
De moestuin van 
Heer Hermelijn en 
Kereltje Konijn

Elle van Lieshout, Erik van Os 
en Marije Tolman,  
uitgeverij Hoogland & van 
Klaveren
 

Als Heer Hermelijn bij het boodschappen doen moes-
tuinzaadjes krijgt, besluiten hij en zijn vriend Kereltje 
Konijn om een moestuin aan te leggen. Het gaat goed, 
maar steeds als het oogsten kan beginnen verdwijnt 
de groente. Hoe kan dat? Mooi prentenboek met grap-
pige tekeningen en veel leuke details. De tekst is op 
rijm en sluit perfect aan op de prenten. Vanaf 4 jaar. 
 

Het boek dat niet 
gelezen wil worden

David Sundin,  
uitgeverij Van Goor

Dit boek is een uitdaging voor 
de lezer. Zo zijn er letters gehus-
seld, woorden kleiner gedrukt 
of doorgestreept en moet er 
gezongen worden! Je moet echt 

moeite doen om het boek uitgelezen te krijgen. Een 
heel grappig en interactief prentenboek met tekst en 
illustraties in rood en blauw. Vanaf 5 jaar. 

Tilde de Wilde

Paul van Loon en Georgien  
Overwater,  
uitgeverij Zwijsen
 
Tilde is een stoere meid, maar ook 
een prinses. Ze moet trouwen met 
een prins, maar dat wil ze niet! Ze 
gaat weg en komt onderweg dan een 
wolf, een reus en een heks tegen. Ze 
kan ze allemaal de baas! Verhaal op AVI E3-niveau met 
veel humor in de tekst en tekeningen. Vanaf 6,5 jaar.

Maanlichtdraak & 
Monsterschrik

Cornelia Funke en Daniela Kohl, 
uitgeverij De Vier Windstreken 
 
Grappig leesboek met vier verhalen 
waarin fantasie en werkelijkheid 
door elkaar lopen. Het eerste verhaal 
gaat over een draak en een ridder die 
uit een boek in de slaapkamer van Flip terecht komen. 
Het boek leest als een trein met veel stripachtige 
tekeningen en tekst die zich aan het verhaal aanpast! 
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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Een eigenwijze fee

Anna Ruhe en Max Meinzold, 
uitgeverij Van Holkema & 
Warendorf

Nooit meer saaie dagen vanaf 
nu! Paula vindt bij oude spullen 
een kleine fee, Maxi geheten.  
Die heeft ‘flesarrest’, ze moet 
eerst goede daden doen voordat 

ze weer een wensfee kan worden. Een leuk 
spannend boek, met veel kleurrijke tekenin-
gen, geschikt voor kinderen die lezen lastig 
vinden (Makkelijk Lezen Plein). Vanaf 8 jaar. 

Waarom kan een 
paard niet boeren?

Nick Crumpton en Lily Snow-
den-Fine,  
uitgeverij Lemniscaat

Een boek voor alle paardenlief-
hebbers en paardenhaters… 
want het is gewoon leuk! Waar-
om kan een paard niet boeren? 

Moet een paard naar de kapper? Of hoe vaak moet je 
een paard voeren? De antwoorden op deze 
vragen en meer krijg je in dit boek. Leuke 
weetjes in makkelijke tekst (Makkelijk Le-
zen Plein) en vrolijke platen. Vanaf 8 jaar. 

Nog één dag

Tim van den Berg en Willem 
van den Oever,  
uitgeverij Condor

Wat zou jij doen als je een dag 
steeds opnieuw beleeft? Het 
overkomt Finn: hij wordt steeds 
wakker op zaterdag 15 mei, 
waarop hij een voetbalwedstrijd 
speelt. Maar het is ook de dag 

dat er een jongen ontvoerd wordt. Dit bijzondere 
verhaal wordt steeds spannender, kan Finn voorkomen 
dat Tobias wordt ontvoerd? Korte hoofdstukken zorgen 
ervoor dat je het boek niet meer kan wegleggen. Vanaf 
9 jaar. 

Het extreem gênante 
leven van Lottie

Katie Kirby en Sofia Engelsman, 
uitgeverij Gottmer

Lottie is heel zenuwachtig op haar 
eerste dag van de middelbare 
school. Ze moet het zonder haar 
beste vriendin doen, want die is 
verhuisd. En ze is onzeker over 
haar lichaam. Ze is ook nog eens 
bang dat ze helemaal geen vrienden zal maken. In dit 
dagboek (met grappige tekeningen) lees je precies hoe 

Lotte zich voelt. Zal het goedkomen met 
Lotte, denk jij? Geschikt voor kinderen die 
moeite hebben met lezen (Makkelijk Lezen 
Plein). Vanaf 10 jaar. 

24 uur in de steentijd

Laurent Kling,  
uitgeverij Usborne

Stripverhaal over Auri, een meis-
je uit de steentijd. Je beleeft een 
dag met haar: je gaat vissen, vuur 
maken, jagen en grotschilderingen 
maken. En terwijl je dat doet, ver-
telt Auri heel veel over de steentijd. 
Bijvoorbeeld hoe ze hutten bouw-
den of met welk materiaal men kleding maakte.  
De grappige tekeningen geven veel informatie.  
Vanaf 10 jaar.  
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