Boeken Onderweg Leestips Kinderboekenweek 2021
Tips kleuters:
Vivian den Hollander Rara, wat ben ik?
€ 5,99
Als Lisa en Jimmy aan het buitenspelen zijn, mag Jimmy de stratenmakers helpen,
misschien is dat wel een leuk beroep. En Lisa valt in de speeltuin en moet naar het
ziekenhuis, Lisa wil best dokter worden. En in de klas gaan ze werken over beroepen en
leren ze wat ze allemaal kunnen worden later.
Sam Loman Hieper-de-Pipo
€ 10,00
Pipo huppelt, struikelt rent en buitelt, dat gaat vanzelf. Soms lijkt het alsof hij een
pingpongbal in zijn hoofd heeft. Daardoor is hij nogal snel afgeleid, en dat is soms wel
lastig. Gelukkig wordt hij geholpen door de yogamevrouw, de juf en mama en daardoor
wordt Pipo iets minder hieper. Herkenbaar boek voor heel veel kinderen en hun ouders
over hoe moeilijk het soms is om stil te zitten.
Levina van Teunenbroek De ridder zonder billen 2 - De prins zonder billen
€ 12,99
Goed nieuws voor de fans van De Ridder zonder billen, er is een tweede deel!
De ridder is een prins geworden, maar helaas, hij raakt weer zijn billen kwijt, nu door een
hongerige haai. Gelukkig verzint de prinses een oplossing.
Weer een hilarisch boek op rijm met hele vrolijke tekeningen.

Vern Kousky Melvin wil zijn muts terug
€ 14,99
Melvin heeft een hele mooie muts die hij altijd op heeft, zelfs in bad. Door zijn muts voelt
Melvin zich een bijzondere beer, anders dan de andere beren. Maar op een dag steelt een
kraai Melvins muts. Nu voelt hij zich niet meer bijzonder, hij wil zijn muts terug! Hij
probeert te ruilen met wormen en bosbessen maar ook daar gaat de kraai mee vandoor.
Er zit maar een ding op, hij moet naar het nest klimmen!
Geweldig prentenboek over een dappere, bijzondere beer.
Emily MacKenzie Alarm! Koen Konijn en de stiekeme boekenbijter
€ 14,50
Koen leest heel graag, maar sinds hij een broertje heeft Kenny, is er geen rustig plekje
meer in huis. In de bibliotheek is het wel rustig, maar dan ziet hij dat er gaten in zijn
boeken zitten, Koen moet op zoek naar de stiekeme boekenbijter!
Weer een heel grappig boek over Koen Konijn, ook voor ouders, let op de titels van de
boeken die afgebeeld staan in het boek.
Marc de Hond De redders van Ruigrijk
€ 12,99
Rutger woont op het eiland Ruigrijk. Hij wil heel graag de sterkste ridder van Rujgrijk
worden, maar hij kan niet lopen en zit in een rolstoel. Zijn buurmeisje Ella wil heel graag
prinses worden, maar zij kan niet zien. Zou het lukken om ridder en prinses te worden, en
om de draak te verslaan? Spannend prentenboek! Het is een sprookje van de Efteling.
Er is ook een uitgebreidere versie voor iets oudere kinderen.
€ 14,99
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Tips groep 3, 4 en 5 (Middenbouw):
Marc Ter Horst De gekko en de havik En het gevaarlijkste dier ter wereld

€ 14,99

De gekko zegt tegen de havik (die hem bijna op wil eten) dat hij het gevaarlijkst dier ter
wereld aankan. De havik wil wel weten welk dier dat dan is, is het de haai, de beer, de
kwal of misschien het nijlpaard? Maar steeds zegt de gekko dat er een nog gevaarlijker
dier is. Het boek heeft prachtige tekeningen en het is leerzaam maar ook grappig.

Janneke Schotveld De eekhoorn legt een ei en andere fabels

€ 14,99

Een bundel met grappige verhalen over dieren. Over de haas die het druk heeft met foto’s
op Fabelbabbel zetten, want daar heeft hij heel veel vrienden. Maar waar zijn die vrienden
als hij ziek is? En over het bosmuisje en het everzwijn, en de spreeuw met pauwenveren.
Geweldige verhalen om voor te lezen.
Tjibbe Veldkamp Agent & Boef - Gekte onder de grond

€ 8,99

Boef graaft dit keer een gat om te ontsnappen, als dat maar goed gaat.
De nieuwe Agent en Boef om zelf te lezen AVI E3

Geronimo Stilton Stilton Makkelijk Lezen 0 - Pas op voor de draken! AVI M4

€ 10,95

Dit boek gaat over een niet zo dappere Noormuis. Zijn Muissie is ziek en hij moet de
draken omdat die iets hebben om Muissie beter te maken.
Nieuw in de Makkelijk lezen serie.

Anna Ruhe Maxi van Fluks 1 - Een eigenwijze fee

€ 14,99

Paula ontdekt In de winkel van haar vader in een fles, een echte fee met glitterstof en
magische krachten. Dat klinkt heel leuk tot Paula merkt dat Maxi niet zo’n hele handige fee
is en er gaat juist een heleboel mis. Maxi moet een aantal goede daden doen voor Paula,
pas als dat gelukt is kan ze weer een echte wensfee worden. Maar Maxi heeft zo haar
eigen ideeën over wat goed is voor Paula…
Origineel, grappig boek met hele vrolijke tekeningen.
Janneke Schotveld Superjuffie 9 - Superjuffie in Australië

€ 14,50

Superjuffie gaat op huwelijksreis naar Australië en ze gaat daar met Hakim in een
koalaopvang helpen, Door de bosbranden blijven er maar koala’s komen met
brandwonden en de speciale zalf daarvoor is heel duur. Superjuffie gaat uitzoeken of dat
niet op een andere manier kan.
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Geronimo Stilton

Andy Griffiths

Andy Griffiths

Fantasia XVI
De bewakers van Fantasia

De waanzinnige boomhut van 13
en 26 verdiepingen

De waanzinnige boomhut 10 - De
waanzinnige boomhut van 130
verdiepingen

De nieuwe Fantasia verschijnt op
19 oktober, je kunt alvast een
exemplaar reserveren!

€ 16,99
De nieuwste boomhut!
€ 15,99

€ 26,50

Jeff Kinney
Het leven van een Loser 15 Kopje-onder

Tosca Menten
De chocoladetandarts
En 237 andere waanzinnige
beroepen

€ 15,99
Hilarische verhalen over
waanzinnige beroepen.
Waarschijnlijk het grappigste boek
van de kinderboekenweek!
nu € 12,99, na 06/01/22 € 15,99
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Tips bovenbouw:
Tosca Menten Weet je wat ik worden wil…

€ 12,99

Met verhalen van Tosca Menten, Marc ter Horst, Sanne Rooseboom, Janneke Schotveld,
Esther Walraven, Mirjam Mous, Mijke Pelgrim, Arend van Dam, Tineke Honingh, Miriam
Bruijstens, Evelien Feltzer en Jacques Vriens.

Jacques Vriens Jakob en de zeven gevaren

€ 15,50

De nieuwste Vriens gaat over zijn jeugd in de jaren 50. Om de saaie weg naar school wat
spannender te maken bedenkt Jakob zeven gevaren. Een grote hond, een pestende
klasgenoot en een hele strenge meester zijn drie van de zeven gevaren. Zijn ouders gaan
scheiden en er komt ook nog brand. Gelukkig krijgt Jakob ook nieuwe vrienden.

Evelien Feltzer De zomer waarin ik in een caravan woonde

€ 13,99

Juno is niet blij want haar ouders hebben een camping gekocht aan de andere kant van het
land, en dat terwijl ze naar groep 8 zou gaan. Ze besluit uit protest in de caravan te blijven.
Maar als op een nacht de caravan van de buurvrouw in brand vliegt, moet ze wel naar
buiten. Dan ontmoet ze Dean die haar de camping laat zien en wel erg leuk is…

Rob Harrell Knipoog School overleven met één oog open

€ 17,99

Ross wil normaal zijn, hij wil geen kanker en de nare behandelingen die daarbij horen. Dan
wordt hij ook nog gepest, raakt vrienden kwijt maar krijgt gelukkig ook nieuwe.
Geweldig boek waar ondanks het heftige onderwerp veel humor in zit en strips over Batpig.

-4-

Boeken Onderweg Leestips Kinderboekenweek 2021
Aanbiedingen - Deze boeken zijn nu maar €9,99!

Janneke Schotveld

Tosca Menten

Sanne Rooseboom

De kikkerbilletjes van de
koning en andere sprookjes

Dummie de mummie 0 Een jonge prins in het oude
Egypte

Het Ministerie van
Oplossingen 4 Het ministerie van
Oplossingen en de
Zilverjongen

Mikki Lish en Kelly Ngai

Anna Ruhe

Jacques Vriens

Het mysterieuze huis Het mysterieuze huis op de
heuvel

De magische apotheek 2 –
Het mysterie van de zwarte
bloem

Mijn vader woont in het
tuinhuis
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