
Krokodillen-alarm!
Jonny Lambert, 
Uitgeverij Veltman

Fijn prentenboek over de drie 
vrienden, Muis, Konijn en Stoffel 
de schildpad, die door de jungle 
gaan. Konijn en Stoffel maken 
zich wel zorgen want ze hebben 
gehoord dat er in de buurt enge 
krokodillen wonen, maar daar 

weet Muis niets van. Ondertussen lopen en slingeren 
de vrienden door de jungle over hobbelige paadjes, 
voorbij spitse klauwen en langs zwiepende staarten. 
Pas als ze in een krokodillenbek zitten gaat er bij Muis 
een lichtje op en rennen ze voor hun leven. Spannend, 
mooi en grappig prentenboek dat veel kijkplezier 
 oplevert. Voor op school en thuis. Vanaf 4 jaar. 
 

1000 woorden: 
Nederlands-Engels 
English-Dutch : 
leer alledaagse 
woorden in twee talen
Uitgeverij Imagebooks

Weet jij het Engelse woord voor 
broodtrommel of wielrennen?  
En weet je wat een ‘gull’ is?

Dit boek is superhandig als je de Engelse taal wilt 
leren. Dit boek met 1000 woorden en tekeningen helpt 
je daar prima bij. Er staan alledaagse woorden in zoals 
dingen in huis en (delen van) je lichaam. Verderop 
leer je beroepen, landschappen, dieren en woorden 
van het heelal. Bij elk woord staat een tekening om 
duidelijk te maken waar het om gaat. Achterin staat 
een  Nederlandse woordenlijst zodat je woorden kunt 
opzoeken. Een vrolijke manier om Engelse woorden te 
leren! Vanaf 6 tot en met 10 jaar.  

Ik spat je nat : het 
grote AVI M3 boek
Verschillende auteurs, 
Uitgeverij Zwijsen

Als je de gewone AVI boekjes 
wat te dun vindt, dan is dit een 
goed boek voor jou! Er staan 
wel 30 verhaaltjes in. Maar ze 
zijn allemaal anders want er 
staat een strip in, een versje 
en ook een mop. Ook staat er 
een leuk samenleesverhaal in 
en een informatief stukje over 
glas. Dit is allemaal gedaan 
door bekende Nederlandse 
schrijvers. De illustraties zijn 
ook weer door allerlei bekende illustratoren gemaakt, 
zoals Rick de Haas en Jan Jutte. Kortom, het is een vrolijke 
bundel met voor iedereen iets leuks! Vanaf 6,5 jaar.  

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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Hotel Flamingo
Alex Milway, 
Uitgeverij Lemniscaat

Dit boek heeft een heel vrolijke 
voorkant, je krijgt meteen zin om 
op vakantie te gaan! Maar dan 
moet er eerst nog heel wat ge-
beuren, want hotel Flamingo ziet 
er flink verwaarloosd uit.  Julia 
heeft het  gekregen als erfenis 
en is van plan van het hotel weer 
een vrolijk en bruisend vakantie-

oord te maken. Samen met de huidige bewoners zoals 
T. Beer en Makkie trommelen ze een heleboel dieren 
op die het hotel weer mooi maken. Maar daarbij 
 worden ze tegengewerkt door de eigenaar van hotel 
de Glitz, die niet wil dat hotel Flamingo een succes 
wordt. Gaat het Julia en de dieren lukken om het hotel 
op te pimpen en gasten te trekken? Eerste deel in een 
nieuwe serie, met veel leuke tekeningen en een hoop-
vol verhaal. Vanaf 7 jaar en geschikt voor het MLP. 

De wonderlijke  
wereld van bomen
Jen Green, Uitgeverij Fontaine

Bomen saai? Welnee! Dan ken je 
dit boek vast en zeker niet! Het 
vertelt over de boom, hoe het 
groeien gaat, hoe het voedsel 
krijgt en voedsel geeft én hoe 
belangrijk ze voor de mensen zijn. 
Maar er staat ook in dat bomen 

bevriend kunnen zijn en dat sommige bomen kunnen 
overleven in extreme omstandig heden. Het boek staat 
vol met prachtige illustraties en er staan ook foto’s 
in. De informatie staat in blokjes over de pagina’s en 
is zo ook geschikt voor het MLP. Het boek is ook goed 
bruikbaar om er een werkstuk of spreekbeurt mee te 
maken. Vanaf 8 tot en met 12 jaar. 
 

De dag dat ik 
verdween
Lisa Thompson, 
Uitgeverij Billy Bones

Iedereen roept weleens dat hij 
wilde dat hij nooit was geboren. 
Max, de hoofdpersoon van dit 
boek, doet dit ook. Hij heeft er 
even flink de pest in, iedereen 
vindt hem een pestkop en hij 
mag niet meer naar het school-
feest komen omdat hij Charlie 
een kopstoot heeft gegeven. 
Terwijl dat helemaal niet waar 
is. En hij doet echt wel goede dingen, zoals het redden 
van een hond en het bezoeken van zijn oude buurman. 
Maar dan komt Max’ wens uit! De mensen kennen 
hem niet meer! Als hij in gesprek gaat met Charlie, 
zijn zus en zijn oude buurman komt Max er achter dat 
iedereen zijn eigen plekje op de wereld heeft én een 
plekje in het hart van de ander. Gaat het hem lukken 
om weer gewoon als Max terug te komen? Bijzonder 
boek over een bijzondere jongen waarbij je fantasie 
geprikkeld wordt en je veel leert over vriendschap. 
Vanaf 9 jaar. 

De knappekoppen-
club

James Patterson, 
Uitgeverij Clavis

Max Einstein is heel bijzonder. 
Ze woont met andere wezen in 
een leegstaand huis in New York 
en is super intelligent. Ze verzint 
handige oplossingen zoals het 
gebruiken van paardenmest als 
brandstof voor de verwarming 
en ze zet zelf computers in elkaar. Ze gaat werken voor 
een geheime organisatie die zich bezighoudt met be-
strijden van criminele bendes. Het boek heeft tekenin-
gen van uitvindingen en bedenksels van Max die ze 
in gedachten deelt met de overleden wetenschapper 
Albert Einstein. Het boek heeft humor, leuke weetjes 
en snelheid. Het laat zien dat je met goede vriend-
schappen in je leven een heel eind komt! Vanaf 10 jaar. 
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