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Leeftijdscategorie	  groep	  3-‐5	  
	  
Mees	  en	  Tijn	  en	  de	  campingdief	  
Schrijver	   Beek,	  Ina	  van	  der	  
Illustrator	   Melanie	  Broekhoven	  
Uitgeverij	   Den	  Hertog	  
De	  neefjes	  Mees	  en	  Tijn	  gaan	  op	  vakantie	  naar	  Italië.	  Daar	  kamperen	  ze	  op	  een	  camping	  in	  de	  
bergen.	  Maar	  er	  gebeuren	  rare	  dingen.	  Papa's	  portemonnee	  wordt	  gestolen.	  En	  er	  wordt	  ingebroken	  
in	  de	  caravan.	  Dan	  doen	  de	  jongens	  een	  vreemde	  vondst	  in	  een	  lege	  grot.	  Ze	  kunnen	  hun	  ogen	  niet	  
geloven	  als	  ze	  zien	  wie	  er	  even	  later	  de	  grot	  ingaat...	  Is	  dat	  de	  dief?	  
	  
IJsbeer	  bedreigd	  (Zookids,	  deel	  6)	  
Schrijver	   Binsbergen,	  Liesbeth	  van	  
Illustrator	   Juliette	  de	  Wit	  
Uitgeverij	   Columbus	  
Jurre	  en	  Jasmijn	  krijgen	  te	  horen	  dat	  Irma,	  een	  ijsberenvrouwtje	  in	  dierentuin	  Zoopark,	  kleintjes	  
krijgt.	  Dat	  is	  natuurlijk	  reuze	  interessant!	  Wanneer	  de	  jonge	  ijsbeertjes	  worden	  geboren,	  zijn	  Jurre	  en	  
Jasmijn	  dan	  ook	  als	  eerste	  op	  de	  hoogte	  van	  het	  goede	  nieuws.	  Maar	  dan	  ontdekt	  Jurre	  dat	  jonge	  
ijsbeertjes	  heel	  veel	  rust	  nodig	  hebben...	  en	  dat	  krijgen	  ze	  natuurlijk	  niet	  wanneer	  er	  vlakbij	  het	  
ijsberenverblijf	  lawaai	  wordt	  gemaakt	  door	  een	  huis	  vol	  studenten!	  
	  
Iza	  krijgt	  een	  pony	  
Schrijver	   Foekens,	  Simone	  
Illustrator	   Danker	  Jan	  Oreel	  
Uitgeverij	   Den	  Hertog	  
Iza	  is	  gek	  op	  paarden.	  Ze	  verhuist	  met	  haar	  ouders	  en	  haar	  broer	  Job	  naar	  manege	  In	  Galop.	  Ze	  krijgt	  
een	  eigen	  pony	  en	  mag	  helpen	  bij	  de	  rijlessen.	  Iza	  is	  blij,	  maar	  de	  nieuwe	  school	  valt	  erg	  tegen.	  Iza	  
snapt	  niet	  waarom	  de	  meisjes	  uit	  haar	  klas	  zo	  onaardig	  doen.	  
Er	  is	  nog	  iemand	  die	  erg	  moet	  wennen:	  Dorus,	  het	  paard	  van	  papa.	  Kan	  hij	  wel	  blijven?	  
	  
Jens	  en	  de	  slaapbus	  
Schrijver	   Klapwijk,	  Vrouwke	  
Illustrator	   Andrea	  Kruis	  
Uitgeverij	   Callenbach	  
Jens	  woont	  met	  zijn	  ouders,	  zijn	  zusje	  Floor	  en	  zijn	  opa	  en	  oma	  in	  een	  leuk	  dorp.	  Op	  een	  dag	  komt	  
oom	  Rik	  het	  pad	  bij	  hun	  huis	  oprijden	  in	  een	  oude	  bus.	  Oom	  Rik	  wil	  er	  een	  slaapbus	  van	  maken.	  Jens	  
mag	  hem	  daarbij	  helpen.	  Als	  de	  bus	  klaar	  is,	  gaan	  Jens	  en	  oom	  Rik	  een	  nachtje	  kamperen	  in	  een	  bos.	  
Maar	  in	  het	  bos	  is	  het	  's	  nachts	  wel	  heel	  donker,	  vooral	  als	  je	  een	  plas	  moet	  doen...	  
	  
Knuffelkatten	  en	  aaibeesten	  
Schrijver	   Kunnen,	  Jacobien	  
Illustrator	   Ivan	  &	  Ilia	  
Uitgeverij	   Kwintessens	  
Niels	  en	  Roos	  vinden	  een	  klein	  poesje	  in	  het	  park,	  en	  nog	  een	  en	  nog	  een…	  Ze	  brengen	  er	  een	  naar	  
juf	  Door,	  die	  in	  het	  dierenasiel	  werkt.	  Daar	  kunnen	  ze	  wel	  wat	  hulp	  gebruiken	  van	  Niels	  en	  Roos.	  
Maar	  Niels	  twijfelt.	  Eigenlijk	  is	  hij	  bang	  voor	  dieren	  die	  hij	  niet	  kent,	  maar	  hij	  wil	  Roos	  niet	  
teleurstellen… 

 

	  
	  



	  
Leeftijdscategorie	  groep	  6-‐8	  
	  
Silvester	  de	  bizarre	  verhuizing	  
Schrijver	  	   Willeke	  Brouwer	  
Illustrator	   Willeke	  Brouwer	  
Uitgeverij	   Callenbach	  
Dit	  is	  het	  eerste	  deel	  in	  een	  spiksplinternieuwe	  graphic	  novel-‐serie	  met	  veel	  humor.	  Silvesters	  ouders	  besluiten	  
te	  verhuizen	  van	  Burgerdam	  naar	  IJsselbroek.	  Silvester	  denkt	  dat	  zijn	  ouders	  gek	  geworden	  zijn,	  hij	  wil	  echt	  niet	  
weg	  uit	  de	  stad.	  Samen	  met	  zijn	  beste	  vrienden	  Mick	  en	  Elvis	  en	  bedenkt	  hij	  een	  plan	  om	  de	  verhuizing	  tegen	  te	  
houden.	  Willeke	  Brouwer	  brengt	  in	  deze	  originele	  graphic	  novel	  de	  verschillen	  tussen	  kinderen	  in	  de	  stad	  en	  op	  
het	  platteland	  aan	  het	  licht,	  op	  een	  grappige	  en	  authentieke	  manier.	  
	  
Het	  pad	  door	  de	  zee	  
Schrijver	  	   Deelen,	  Arna	  van	  
Illustrator	   Jack	  Staller	  
Uitgever	  ij	   De	  Banier	  
Keulen,	  1212.	  Johanna	  en	  haar	  broertje	  Thomas	  sluiten	  zich	  aan	  bij	  een	  grote	  groep	  kinderen	  die	  op	  pad	  gaan	  
naar	  Jeruzalem.	  De	  ellenlange	  reis,	  onder	  leiding	  van	  de	  blonde	  jongen	  Nikolas,	  wordt	  algauw	  een	  hongertocht	  
vol	  ontberingen	  en	  moeilijke	  situaties.	  Ze	  worden	  ontvoerd	  door	  roofridders,	  slaan	  in	  een	  hevige	  storm	  
overboord	  en	  moeten	  door	  een	  levensgevaarlijke	  bergpas	  hun	  weg	  zien	  te	  vinden.	  De	  dappere,	  zorgzame	  
Johanna	  doet	  er	  alles	  aan	  om	  de	  moed	  erin	  te	  houden	  en	  de	  zwakke	  kinderen	  te	  verzorgen.	  Toch	  heeft	  ook	  zij	  
hoe	  langer	  hoe	  meer	  twijfels.	  Waarom	  denken	  de	  leiders	  alleen	  aan	  zichzelf?	  Is	  deze	  tocht	  werkelijk	  Gods	  
bedoeling?	  En	  klopt	  het	  wel	  wat	  Nikolas	  beweert?	  Samen	  met	  haar	  onafscheidelijke	  vriend	  Job	  probeert	  ze	  
deze	  tocht	  tot	  een	  goed	  einde	  te	  brengen.	  Maar	  als	  ze	  in	  Genua	  aankomen,	  staat	  hen	  een	  afschuwelijke	  
gebeurtenis	  te	  wachten	  die	  door	  hun	  hulp	  maar	  nauwelijks	  voorkomen	  kan	  worden...	  
	  
De	  Kinderboekenbrigade	  
Schrijver	  	   Dort,	  Evelien	  van	  
Illustrator	   Roelof	  van	  der	  Schans	  
Uitgeverij	   Callenbach	  
Munira	  heeft	  een	  nieuwe	  leerkracht	  in	  groep	  zeven:	  meester	  George.	  Hij	  is	  verantwoordelijk	  voor	  de	  
aansluiting	  op	  een	  digitaal	  netwerk	  onder	  leiding	  van	  ene	  meneer	  D.	  Dit	  computersysteem	  beloont	  goede	  
leerresultaten,	  maar	  heeft	  ook	  een	  sterk	  controlerende	  functie.	  Kinderboeken	  lezen	  past	  niet	  in	  het	  systeem;	  
die	  zetten	  alleen	  maar	  aan	  tot	  fantasie	  en	  dagdromen.	  Thomas	  en	  Munira	  zijn	  niet	  blij	  met	  de	  veranderingen	  
en	  ondernemen	  actie	  tegen	  het	  systeem.	  Zijn	  zij	  op	  tijd	  om	  het	  kinderboek	  te	  redden?	  
	  
De	  breiclub	  en	  de	  gestolen	  diamanten	  
Schrijven	   Helden,	  Judith	  van	  
Illustrator	   Iris	  Boter	  
Uitgeverij	   Columbus	  
Mirthe	  brengt	  de	  zomervakantie	  door	  bij	  haar	  oma	  in	  het	  saaie	  Heikneuter.	  Daar	  ontmoet	  ze	  Cas,	  het	  enige	  
kind	  dat	  in	  Heikneuter	  woont.	  Als	  Mirthe	  een	  papiertje	  vindt	  met	  een	  QR-‐code	  begint	  er	  een	  spannend	  
avontuur!	  Ze	  ontdekken	  dat	  oma's	  breiclub	  helemaal	  geen	  breiclub	  is,	  maar	  een	  detectivebureau	  van	  
eigenzinnige	  oude	  dametjes	  die	  de	  moeilijkste	  zaken	  weten	  op	  te	  lossen.	  De	  breiclub	  is	  blij	  met	  de	  extra	  
speurders.	  Zodra	  er	  een	  melding	  komt	  dat	  er	  in	  Parijs	  diamanten	  zijn	  gestolen,	  nodigen	  de	  dametjes	  Cas	  en	  
Mirthe	  uit	  om	  samen	  met	  hen	  op	  onderzoek	  uit	  te	  gaan...	  in	  een	  rolstoelluchtballon.	  
	  
Rumoer	  in	  groep	  8	  
Schrijver	  	   Winkel,	  Joke	  van	  
Illustrator	   Danker	  Jan	  Oreel	  
Uitgeverij	   Den	  Hertog	  
Taco	  is	  een	  vrolijke	  jongen	  die	  zelfs	  van	  een	  saaie	  schooldag	  nog	  iets	  leuks	  weet	  te	  maken.	  Maar	  niet	  iedereen	  
kan	  om	  zijn	  acties	  lachen.	  Op	  een	  dag	  vindt	  hij	  een	  vervelend	  briefje	  in	  zijn	  tas.	  De	  volgende	  dag	  blijkt	  dat	  het	  
niet	  bij	  dreigen	  alleen	  blijft.	  Samen	  met	  zijn	  vrienden	  gaat	  Taco	  op	  zoek	  naar	  de	  dader.	  De	  zoektocht	  wordt	  
steeds	  ingewikkelder.	  Als	  Taco	  er	  met	  zijn	  vrienden	  niet	  uitkomt,	  schakelt	  hij	  zelfs	  een	  spion	  in.	  Maar	  schiet	  hij	  
daar	  wel	  echt	  iets	  mee	  op?	  
	  
	  


