
Het 
monsterbonster-
bulderboek
Jozua Douglas 
en Marieke Nelissen, 
Uitgeverij De Fontein

Bruno vindt het heerlijk om 
rommel te maken, te smakken 
en te stoeien. Tot grote erger-
nis van zijn ouders. Zij moppe-

ren dan ook flink op Bruno. Bruno is dat helemaal zat! 
Hij pakt zijn tovertoeter en blaast en blaast tot zijn 
ouders monsters geworden zijn, wat een grap! Maar 
helaas... de monsters groeien uit tot vreselijke beesten 
die alles stuk willen maken. Nu moet Bruno zorgen dat 
ze weer terug veranderen in zijn ouders. Gaat ’m dat 
lukken? Het boek heeft grappige tekeningen, waarin 
veel fantasie is gebruikt en waar heel veel te zien is. 
Vanaf 4 jaar. Past binnen het Kinderboekenweek-
thema ‘Gruwelijk eng’.

Aan de kant, 
draak!

Rian Visser en Mark Baars, 
Uitgeverij Zwijsen

Dit boekje in de serie ‘Ik lees!’ 
gaat over Zar en Lina. Zij lopen 
in een Minecraft-achtige 
omgeving rond en doen een 

spel. Lina is op zoek naar een ring. Ze moet daarvoor 
met een draak in gevecht! Zar helpt Lina om de ring te 
vinden. Want pas als dat gelukt is, mag ze weer verder 
met het spel. Leuk boekje op AVI E3 niveau. Met illus-
traties over de hele pagina, waardoor het lijkt alsof je 
zelf in het spel zit. In de serie zijn meer delen over Zar 
en Lina verschenen. Ook leuk voor kinderen die niet 
speciaal van Minecraft houden. Vanaf 6,5 jaar. 

Isabella gaat 
naar school

Harriet Muncaster, 
Uitgeverij Biloan junior

Isabella Maan is een vampier-
fee... dat krijg je met een vam-
pier-vader en fee-moeder. Nu 
de tijd komt dat Isabella naar 
school gaat, wordt het lastig. 
Wordt het de feeënschool of de 
vampierschool? Op de feeën-
school leert ze toveren met een toverstokje. En op de 
vampierschool krijgt iedereen een vleermuis om te 
trainen. Welke school moet ze kiezen? Boek in de serie 
‘Isabella Maan’ Met veel grappige tekeningen bij de 
tekst, met vooral roze en zwart, en veel glitter. Lees je 
niet zo graag? Dit boek vind je vast leuk! Vanaf 7 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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En toen kwamen 
de monsters

Harmen van Straaten, 
Uitgeverij Leopold

Je hebt monsters, beukers en 
mensen die bang zijn voor 
monsters. En monsters zijn 
weer bang voor beukers. 
Snap je het nog? Alles wordt 
je duidelijk in dit verhaal 
over Jesse, die samen met 
zijn vader bij de autosloperij 

woont. Jesse is bang voor monsters. Hij weet niet dat 
er monsters verstopt zitten, vlakbij. En nu hebben die 
monsters hem uitgekozen om hen te helpen! Uitein-
delijk blijkt Jesse een stuk stoerder dan hij zelf dacht. 
Spannend verhaal met veel fantasie. In de tekeningen 
herken je meteen de monsters en hun grote held Jesse. 
Vanaf 8 jaar. Past binnen het thema van de Kinderboe-
kenweek ‘Gruwelijk eng’.

Het nieuwe 
spookhuis

Tjerk Noordraven, 
Uitgeverij Moon

Dit boek begint met de waar-
schuwing: Pas op! Dit boek is 
niet voor bangeriken!. En dat 
klopt, want dit boek staat 
vol bloedstollende situaties. 
Het gaat over het meisje 
Nera, dat in het spookhuis 
van haar vader werkt. Daar 
wordt het steeds minder 

druk, omdat de bezoekers liever naar het nieuwe 
spookhuis op de kermis gaan. Nera komt erachter dat 
de spookfiguren daar niet vrijwillig werken, maar 
gevangen worden gehouden. Wat volgt, is een grieze-
lig gevecht met driekoppige honden, een enge dwerg 
en een mummie. Het boek is ook heel duister geïllus-
treerd! Lezen lastig? Niet met dit boek! Vanaf 9 jaar. 
Past binnen het Kinderboekenweek-thema ‘Gruwelijk 
eng’.

Maximum speed: 
de snelste, stoerste 
en mooiste auto’s!

Rick Winkelman, 
Uitgeverij Sport International

Dit boek staat boordevol auto’s: 
allerlei soorten, merken en ook 
coureurs. Met speciale aandacht 
voor Max Verstappen. Lees hoe 
Max is begonnen met racen. 
En hoe bijzonder het is dat hij 
nu al in de Formule 1 meerijdt. Maar je komt ook veel 
te weten over Ferrari, welke circuits er zijn en over 
vrouwelijke autocoureurs. Dit boek is lekker makkelijk 
te lezen. Korte blokjes tekst en veel foto’s van de race-
wereld. Er staat zelfs een quiz in waarmee je je kennis 
over autoracen kunt testen. Van 9 tot en met 12 jaar. 

Serafina en de 
zwarte mantel

Robert Beatty, 
Uitgeverij Lannoo

Als jij, net als ik, van duistere 
verhalen houdt, dan is dit boek 
iets voor jou. De hoofdper-
soon is Serafina, die graag in 
het donker is. Als haar vader 
aan het werk is, slaapt ze. En ’s 
nachts is ze wakker. Daar krijgt 
ze te maken met figuren uit 
het dodenrijk, en verdwijnende kinderen. Serafina is 
te nieuwsgierig en gaat op onderzoek uit, al wil haar 
vader dat niet. Het is af en toe bloedstollend, dus een 
heerlijk boek om te lezen op een druilerige middag 
met een warm drankje. Voor iedereen vanaf 10 jaar.  
Past binnen het Kinderboekenweek-thema ‘Gruwelijk 
eng’.
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