
                                   

 
 

 
Meneer Geluk & Mevrouw Mopper 
Antonie Schneider, vertaald door Dieuwertje Blok 

Heb je ook wel eens zo’n mopperdag? Of 
ben je juist een heel vrolijk type? Zie je altijd 
alles van de zonnige kant? Mevrouw Mopper 
krijgt op een dag een nieuwe buurman en 
deze buurman is altijd gelukkig en vrolijk.  
Hij heet dan ook Meneer Geluk.  Hij maakt 
het in en om zijn huis erg gezellig en 
Mevrouw Mopper vindt dit maar niets.  
Meneer Mopper bedenkt een plannetje om 
ook Mevrouw Mopper gelukkig te maken. 
Zal het plan ook lukken? 
 

Het boek is vertaald door Dieuwertje Blok, zij is heel erg bekend van het Sinterklaas 
journaal.  Aantrekkelijk prentenboek over mopperen en blij zijn voor kinderen vanaf 
ca. twee jaar.  
 
Hier met dat geld 
Corien Oranje 
 
Eerder  verschenen al ‘Juf in de pan’ en ‘Bom in de klas’ en dit is al 
weer het derde deel over juf Fiep en haar klas vol met stoere 
kinderen. Deze keer vindt groep 3 een schatkaart. Zij gaan op 
zoek,maar een boef gaat ook op zoek! De juf wordt bedreigd en er 
is een echte schat! Achterin het boek zijn vragen opgenomen die 
de eigen mening testen en ook zijn er knutselopdrachten 
opgenomen in het boek. 
 
Een leuk en spannend schoolverhaal voor kinderen vanaf 
ongeveer 6 jaar. Er wordt aan gewerkt bij Books2Download om 
van dit boek ook een ebook versie te maken met korte animaties 
bij elk hoofdstuk! 
. 
 

Vind jij dat ook zo fijn? Lekker stil in een hoekje wegkruipen 
met een boek? Een boek kan je ademloos maken! Dan is 
een boek zo mooi. Vanaf de eerste bladzijde wil je verder 
lezen en je moet gewoon weten hoe het boek afloopt. Op 
deze pagina’s staan ademloos mooie boeken. 



 
 
Springende pinguïns en lachende hyena’s 
Marije Tolman 

 
Dieren zijn natuurlijk altijd geweldig! En dit boek 
zorgt ervoor dat je dieren nog meer gaat 
waarderen! ‘Springende pinguïns en lachende 
hyena’s’ is een onvergetelijk dierenboek dat ervoor 
zorgt dat je het boek nooit meer wilt weg leggen en 
blijft bladeren en dat je meer en meer wilt weten 
over de dierenwereld en vaak ook heel hard moet 
lachen! Dankzij dit boek leer je de meest vreemde, 
grappige, bizarre, soms ook vieze, maar ook meest 
ongelovelijke feiten over de dieren. Wist je 
bijvoorbeeld dat een ijsbeer linkshandig is? En het 
boek is ook nog heel mooi geïllustreerd! 
 
Een boek dat je echt moet bekijken, thuis of op 
school! Voor kinderen van 5 tot en met ca. 9 jaar.     
 

Amyra 
Arjan Wildschut 
 
Het is al weer eventjes geleden. In 2005 won Arjan Wildschut Het 
Hoogste Woord  (prijs voor het beste Christelijke Kinderboek) voor 
het boek ‘De Adelaar en de Koning’.  Daarna bleef het stil en dat 
terwijl dit boek beloofde het eerste deel van een trilogie te zijn. 
Maar nu is het zover. Het tweede deel van de trilogie is dan 
eindelijk daar en dit deel is weer net zo prachtig als ‘De Adelaar en 
de Koning’. ‘Amyra’ is goed zelfstandig te lezen. De fantasy gaat 
over Amyra, ze leeft in een wereld grotendeels onder water. Daar 
is haar geheim; een huis dat door een aardbeving onder water is 
beland. Op een dag wordt ze aangevallen door een wolf. Adair, 
een krijger uit een ver land red haar. Dan begint een reis vol 
raadselen. Een prachtig spannend fantasyverhaal voor 11  jaar en 
ouder! 
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