op de envelop die hij krijgt staat 

‘topgeheim’. Dat klinkt spannend! Hij moet het dorp 
samen met de Wachter beschermen tegen de wilde 
dieren uit het bos. Als de Wachter vertelt dat het geen 
wilde dieren zijn maar monsters, moet Liam wel even 
slikken. Kan hij dit wel? En wat is de gevreesde Goor-
hoorn? Ook goed te lezen door kinderen die lezen 
soms lastig vinden, geschikt voor MLP. Vanaf 8 jaar. 

 De nieuwe jongen
David Almond,  
uitgeverij Querido

Bij Dan en Maxie in de klas komt 
een nieuwe jongen, George. Hij ziet 
er een beetje vreemd uit: hij is heel 
netjes en bleek en hij reageert niet 
zoals andere kinderen dat doen. 
Hij kan wel heel goed rekenen en 
hij kan voetballen als de beste. 
Langzaamaan wennen de   kinderen 
en George aan elkaar en gaan ze elkaar als echte 
vrienden zien. Totdat ze te horen krijgen waar George 
vandaan komt. En dat klinkt best griezelig… Kunnen 
Dan en Maxie hem helpen? Dit boek over vriendschap 
en hulpvaardig heid leest lekker weg en de stripachtige 
tekeningen passen goed bij het verhaal. Vanaf 9 jaar. 

Viruswereld:  
over snot en  
superspreaders 
Jane Kerr, Marc ter Horst en  
Wendy Panders,  
uitgeverij Gottmer

We weten allemaal hoe het is om 
te leven in een tijd van de coro-
na-pandemie. Je moet je aan allerlei maatregelen 
houden of erger: jij of iemand die je goed kent is ziek 
geworden. Dit boek gaat over  virussen, waar komen 
ze vandaan en hoe kunnen ze ons leven zo in de war 
schoppen? Ook leer je wat je kunt doen om virussen 
dwars te zitten en wat feiten en fabels zijn. De illustra-
ties sluiten goed bij de  informatie aan. Bruikbaar voor 
het maken van een werkstuk of spreekbeurt, vanaf 10 
t/m 13 jaar. 
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