
Ik ben een kat!
Galia Bernstein, 
Uitgeverij Leopold

‘Mraauw! Ik ben Simon. Ik ben 
een kat, net als jullie!’ Met 
deze woorden presenteert 
dapper katje Simon zich bij 
de leeuw, het luipaard, de 
poema, de panter en de tijger. 
Ze zetten grote ogen op en 
beginnen dan hard te lachen. 

De grote katten noemen de verschillen op die hen 
duidelijk onderscheidt van Simon, zoals het kwastje 
aan de staart van de leeuw en de oranje kleur van de 
tijger en woonomgeving van de poema. Maar er zijn 
gelukkig nog veel meer overeenkomsten met de kleine 
huiskat! Er valt dus heel wat te leren met dit boek. Het 
is een groot prentenboek met paginagrote tekeningen 
waardoor het lijkt alsof je de dieren kunt aaien. De 
details van de grote katten zijn goed gelukt en maakt 
het boek extra aantrekkelijk. Vanaf 4 jaar. 

Johannes 
de parkiet

Mark Haayema, 
Uitgeverij Rubinstein

Als de baas (Gijs) van par-
kiet Johannes een grote 
volière gaat bouwen is dat 
in het begin heel fijn voor 
Johannes. Hij heeft lekker 

de ruimte om zijn vleugels uit te slaan en het nieuwe 
voer is allemaal voor hem! Maar dat duurt niet lang, 
want er komen al snel zebravinkjes bij en ook ara’s en 
Japanse meeuwen. Allemaal prachtige vogels, maar 
Johannes heeft er geen aandacht voor, hij wordt boos! 
Boos omdat ze ruimte innemen en omdat ze geluiden 
maken die hij niet kent. En ze eten van het voer! Dit 
bijzondere boek over Johannes is kerntitel voor Kinder-
boekenweek 2018 (Vriendschap, Kom erbij!). Het laat 
zien dat het soms even tijd nodig heeft om aan elkaar 
te wennen. De tekeningen zijn prachtig en lijken net 
echt. Een aan rader! Vanaf 5 jaar. 

Raak!

Andrea Kruis, 
Uitgeverij Kluitman

De moeder van Sam en Noor 
is het zat dat er binnen wordt 
gevoetbald en daarom mogen 
de kinderen op voetbal bij DOS. 
De training wordt gegeven 
door Pim, die alle kinderen 
goed begeleidt en vaak grapjes 
maakt. Al snel voelen Noor en 
Sam zich thuis in de groep en 
is het of ze er al jaren spelen. De eerste wedstijd is wel 
heel spannend en de vraag is of ze wel sterk genoeg 
zijn om te spelen tegen het sterke team van VIT. Leuk 
stripverhaal, op AVI-niveau E3, dat lekker snel weg-
leest. Zelfs voor kinderen die niets met voetbal hebben 
is dit een leuk boek! Vanaf 6,5 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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Ik kan toveren: 
magische planten 
en dieren

Mack, 
Uitgeverij Clavis

In dit boek kom je dieren 
tegen die hele bijzondere 
eigenschappen hebben, zo 
kunnen ze licht geven, lopen 

over water of supergoed horen. Wist jij dat een octo-
pus zich helemaal onzichtbaar kan maken? Of dat een 
kolibrie ook achteruit kan vliegen? Bijzonder hè! Bij de 
teksten staan tekeningen, maar er zijn ook foto’s die 
goed laten zien hoe deze dieren eruit zien. Het is een 
vrolijk boek om door te bladeren en te lezen en meer te 
weten te komen over deze tovenaars van het dieren-
rijk. Voorlezen vanaf 5 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar. 

Morrigan Crow en 
het Wonderge-
nootschap

Jessica Townsend, 
Uitgeverij Luijtingh-Sijthoff

Morrigan Crow heeft haar 
hele leven al geweten dat ze 
vroeg zal sterven. Ze is name-
lijk geboren op Avondstond en 
dat maakt haar een vervloekt 
kind. Om haar heen gebeuren 
kleine en grote ongelukken en 

zij krijgt altijd de schuld. Vlak voordat de dood haar 
komt halen is daar Jupiter Noord.  Deze bijzondere 
man neemt haar mee naar Nevermoor, een magische 
stad vol vrolijkheid. Om er te mogen blijven wonen 
moet ze vier moeilijke proeven doen en bewijzen welk 
bijzonder talent ze heeft. Als je van Harry Potterboe-
ken houdt, dan is dit boek er zeker eentje die je ook 
graag leest. Voor je het weet zie je alle personen en 
hun omgeving voor je en kun je niet meer stoppen 
met lezen. Vanaf 10 jaar. 

Storm en de 
uitvinding van het 
voetbal

Jan Birck, 
Uitgeverij Condor

Wist jij dat voetbal is ontstaan 
bij de Vikingen? Tenminste, dat 
wordt beweerd door de schrijver 
van dit boek. Of het waar is of 
niet, het is een razendsnel boek 
geworden over Storm, die zo’n 
duizend jaar geleden werd geboren in Engeland. Als hij 
een jaar of 10 is sturen zijn ouders hem naar kost-
school, omdat ze vinden dat hij moet leren werken. Op 
een slimme manier ontsnapt Storm, maar helaas is 
dat van korte duur, want hij wordt gevangen genomen 
door Vikingen die hem meenemen naar Denemarken. 
En hoe de strijd tussen twee dorpen en een stinkende 
haarbal leiden tot een potje voetbal? Dat lees je zelf in 
dit boek! Er staan grappige potloodtekeningen in die 
goed de sfeer van het verhaal weergeven. Ook geschikt 
als voorleesboek en voor kinderen die moeite hebben 
met lezen. Vanaf 9 jaar. 

Het geweldige 
grote vriendjesboek

Mary Hoffman en Ros Asquith, 
Uitgeverij Ploegsma

Dit boek past heel goed bij het 
thema van de Kinderboekenweek 
2018 (Vriendschap, kom erbij!).
Het gaat namelijk helemaal over 
het hebben van vrienden. Alles 
over vriendschap komt aan bod: 
hoe maak je een vriend, beste vrienden, familie of 
vrienden, knuffelvrienden en alles wat er tussen ligt. 
Er staan steeds korte blokjes tekst met daarbij grappi-
ge, stripachtige tekeningen. Het boek is heel leuk om 
door te bladeren en te bespreken. De voorbeelden die 
worden genoemd zijn heel herkenbaar. Het is een 
geweldig boek om thuis en op school te lezen. Het 
geeft mooie gespreksonderwerpen om over door te 
praten. Vanaf 5 t/m 8 jaar. 
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