
Frank en Bert

Chris Naylor-Ballesteros,  
uitgeverij Gottmer
 
Hartverwarmend verhaal over 
Bert de beer en Frank de vos, die 
graag samen spelletjes doen, 
zoals verstoppertje. Bert verliest 

jammer genoeg altijd bij het verstoppen. Toch leren 
Bert en Frank uiteindelijk dat een fijne vriendschap 
belangrijker is dan winnen. Een lief verhaal met grap-
pige tekeningen om heerlijk van te genieten.  
Vanaf 4 jaar.  
 

Alles over piekeren 
en bang zijn

Felicity Brooks en  
Mar Ferrero,  
uitgeverij Usborne

Soms kan piekeren de overhand 
nemen. Hoe komt dat en wat 
kun je ertegen te doen? Dit boek 
voor kinderen leert hen alles 

over piekerbuien en angstgevoelens en ook wat ze 
kunnen doen als ze zich zo voelen. Bijvoorbeeld erover 
praten met ouders of vrienden, of iets leuks gaan 
doen in huis of buiten. Prima boek om dit soms lastige 
onderwerp bespreekbaar te maken, met kleurige teke-
ningen van kinderen in allerlei situaties.  
Vanaf 5 jaar. 

Ik hou van eenhoorns 
(maar de mijne is  
foetsie!)
 
Anke Werker en  
Danielle Schothorst,  
uitgeverij Kluitman

Ezra heet eigenlijk Ezra Eef Nour 
Hoorn, E.E.N.Hoorn dus! En ze heeft 
ook een eenhoorn, die heet Ems. Ems heeft een nieuwe 
hoorn, maar die is zo scherp dat ze dingen ermee ka-
pot maakt. Van schrik rent Ems weg en Ezra kan haar 
niet vinden… Zullen ze Ems nog terugvinden? Verhaal 
met grappige, kleurige tekeningen op Avi M3 niveau. 
Vanaf 6,5 jaar. 

Morris, de jongen die 
de hond vond

Bart Moeyaert,  
uitgeverij Querido 
 
Morris woont bij zijn oma en Hou-
dini, de hond van oma. Als Houdini 
weer eens ontsnapt moet Morris 
haar gaan zoeken, de berg op. Dan begint het te 
sneeuwen en te waaien en net als Morris haar te pak-
ken heeft, ontsnapt Houdini weer! Maar dan  
verschijnt er een jongen in de sneeuw, met een hele 
grote ram. Ondanks de sneeuw een warm verhaal,  
met zorg geschreven.  
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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De wilde stad

Ben Hoare en Lucy Rose,  
uitgeverij Schoolsupport

Wist jij dat er in steden ook 
dieren wonen? Niet alleen kleine 
dieren zoals ratten en vliegen, 
maar ook apen en flamingo’s? 
In dit boek met prachtige pla-

ten zie je in grote steden van over de hele 
wereld hoe dieren zich er thuis voelen. Ook 
geschikt voor kinderen die lezen soms lastig 
vinden (MLP).  
Vanaf 7.5 jaar.

Pip en Zilver in 
Americka

Remco Volkers en Iris Boter, 
uitgeverij Kluitman

Lekker leesboek over de tweeling 
Pip en Zilver, die te horen krij-
gen dat ze gaan verhuizen naar 
Americka. Niet het land Amerika, 
maar een klein dorpje in Neder-
land. Gelukkig zijn er genoeg 
avonturen te beleven: het huis 

blijkt niet zo stevig, hun moeder raakt de weg een  
beetje kwijt en ze vinden een schat! Vrolijke belevenis-
sen van een gek stelletje.  
Vanaf 8 jaar.  
 

Betrapt

Caja Cazemier,  
uitgeverij Zwijsen

Mees en zijn moeder hebben 
het niet makkelijk, zijn moeder 
is vaak ziek en ze hebben wei-
nig geld. Maar dat weet verder 
niemand. Op straat raakt Mees 
bevriend met wat jongens die 

rottigheid uithalen, Mees doet ook mee 
met deze spannende dingen. Maar dan 
worden ze betrapt… Makkelijk te lezen 
boek (MLP) over gezinsleven, armoede en 
vriendschap.  
Vanaf 9 jaar.

Perronpapegaaien en  
Krekelcriminelen: op 
safari in de stad

Auke-Florian Hiemstra,  
uitgeverij Ploegsma

Weet jij wat perronpapegaaien zijn? Dat zijn spreeuw-
en, die allerlei geluiden nadoen op het station. En dus 
ook het fluitje van de conducteur waardoor er weleens 
een trein per ongeluk te vroeg vertrekt! Het boek staat 
vol met bijzondere beesten en planten die zich in de 
stad bevinden, met mooie tekeningen die de natuur 
heel goed laten zien.  
Vanaf 10 jaar. 

Eddie Albert en 
de bonte beesten
bende

Paul O’Grady en  
Sue Hellard,  
uitgeverij Harper Collins

Eddie Albert heeft een bijzon-
dere gave: hij kan praten met 
dieren! Omdat zijn vader een 
tijd weg moet, gaat Eddie logeren bij zijn tante Budge 
in Amsterdam, die ook dierenfluisteraar schijnt te zijn. 
Als Eddie op een nacht het gegil van een gevangen 
dier opvangt, kan hij niet anders dan het dier redden, 
en wat volgt is een spannend avontuur!  
Vanaf 10 jaar.
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