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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De grote
Grijpmedan
Julia Donaldson en
Helen Oxenbury,
Uitgeverij Gottmer
Konijn komt thuis. Maar wat
hoort hij plotseling vanuit zijn
hol? Een harde stem die roept:
‘Ik ben de grote Grijpmedan
en ik ben zo griezelig als maar
kan!’. Konijn schrikt heel erg en gaat aan Kat vertellen
wat hij heeft gehoord. Kat zegt dat hij niet bang is en
gaat met hem mee naar het hol. Weer is daar de stem
van de grote Grijpmedan. Beer en Olifant komen er
ook bij en allemaal zijn ze bang. Uiteindelijk is moeder
Kikker zo dapper om de grote Grijpmedan uit te dagen
en te ontmaskeren. Spannend en lief verhaal tegelijk,
met mooie aquareltekeningen die de emoties van de
dieren goed laten zien. Vanaf 4 jaar.

De sproeipoeper
Marianne Busser en
Ron Schröder,
Uitgeverij Moon
Het nijlpaard is eigenlijk een
heel vies dier, wist je dat?
Om andere nijlpaarden te
vertellen dat de plek waar hij staat van hem is, poept
hij! Maar op een speciale manier: hij gebruikt zijn

staartje om de poep in de rondte te sproeien! Zo zijn
er meer dieren met vreemde eigenschappen: de
kameleon die net als een toverbal van kleur kan
veranderen. En de zeeotter die met een steen schelpen
kapot maakt, om ze daarna in het water op te eten.
Al deze dieren staan in dit boek. De tekst is op rijm, dat
maakt voorlezen extra leuk! Vanaf 5 t/m 8 jaar.

Kat wil zon
Emy Geyskens en
Jan van Lierde,
Uitgeverij Bakermat
Kat zit in de klas en droomt
over de zon en de zee. Hij wil
graag naar een warm land.
Als juf Muis boos op hem
wordt, is hij het zat en rent
weg. Hij gaat op zoek naar
waar het warm is. Onderweg sluiten ook Mus en Vis
bij hem aan. Met z’n drieën gaan ze met de bus naar
zee. Ze zijn precies op tijd: de zon zakt net in zee. Dit
eerste leesboekje (Start) heeft grappige tekeningen.
Op de linkerbladzijde staan de losse woordjes, aan de
rechterkant staat het verhaaltje voor de lezers die wat
verder zijn. Leuk boekje voor kinderen vanaf 5 jaar.

Koning Eddie en
de kwade keizer

Reis naar het
høge Nøørden

Andy Riley,
Uitgeverij van Holkema &
Warendorf

Mathilda Masters,
Uitgeverij Lannoo

Koning Eddie is heel lief voor
zijn volk, vooral als hij chocolade uitdeelt. Maar ja, daar komt
een eind aan als hij geen geld
meer heeft... Zijn onderdanen worden boos
en de gemene keizer Nurbizoon valt het
land binnen en grijpt de macht. Hij blijkt
een vreselijke dictator. Koning Eddie
probeert samen met de vrouwelijke
minister en de hofnar de macht weer terug te pakken.
Het is een heel grappig boek met veel komische
situaties, woorden en liedjes. De bladzijden zijn ruim
ingedeeld en de hoofdstukken zijn kort. Dat maakt dit
boek geschikt voor kinderen die moeite hebben met
lezen. Voorlezen vanaf 6 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar.
Geschikt voor MLP.

Ben niet bang
voor wilde de
dieren
Geert-Jan Roebers,
Uitgeverij Gottmer
Wist je dat een zeewesp
geen insect is, maar een
kwal? Die heeft kleine
gifpijltjes bij zich die erg gevaarlijk zijn. En ken je het
spookdiertje? Dat is niet zo gevaarlijk, maar ziet er wel
griezelig uit. Over deze en heel veel andere enge,
gevaarlijke en giftige dieren gaat dit boek. Niet alleen
de enge dieren in de natuur, maar ook dieren in huis
en tuin komen aan bod. Genoeg om over te lezen dus!
De informatie staat steeds in kleine blokjes, met
duidelijke tekeningen en kleurrijke foto’s erbij. Een
origineel boek over griezelige dieren, voor iedereen
met een beetje durf! Van 9 t/m 12 jaar.

Lees het verhaal van Kokkie, die
een postkaart ontvangt. Ze
wordt er erg verdrietig van en
haar vrienden Trixie en Max
vragen haar waarom. Op de
kaart staat: ‘våder is verløren’.
Haar vader en broers wonen in
het Høge Nøørden. Ze hebben ruzie, vader is verdwenen en hun dorp is in rep en roer. De drie vrienden
gaan op reis om het probleem op te lossen. Het boek
leest lekker door, het heeft niet veel tekst en er staan
veel leuke plaatjes tussendoor. Ook is het met humor
geschreven. Kortom, dit boek kun je niet laten liggen!
Geschikt voor MLP. Vanaf 9 jaar.

Bushaltebaby
Fleur Hitchcock,
Veltman Uitgevers
Engelse Amy en haar zus Eden
horen op weg naar huis een raar
geluid. Het lijkt wel een krijsende kat, of een gillende zeemeeuw. Maar als ze de doos
opendoen die in de bushalte
staat, vinden ze een baby! Ze
brengen het meisje naar het
ziekenhuis waar zij verzorgd
wordt. Dit is het begin van een zoektocht naar de
ouders van de baby. En voor ons als lezer naar de
persoon Amy: wie is zij en waarom is haar moeder
weg? Waarom heeft ze veel ruzie op school en welk
geheim draagt haar oma Zelda bij zich? Echt een fijn
boek om in de kerstvakantie mee op de bank te
ploffen en lekker in weg te duiken. Vanaf 10 jaar.
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