
Mijn Malmberg

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch blz. 1 van 31

Lijn 3 | Boeken bij de thema’s van Lijn 3 | Thema 1

Boeken bij de thema’s van Lijn 3

Hieronder vindt u per thema tips voor boeken om in de boekenhoek te plaatsen. In de boekenhoek zet u 
een variatie aan boeken die een link met het thema hebben: prentenboeken, informatieve boeken, tijd-
schriften, letterboeken, enzovoort. Het doel is leesbevordering: we willen kinderen kennis laten maken 
met zoveel mogelijk soorten boeken en teksten en op die manier leesplezier stimuleren. Bij elk thema 
vindt u ook enkele voorleesboeken.

Boek Korte omschrijving boek

Thema 1 De nieuwe groep

1. Apenkooien en 
propjes gooien: 
de leukste versjes 
en verhalen over 
school

Auteur:  
diverse auteurs 

Illustrator:  
diverse  
illustratoren

Bundel vol (voorlees)verhalen en 
versjes over school met bekende 
boekfiguren als meester Jaap en 
Mees Kees.

2. Avonturen op 
school 

AVI E3

Auteur:  
Ann Lootens 

Illustrator:  
Tineke Meirink

Bundel met verhalen over de 
kinderen uit de klas van juf Sien, 
die allerlei herkenbare avonturen 
beleven. Zo spelen ze met een 
bal (die bijna op het dak belandt), 
is Sel verliefd op Sien (dat 
staat op de muur van het toilet 
geschreven) en heeft Bes verdriet 
omdat haar opa is overleden.

3. Ik ben op jou! 

AVI start

Auteur:  
Marianne Busser, 
Ron Schröder 

Illustrator:  
Dagmar Stam

Koen maakt een brief.  
Een brief voor Lot. 
Ik ben op jou. 
Kus van Koen. 
Lot maakt een hart. 
Een hart voor Koen. 
Koen zoekt de jas van Lot.  
Hij stopt de brief in haar jaszak. 
Maar Koen maakt een fout. 
De jas is niet van Lot, de jas is van 
Els. 
Els gaat naar Lot. Ze laat de brief 
zien. 
Lot wordt wit van schrik. 
Komt het nog goed met Koen en 
Lot?
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4. De les van juf 
Leen 

AVI start

Auteur:  
anoniem 
 
Illustrator:  
Mark Janssen

Kaat, Eef, Daan en Tom beleven 
avonturen met hun toffe juf, juf 
Leen. Zo gaan ze op schoolreis en 
vliegt er een mus de bus in.

5. Alweer die groep 
drie! 

AVI E4

Auteur:  
Vivian  
den Hollander 
 
Illustrator:  
Dagmar Stam

In groep drie is altijd wel iets 
aan de hand: de schilder die een 
beetje op de juf is, een letterdoos 
die omvalt en een geheimzinnige 
dief.

6. Eet juf niet op! 

AVI E3

Auteur:  
Corien Oranje 
 
Illustrator:  
Marja Meijer

Groep 3 van juf Fiep is een 
dappere groep. In dit boek zit juf 
in een boom. Bij de boom staat 
een beer. Hij heeft trek in juf.

7. De klas van Daan Auteur:  
René van der 
Velde 
 
Illustrator:  
Mark Janssen

Daan gaat bijna naar groep drie. 
Hij vindt dat best een beetje eng. 
Gelukkig komt hij bij meester Fred 
in de klas. En daar is het gezellig!

8. Ren juf, ren! 

AVI E3

Auteurs:  
Corien Oranje & 
Marja Meijer

In groep 3 is vandaag een enorme 
slagroomtaart bezorgd. Die is 
voor de winnaar van de meesters- 
en juffenrace. Maar tijdens de 
race gaat een onbekende man 
ervandoor met de taart én de 
beker. Juf Fiep moet hem zien te 
stoppen. Maar hoe?
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9. Meester  
Pompelmoes

Auteur: Hans 
Andreus

Meester Pompelmoes is een 
vriendelijke meester, maar een 
beetje streng is hij ook. En wat 
ouderwets. Soms doet hij even 
een tukje in de klas, onder het 
rekenen, want rekenen vindt hij 
saai. Maar dat de kinderen goed 
leren en hun best doen, vindt 
hij belangrijk. Daarom kan de 
Geleerde Kater die op een dag in 
de achterste bank zit, echt niet 
blijven.

10. De grap van groep 
3 

AVI M3

Auteur:  
Gisette van Dalen

Het is bijna 1 april. Daarom verzint 
groep 3 een grap. Een grap voor 
de juf! Trapt ze er in? Een vrolijk 
verhaal voor beginnende lezers.
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Thema 2 De boom

1. De natuur van 
dichtbij en veraf

Auteur:  
René Mettler 
 
Illustrator:  
René Mettler

Alsof je door de lens van een 
camera kijkt naar de stad en het 
platteland. Je ziet alle dieren en 
planten die er leven. Een heel 
apart kijkboek waarin je een beeld 
krijgt van de natuur dichtbij en 
veraf.

2. Een hut in het bos 

AVI start

Auteur:  
Hilde van Craen

er is geen les meer. wat een lol 
voor kaat! en ook voor tom! ze 
gaan naar het bos. daar is het kil. 
wat is dat daar in het bos? is dat 
een hut? wat is dat tof!

3. Rikki en de tuin 
van opa

Auteur: Guido van 
Genechten
 
Illustrator: Guido 
Van Genechten

Rikki mag opa helpen in zijn 
groentetuin: spitten, zaaien… en 
oogsten! Opa vertelt hem er alles 
over.

4. De boom in 

AVI start

Auteur: Vrouwke 
Klapwijk 
 
Illustrator: 
Marjolein Hund

David, Judith, Hassan en Ron 
bouwen samen een boomhut. 
Hassan speelt de baas, er 
verdwijnt een zaag en dus volgt er 
ruzie… Komt die hut nog wel af?
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5. In het bos van  
de luiaard

Auteur:  
Sophie Strady 
 
Illustrator:  
Anouck Boisrobert, 
Louis Rigaud

Pop-up boek over een bos vol 
dieren. Als grote machines het 
bos komen kappen, vluchten ze. 
Alleen de luiaard blijft onverstoord 
hangen. Zie je hem?

6. Vos en Haas Auteur:  
Sylvia Vanden 
Heede 
 
Illustrator:  
Thé Tjong-Khing

Vos en Haas wonen in het bos. Uil 
woont er ook. Uil zorgt voor een 
ei. Daar komt Piep uit. Pluim komt 
ook naar het bos. Ze vindt het in 
de stad te druk. Maar Pluim blijft 
niet lang. En Piep gaat ook al weg. 
Piep wil de wijde wereld in. Vos 
en Haas en Uil blijven in het bos. 
Gelukkig krijgt Uil ook weer een ei 
om voor te zorgen.

7. Vast Auteur:  
Oliver Jeffers

Freds vlieger zit vast in een boom. 
Hij gooit zijn schoen naar de 
vlieger, maar ook die komt vast 
te zitten. Dus gooit hij zijn andere 
schoen naar de boom, en ook die 
zit vast... evenals een ladder, een 
verfblik, een wasbak, een orang-
oetang, een walvis en nog veel 
meer. Maar zijn vlieger komt niet 
naar beneden. Alles zit vast! Krijgt 
Fred zijn vlieger ooit nog terug?

8. De gulle boom Auteur:  
S. Silverstein 
 
Vertaald door:  
Arthur Japin

Elke dag komt het jongetje naar 
de boom om de appels te eten, 
aan zijn takken te bungelen, of 
langs de stam naar beneden te 
glijden. Maar als het jongetje 
ouder wordt, eist hij steeds meer 
van de boom… en de boom geeft. 
Geeft alles wat hij heeft.
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9. Mus Auteur:  
Hans Postma & 
Kees Heij

Ooit was de huismus het allerge-
woonste vogeltje van Nederland. 
In de stad, op het land - overal 
zag je mussen in grote aantallen. 
Maar de laatste jaren begon de 
mus een beetje op de achtergrond 
te raken. Het eerste levensjaar 
van dit oer-Hollandse vogeltje 
wordt er zo informatief en gede-
tailleerd in beschreven dat het 
zeker nooit meer vergeten zal 
worden.

10. De Appel Auteur:  
Maria van 
Donkelaar & 
Martine van 
Rooijen

In dit boek vind je alles over de 
appel. Iedereen zet zijn tanden 
er wel eens in, maar je komt 
hem veel vaker tegen. In volks-
verhalen, spreekwoorden en 
gedichten.
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Thema 3 Smakelijk eten

1. Hiep hiep hiep 
voor haas 

AVI M3

Auteurs:  
Erik van Os en  
Elle van Lieshout 
 
Illustrator: 
Georgien 
Overwater

Haas is zes jaar geworden. Dat 
is een reden voor een feest, met 
daarbij natuurlijk koek. Om die te 
bakken, heeft Haas verschillende 
spullen nodig. Hij vraagt Haan 
om een ei, Stier om melk (wat zij 
natuurlijk niet kunnen leveren) en 
meel stelen van de boer durft Haas 
niet. Haas is vreselijk verdrietig. 
Zijn feest kan niet doorgaan...

2. Het koekboek van 
Vos en Haas

Auteur:  
Sylvia Vanden 
Heede 
 
Illustrator:  
Thé Tjong-Khing

Samen met hun vriend Uil maken 
Vos en Haas de lekkerste dingen 
uit het kookboek dat Vos in de 
kast vond. De recepten staan 
erbij.

3. Spaghetti van 
Menetti

Auteur:  
Kees Leibbrandt 
 
Illustrator:  
Carl Hollander

Meneer Menetti maakt de heer-
lijkste spaghetti. Wanneer hij in 
het dunne dorpje Spriet spaghetti 
gaat maken, eten alle magere 
inwoners hun buikje rond aan de 
zalige slierten. Al snel passen ze 
niet meer in hun smalle huizen. 
Alle mensen uit Spriet zijn dik 
geworden en moeten op de stoep 
slapen.

4. Ik kook ook 

AVI start

Auteur:  
Jan Paul Schutten 
 
Illustrator: Petra 
Heezen

De vader en moeder van Guus en 
Lies zijn allebei kok in een eethuis. 
Dat geeft heel wat drukte in de 
keuken. Vooral als de kinderen ook 
zelf willen koken, Tom de kat er 
met de ingrediënten - een vette 
vis - vandoor gaat en een muis de 
kaas heeft ontdekt.

5. Een pannenkoek 
voor de koningin

Auteur:  
Linda Groeneveld

Kobus kan erg lekker koken. 
Daarom besluit hij mee te doen 
aan een wedstrijd om paleiskok te 
worden. Hij wil een overheerlijke 
vissoep maken, maar alles gaat 
fout! Toch wint hij de wedstrijd: 
met zijn verrukkelijke pannen-
koeken.
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6. Tommie en 
de torenhoge 
boterham

Auteur:  
Pieter  
Gaudesaboos

Tommie heeft een reuzehonger en 
maakt de hoogste boterham die 
je ooit hebt gezien. Wil je ook een 
hapje?

7. Het uur bij Tuur Auteur:  
Riet Wille

Als Viks mama en en papa moeten 
werken, gaat Vik naar Tuur. Vik en 
Tuur koken, ze spelen spelletjes 
en ze lezen samen. Tot mama en 
papa weer thuis zijn.

8. De griezels Auteur:  
Roald Dahl

Meneer en mevrouw Griezel zijn 
vreselijk. Ze zien er vreselijk uit 
en ze gedragen zich vreselijk. Ze 
bedenken allerlei trucs om elkaar 
het leven zuur te maken. Zo 
laat mevrouw Griezel haar man 
levende wormen eten, hij dacht 
dat het spaghetti was. En meneer 
Griezel maakt zijn vrouw wijs dat 
ze krimpt. Dus moet ze uitge-
trokken worden. De Griezels zijn 
niet alleen gemeen tegen elkaar 
maar ook tegen de dieren. De 
dieren hebben er genoeg van. Ze 
bedenken een plan. 

9. Picknick met taart Auteur:  
Thé Tjong-Khing

Meneer en mevrouw Hond tonen 
trots twee prachtige taarten. 
Samen met een bonte dieren-
bende trekken ze erop uit voor 
een zomerse picknick. Maar als 
ze eindelijk een gezellig plekje 
gevonden hebben om te eten, 
blijken de taarten plotseling te zijn 
verdwenen... Een mooi kijkboek 
zonder tekst!

10. De ongelooflijk 
bijzondere  
boekeneter

Auteur:  
Oliver Jeffers

Harry is een bijzonder kind: hij éét 
namelijk de boeken op waar hij 
van houdt. Die boekenkennis stijgt 
hem naar het hoofd en zo wordt 
Harry in geen tijd bijzonder slim. 
Maar zijn maag raakt overstuur en 
zijn hersenen slaan op tilt. Harry 
moet dus op zoek naar een alter-
natief…
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Thema 4 Op wielen

1. Mijn vriend de 
vuilnisman 

Auteur:  
Hanna de Mink 
 
Illustrator: 
Erna Westrup

Stripfiguurtje Gijs volgt het werk 
van de vuilnisman op de voet. Hij 
komt ook op de vuilstortplaats en 
leert iets over recycling en herge-
bruik. 

2. Het grote boek 
van voertuigen en 
machines

Auteur:  
Anne-Sophie 
Baumann, Didier 
Balicevic

Fans van voertuigen, opgelet! 
Flapjes omdraaien, ontdekken 
welke voertuigen op de maan 
rijden, draaischijven en schar-
niertjes doen bewegen…: dit 
knappe aanwijsboek kan verschil-
lende leeftijden boeien. Kinderen 
met een fascinatie voor wielen, 
boten en vliegtuigen kunnen hun 
hart ophalen.

3. Agent en boef Auteur:  
Tjibbe Veldkamp

Een grappig ontsnappingsverhaal, 
waarin de gezellige boef de agent 
even te slim af is. Met lijm als 
wapen maakt boef het zijn achter-
volger knap lastig. Maar die is ook 
niet van gisteren. De tekst is met 
vaart geschreven en de geestige 
prenten zitten boordevol details 
waar je niet op uitgekeken raakt.

4. Piet Polies en  
de wilde 
achtervolging

Auteur:  
Kaschogo!

Een wilde achtervolging, heerlijk 
gevaarlijk! Dit humoristische 
verhaal valt op door de illus-
traties die foto’s combineren 
met getekende personages. De 
verhalen uit de Piet Polies-reeks 
zijn steeds gebaseerd op een ware 
gebeurtenis.

5. Hoe auto’s werken Auteur: 
Nick Arnold 
 
Diverse  
illustratoren

Van ruitenwissers, motor, zuigers 
en gaspedaal tot versnellingen, 
wielen, stuur, ophanging en 
remmen: een auto bestaat uit heel 
veel mechanieken. 
In dit unieke, interactieve boek 
wordt stap voor stap uitgelegd 
hoe die verschillende onderdelen 
in een auto werken, of die nu 
loopt op benzine, diesel of elektri-
citeit. Een perfect boek voor alle 
jongens (en stoere meisjes!) die 
gek zijn op alles wat met auto’s en 
techniek heeft te maken! 
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6. Het wielenboek 
voor stoere 
jongetjes

Auteur:  
Marianne Busser & 
Ron Schröder  

Over een jongetje dat een kast 
vol auto’s heeft, dat mag graven 
met een echte graafmachine en 
mag racen in een echte raceauto. 
Welke jongen wil dat nu níét? Een 
fijn boek voor stoere jongetjes 
(en meisjes), om lekker bij weg te 
dromen.

7. De vuurdraak Auteur:  
Anneriek van 
Heugten 
 
Illustrator:  
Ivan & Ilia

Weet jij wanneer de eerste trein 
door Nederland reed? Dat was in 
1839. Luuk maakte het allemaal 
mee: iedereen sprak over de 
trein. Ze noemden hem wel de 
vuurdraak! Luuk is niet bang 
en wil best eens met de trein 
meerijden. Achterin het boek 
vind je informatie over de eerste 
spoorlijn.  
Sluit aan bij het venster De eerste 
spoorlijn van de geschiedenis- 
canon.

8. Dixie & Dinky  
De grote race

Auteur:  
Shirley Hughes 
 
Illustrator:  
Clara Vulliamy

Dixie heeft zijn auto al jaren en 
zorgt er goed voor. Zijn buurvrouw 
Ella Loe koopt elk jaar een nieuwe. 
Ze doen allebei mee aan de grote 
autorace van Hierloo naar Daarloo. 
Makkelijk leesbaar verhaal met 
grote striptekeningen en weinig 
tekst.

9. De vliegfiets 
 
AVI E3

Auteur:  
Jaap de Vries

De fiets van Nout is oud. Hij fietst 
niet goed meer. “Ik knap hem op!”, 
roept Wouter. Hij heeft een werk-
plaats in de schuur. In de werk-
plaats is heel veel te zien. Wouter 
maakt de fiets. Maar hij heeft zijn 
hoofd er niet bij. Dan gaat het 
goed fout…

10. Auto’s, auto’s, 
auto’s!

Auteur:  
Kathy Henderson 
 
Illustrator:  
Charlotte Hard

Over alles wat er komt kijken 
bij autorijden: vanuit de fabriek 
over de wegen, het parkeren, de 
garage en de schroothoop.
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11. Op weg met Spiet 
 
AVI M3

Auteur:  
Willemijn van 
Abeelen 
 
Illustrator:  
Jan Heylen 

Daan heeft een kar. Die kar heet 
spiet. Want de kar van daan gaat 
graag heel snel. Op een dag mag 
daan naar zijn neef tim. Tim heeft 
ook een kar! Tim en daan gaan 
naar een piste. Daar doen ze een 
spel: wie het eerst rond is! Wie 
wint er? Daan of tim?
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Thema 5 Mijn Lijf

1. Miko mijn stoere 
broer 
 
AVI M4

Auteur:  
Hijltje Vink 
 
Illustrator:  
Diny van de 
Lustgraaf

Het is niet gemakkelijk om een 
meervoudig gehandicapt broertje 
te hebben. En Lisa (10) heeft echt 
niet altijd zin in vragen over haar 
broertje. Wil je weten waarom 
Mikko in een rolstoel zit, of hij kan 
praten en hoe het leven met een 
gehandicapt broertje eruit ziet? 
Lisa vertelt erover in dit boek. Zo 
hoopt ze minder vragen te krijgen!

2. Mijn lijf Auteur:  
R. Wille, Marjolein 
Pottie  
 
Illustrator:  
Marjolein Pottie 

En nog een oog. Ik kijk naar jou. 
Of kijk jij naar mij? Het maakt niet 
uit. Een oog, daar kijk je mee. Ik 
kan goed zien. Hoe ziet jouw lijf 
eruit? Hoe werkt het? Dat lees je 
in dit boek.

3. Mijn lijfboek Auteur:  
Bette Westera 
 
Illustrator:  
Philip Hopman 

Bette Westera heeft een boek 
gemaakt vol vrolijke versjes 
over alles wat met het lichaam 
te maken heeft. Over darmen, 
sproeten en bloed. Over buikpijn, 
kapotte knieën, losse tanden en 
ontzettend nodig een plas moeten.

4. Haas kent een 
mop 
 
Leesniveau M3

Auteur:  
Annemarie Bon & 
Gertie Jaquet

Kip voelt zich niet lekker. Om Kip 
op te vrolijken brengt Haas haar 
een mooie roos. Die vindt Kip erg 
mooi, maar ze heeft nog steeds 
buikpijn. Dan vertelt Haas een 
mop. Als Kip moet lachen, gaat de 
buikpijn vast wel weg, denkt Haas. 
Kip moet heel hard lachen, maar… 
ze voelt zich nog steeds niet 
lekker. Wat is er toch met haar aan 
de hand? En hoe kan Haas haar 
helpen? 

5. Je lichaam Auteur:  
Martine Letterie, 
Betty Sluyzer

Speciaal voor jonge kinderen 
heeft Van Dale een reeks kin-
derwoordenboeken ontwikkeld. 
Woorden worden hierin spelen-
derwijs aangeleerd door voor 
te lezen of samen te lezen. De 
woorden zijn geselecteerd op 
basis van onderzoek naar kinder-
taalverwerving. Dit themaboekje 
bevat 21 woorden rond het thema 
je lichaam. De woorden spelen 
de hoofdrol in leuke voorlees-
verhaaltjes. Samen met vrolijke 
tekeningen maken ze de betekenis 
duidelijk.
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6. Mejuffrouw Muis in 
het ziekenhuis

Auteur: 
Elle van Lieshout 
& Erik van Os

Illustrator:
Marije Tolman

Mejuffrouw Muis was aan de dood 
ontsnapt. Bijna in een muizenval 
gelopen. Nét op tijd weggedoken. 
En nu? 
Uiterste puntje van haar staart 
gebroken! Nu moest ze naar het 
ziekenhuis. Och arme Mejuffrouw 
Muis.

7. Beer heeft een 
losse tand

Auteur:  
Karma Wilson

Beer en zijn vrienden beginnen net 
aan hun lunch als plotseling…  
Beer voelt iets wiebelen en 
waggelen in zijn mond. Oh nee! 
Wat zou dat zijn?  
Het is… zijn eerste losse tand!  
Gelukkig stellen de vrienden van 
Beer hem gerust en vertellen ze 
hem dat het heel gewoon is om 
een melktand te verliezen.  
Dit verhaal zal een glimlach op 
ieders gezicht toveren – ongeacht 
hoeveel melktanden er verloren 
zijn! Een fantastisch boek voor 
iedereen die ooit een wiebelende, 
wankelende tand heeft gehad.

8. Het menselijk 
lichaam

Auteur:  
Philip Ardach 
 
Illustrator:  
Mike Gordon

Basisinformatie over je lichaam in 
korte strips. Daarbij gaat het ook 
over ziekte, ouder worden, gezond 
leven en dromen.

9. Mijn lichaam Auteur:  
Heike Herrmann 
 
Illustrator:  
Irmtraut Teltau

In grote platen met flapjes en 
korte stukjes tekst, leer je veel 
over hoe je lichaam werkt.  
Bijvoorbeeld over je huid, hart, 
longen en spieren.

10. Sofie en de ver-
geetziekte

Auteur:  
Hermine Land-
vreugd 
 
Illustrator:  
Daan Remmerts 
de Vries

De oma van Sofie is dement. Maar 
daarom kunnen oma en zij het 
nog wel leuk hebben samen! In 
ieder geval leuker dan Sofie het 
op school en thuis heeft. Vandaag 
gaan Sofie en haar oma naar het 
buitenland.
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Thema 6 Het is feest!

1. Hoor jij dat ook? Auteur: 
Suzan Peeters, 
Leen van Durme

Dit speelse boekje voor begin-
nende lezers is helemaal 
opgebouwd rond een raadsel. Het 
meisje dat het verhaal vertelt, 
krijgt op haar verjaardag een 
ingepakte doos van haar oom Jos. 
Uit de doos komen allerlei geluiden 
en haar fantasie slaat op hol: is 
het een vis in een kom, een aap of 
een spin?

2. Het grote beesten-
verkleedfeest

Auteur: Marianne 
Dubuc

Het is feest in het bos en alle 
dieren gaan verkleed. De beer 
kruipt in een slakkenhuisje, de 
tijger in een wollen jas en de vos 
verruilt zijn vacht voor veren…  
Kom je ook naar het feest?

3. Een jaar lang feest 
met Haas

Auteur:
Annemarie Bon

Illustrator:
Gertie Jacquet

Wat een jaar voor Haas! Hij 
verdwaalt in een sneeuwstorm, 
fopt Uil op 1 april en zorgt dat de 
wens van Das in midzomernacht 
uitkomt. Bij de Zomerzangwed-
strijd kan Haas van de spanning 
niet stil zitten en Dierendag vieren 
Haas en zijn vrienden wel op een 
heel speciale manier.

4. Morgen was het 
feest

Auteur:  
Toon Tellegen

Illustrator:
Ingrid Godon

In achtentwintig nieuwe verhalen 
vertelt Toon Tellegen over de vier 
seizoenen in het beroemde bos 
van de eekhoorn, de mier en de 
andere dieren. Ingrid Godon laat 
zien hoe het eruitzag, dat ene jaar 
dat eindigde met een groot feest.

5. Spekkie en Sproet 
en het geheim van 
de soes

Auteur:  
Vivian den 
Hollander

Spekkies moeder geeft een feest. 
Ze heeft taarten besteld bij de 
charmante Franse traiteur Jacques 
DuBuffet. Als haar zus belt dat ze 
niet kan komen omdat er bij haar 
is ingebroken, en blijkt dat zij vlak 
daarvoor taart van DuBuffet had 
besteld, ruikt Sproet onheil.
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Elke dag feest 
 
AVI E3

Auteur:  
Gerard 
Sonnemans 
 
Illustrator:  
Peter Nuyten

Egel Bep weet van elke dag een 
feest te maken. Met taart, dat 
spreekt voor zich!

7. Feest op de 
vuurpijl

Auteur:  
Gerard 
Sonnemans 
 
Illustrator:  
Thomas Colthof

Schoolgebouw De Vuurpijl bestaat 
25 jaar. Daarom wordt er een 
groot feest gevierd. Iedereen doet 
mee. Zelfs Ieke, die ziek is, kan 
op het feest zijn. Daar zorgen haar 
vriendinnen wel voor!

8. Feest voor beer! 
 
AVI E3

Auteur:  
Pieter van Oud-
heusden 
 
Illustrator:  
Daniëlle Roothooft

Beer wil graag naar het feest van 
Hert. Maar mag Beer ook wel 
komen? Met een slim plan moet 
het lukken toch naar het feest 
te gaan. Maar het loopt allemaal 
anders dan Beer had gedacht!

9. Feest voor de 
krukkenclub

Auteur:  
Leny van Grootel 
 
Illustrator:  
Marja Meijer

Ninkie is jarig en nodigt de zeven 
leukste kinderen uit haar klas uit 
voor een feestje. Maar die willen 
niet komen. Opa laat het er niet 
bij zitten. Hij heeft een heel goed 
idee. 

10. Weerwolvenfeest Auteur:  
Paul van Loon 
 
Illustrator:  
Hugo van Look

Dolfje en Noura gaan naar het ver-
kleedfeest op school… Als weer-
wolven! Bij het boek hoort een cd 
boordevol weerwolfliedjes.
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11. Hiphop in de 
modder 
 
AVI M3

Auteur:  
Willemijn van 
Abeelen   
 
Illustrator:  
Eefje Kuijl 

luuk en kim gaan naar de 
speeltuin. 
het is er fijn. 
dan zien ze tom. 
hij is erg goed in hiphop. 
hij doet de flikflak en de jump. 
dat willen luuk en kim ook. 
luuk probeert het. 
en kim ook. 
dan heeft kim een plan. 
ze wil een feest met hiphop!



Mijn Malmberg

© Malmberg, ’s-Hertogenbosch blz. 17 van 31

Lijn 3 | Boeken bij de thema’s van Lijn 3 | Thema 7

Thema 7 Zon, maan en sterren

1. Blitz! 
 
AVI E3

Auteur:  
Rian Visser 
 
Illustrator:  
Lars Deltrap

Ruimtewezen Blitz is tevreden 
op zijn eigen planeet. Tot hij een 
vogeltje ontmoet. Als Tjilp weer 
weg wil, voelt Blitz zich eenzaam. 
Hij reist mee naar de aarde. 
Gedrukt in een lettertype dat voor 
kinderen met dyslexie makkelijker 
leesbaar is.

2. De ruimte in! Auteur:  
Marie Kolaczek 
 
Illustrator:  
diverse  
illustratoren

Hoe leeft een astronaut in de 
ruimte? Waar is de zon  
’s nachts? Op deze vragen vind 
je het antwoord in dit boekje met 
draaiende schijfjes en uitklapbare 
luiken. Kom mee en stap eens in 
een ruimteschip…

3. De raket Auteur:  
Harmen van 
Straaten 
 
Illustrator:  
Harmen van 
Straaten

Ben en Eva bouwen samen 
een raket. Van een man met 
een gouden tand kopen ze een 
toverlamp. En dan kan hun 
grootste wens in vervulling gaan: 
Ben en Eva gaan naar de maan… 

4. Noach en  
de ruimte-ark

Auteur:  
Laura Cecil 
 
Illustrator:  
Emma Chichester 
Clark

Het gaat niet goed met de wereld. 
Alleen Noach en zijn familie geven 
nog iets om de bloemen en de 
dieren. Ze besluiten naar een 
andere planeet te gaan in een 
ruimte-ark, volgepakt met dieren 
en plantenzaden.

5. Het turbovarken Auteur:  
Lisel van Dijck 
 
Illustrator:  
Johan Devrome

Jonathan wil een ruimtevaartuig 
bouwen en gaat aan de slag met 
verf en lijm. Zijn nieuwe vriend 
Pierewiet helpt hem daarbij. Het 
turbovarken werkt prima en de 
twee vrienden reizen af naar hun 
eigen turboplaneet. 
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6. Sterren en 
planeten

Auteur:  
Stéphanie Ledu 
 
Illustrator:  
Didier Balicevic

Eerste kennismaking met de aarde 
en de maan, sterren, de zon, de 
planeten, vallende sterren en 
kometen.

7. Spees de  
ruimtewees

Auteur:  
Mirjam Mous 
 
Illustrator:  
Hugo van Look

Ze mogen eigenlijk niet naar 
buiten, Boelie en zijn vrienden. 
Maar er is een vliegende schotel 
op het speelplein geland. En die 
willen ze natuurlijk van dichtbij 
zien…

8. Raadselplaneet Auteur:  
Susannah Leigh 
 
Illustrator:  
Brenda Haw

Astronaut Arie gaat met zijn robot 
Bliep naar de raadselplaneet. 
Onderweg moeten zij allerlei 
raadsels en puzzels oplossen, om 
de buitenaardse vrienden van Arie 
te redden. 

9. Borre en de raket Auteur:  
Jeroen Aalbers 
 
Illustrator:  
Stefan Tijs

Borre is zijn huisdier aan het 
uitlaten en loopt langs het huis 
van een uitvinder. Daar ziet hij 
een raket in de tuin. De uitvinder 
laat Borre een kijkje in de raket 
nemen. Alles zit erop en eraan, 
zelfs een toilet. Terwijl de uitvinder 
in de raket naar het toilet gaat, 
zit Borre stiekem aan de knoppen 
en stijgt de raket op. Zal dit goed 
aflopen? Een verhaal uit de reeks 
‘De gestreepte boekjes’.

10. André het  
astronautje

Auteur:  
André Kuipers, 
Helen Conijn  
 
Illustrator:  
Natascha Stenvert 

Kleine André vindt de maan heel 
mooi. Elke dag kijkt hij ernaar. 
Overdag is de maan grijs, maar  
’s nachts is hij geel. ‘Waarvan is  
de maan eigenlijk gemaakt?’ 
vraagt hij aan muis. ‘Van diamant? 
Of van kaas misschien?’ André zou 
er weleens een hapje uit willen 
nemen...
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Thema 8 De Schat

1. Jop is piraat 
 
AVI E3

Auteur:  
Isabel van Duijne 
 
Illustrator:  
Isabel van Duijne

Jop heeft van een oude boot een 
piratenschip gemaakt. Dus gaat hij 
varen, samen met een gevonden 
hond. Maar schatzoeken blijkt 
helemaal niet zo eenvoudig te zijn. 
Of is Jop misschien een piraat van 
niks?

2. De diamant van 
opa

Auteur:  
Ceseli Josephus 
Jitta 
 
Illustrator:  
Ceseli Josephus 
Jitta

Opa heeft in 1938 een diamant 
gekocht. Die bewaart hij in een 
kluis in Londen. Voor later, als er 
weer betere tijden komen. Maar 
opa overleeft de Tweede Wereld-
oorlog niet. Pas als zijn eigen 
dochter oud is, laat ze de diamant 
ophalen door een van haar 
kinderen. Een prentenboek over 
de nawerking van de oorlog.

3. De schat van de 
zeerover 
 
AVI M4

Auteur:  
Frank Smulders 
 
Illustrator:  
Eefje Kuijl

Pam speelt op het strand met vier 
vriendjes. Opeens holt Pam weg. 
Ze ziet een fles. Er zit een brief 
in van een zeerover. Jo ho! staat 
er in de brief. ‘Zoek de schatkist!’ 
Pam en haar vriendjes gaan 
zoeken.

4. Het geheim van 
het spookrijm

Auteur:  
Hans Kuyper, 
Martine Letterie, 
Wieke van Oordt,  
Frank van 
Pamelen 
 
Illustrator:  
Saskia Halfmouw

Sam en Boudewijn moeten voor 
school een gedicht schrijven. Daar 
hebben ze niet veel zin in. Als ze 
bij de ruïne wat zitten te kletsen, 
dwarrelt er een papiertje door de 
lucht. Daarop staat: ‘Hebban Olla 
Vogala…’ De jongens snappen er 
niets van. Is het een geheime 
code? En wie is die Olla Vogala? 
Sluit aan bij het venster Hebban 
olla vogala van de geschiedenis- 
canon.

5. Bas vindt de schat 
 
AVI E3

Auteur:  
Vrouwke Klapwijk 
 
Illustrator:  
Irene Goede

Bas heeft vakantie. Hij verveelt 
zich. Dan vindt hij in een blad 
een bericht over een speurtocht. 
Samen met zijn vriend Ron doet 
hij mee. Zal het de jongens lukken 
de schat te vinden?
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6. Een schat in de 
tuin

Auteur:  
Stijn Moekaars 
 
Illustrator:  
Pia Dirks

De meester van de tweeling Lien 
en Laurens vertelt op school over 
dino’s en opgravingen. Laurens 
gaat in de tuin graven: misschien 
vindt hij ook iets. Lien doet mee. 
Ze vinden een bot! Een dinosau-
rusbot? Nee, het is het bot van 
hun hond. Dan graaft hun hond op 
zijn beurt iets op. Het is klein en 
rond en het glimt…

7. De schat van dui-
zend-en een-nacht

Auteur:  
Mirjam Mous 
 
Illustrator:  
Marja Meijer

Pietje Prinses gaat met haar 
ouders en zus op vakantie bij een 
bevriende sultan. In het paleis 
vindt ze een schatkaart. Dat wordt 
natuurlijk speuren… 

8. Wilde Mathilde 
zoekt een schat

Auteur:  
Margot Edens 
 
Illustrator:  
Monique Beijer

Mathilde is op zeilkamp, samen 
met haar vrienden Frank en 
Jelmer. Hun leraar vertelt een 
spannend verhaal over een 
gezonken boot met een kistje 
juwelen aan boord. Natuurlijk 
gaan de kinderen op zoek naar  
die geheimzinnige schat.

9. Schatten zoeken Auteur:  
Hilde  
Vandermeeren 
 
Illustrator:  
Peter-Paul 
Rauwerda

Senne krijgt een schatpieper. 
Daarmee kun je onderzoeken of 
er iets van metaal in de grond zit. 
Senne mag nooit in z’n eentje die 
schatpieper gebruiken. Toch gaat 
hij stilletjes naar het land van de 
boer…

10. De schat van Mat Auteur:  
Simone Kramer 
 
Illustrator:  
Peter-Paul 
Rauwerda

Mat heeft een mooie steen. Neel is 
boos en roept dat ze de steen niet 
mooi vindt. Maar Frank ziet het 
meteen: de steen is prachtig. Een 
echte schat.
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Thema 9 Kunst

1. Grote Kunst 
 
AVI E4

Auteur:  
Adriana Kalwij 
 
Illustrator:  
Peter van 
Harmelen

Kunstenaar Pablo Sipasso maakt 
eigenzinnige schilderijen die niet 
iedereen mooi vindt. Omdat hij 
geld nodig heeft, doet hij mee aan 
een wedstrijd. Janneke, Skip en 
Joep zijn bang dat hij geen kans 
maakt op de geldprijs. Daarom 
passen zij het schilderij wat aan. 

2. Het grote  
Rijksmuseum 
voorleesboek

Auteur: 
diverse auteurs 
 
Illustrator:  
diverse illustra-
toren

Vijfentwintig bekende Nederlandse 
auteurs lieten hun fantasie de 
vrije loop bij de mooiste kunst-
werken uit het Rijksmuseum. Deze 
bundel bevat verhalen van onder 
meer Arend van Dam, Imme Dros, 
Hans Hagen, Vivian den Hollander, 
Francine Oomen, Joke van 
Leeuwen en Jacques Vriens.

3. Olle Auteur:  
Wim Vromant 
 
Illustrator:  
Linda Schacht

Olle de kikker is dierenschilder. Hij 
geeft alle dieren een mooie kleur. 
Op een dag gaat hij op reis, naar 
Par Hijs (Parijs!). Daar gaat hij 
naar het museum van moderne 
kunst. Prachtig vindt hij het daar: 
die mooie kleuren… Thuis gaat 
hij het heel anders aanpakken. 
Hij gaat de dieren eens echt 
verrassen!

4. Ensor de grote 
maskerade

Auteur:  
Marije Tolman 
 
Illustrator:  
Marije Tolman

De schilder James Ensor was in 
2011 onderwerp van een speciale 
kindertentoonstelling in het 
Gemeentemuseum in Den Haag. 
Marije Tolman maakte daarvoor dit 
boek, waarin James Ensor in zijn 
strandkar langs de kust reist, waar 
hij de meest bijzondere wezens 
tegenkomt: monsters, dieren, 
clowneske schepsels, engelen en 
demonen. Kunstprentenboek voor 
6 jaar en ouder.

5. Een hele kunst… Auteur:  
Arend van Dam 
 
Illustrator:  
Alex de Wolf

Een boek vol voorleesverhalen 
over kunstenaars en hun werk. 
De verhalen staan bij elkaar op 
soort: van beeldende kunst, archi-
tectuur via dans en fotografie tot 
muziek. Een aantal namen ken 
je waarschijnlijk al, zoals die van 
Rembrandt van Rijn en Vincent 
van Gogh. Andere zullen nieuw 
zijn: die van de eerste auteur 
Hendrik van Veldeke, of van de 
ontwerper Piet Hein Eek. Word een 
echte kunstkenner en maak kennis 
met deze beroemde Nederlandse 
kunstenaars.
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6. Meneer Kandinsky 
was een schilder

Auteur:  
Daan Remmerts 
de Vries

Op een dag ontsnapte er uit een 
van meneer Kandinsky’s schil-
derijen een blauw, huppelend 
paardje.  
Zo begint het verhaal over de 
schilder Kandinsky. Het blauwe 
paardje zal zijn metgezel worden, 
door dik en dun. Dankzij de 
influisteringen van het paardje zal 
meneer Kandinsky nieuwe schil-
derijen gaan maken – schilderijen 
zoals de wereld die nog niet had 
gezien. 
Maar dan, op een dag, is het 
blauwe paardje spoorloos 
verdwenen. Meneer Kandinsky 
blijft eenzaam achter, treurend 
over het verlies van zijn vriend...

7. De Stip Auteur:  
Peter H. Reynolds

Wat doe je met een kind dat zegt 
dat het niet kan tekenen? Juf weet 
wel raad met de onwillige Floor. Ze 
laat haar een stip zetten op een 
leeg vel papier en vraagt haar het 
te ondertekenen met haar naam. 
De volgende dag vindt Floor haar 
stip aan de muur in een gouden 
krullenlijst. Ze weet niet wat ze 
ziet! Maar: die stip kan beter.  
Dat is het begin van een lange 
reeks stippenschilderijen die Floor 
tot de heldin van de school maken.

8. De kleur van de 
lucht

Auteur:  
Peter H. Reynolds

Marisol maakt een wandschildering 
op school. Maar hoe moet je de 
lucht schilderen als je geen blauwe 
verf hebt? Na lang piekeren, 
droomt ze ‘s nachts over alle 
kleuren die ze kan gebruiken voor 
de lucht - alle kleuren, behalve 
blauw.

9. De Kunstenaar En 
Het Blauwe Paard

Auteur:  
Eric Carle 

Een kunstenaar schildert een 
blauw paard, een groene leeuw, 
een gele koe en een zwarte 
ijsbeer: hij kleurt de dieren precies 
zoals hij wil. In dit grootformaat 
prentenboek brengt de bekende 
illustrator een hommage aan  
kunstenaar Franz Marc.

10. De krijtjes staken! Auteur:  
Oliver Jeffers

Hij wil een tekening maken, maar 
als hij zijn kleurdoos opendoet 
vindt hij daarin alleen een stapel 
brieven. 
De brieven komen van zijn kleur-
krijtjes, die staken. Zwart wil voor 
meer dan alleen de lijntjes worden 
gebruikt en Beige wil niet meer in 
de schaduw staan van Bruin. 
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11. Vincent van Gogh. 
Op de vleugels 
van de wind

Auteur:  
Octavia Monaco 
 
Illustrator:  
Chiara Lossani

Vincent van Gogh werd in zijn 
tijd beschouwd als een gek: hij 
was altijd in de natuur te vinden 
met zijn doeken en penselen en 
hij zag eruit als een vogelver-
schrikker, vond men. Van Gogh 
ging inderdaad graag de natuur in, 
omdat die hem leerde over licht, 
schaduwen, vormen en kleuren. 
Daar kreeg hij de inspiratie voor 
zijn schilderijen
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Thema 10 Dieren

1. Van ansjovis tot 
zwijntje

Auteur: 
Ted van Lieshout 
 
Illustrator: 
Sieb Posthuma

Een Fret die op weg was naar 
Brielle 
stond zeventig uur in de file. 
Toen riep hij: ‘Ik stop, 
want het schiet maar niet op.’ 
Wel, hij reed op een fiets zonder 
wielen! 
Een vrolijk ABC-boek waarin je bij 
elke letter een dierengedicht met 
een illustratie krijgt. 

2. Help, een mug! 
 
AVI M3

Auteur: 
Hieke van der 
Werff 
 
Illustrator:  
Charlotte 
Dematons

Een moe meisje wil slapen. Maar 
er zoemt een mug op haar kamer. 
De mug laat zich niet zo makkelijk 
wegjagen. Ook niet door pap en 
mam.

3. Dieren in de klas 
 
AVI M4

Auteur: 
Marion van de 
Coolwijk 
 
Illustrator:  
Saskia Halfmouw

In de gymzaal op de school van 
Brit en Jet werkt tijdelijk een 
dierenarts. Op een dag ontdekken 
de kinderen dat alle dieren uit hun 
hok ontsnapt zijn. Wie heeft de 
dieren toch vrijgelaten?

4. Kleine kriebel-
beestjes

Auteur:  
Ditte Merle 
 
Illustrator:  
Guida Joseph

Een boek boordevol informatie 
over kleine beestjes. Ze kruipen, 
fladderen en vliegen en zijn soms 
een beetje eng. Achter in het 
boekje staan tips om zelf iets te 
doen, bijvoorbeeld een beestjes- 
spel maken of een spin in een 
web.

5. Knor de waakbig Auteur:  
Monique Berndes 
 
Illustrator:  
Mark Janssen

Mark wint een big. Hij houdt het 
dier geheim. Maar zijn lastige 
buurvrouw Jet heeft iets door.
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6. Op ware grootte Auteur:  
Steve Parker 
 
Illustrator:  
Alan Male

In dit extra grote prentenboek 
vind je dieren in alle soorten en 
maten. En dat laatste letterlijk, 
want alle dieren en lichaamsdelen 
zijn op ware grootte getekend. 
Behalve over hun lijf geeft dit boek 
ook informatie over gedrag, leven 
en voedsel van dieren.

7. Mus en Muis 3  
In Artis

Auteur:  
Annemarie Bon 
 
Illustrator:  
Sandra Klaassen

Mus, Muis en Egel wonen gezellig 
samen in een hol. Op een dag 
krijgt Egel zes lieve egel-kindjes. 
Het hol wordt daardoor wel wat 
vol. Bovendien wil Mus eigenlijk 
ook wel een moeder hebben. Dus 
Mus en Muis gaan op weg: op zoek 
naar een moeder voor Mus en 
een nieuw hol. Hun tocht brengt 
hen in Artis, waar ze spannende 
avonturen beleven en heel veel 
dieren ontmoeten. Maar… zal Mus 
een moeder vinden?

8. Vogels zien en 
horen

Auteur:  
Wim J. van der 
Steen

Vogels zien en horen is gemak-
kelijk. Vogels zijn namelijk overal 
om ons heen, het hele jaar door: 
in de tuin, in het park, in het 
bos, aan zee en zelfs in de stad. 
Daarom is kijken en luisteren naar 
vogels zo leuk: er is altijd wel wat 
te beleven.

9. Het vogeltje dat te 
ver vloog

Auteur:  
Henri Drent

Mees krijgt zijn eerste vliegles. Het 
gaat heel goed; zo goed zelfs, dat 
hij verder vliegt dan hij van plan 
was. Hij zoekt een plekje om uit te 
rusten, maar dat is moeilijker te 
vinden dan Mees had gedacht...

10. De dieren- 
ambulance rukt uit

Auteur:  
Monique van der 
Zanden 
 
Illustrator:  
Josine van 
Schijndel

Princess, Fro, Olaf en Ruud zijn 
elke dag bij de centrale van de 
dierenambulance te vinden. 
Ze helpen met het vinden en 
verzorgen van dieren. Maar dan 
komt er een nieuwe vrijwilliger 
werken. Hij lijkt aardig, maar al 
snel ontdekken de kinderen dat er 
iets niet pluis is.
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11. Poes in de klas 
 
AVI M3

Auteur:  
Roland Kalkman  
 
Illustrator:  
Anita Engelen 

Tijdens de schrijfles op school 
klinken er piepgeluiden. Als blijkt 
dat er een muis in de klas zit, 
schrikken de juf en Ron zich een 
hoedje. Sam heeft een plan. Ze 
smokkelt haar poes de school in 
om de muis te vangen. Maar dan 
gaat midden in de nacht het alarm 
loeien. Een samenleesboek.
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Thema 11 Een hut bouwen

1. De hut  
 
AVI E3

Auteur:  
Marion van de 
Coolwijk 
 
Illustrator:  
Harmen van 
Straaten

Tom en Kim staan in de hut. Ze 
zien een man. De man draagt een 
tas. Hij heeft ook een schep. Wat 
gek, sist tom. Wat doet die man?

2. Het geheim van 
de boomhut

Auteur:  
Yvonne 
Kroonenberg 
 
Illustrator:  
Saskia Halfmouw

Mels en Barton zijn dikke vrienden. 
Mels is niet echt een held en is 
voor van alles bang. Barton is 
juist stoer. Hij beschermt Mels. 
Totdat Barton van alles kwijtraakt. 
Hoe kan dat toch? Mels moet nu 
opeens dapper zijn. Dat moet, om 
zijn vriend te helpen!

3. Hoog in de hut 
 
AVI M3

Auteur:  
Vivian den 
Hollander 
 
Illustrator:  
Saskia Halfmouw

Sem stuurt Fien een brief met 
de vraag of ze naar zijn geheime 
plek komt. Maar waar is die plek 
precies? Fien zoekt, roept en 
ontdekt uiteindelijk Sem in zijn 
boomhut. Als het touw waarmee 
ze naar beneden kunnen breekt, 
zitten ze in de problemen: hoe 
komen ze nu weer beneden?

4. De hut in de zon 
 
AVI start

Auteur:  
Isabel van Duijne 
 
Illustrator:  
Isabel van Duijne

Sem en Roos gaan bij oom Tom 
aan zee logeren. Alleen poes Moos 
mag niet mee. Met een vliegtuigje 
gaan Sem en Roos op pad. Moos 
kruipt stiekem ook aan boord. Net 
voor de landing gaat het mis en 
Moos valt in zee!

5. Loes en de 
boomhut 
 
AVI M4

Auteur:  
Reine de Pelseneer 
 
Illustrator:  
Eefje Kuijl

Jan woont in een veel groter 
huis dan Loes. Zijn huis lijkt 
wel een kasteel. De twee spelen 
vaak samen in de grote tuin bij 
Jans huis. Maar er is één plek 
waar Loes niet mag komen: zijn 
boomhut!
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6. Draak in de hut 
 
AVI E3

Auteur:  
Henk van Kerkwijk 
 
Illustrator:  
Yolanda Eveleens

In zijn hut houdt Raj met zijn 
vrienden Ien en Boris een draakje 
verborgen. Als het diertje ziek 
wordt, mag het bij Raj in huis 
wonen. Maar dat wordt echt te 
gevaarlijk als hij speels vlammen 
spuugt!

7. Een hut en een hol Auteur:  
Chris Bos 
 
Illustrator:  
Annet Schaap

Vier vrienden spelen elke dag 
in het bos. Ze bouwen hutten, 
graven holen, bespieden mensen. 
In elk hoofdstuk maken ze weer 
wat anders mee.

8. De hut van Noag 
 
AVI M4

Auteur:  
Rom Molemaker 
 
Illustrator:  
Saskia Halfmouw

De tweeling Ruutje en Bennie 
gaat uit logeren bij hun vriendin 
Eefje in de stad. Maar zoals altijd 
bij deze twee verloopt dat niet 
gewoon...

9. De waanzinnige 
boomhut van 13 
verdiepingen

Auteur:  
Andy Griffiths en 
Terry Denton

Het perfecte boek voor jonge 
lezers: humor en veel teke-
ningen! Een boomhut zoals die van 
Andy en Terry heb je nog nooit 
gezien! Er is een bowlingbaan, 
een zwembad met reuzenhaaien, 
een geheim laboratorium en een 
snoepjesmachine die je overal 
volgt en snoepjes in je mond 
schiet als je trek hebt. Andy 
en Terry beleven er de dolste 
avonturen, want in hun boomhut 
is ALLES mogelijk! Waar wacht je 
nog op? Kom snel langs!

10. Borre bouwt een 
boomhut

Auteur:  
Jeroen Aalbers

Borre gaat samen met Radijs een 
hut bouwen in de perenboom. 
Borre heeft al een tekening 
gemaakt van hoe het er uit moet 
gaan zien. De vader van Radijs 
helpt mee met bouwen. Als de 
boomhut af is, hebben ze een 
prachtig uitzicht, maar het is wel 
een beetje erg hoog. Zo hoog zelfs 
dat Borre niet meer naar beneden 
durft!
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Thema 12 Overal water

1. Op dolfijnenkamp 
 
AVI E4

Auteur:  
Nina Flores 
 
Illustrator:  
Ivan & Ilia

Het is best spannend om alleen op 
kamp te gaan, zelfs al ben je gek 
op dolfijnen. Gelukkig heeft Laura 
een ketting met foto’s van haar 
ouders. De ontmoetingen met 
dolfijnen zijn geweldig, de andere 
kinderen aardig. Alles is leuk, tot 
ze haar ketting kwijtraakt…

2. Het geheim van 
het woeste water

Auteur:  
Chris Bos 
 
Illustrator:  
Saskia Halfmouw

Charlie en Felix gaan stiekem een 
nachtje slapen in de geheime hut, 
aan de overkant van het riviertje. 
In het donker waden ze naar de 
overkant. Maar ’s nachts breekt 
er noodweer los en ’s morgens 
kunnen ze de rivier niet meer 
oversteken.

3. Water Auteur:  
anoniem 
 
Vertaald uit het 
Engels door: 
J.H. Gever

In dit prentenboek leer je van alles 
over water. Wat is bijvoorbeeld het 
verschil tussen zoet en zout water 
en hoe kun je zuinig met water 
zijn? Deel uit de serie ‘Prof in de 
dop’. 

4. De waterdrager Auteur:  
Ghazi Abdel-Qadir 
 
Illustrator:  
Marianne Bors

De Marokkaanse waterdrager Abu 
Ali is heel tevreden met zijn werk. 
Toch verkoopt hij op een dag zijn 
ezel en neemt een ander beroep. 
Maar alles mislukt en hij wordt 
weer net als vroeger waterdrager.

5. De kringloop van 
water

Auteur:  
Jen Green

Hoe kan er uit wolken water 
gemaakt worden? En waarom is 
water zo belangrijk voor het leven 
op aarde? Dit boek, met veel kleu-
renfoto’s, vertelt je er alles over.
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6. Een dief aan zee 
 
AVI M3

Auteur:  
Corine Brouwers 
 
Illustrator:  
Corine Brouwers

Muis, Aap en Eend vermaken zich 
aan zee. Als ze zin krijgen in een 
ijsje, ontdekken ze dat de tas is 
gestolen! 

7. Een fles in zee! 
 
AVI E3

Auteur en  
illustrator: 
Jaap de Vries

Wiesje de heks woont aan zee 
samen met een kraai en een uil. 
Op een dag ziet ze in haar glazen 
bol een man met een muis in 
gevaar op zee. Ze gooit een fles in 
zee, met daarin een briefje: ‘Help’.

8. Haas en Pad aan 
zee 
 
AVI M4

Auteur:  
Ad Bergsma 
 
Illustrator:  
Pauline Oud

Haas en Pad wonen vlakbij de zee, 
waar ze van alles op het strand 
beleven. 

9. Ik ben een zee-
meermin (maar 
dat mag niemand 
weten)

Auteur: 
Sabine Wisman 
 
Illustrator:  
Annet Schaap

Mare heeft een groot geheim: ze 
kan in een zeemeermin veran-
deren wanneer ze maar wil. Dat is 
begonnen toen ze zeven jaar werd 
en gekust is door de kusvis! 

10. Met de bus naar 
zee 
 
AVI E4

Auteur:  
Marion Fellerhoff 
 
Illustrator:  
Kris Nauwelaerts

Merel gaat met haar vader in hun 
opgeknapte oude bus een weekje 
naar zee. Haar neefje Koen en 
de hond Blaf gaan ook mee. De 
opwinding is groot als Koen een 
fles op het strand vindt met daarin 
een briefje. Het is geschreven door 
Frank. ‘Dit is een spel’, schrijft 
Frank. Maar: wie is Frank? 
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11. Daar zwemt Roef 
 
AVI M3

Auteur:  
Anke Kranendonk 
 
Illustrator:  
Charlotte 
Dematons

Roef zwemt graag. Hij zit op les. 
Hij kan het goed. Roef is niet 
bang. Ook al duikt hij diep. Wat 
doet Roef nog meer?


