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Boekentips voor in de vakantie, groep 4

De jongen die met de dieren schaatste door Edward van de Vendel & Beorn Nijenhuis
Querido
isbn 9789045121048

Een lees- en kijkboek over hoe een jongetje een professioneel schaatser werd – en altijd ook 
dat jongetje van acht bleef. Veel kinderen dromen ervan ooit mee te doen aan de Olympische 
Spelen. Voor topschaatser Beorn Nijenhuis kwam die droom echt uit! Maar voor het zover 
was, moest hij heel veel oefenen en trainen. Het begon met rondjes schaatsen op een 
bevroren meer.  Elke dag. Helemaal in zijn eentje.  Alleen de dieren uit het bos zagen hoe 
Beorn oefende en oefende.

De dikke billenbijters door Rindert Kromhout
Leopold
isbn 9789025870324

Een verhalenbundel met eerder gepubliceerde verhalen van Rindert Kromhout. Over een  
huis propvol vieze beesten. Een dierenwinkel zonder klanten. Een kattenvangende moeder. 
Kortom: een boek vol verrassende, maar vooral ook grappige avonturen van kinderen  
met dieren.

Toffie en de oude schatkaart door Julia Boehme & Julia Ginsbach
Kluitman
isbn 9789020673579

Het vierde boek in de Toffie-serie. In Toffie en de oude schatkaart vindt Toffie een echte 
schatkaart achter het schilderij van zijn over-over-overgrootopa. Samen met Kwast gaat hij op 
pad om de schat te vinden.

Geronimo Stilton - SOS uit de ruimte door Geronimo Stilton
Wakkere Muis 
isbn 9789085924579

Een nieuw deel uit de Geronimo Stilton-serie, speciaal voor groep 4. Er vliegt iets door de 
ruimte. Het is iets wat heel Rokford in zijn greep heeft. Dat ding moet weg! Geheim agent Nul 
Nul K gaat de ruimte in en Geronimo moet mee. Daarvoor moet Geronimo eerst hard werken 
om astronaut te worden! Maar dat wil hij helemaal niet! Dat durft hij helemaal niet! Maar wie 
moet Rokford anders redden?

Ome Jaap heeft zeven zussen door Bette Westera
Zwijsen
isbn 9789048732869

Een versjesboek over familie, van Gouden Griffel-winnares Bette Westera. Speciaal voor 
kinderen in groep 4 van de basisschool. Fijne niets-aan-de-hand-rijmpjes over familieleden, 
intens lelijke ooms, blote en kranten lezende tantes, lieve oma’s, strenge moeders en opa’s 
met knuppels. Om zelf te lezen of om voor te lezen.
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Boekentips voor in de vakantie, groep 5-6

Sam Breker en het gevecht van de superschurken door Michael Fry
Van Holkema & Warendorf
isbn 9789000358359

Een gloednieuwe graphic novel over Sam Breker die uit een familie  van wereldberoemde 
superschurken komt. Natuurlijk verwachten zijn ouders dat hij ook een superschurk wordt. 
Maar tot hun grote teleurstelling is Sam een enorme goedzak. Zijn ouders schamen zich voor 
hem en Sam gaat in de leer bij een van de grootste superschurken: Smeerkees. 

De happy camper - Manfreds kampeer- & survivalgids door Job, Joris en Marieke
Kluitman
isbn 9789020691658

Een ideaal boek voor iedereen die gaat kamperen. Manfred de yeti neemt zijn lezers mee op 
zijn kampeeravonturen en vertelt alles wat hij inmiddels weet over de tent opzetten, koken, 
slapen op de camping en de grootste campingongemaken. In het boek staan verder handige 
tips, leuke weetjes en grappige interviews. 

Ella-Mijn dagboek, Het ergste kamp ooit door Meredith Costain
Blloan junior
isbn 9789403204420

Een nieuw deel uit de Ella-dagboekenserie. Ella kan niet wáchten om aan het schoolkamp te 
beginnen. Maar het wordt al gauw minder leuk, want wat zijn die spookachtige geluiden elke 
nacht? En is zij nu de enige die de kampactiviteiten zo stom vindt? Maar het ergste van al is: 
ze moet een kamer delen met haar aardsvijand Bes. Dit wordt het ergste kamp ooit! Uiteraard 
schrijft Ella alles openhartig op in haar dagboek; met de nodige dosis humor en grappige 
tekeningen.

De avonturen van het voetbalgekke elftal door Ulli Schubert
Deltas/Chantecler
isbn 9789044752533

Een dikke verhalenomnibus met daarin vier avonturen van Tim en zijn vrienden op en rond het 
voetbalveld. Lekker lang leesplezier voor de jonge voetbalfans.

Keverhelden door M.G. Leonard
Querido
isbn 9789045121505

Het derde en laatste deel uit deze serie. Keverkoningin Lucretia Cutter houdt zich diep in de 
regenwouden van de Amazone verborgen en dreigt haar leger van gemuteerde reuzenkevers 
op de wereld los te laten. Wil ze oorlogen ontketenen? Wil ze de mensheid uitroeien? Darkus 
en zijn vrienden moeten haar vinden voor het te laat is.
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Boekentips voor in de vakantie, groep 7-8

De tunnels door Dave Eggers
Moon
isbn 9789048843459

Wat als niks is wat het lijkt? Wat als de grond onder je voeten niet gemaakt is van aarde 
en steen maar bestaat uit honderden tunnels en gangen? Wat als er mysterieuze krachten 
rondwaren in deze tunnels, recht onder je voeten, terwijl jij nietsvermoedend in de klas zit 
of rustig een banaan eet? Wat als het aan twee kinderen is om deze krachten te stoppen? 
Hoe zou het voelen als je weet dat het lot van een heel dorp op jouw schouders rust? De 
twaalfjarige Gran Framboos staat op het punt om daarachter te komen.

De reis van Syntax Bosselman door Arend van Dam
Van Holkema & Warendorf
isbn 9789000359158

Waarom deed Nederland mee aan de slavenhandel? En hoe gaan we vandaag de dag om 
met dit lelijke stuk uit onze geschiedenis, dat niet meer uit te wissen valt? Arend van Dam 
tekende de historische verhalen op waar hij tijdens zijn zoektocht op stuitte. Over tot slaaf 
gemaakten en slavenhandelaars, over helden en schurken. En over Syntax Bosselman, die 
in 1883 samen met 27 landgenoten vanuit Suriname naar Nederland werd gehaald voor de 
Wereldtentoonstelling. Niet als eregast, zoals beloofd, maar om hem tentoon te stellen aan 
het Nederlandse publiek.

Oppassen door Selma Noort
Leopold
isbn 9789025873141

Nina en haar broer Luca hebben beloofd om op elkaar te passen als hun ouders het 
weekeinde naar Parijs zijn. Maar dan is er ineens ook oppas nodig voor Sammie, Luca’s 
oppaskind. Nina besluit met Luca mee te gaan. Twee dagen en twee nachten van huis… Wat 
kan er nou helemaal gebeuren?

Selfie door Hetty van Aar
WPG Uitgevers 
isbn 9789002265297

Er komt een nieuw meisje bij Yelien in de klas: Mara. Vanaf het eerste moment heeft Mara 
een hekel aan Yelien en dat laat ze duidelijk merken. Yelien wordt het slachtoffer van 
een pittige pestcampagne. Toch kiest de klas de kant van Mara. Zelfs haar vriendinnen 
laten Yelien in de steek. De juf grijpt in en start een project met selfies en positieve 
eigenschappen. Maar dat loopt anders dan verwacht. Komt het ooit nog goed?

Broederband - De Caldera door John Flanagan
Gottmer
isbn 9789025768775

Dit is alweer het zevende deel van de spannende serie Broederband van John Flanagan 
die ook De Grijze Jager schreef. De zoon van de keizerin van Byzantos is gekidnapt door 
piraten. De broederband vaart uit richting het eiland Santorillos. Daar staat het vrijwel 
onneembare piratenfort, op een klif bij de Calderavulkaan. Ze beginnen aan een spectaculaire 
reddingsactie als de vulkaan roet in het eten dreigt te gooien.


