
Beer of geen beer
Karl Newson, 
Uitgeverij Gottmer

Dit lieve prentenboek vertelt 
het verhaal over Beer, die niet 
meer weet wie hij is. Hij gaat 
op onderzoek uit en kijkt of 
hij soms een vogel is. Dus hij 
klimt op een tak en springt 
naar beneden…maar oh jee…
vliegen lukt niet! ‘Ik ben geen 

vogel, maar wat dan?’ Vervolgens probeert hij een 
eland, een vos en een eekhoorn te zijn, maar nee, ook 
dat is hij niet. Dan wordt hij moe en gaat slapen. En 
als hij na twee maanden wakker wordt dan weet hij 
het weer! De tekeningen in zachte tinten zijn bijna 
aaibaar en nodigen uit tot aanwijzen en praten. Om 
lekker in te bladeren en over te praten, vanaf 4 jaar. 

Vos

Megan Borgert-Spaniol, 
Uitgeverij Ars Scribendi

Dit is een deel over baby- 
dieren en zoals je kunt zien 
gaat deze over de vos. Zo’n 
schattig beestje zou je vast 
wel willen aaien, maar het 
is toch echt een wild dier. 
Vossen zie je bijna niet, om-
dat ze zich goed verstoppen 
in het bos. In dit boek lees je 

waar vossen wonen, wat ze graag doen en wat ze eten. 
Er staan mooie grote foto’s in en de informatie is kort. 
Achterin staat een lijstje met moeilijke woorden. Leuk 
boek dat zelf doorgebladerd kan worden en samen 
kan worden gelezen. In deze serie baby-dieren zijn ook 
boeken verschenen over de olifant, de panda en de 
egel. Vanaf 4 tot en met 6 jaar. 

De woonbootbende

Barbara Scholten, 
Uitgeverij Ploegsma

De schrijfster van dit boek 
woont met haar vriend, vier 
kinderen, twee honden en twee 
katten op een woonboot en 
vond dit wel een goed onder-
werp om over te schrijven! Roef 
is zeven en woont in de stad 
op een woonboot en met zijn 
vrienden Arie (van Ariane) en 
grote zus Wies vormt hij de woonbootbende. In de 
verhalen over de woonbootbende gaat het over varen 
met een waterfiets, schatten zoeken met een magneet 
en zwemmen voor het goede doel. Vrolijk boek met 
leuke tekeningen die leuk zijn om zelf te lezen of om 
voor te lezen. 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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De jongen die 
draken kweekte

Andy Shepherd, 
Uitgeverij Lemniscaat

Eigenlijk is het allemaal de 
schuld van grootvader. Nou 
ja, zijn schuld en die van 
oma’s jamtaartjes. Die 
taartjes zijn zo lekker dat opa 
had bedacht zelf frambozen 
te gaan kweken. Maar 
daarvoor moet de tuin 
leeggemaakt worden. En dan 
komt Tomas de drakenfruit-

boom tegen. Hij neemt een van de vruchten mee naar 
huis, maar voordat hij van het fruit kan eten is er een 
draakje uitgekomen! En het klinkt leuk, een draakje, 
maar toch onhandig als hij bijvoorbeeld jouw tanden-
borstel in de fik steekt als die nog in je mond zit! Een 
boek vol humor en spanning die ervoor zorgen dat je 
blijft lezen. Ook staan er leuke potloodtekeningen door 
het boek heen. Echt een boek om van te genieten. En je 
hebt mazzel, het is de eerste van drie delen. Ook voor 
kinderen die lezen lastig vinden, MLP. Vanaf 8 jaar. 

Dog man

Dav Piley, 
Uitgeverij Condor

Houd jij van melige boeken met 
flauwe en absurde grappen 
in de vorm van een strip? Dan 
heb je met dit boek precies het 
juiste in handen! In het begin 
van het boek wordt uitgelegd 
wie de stripmakers zijn (soort 
van), en hoe het gekomen is dat 
zij strips zijn gaan maken. Dog 

man is half man, half hond en wordt dwars gezeten 
door gemene kater Karel. Maar die weet niet dat 
super agent Dog man overal antwoord op heeft. Boek 
vol hilarische grappen voor als je weer eens gierend 
van de lach van de bank wil vallen. Ook heel geschikt 
voor kinderen die moeite hebben met lezen, MLP. 
Vanaf 9 jaar 

De tunnels

Dave Eggers, 
Uitgeverij Moon

Graniet verandert zijn naam in 
Gran als hij met zijn ouders en 
zusje verhuizen naar Carroussel. 
Zijn vader is werkeloos gewor-
den en hoopt in de nieuwe 
woonplaats werk te vinden. Het 
huis waar zij komen te wonen 
staat scheef en er komen 
vreemde geluiden van onder de 
grond. Op zijn nieuwe school 
ontmoet hij Catalina en zij laat hem zien dat er onder 
de grond nog een hele wereld bestaat. Er zijn tunnels, 
gegraven door de Holtes, die bestreden kunnen 
worden, maar dat vraagt om veel moed en kracht…
niet in somberheid blijven hangen, schouders eronder 
en samen kom je een heel eind!
Vanaf 10 jaar. 

Kijk naar mij

Joany Buenen, 
Uitgeverij Leopold

Floor en Sophie zijn elkaars BFF 
en het idee om samen auditie te 
doen bij een talentenshow is 
reuzeleuk! Maar als Sophie 
uiteindelijk doorgaat en Floor 
achterblijft, is ze wel erg teleur-
gesteld. Maar dan doet zich een 
nieuwe kans voor: ze wordt ontdekt als dubbelganger 
van de zangeres Yasmine. Met een flinke training in 
dansjes, houdingen en liedjes komt ze een heel eind en 
met goede make-up lijkt Floor sprekend op Yasmine. 
Maar terwijl ze het zo druk heeft bedenkt ze zich of dit 
wel echt is wat ze wil. Is de wereld van TV en show 
eigenlijk niet te nep? En de vriendschap met Sophie is 
er ook niet beter op geworden….Kiest Floor voor wat 
echt belangrijk is? Vanaf 11 jaar. 
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