
Matilda	
	 presenteert…
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!

O, giraf, wat ben 
je onhandig!
Gemma O’Neill, Veltman 
Uitgevers

Heel mooi prentenboek 
over een jonge giraf. Hij 
is al lang en een beetje 

onhandig: hij struikelt vaak over zijn lange benen. 
En hierdoor valt hij in de waterplas. De olifanten en 
stokstaartjes roepen dat hij maar onhandig is. 
Giraf is verdrietig en troost zich met sappige blaad-
jes van zijn lievelingsboom. 
Maar wie ziet hij daar? De aapjes en de vogeltjes, 
die zo’n lange giraf heel handig en gezellig vinden! 
Dit verhaal wordt verteld in prachtige tekeningen 
met aantrekkelijke kleuren. Een aanrader dus! 
Vanaf 4 jaar.

Papa is een 
held!: vrolijk 
voorleesboek voor 
vaders

Uitgeverij Ploegsma

‘Een vrolijke vader, daar heb 
je wat aan. Hij zal je niet 
gauw in de kou laten staan’. 
Met dit gedicht van Nannie 

Kuiper begint deze dikke voorleesbundel. En alle 
vaders komen voorbij: stoere surfvaders, piratenva-

ders en balletvaders. 
Het zijn losse verhalen van diverse schrijvers met 
tekeningen van steeds andere bekende tekenaars. 
Het is een mooi voorleesboek voor heel veel gezelli-
ge uurtjes met papa op de bank. Of iemand anders 
die graag voorleest… 
Vanaf 4 jaar.

Een spetterend 
begin
Vivian den Hollander 
en Juliette de Wit, 
Uitgeverij van Holkema & 
Warendorf

De Italiaanse vader van 
Bibi en Bart heeft een oude 
boot gekocht en hij wil er 
een hotel van maken. Er 
moet nog veel kluswerk 
gedaan worden. Bibi en Bart 
worden vrienden met Nino, 
een buurjongen met een motorbootje, die hen 
meeneemt om rond te kijken in de buurt. 
Als Bart en Bibi ervan verdacht worden dat ze horlo-
ges hebben gestolen, wordt het allemaal minder 
leuk. De oplossing komt uit een onverwachte hoek.
Leuk en spannend verhaal met veel fantasie en 
vrolijke tekeningen. 
Geschikt voor het MLP, vanaf 7 jaar.
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Het geheime 
recept
Marion van de 
Coolwijk en 
Miriam van de 
Ven, Uitgeverij de 
Fontein

Houd jij van cupcakes? 
En heb je ze wel eens 
zelf gebakken? 
Dit boek gaat over 
Zilver. Haar vader Sep 

heeft een bakkerij en Zilver viert haar partijtje in 
de bakkerij: ze gaan cupcakes bakken. De kinderen 
mogen zelf verzinnen welke smaak ze maken en 
wat er als versiering boven op de cupcake komt. 
Van Zilvers vader mogen ze er een paar verkopen in 
de winkel. En dat brengt hen op een geweldig plan: 
cupcakes bakken voor een goed doel! 
Een leuk boek, met in elk hoofdstuk weetjes over 
cupcakes én recepten. Je zou er trek van krijgen! 
Vanaf 8 jaar.

De 
waanzinnige 
boomhut 
van 13 
verdiepingen 
Andy Griffiths en Terry 
Denton, Uitgeverij 
Lannoo

Alleen als je van grappi-
ge boeken houdt, is dit 
iets voor jou... De twee 
jongens Andy en Terry 
wonen gezellig samen 

in een boomhut. Nou ja, eigenlijk meer een boom-
huis: het heeft namelijk 13 verdiepingen! Met een 
bowlingbaan, limonadefontein en reuzenkatapult. 
Ze schrijven boeken, en moeten opschieten met 
hun volgende boek, want de boze uitgever zit erop 
te wachten. Ze worden steeds afgeleid door gekke 
dingen. Zo zweeft Terry weg in een kauwgombub-
bel en moeten ze een reuzengorilla voeren. Zou het 
boek op tijd afkomen? Geschikt voor het MLP, vanaf 
9 jaar.

Het stoere 
zelfmaakboek 
voor jongens 
(en meisjes)

Kristel van Genugten 
en Floortje Huinink, 
Uitgeverij Ploegsma

Dit is niet zomaar een 
knutselboek, maar een 
boek vol leuke, grappi-
ge en handige zelfmaakideeën! Bijvoorbeeld een 
kapstok van speelgoeddieren, een pijl en boog met 
echte vogelveren en een caleidoscoop van oude cd’s. 
Als je door dit boek bladert, krijg je meteen zin om 
iets te maken. Op elke pagina staan foto’s en een 
duidelijke beschrijving. Met dit boek hoef je je nooit 
te vervelen, steek de handen maar uit de mouwen! 
Voor jongens én meisjes van 9 tot en met 12 jaar.

Planeet aarde

Jon Richards en Ed 
Simkins, Uitgeverij 
Ars Scribendi

‘Een infographic is een 
informatieve illustratie. 
Infographics maken op 
een duidelijke en leuke 
manier informatie 
zichtbaar’. 
Is het nog moeilijk voor 
te stellen wat info-
graphics zijn? Dit boek 
staat vol leuke weetjes 
en informatie over 
de planeet aarde. En met plaatjes wordt het nog 
duidelijker gebracht. Bijvoorbeeld waar veel woes-
tijn of savanne is, of hoe de waterkringloop gaat. 
Ook zie je wat de langste rivier is. Superhandig als 
je meer wilt weten over de wereld, als extraatje 
naast aardrijkskunde. 
Geschikt voor het MLP, vanaf ongeveer 10 jaar.


