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De leeuw in 
de muis
Rachel Bright, 
Uitgeverij Gottmer

Een lekker groot prenten-
boek met paginagrote te-
keningen waar heel veel op 
te ontdekken valt. Het gaat 
over een hele kleine muis 
die helemaal niet opvalt. 
Niemand ziet hem staan 
of hoort hem. In de buurt 

woont een grote leeuw die met zijn gebrul enorm 
indruk maakt op alle andere dieren. De muis zou 
graag zijn als de leeuw en besluit de leeuw te 
vragen om hem te leren brullen. Hij verzamelt al 
zijn moed en klimt naar de leeuw toe… maar ik 
ga niet verklappen wat er dan gebeurt. 
Ga snel naar de Bibliotheek om dit boek te lenen. 
En geniet van de prachtige prenten en het 
verhaal over een kleine muis die zo dapper is als 
een grote leeuw! Vanaf 5 jaar. 

De kleine dino 
gaat op pad
Michaela Hanauer, 
Uitgeverij Kluitman

Dit boekje begint met twee 
dino-moeders die vlak bij elkaar 
hun eieren leggen. Uit alle drie 
de eieren komen babydino’s. 

Ze krijgen de namen Don, Dien en Daan. 
Zodra ze kunnen, gaan ze op pad om hun omgeving 
te ontdekken. Ze roetsjen van de nek van een grote 
dinosaurus en ze hebben dikke pret. Maar ze komen 
ook Rep tegen, een vleesetende dino, die niet veel 
goeds in de zin heeft! 
De bladzijden zijn gevuld met mooie, frisse 
tekeningen. Dit boekje hoort bij de serie ik ♥ lezen 
en is leuk om zelf te lezen vanaf 6,5 jaar. 

Kit en Kaat en 
de verboden 
bakwedstrijd
Jolanda Horsten, 
Uitgeverij Zwijsen

Kaat kan goed dingen 
versieren en Kit houdt van 
taarten bakken. Als ze zien 
dat er een bakwedstrijd is 
in het dorpshuis, willen ze 
graag meedoen. Maar hun 
moeders zijn het daar niet 
mee eens en de meiden 
mogen niet deelnemen. 
Dan verzinnen Kit en Kaat een oplossing zodat 
ze toch mee kunnen doen. En wat denk jij, zouden 
ze winnen? 
Een lekker boek dus, met vrolijke tekeningen verdeeld 
over de bladzijden. Ook vind je het recept van de 
taart van Kit en Kaat en tips voor het bakken. 
Voor echte lekkerbekken, vanaf 7 jaar. AVI M4 en 
geschikt voor het MLP.

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 grootste 
ettertjes van 
de wereld
David Walliams, 
Uitgeverij Clavis

Heb je zin in een boek met 
grappige verhalen? 
Zoek niet langer en lees over 
de grootste ettertjes van de 
wereld. Er staan verhalen in 

over Kwijlende Kwinten, Bertha de Blèrtrien en 
Winderige Winnie. Of wat denk je van het verhaal 
over Luuk de luizenjongen die graag luizen in zijn 
haar heeft en die daarmee een soort superheld is? 
Stuk voor stuk zijn de verhalen heel erg om te lachen 
en er staan ook hilarische kleurentekeningen bij die 
goed bij de gekke verhaaltjes passen. 
In de tekst zijn sommige woorden vetgedrukt, groter 
of in een ander lettertype. Ook geschikt voor kinderen 
die moeite hebben met lezen. Voorlezen vanaf 6 jaar, 
zelf lezen vanaf 8 jaar en geschikt voor het MLP.

Engels beeld-
woordenboek: 
from a to z
Anna Ribbing en 
Mia Nilsson, 
Uitgeverij Ploegsma

Een leuk boek om kennis 
te maken met Engelse 
woorden. In dit boek zijn 
ze in alfabetische volgorde 
gezet. Het is een verzame-
ling willekeurige woorden, 

verspreid over de bladzijden met steeds een tekenin-
getje erbij. Per letter vind je ook een woordgrapje; 
zoals bijvoorbeeld lady(dame)-bird(vogel), dat geen 
vogeldame betekent maar lieveheersbeestje. 
De uitspraak van de woorden staat er niet bij, dus 
het is wel handig om een eerste keer een volwassene 
mee te laten lezen. 
De tekeningen zijn grappig om te zien. Het zijn 
pentekeningen die met frisse kleuren zijn ingekleurd. 
Goed bruikbaar op school en thuis, voor kinderen van 
8 t/m 11 jaar. 

Het grote 
chocoplot
Chris Callaghan, 
Uitgeverij Moon

Houd jij ook zo van chocolade, 
net als ik? Ik kan er geen 
genoeg van krijgen! En ik 
moet er dus niet aan denken 
dat het zou opraken, zoals 
wordt verteld in dit boek. 
Minke woont samen met haar 
ouders en oma in Brokkelen-
aan-de-Kust, waar zij op een 
avond in het journaal horen 
dat alle chocola zal ophouden 
te bestaan tijdens de zomerzonnewende. 
Dat is schrikken! Minke gaat samen met haar oma op 
onderzoek uit en ontdekt al snel dat de eigenaar van 
de chocoladewinkel er iets mee te maken heeft… 
Het avontuur staat vol grappige dingen, met leuke 
potloodtekeningen erbij. Aanrader! Voorlezen vanaf 
ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.

Alaska
Anna Woltz, 
Uitgeverij Querido

Parker mist haar hond 
Alaska heel erg. Hij was haar 
grote vriend in de moeilijke 
tijd die zij en haar ouders 
meemaakten, afgelopen 
zomer. Maar Alaska moest 
weg, vanwege de allergie 
van haar broertje. Ze komt 
erachter dat Alaska terecht 
is gekomen bij Sven, haar 
nieuwe klasgenoot. Het 
probleem is dat zij een 
verschrikkelijke hekel aan 
Sven heeft. Ze bedenkt een 
spannend plan waardoor ze Alaska toch kan 
blijven zien; dat moet dan maar ’s nachts! 
Alaska is een lekker leesboek, dat boeit van 
begin tot eind, geschikt voor jongens en meisjes 
vanaf 11 jaar. 


