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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Een giraf met een
probleem
Jory John en Lane Smith
Uitgeverij Gottmer
Ach, die Edward de Giraf: hij baalt
van zijn nek! Hij vindt hem te
lang, te vlekkerig en te deftig. Hij
is er totaal niet tevreden mee!
Iedereen kijkt naar hem en daar
houdt hij niet van. En die nekken
van de andere dieren zijn toch veel mooier? Totdat hij
Christo de schildpad tegenkomt. Die vindt de nek van
Edward juist geweldig! En als blijkt dat Edward Christo
heel blij kan maken door (heel simpel) een banaan te
plukken, begint hij in te zien dat die nek eigenlijk best
handig is. De tekeningen zijn heel aansprekend en
nodigen uit om over te kletsen. Ook een leuk boek om
het thema ‘wees blij met wie je bent’ te bespreken in
de klas of thuis. Vanaf 4 jaar.

Wie zit er in het ei?
Alexandra Milton
Uitgeverij de Vier
Windstreken
Eieren zijn er in allerlei vormen
en kleuren. Ze kunnen
gespikkeld zijn en heel groot,
of heel klein. Met dit prachtig
geïllustreerde boek kom je te
weten welke eieren er zijn en welke dieren daaruit
komen. We zien de dwergpapegaai, maar ook het

vogelbekdier en de zeeschildpad. Bij elke grote plaat
staat nog een weetje vermeld. Wist je dat de temperatuur van het nest bepaalt of krokodillenbaby’s meisjes
of jongens worden? De platen zijn heel groot en lijken
door de speciale collagetechniek levensecht. Echt een
aanrader om samen te bekijken. Van 4 t/m 7 jaar.

Mijn zelfleesboek
voor groep 3
Diverse auteurs en
illustratoren
Uitgeverij Ploegsma
Ben je net begonnen met lezen
en durf je al een dik boek aan?
Dan is dit boek echt iets voor
jou! Er staan veel verhalen in.
Misschien ken je Dolfje Weerwolfje en Spekkie en Sproet al?
En Agent en Boef staan er ook
in. Aan het begin van het boek staan de verhalen op
AVI-Start niveau en veel plaatjes. Daarna zijn er teksten
op AVI M3 en uiteindelijk op AVI E3 niveau. Zo heb je er
altijd wat aan als je in groep 3 zit. Leuke bundel met
aantrekkelijke platen en verhaaltjes voor veel lees
plezier en een goede start van een leven lang lezen.
Vanaf 6 jaar.

Hoe beroof je een
bank?
Pim Lammers en
Loes Riphagen
Uitgeverij Em. Querido’s
uitgeverij
Mo houdt een spreekbeurt over
een zwartvoet-bunzing, een
mooi en bijzonder diertje. Maar
ook zielig, want er zijn er nog
maar weinig van over. Daarom
doet Mo een inzameling. De
opbrengst uit de klas is niet heel groot, dus bedenkt
hij samen met Max en Lotte een beter plan. Ze gaan
net doen of Max is ontvoerd en sturen zijn ouders een
brief waarin ze vragen om losgeld. Het is het begin
van een gek avontuur en de ontmoeting met echte
bankrovers (was dat nou wel de bedoeling?). Spannend
verhaal met humoristische tekeningen. Omdat de
zinnen en de hoofdstukken kort zijn, is dit boek ook
prima voor kinderen die lezen lastig vinden.
Vanaf 7 jaar.

Nieuwe vrienden!
Jay P. Fosgitt
Uitgeverij DPG Media Magazines
Donald Duck, wie kent hem
niet? Dit boek gaat over Donald’s
puberjaren, die hij doorbrengt op
de boerderij van oma Duck en de
nieuwe DOINK school voor hele
rijke en slimme kinderen. Donald
is niet zo rijk is, maar wordt toegelaten door een
foutje in het systeem! Even voelt hij zich verloren op
de nieuwe school, maar als hij vrienden wordt met
Mickey, Goofy, Karel en Katrien voelt hij zich een stuk
beter. Ze vormen een team dat samen sport en slimme
dingen bedenkt om winnaars op DOINK te worden.
Met heel veel grappige tekeningen, tekstjes en kleuren.
Ook voor kinderen die lezen lastig vinden. Vanaf 9 jaar.

Alles wat ik nog met
Gizmo wil doen
Ben Davis
Uitgeverij Leopold

De monsterdokter
John Kelly
Uitgeverij Moon
Appie loopt op straat als er voor
hem een man zijn linkerarm op
de grond laat vallen. Het is Morris
de zombie, op weg naar de dokter.
Appie’s ontmoeting met de zombie
blijkt het topje van een ijsberg: hij
ontmoet draken, kwallen en bloeddorstige monsters. Allemaal willen
ze geholpen worden door dokter Annie v.d. Keuken-Trap,
de monsterdokter. Zij vindt Appie wel een geschikte
hulp en huurt hem in. Appie moet de meest bizarre
oplossingen bedenken om deze gekke wezens in toom
te houden. Heel leuk boek als je geïnteresseerd bent in
gekke, vieze, griezelige gevallen en tegen een stootje
kunt. En ook voor op het MLP, dus goed te doen voor
iedereen die moeite heeft met lezen. Vanaf 8 jaar.

Lukas heeft weinig vrienden
en op school wordt hij gepest.
Maar thuis heeft hij wel een
grote vriend, zijn hond Gizmo.
Het is de allerfijnste hond die je
kunt hebben: hij speelt graag
en kan ook kunstjes. En Lukas
kan aan Gizmo al zijn verhalen
over school kwijt. Op een dag is Gizmo ziek en vertelt
de dierenarts dat dit het begin is van het einde: Gizmo
zal over een tijdje sterven. Lukas schrikt en bedenkt
dat hij die resterende tijd graag goed wil besteden.
Hij maakt een ‘bucket-list’ van dingen die Gizmo nog
graag zou willen doen. Ze gaan nog heerlijk kamperen
en onverwachts verricht Gizmo nog een laatste
heldendaad. Fijn en ontroerend boek over een jongen
en zijn lieve, dappere hond. Vanaf 10 jaar.
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