
Moppereend

Joyce Dunbar
Uitgeverij Lemniscaat

Iedereen heeft weleens een 
dagje dat hij of zij zich niet zo 
lekker voelt. En vandaag heeft 
Eend zo’n dag. De dag begint 
al niet fijn omdat de vijver is 
opgedroogd en zij niet kan 
spetteren. Als ze dan naar 
haar vrienden op de boer-

derij gaat wordt het alsmaar erger. Ze doen namelijk 
allemaal iets waar zij niet aan mee kan doen, zoals 
huppen, net als konijn. De donkere wolk boven haar 
hoofd wordt alleen maar donkerder en donkerder. En 
ze steekt de andere dieren ook aan, iedereen is chagrij-
nig. Gelukkig komt de oplossing uit de lucht vallen! De 
mooie tekeningen en kleuren sprankelen en maken dit 
boek tot een absolute aanrader. Vanaf 4 jaar.

Waar is Wally? 
Overal?!

Martin Handford 
Uitgeverij Memphis Belle

Jaaah! Als je hoofd vol is na een 
dag op school dan is dit boek 
van Wally heerlijk om even lek-
ker bij weg te dromen. Met zijn 
rood-witte muts en trui zou 
jij hem toch makkelijk kunnen 
vinden? Op twaalf platen mag 

je weer op zoek naar Wally, Woef, Wenda, tovenaar 
Witbaard en G. Spuis. Je ziet ze verstopt in het muse-
um, bij de dino’s en tussen het levende speelgoed. De 
tekenaar heeft goed zijn best gedaan om de bladzijdes 
zo vol mogelijk te krijgen, dus heel veel succes met 
zoeken! 
Vanaf 5 jaar. 

Kijk en Lees: 
sport je mee?

Geronimo Stilton 
Uitgeverij De Wakkere Muis

Leuke uitgave over sport voor 
beginnende lezers! Op iede-
re dubbele pagina zie je een 
grote plaat met verschillende 
sporten, zoals zwemmen, 
voetbal, hardlopen, kanovaren 
en paardrijden. Er is veel op 
te zien en te zoeken, er staan 
zoekplaatjes bij en vragen op verschillende 
AVI-niveaus. Voor iedereen die net met lezen is begon-
nen, is dit een prima start. Je komt ook nog eens veel 
te weten over de sportwereld van Geronimo. Vanaf 6 
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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Avonturen in de stad 
(Wombat & Vos)

Terry Denton
Uitgeverij Condor

De schrijver van dit boek ken je 
waarschijnlijk wel: hij maakte ook 
de Waanzinnige Boomhut-boe-
ken. Hier vertelt hij over Wombat, 
de stoere en vrolijke waaghals en 
de wat bange Vos, die veel pech 
heeft. Samen gaan ze de stad in 

en bij de ijscokar gaat het al mis! Wombat heeft te 
weinig geld om de ijsjes die ze net hebben aangepakt, 
te kunnen betalen! De ijscoman wil de ijsjes terug! En 
zo gaan de avonturen met Wombat en Vos verder, met 
veel grappige situaties en pech voor beide dieren. 
Het boek staat boordevol met leuke zwart-witte 
tekeningetjes en de tekst staat in blokjes op de bladzij-
des. Daarom is het ook heel geschikt voor kinderen die 
lezen lastig vinden (MLP).  Vanaf 7 jaar.  

Geweldige LEGO 
ideeën: bouwen 
met de steentjes 
die je hebt

Sarah Dees
Uitgeverij Condor

Heb je weleens een zetje nodig om weer nieuwe din-
gen te bouwen van je lego? Dan is dit boek precies wat 
je zoekt! Net als bij de bouwboekjes in een doos lego 
staat hier precies bij elk bouwsel aangegeven welke 
steentjes je nodig hebt. En dan kun je beginnen! Kies 
je iets uit het robotlab? Of maak je een lego-apparaat? 
Of bouw jij die supercoole draak? Ook staan er andere 
dieren in dit boek, maar ook hoe je spelletjes maakt of 
hoe je een verhaaltje kunt naspelen. Genoeg inspiratie 
om aan de slag te gaan! Vanaf 8 t/m 12 jaar

Niet openen! 
(Slimme Rik)

Mark Parisi
Uitgeverij de Fontein

Rik is een bijzondere jongen, hij 
vindt zichzelf een kunstenaar en 
draagt daarom altijd zwarte 
kleding. Rik heeft een geheim; 
hij denkt dat meester Meijer op 
school een alien is die de aarde 
wil vernietigen! Rik probeert op 
slinkse wijze te ontdekken of dit echt waar is en 
achtervolgt hem waarheen hij ook gaat. Ondertussen 
moet hij  van zijn moeder zijn kamer opruimen, naar 
school en is zijn puberende zus irritant. Dit boek staat 
vol hilarische situaties en grappige tekeningen en doet 
denken aan boeken zoals Leven van een Loser. Ook erg 
geschikt voor kinderen die niet zo van lezen houden 
(MLP). Vanaf 9 jaar.   

De vuurvallei 
(Arlo Finch I)

John August
Uitgeverij Luitingh-Sijthoff

Houd je van boeken met span-
ning en mysterieuze zaken? Dan 
is deze nieuwe serie misschien 
wel iets voor jou! Het begint met 
de verhuizing van Arlo en zijn 
zus en moeder naar een klein 
onbekend stadje. Het is er heel 
saai dus Arlo moet echt iets 
zoeken om zich te vermaken. Dan sluit hij zich aan bij 
de plaatselijke scouting en dat is het begin van een 
nieuw avontuur! Het dorpje ligt namelijk op een ma-
gische grens en dan is het niet vreemd als je vreemde 
wezens, magie en monsters tegenkomt. Prima boek als 
je van spanning en fantasieverhalen houdt!
Vanaf 10 jaar. 
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