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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Eén eenhoorn
alsjeblieft!
Mark Janssen
Uitgeverij Moon
Daan heeft eindelijk genoeg
muntjes en hij vertelt aan
zijn vrienden Mo en Lynn
wat hij daarvoor wil kopen:
een eenhoorn! Het lijkt Daan
geweldig om hem op school te
laten zien als hij zijn spreekbeurt over eenhoorns doet. En een eenhoorn kan ook
heel goed omaatjes en konijntjes redden van een
verschrikkelijk monster! Mo en Lynn lachen Daan uit,
een eenhoorn bestaat helemaal niet! Maar ze zijn toch
heel benieuwd en gaan mee naar de dierenwinkel. Zou
het Daan lukken om een eenhoorn te kopen of wordt
hij uitgelachen? Mooi prentenboek met grote kleurrijke tekeningen die van de pagina’s spatten! Heerlijk
boek om lekker bij te fantaseren over eenhoorns en
andere bijzondere beesten. Vanaf 4 jaar.

Oceaan en Hemel
Terry Fan
Uitgeverij Leopold
Finn mist zijn opa heel erg,
hij vertelde altijd verhalen
over de zee en over de plek waar de oceaan de hemel
raakt. Finn gaat in zijn houten speelgoedschip zitten
en fantaseert over een tocht over de zee. Hij valt in
slaap en droomt dat hij met een gouden vis op zoek

gaat naar die bijzondere plek waar opa het altijd over
had. Uiteindelijk komen ze daar terecht en voelt Finn
aan dat het een goede plek is. Het boek staat van
begin tot einde vol met prachtige prenten in zachte
tinten. We zien zwevende schepen, vliegende kwallen
en wolken die op giraffen en olifanten lijken. Op elke
bladzijde kijk je je ogen uit. Heel bijzonder boek over
de liefde, dromen en troost. Vanaf 5 jaar.

De opa van de opa
van je vis
Marlies Slegers
Uitgeverij Zwijsen
Dit boek uit de reeks ‘Lees en
weet’ gaat over dieren. Maar
het is geen gewoon dierenboek, het gaat ook over dieren
van vroeger, dieren die mensen helpen en lichaamstaal van dieren, bijvoorbeeld van de hond. En nog heel
veel meer boeiende weetjes over dieren. In het begin
van het boekje is de tekst geschreven in AVI-start
en dat wordt later AVI E-3. Bij de informatie staan
kleurenfoto’s en tekeningen om de tekst duidelijker
te maken. Het leuke is dat er niet veel informatieve
eerste-leesboekjes zijn en dat er meer interessante
informatie in staat dan in de meeste dierenboeken.
Vanaf 6 jaar.

Waarom? Daarom!
Rudyard Kipling en
Elli Woollard
Uitgeverij Lemniscaat

Het meisje dat de
maan dronk
Kelly Barnhill
Uitgeverij Leopold

Waarom heeft een dromedaris
eigenlijk een bult en waarom
heeft een neushoorn een dikke
huid?
In dit vrolijke boek vind je het
antwoord op deze en nog drie
andere vragen over dieren.
Aan bod komen de walvis, de
dromedaris, de neushoorn, de olifant en de kat. Elk
antwoord wordt gegeven in de vorm van een lang rijm
met kleurrijke tekeningen. Op de tekeningen zijn de
dieren te zien en heel veel leuke details. De gedichten
zijn vaak grappig en dit zorgt voor veel plezier bij het
lezen.
Leuk om (aan elkaar) voor te lezen in de klas, bibliotheek of opvang. Voorlezen vanaf 5 jaar, zelf lezen
vanaf 7 jaar.

De ergste schoolreis
ooit
Dave Barry
Uitgeverij Condor
Als je van boeken met humor
en een tikkeltje spanning
houdt, dan is dit zeker een boek
voor jou! Alex en zijn vriend
Matt zijn op schoolreis naar
Washington, en zitten naast elkaar in het vliegtuig. Ze vinden
dat twee mannen in het gezelschap zich verdacht gedragen en ze besluiten om hen
goed in de gaten te houden. Dan ontdekken ze dat dit
waarschijnlijk twee criminelen zijn die de president
willen vermoorden! In Washington volgen grappige
en spannende momenten elkaar op en komen Alex en
Matt tot de ontdekking dat het verhaal toch iets anders is dan ze denken. In het boek staan af en toe wat
leuke tekeningen en de bizarre situaties zorgen ervoor
dat je het in één adem uitleest. Vanaf 9 jaar.

Dit is zo’n lekker sprookjesachtig
verhaal waar je fijn in kunt
duiken. Het gaat over Luna, een
meisje dat als baby door haar
moeder moest worden afgestaan aan de bosheks Xan. Dat is
natuurlijk een vreselijk idee,
maar de stedelingen weten niet
dat Xan alle baby’s met de groots mogelijke liefde
verzorgt. Luna is een speciaal geval, want zij heeft
magische krachten omdat zij van de maan heeft
gedronken. De mensen van de stad willen wraak
nemen op Xan en komen in opstand… Maar zij weten
niet dat Xan en Luna juist aan hun kant staan. Het
verhaal wordt vanuit verschillende personages verteld
en is spannend tot de laatste letter. Vanaf 10 jaar.

Het verborgen leven
van bomen
Peter Wohlleben
Uitgeverij Ploegsma
Weet jij hoe bomen ademhalen?
En dat bomen met elkaar praten?
In dit boek ga je samen met een
boswachter door het bos om te
zien wat er eigenlijk allemaal
leeft in het bos. Dus lees je over hoe bomen groeien en
wat ze betekenen voor ons als mens. Natuurlijk gaat
het ook over dieren die in het bos leven. Er staat heel
veel informatie in met mooie kleurenfoto’s en tekeningen. Ook staan er korte quizzen in en proefjes. Als je
eenmaal in dit boek begonnen bent, dan is het lastig
om weer weg te leggen. Je kunt het goed gebruiken als
je een spreekbeurt of werkstuk wilt maken. Vanaf 9
tot en met 14 jaar.
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