
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!

De tijdrit

Rod Waters, Uitgeverij 
van Goor

Het is alweer bijna Kinder-
boekenweek, een groot 
feest over alles wat met 
kinderboeken te maken 
heeft. Dit jaar heeft de 
Kinderboekenweek het 

thema ‘Klaar voor de start!’ Dit boek past daar 
perfect bij! Het gaat over Eric die samen met zijn 
vriendinnetje Emilie wil kijken naar een wedstrijd 
voor wielrenners. Eric gaat er zelf op de fiets naar-
toe, maar komt onderweg allemaal opstoppingen 
tegen. Zo helpt hij iemand die een lekke band heeft 
en een fietser die verdwaald is. Zou hij nog op tijd 
komen? Prentenboek met een gezellig verhaal en 
grappige tekeningen. Voor kinderen vanaf 4 jaar. 

Springende 
pinguïns en 
lachende hyena’s
Marije Tolman, Uitgeverij 
Lemniscaat

Wist je dat een kameleon ook 
de kleur van zijn omgeving 
aanneemt als hij blind is? Hij 
kan namelijk ook door geur 
en tast kleuren herkennen! 
En wist je dat een vleermuis 

altijd naar links vliegt als hij de grot uitgaat? Leuke 
dingen om te weten over dieren. In dit bijzondere 
prentenboek zie je wel 50 dieren afgebeeld. En er 
staan dus speciale weetjes bij. De tekeningen zijn 
elke keer weer prachtig. Zelf vind ik de plaat van de 
flamingo’s bijvoorbeeld erg mooi. Zoek maar op in 
de bieb! Vanaf 5 tot en met 8 jaar. 

Koen kampioen  
is jarig
Fred Diks, Uitgeverij 
Kluitman

‘Wat? Is het gelukt? Echt 
waar? Wat cool!’ Dit is de 
eerste zin van Koen Kampi-
oen is jarig. Deze keer draait 
het allemaal om deze feest-
dag. Koen heeft iets heel 
bijzonders geregeld voor 
zijn verjaardagsfeestje. Al 
zijn voetbalvrienden komen, 
maar weten nog niet 
precies wat ze gaan doen. 
Maar andersom hebben zijn 
vrienden ook een verrassing voor Koen. Wat denk jij, 
zal het met voetbal te maken hebben? 
Geschikt voor het Makkelijk Lezen Plein en goed te 
gebruiken tijdens de Kinderboekenweek, vanaf 
7 jaar. 
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De 
verdwenen 
monster
kaarten

Amber Fuchs, 
Uitgeverij Abimo

Maarten, Jaro en Lara 
richten een detective-
bureau op. Natuurlijk 
zonder Maartens 
vervelende kleine 
zusje Esther, want 
die is alleen maar 
lastig. Al snel is er 
een zaak die opgelost 

moet worden: op school zijn alle achtergehouden 
monsterkaarten gestolen! (Monsterkaarten zijn 
plaatjes die iedereen spaart). Ze hebben allerlei 
verdachten op het oog, maar toch wordt de zaak 
niet opgelost. Uiteindelijk ontmaskert Esther de 
dief van de monsterkaarten. 
Een stripachtig boek, met grappige tekeningen. 
Geschikt voor het Makkelijk Lezen Plein, vanaf 7 jaar. 

Het grote 
Rijksmuseum 
voorleesboek
Door diverse auteurs, 
Uitgeverij Rubinstein

In april 2013 is na tien 
jaar verbouwen het 
Rijksmuseum in Amster-
dam weer opengegaan. 
Het is het grootste en 
belangrijkste museum 
van Nederland. In het 
museum hangen beken-
de werken, zoals de 

Nachtwacht van Rembrandt van Rijn en het Melk-
meisje van Johannes Vermeer. Bij deze en andere 
bekende werken hebben beroemde kinderboeken-
schrijvers verhalen geschreven. Door deze verhalen 
komen de schilderijen een beetje tot leven. Een heel 
mooi boek, met prachtige schilderijen en bijzondere 
(voorlees)verhalen. Vanaf 8 tot en met 12 jaar.

Troep

Ilse Bos, Uitgeverij 
Lemniscaat

Pola heeft nogal wat 
broertjes en zusjes. 
Twaalf, om precies te 
zijn. En ze wonen met 
elkaar op een grote 
boot, die naast het Vieze 
Landje ligt. De moeder 
van de kinderen is op 
reis, ze zoekt naar haar 
grote liefde. Alles gaat 
goed, totdat mevrouw 
Wijfjes van het zorgbu-
reau wil weten waarom 
er nooit een ouder van de kinderen op gesprek 
komt. Dat is het begin van een groot avontuur, met 
gaten in de grond, een vreemde vader maar vooral 
zorgen voor elkaar. Boek vol met fantasie en mooie 
tekeningen, voor kinderen vanaf 9 jaar.

Het dagboek 
van Nurdius 
Maximus
Tim Collins, Uitgeverij 
Ploegsma

Als je geschiedenis saai 
vindt, lees dan vooral 
dit boek! En natuurlijk 
mag je dit boek ook 
lezen als je geschiede-
nis niet saai vindt. Het 
is (dus) een dagboek 
van een jongen in 
Rome, in de tijd van 
Julius Caesar. Nurdius 
wil dolgraag de groot-
ste held in de Romeinse 
geschiedenis worden. Of dat gaat lukken? 
Het is een grappig en soms bloederig boek, met 
leuke tekeningen. Je leert meteen wat van de 
geschiedenis van de Romeinen, over hun eetfees-
ten, vechttrainingen en hoe ze hun kleren wasten 
(in urine!). Geschikt voor het Makkelijk Lezen Plein, 
vanaf 10 jaar. 


