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Boekentips voor in de vakantie, groep 4
Olle wist zeker dat hij geen bril nodig had door Joukje Akveld en Sieb Posthuma
Querido
isbn 9789045123417
Een kijk- en leesboek over het vrolijke en fantasierijke varkentje Olle.
Hij geniet van het leven en bekijkt alles op zijn eigen bijzondere manier en
gebruikt daarbij volop zijn fantasie. Daardoor denken de juf en zijn ouders
dat hij een bril nodig heeft, maar Olle kan alles perfect zien.

Vissenkind door Tim Gladdines en Astrid Verplancke
De Eenhoorn
isbn 9789462914391
Er waren eens een koning en een koning. Ze wilden een kind van elkaar, maar dat
ging niet. De buren wisten raad: een vissenkind zou het worden. Een hedendaags
sprookje over de warme band tussen ouders en hun kind.

Stel dat… door Alastair Reed en Joohee Yoon
Boycott
isbn 9789492986146
Een verrassend prentenboek met telkens een nieuw idee dat de verbeelding
prikkelt. Stel dat… je een tweelingbroer had en niemand wist het en dat jullie
allebei maar de helft van de tijd naar school gingen. Of stel dat… je naar de maan
vliegt en terug en je vertelt het aan niemand. Een ode aan de verbeelding!

Robot Rikko knapt het op! door Jan Paul Schutten en Heleen Brulot
Zwijsen
isbn 9789048738144
Een grappig stripboek over robot Rikko die alles doet wat je zegt.
Maar soms gaat het mis en dat zorgt voor verrassende situaties…

Reis naar de maan door John Hare
Lannoo
isbn 9789401465830
Een prentenboek over een bijzondere reis naar de maan, met een leuke en
onverwachte wending. Zonder tekst, dus de kinderen kunnen er keer op
keer zelf een verhaal bij vertellen.
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Boekentips voor in de vakantie, groep 5
Monsterlijke microben, alles over nuttige bacteriën en vervelende virussen
door Marc van Ranst en Geert Bouckaert
Lannoo
isbn 9789401471220
Vanwege het coronavirus heeft uitgeverij Lannoo een vernieuwde versie van dit
boek uitgebracht. Met duidelijke informatie over bacteriën en virussen, proefjes
om zelf te doen en met antwoord op vragen als: Waarom moet je je handen wassen
voor het eten? en Welke virussen heeft de mens overwonnen? Het coronavirus krijgt
aandacht in het hoofdstuk over de gemeenste virussen, in duidelijke taal, zonder
angst aan te jagen.
De gemene moord op Muggemietje door Ted van Lieshout
Leopold
isbn 9789025878924
Juf, heb jij het al gehoord? Muggemietje is vermoord!
Wie vermoordde Muggenmietje? Deze whodunnit, deels in dichtvorm, speelt
zich af in een klaslokaal waar de letters van een boek de strijd aangaan met de
leerlingen én met het boek. De inzet: de dader opsporen van de lafhartige moord op
Muggemietje. Een hilarisch en spannend verhaal met heerlijke taalvondsten.
De bende van Lieke door Robbert-Jan Henkes
Querido
isbn 9789045124605
In 31 verhalen vertelt Lieke over de dingen die ze meemaakt met haar
vriendinnengroep. Geen grootse avonturen, maar alledaagse dingen, zoals samen
rondhangen en een potje voetballen. Dit klinkt misschien saai, maar dat is het
zeker niet. Het boek is humoristisch dankzij Liekes blijmoedige houding en haar
verrassende gedachtenspinsels.
Aladdin door Sjoerd Kuyper (bewerking)
Hoogland & Van Klaveren
isbn 9789089673053
Sjoerd Kuyper vertelt het bekende verhaal uit de vertellingen van duizend-en-éénnacht op geheel eigen wijze na. Met frisse dialogen en mooie taalvondsten. Ieder
hoofdstuk is voorzien van een paginagrote illustratie door een topillustrator.

Goeie ouwe George door Meg Rosoff
Hoogland & Van Klaveren
isbn 9789089673084
Het is chaos bij de familie Appeltje. Ma Appeltje neemt ontslag als hoofd van het
gezin en stort zich op yoga. De kinderen besluiten dat ze een hond willen. Op naar
het asiel! Ze kiezen George. Of kiest George de familie Appeltje? Hoe dan ook,
George zorgt voor orde bij de familie Appeltje, want George weet hoe het werkt.
Mensen zijn net als huisdieren: met een beetje gezond verstand en discipline komt
alles weer goed. Een humoristisch verhaal over een hond die zijn organisatorische
taken buitengewoon serieus neemt.
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Boekentips voor in de vakantie, groep 6
Een vriend als geen ander door Oliver Scherz
Ploegsma
isbn 9789021680279
Je bent een eekhoorn. Kan een wolf dan je beste vriend zijn?
Als eekhoorn Hikke een gewonde wolf tegenkomt, besluit hij hem te helpen. Het is
het begin van een bijzondere vriendschap die niemand begrijpt, want in iedereen in
het bos weet zeker dat een wolf nooit de vriend van een eekhoorn kan zijn… Een
hartverwarmend boek over een bijzondere vriendschap.
Het magische avontuur door Marianna Oklejak
Querido
isbn 9789045123844
Twee arme broers trekken de wereld in op zoek naar het geluk. Het wordt een
tocht vol verrassingen, maar ook met valstrikken. Het verhaal doet denken aan
traditionele sprookjes zoals Hans en Grietje, maar is gecombineerd met zoek- en
puzzelopdrachten die de lezer zelf moet oplossen. Als lezer kun je bovendien zelf
kiezen welke broer je volgt en welke weg deze inslaat, waardoor je op andere
pagina’s terecht komt. Anders en verrassend!
Keizer Ei door Karst-Janneke Rogaar
Kluitman
isbn 9789020672114
De korte en de lange ij. Veel kinderen (en volwassenen) breken er elke dag hun
hoofd over: welke gebruik je nou wanneer? Gelukkig is er nu een perfect redmiddel.
Dit humoristische en fantasierijke verhaal is hét ezelsbruggetje om voor altijd alle
twijfel te omzeilen. Want alle woorden met de korte ei staan in dit unieke boek,
terwijl er niet één ij in voorkomt!
Het grote Kluitman paardenverhalenboek door Gertrud Jetten e.a.
Kluitman
isbn 9789020623093
Paardenfans zullen smullen van de tien verhalen in dit boek. Ze zijn geschreven
door bekende ‘paardenboekenauteurs’ zoals Nicolle Christiaanse, Christine
Linneweer en Gertrud Jetten.

Mijn verjaardag gaat niet door! door Jo Simmons
Billy Bones
isbn 9789463850100
Tom is bijna jarig en kan niet wachten, maar gebeuren er bijzondere ongelukjes (de
chihuahua van oma wordt bijvoorbeeld geplet door een varken dat van het dak valt)
en dus besluiten zijn ouders dat zijn verjaardag niet door kan gaan. Uiteraard doet
Tom er alles aan om zijn verjaardag te redden, met hilarische situaties tot gevolg.
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Boekentips voor in de vakantie, groep 7
Het geheim van de Malamander door Thomas Taylor
Lannoo
isbn 9789401462747
Niemand weet wat er gebeurd is met de ouders van Violet Purperwier. Heeft hun
verdwijning te maken met het legendarische zeemonster, de malamander? Een
spannend, sfeervol en mysterieus verhaal, een echte page turner.

Meiden met een missie door Isabelle de Ridder
Ploegsma
isbn 9789021680071
Suus vindt het helemaal niks dat haar ouders gescheiden zijn. En als ze tijdens
een spreekbeurt op school hoort dat een cavia in zijn eentje ongelukkig is, denkt
ze: dat is het, mijn moeder is een eenzame cavia… Voor haar is het duidelijk:
er moet een nieuwe man komen. Samen met haar vriendin Sam bedenkt ze een
plan. Het is alleen allemaal wel wat ingewikkelder dan ze hadden gedacht, want
waar vind je een man? Bovendien mag mama mag er niks van merken… Een
grappig boek met toch ook de nodige diepgang.
De Orde van de Gouden Leeuw door Dorothée de Rooy
Van Goor
isbn 9789000367580
Dit is het eerste deel van een nieuwe fantasyserie waarin de hoofdpersoon Lucy in
een magische wereld terechtkomt. Na de eerste schrik vindt ze al snel aansluiting
bij de bewoners van deze wereld en lijkt zij de enige te zijn die het Rijk kan redden.
Een fantasievol, mysterieus en spannend verhaal met een open einde, want er
volgen nog twee delen.
Robotjacht door Damien Love
Condor
isbn 9789492899699
Als de twaalfjarige Alex een oude tinnen robot van zijn opa krijgt, gebeuren er
al snel vreemde dingen. Welke verborgen krachten heeft dit stuk speelgoed en
waarom willen een paar mysterieuze figuren het koste wat kost in handen krijgen?
Alex’ opa weet er meer van, maar er is geen tijd om het uit te leggen: ze moeten
weg! Samen vluchten ze door een winters Europa, om uit handen te blijven van
hun achtervolgers. En om elke hoek dreigt gevaar. Een spannend avonturenboek.
Flin of de verloren liefde van een eenhoorn door Henry Lloyd
Querido
isbn 9789045124100
Flin wordt grootgebracht door twee arenden. Als de tweehoofdige dwerg Mono
hem over de mensen vertelt, is Flin opgetogen. Er zijn dus meer wezens zoals hij!
Als hij naar hen op zoek gaat, ontmoet hij een eenhoorn die hopeloos verliefd is
op een meisje uit een naburig dorp. Ook Flin is meteen van haar onder de indruk,
en dat is het begin van een hele reeks avonturen. Als het dorp wordt aangevallen
door een draak en het meisje wordt ontvoerd, moeten de eenhoorn en Flin wel
samenwerken. Een sprookjesachtig avonturenverhaal met humor en pit, over
jaloezie, vriendschap en ontluikende liefde. En over de vraag wat het inhoudt om
een mens te zijn.
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Boekentips voor in de vakantie, groep 8
Luister nooit naar je moeder door Kristien in-‘t-Ven
Lannoo
isbn 9789401463027
Kom binnen in het huis waar bekende en minder bekende vrouwen hun levensles
doorgeven aan de lezer. In dit boek lees je over 60 bijzondere vrouwen, waaronder
Coco Chanel, Annie M.G. Schmidt en Ada Lovelace. Je leest waarom deze vrouwen
het verschil hebben gemaakt en welke wijze raad je uit haar leven kunt trekken,
variërend van ‘heb vertrouwen in jezelf en zet door’ tot ‘maak je huiswerk eens in
bed’. Een inspirerend en verfrissend boek.
Offerkind door Rob Ruggenberg
Querido
isbn 9789045124407
In 1987 werd bij een opgraving in Wassenaar een graf gevonden met daarin de
skeletten van twaalf kinderen en volwassenen die – zo bleek uit onderzoek –
vierduizend jaar geleden met geweld om het leven zijn gebracht. In Offerkind wordt
het leven en dood van deze twaalf beschreven. De lezer volgt een jong meisje en
haar neef op de vlucht in door ons prehistorische land. Een prachtig meeslepend,
spannend, historisch verhaal, niet geschikt voor de al te tere kinderziel.
Gozert door Pieter Koolwijk
Lemniscaat
isbn 9789047710370
Ties heeft een probleem. Tenminste, dat vinden de meeste mensen. Ties vindt
dat niet: hij heeft een vriend. Gozert. De tofste, leukste, stoerste, coolste vriend
die je je kunt voorstellen. Alleen is Ties de enige die Gozert ziet en hoort. En de
plannen van Gozert zijn zo fantastisch dat Ties erdoor in moeilijkheden komt…
Ties’ ouders willen dat Gozert verdwijnt en nemen een ingrijpende beslissing. Maar
Ties wil helemaal niet van Gozert af. Wat moet hij doen? Een bijzonder, spannend,
ontroerend en grappig boek met prachtige illustraties.
Het werkstuk of hoe ik verdween in de jungle door Simon van der Geest
Querido
isbn 9789021414867
Eva groeit op zonder vader. Als ze een werkstuk moet maken over iets waar ze meer
over wil weten, kiest ze ‘biologische vaders’ als onderwerp. Hoe meer Eva zich in
haar werkstuk vastbijt, hoe zekerder ze weet dat ze haar vader wil ontmoeten. Als ze
ontdekt dat hij waarschijnlijk in Suriname woont, schakelt ze stiekem de hulp in van
een televisieprogramma. Het wordt een duizelingwekkende zoektocht. Hoe ver gaat
ze om haar vader te vinden? Een meeslepend, humoristisch en ontroerend boek.
Brugpieper. Geen kunst aan! door Jennifer L. Holm en Matthew Holm
De Fontein
isbn 9789026150302
Het derde deel in de grappige serie Brugpieper. Pippa gaat met haar klas op
schoolreisje naar een bekend museum. Ze verheugt zich op de wereldberoemde
schilderijen die ze gaat zien. Maar dan ontdekt Pippa dat Felicia heel andere
plannen heeft: zij gaat stiekem shoppen in de grote stad!
Wacht eens even: Pippa wil ook in haar eentje op avontuur! Ze moet alleen zorgen
dat ze op tijd terug is voor de bus. Geen kunst aan, toch?
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