
ZOMER 2017

Op vakantie met 
de familie Muis

Marianne Dubuc, 
Uitgeverij Querido

Ga jij in de zomer op vakan-
tie? Nee? Dat komt dan mooi 
uit, want dan kun je dit boek 
lenen in de Bibliotheek! Het 
gaat over de familie Muis die 
de hele wereld over reist. Ze 
nemen meteen wat brie-
ven en pakjes mee voor de 

dieren in die verre landen. Bij elke plaat is er ontzet-
tend veel te zien. Zo zien we dat kleine Tommie muis 
graag marshmallows roostert boven de vulkaan. En 
dat de salamander een belangrijke brief krijgt in een 
tot huis omgebouwde cactus. De tekeningen laten 
de kleinste dingen zien en je raakt niet uitgekeken. 
Een fris en vrolijk boek dat zorgt voor veel kijkplezier. 
Vanaf 4 jaar. 

Ditjes en datjes 
voertuigen

Ronne Randall, 
Uitgeverij Memphis Belle

Er komt van alles langsge-
varen, gereden en gegleden. 
Een kano in de rivier, een 
melkwagen die de melk 

komt halen en twee ijsberen door de sneeuw. Dit 
boek staat boordevol met allerlei soorten vervoer, 
op grote kijkplaten. De vervoersmiddelen worden 
steeds door dieren bediend en dat ziet er grappig uit. 
Leuk om aan te wijzen en te benoemen, en zo leren 
kinderen ook kleuren en tellen. Een erg vrolijk boek. 
Een aanrader voor nieuwsgierige kinderen die op 
ontdekkingstocht willen! Vanaf 4 t/m 6 jaar. 

Pony’s zijn geweldig! 
(serie manege 
Appelbloesem)

Pippa Young, 
Uitgeverij Kluitman

Lena is met haar moeder naar het 
dorpje Wilgenbeek verhuisd. 
En Lena kan haar geluk niet op, 
want eindelijk kan ze paardrijden. 
In ruil voor klusjes doen op mane-
ge Appelbloesem, mag ze op paardrijles. Haar droom 
is uitgekomen! Ze heeft veel plezier bij het rijden 
en verzorgen van de pony’s. Vooral met die lieve 
pony Samson. Jammer genoeg doet Julia, een van de 
andere meisjes, vervelend en moet Lina een manier 
vinden om met haar om te gaan maar dat lijkt 
te lukken. Gezellig boekje over Lena en de pony’s, 
met leuke zwart-wittekeningen en versieringen. 
Ook fijn als je minder graag leest. Het is een deel 
van een serie. Dus er is meer, als je dit deel uit hebt! 
Vanaf 7 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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Duitsland 
(Op wereldreis 
met Ben en Polo)

Anita Ganeri, 
Uitgeverij NBD Biblion

Wist jij dat? Dat kinderen 
die voor het eerst naar school 
gaan in Duitsland, een grote 
puntzak krijgen? Vol met 
boeken, speelgoed, snoep, 
pennen en potloden?

En dat er in Duitsland een paar van de snelste en 
beste sportauto’s ter wereld worden gemaakt? 
Dit en meer over Duitsland vind je in dit boek. 
In korte hoofdstukken met grote foto’s zie je van 
alles over ons mooie buurland. Stripfiguurtjes Ben 
en zijn hondje Polo gaan met je mee op reis. 
Achterin worden woorden die je misschien nog niet 
kent uitgelegd. En staan er handige andere boeken 
en websites. Op naar Duitsland! Auf Wiedersehen! 
Vanaf 8 t/m 10 jaar.

Het renpaard dat 
niet wilde racen
Clare Balding, 
Uitgeverij Kluitman

Eindelijk komt Charlies 
droom uit. Ondanks dat 
haar ouders het niet breed 
hebben op de boerderij, 
kopen ze een paard voor 
haar. Het plan is om met dit 
paard aan renwedstrijden 
mee te doen en zo geld te 
verdienen. Maar het paard 
is een bang, schuw dier dat 
geen stap verzet als hij zijn 
vriendje Percy de pony niet 

ziet. Hoe krijgt Charlie het voor elkaar dat het paard 
aan die wedstrijden meedoet? Want hard lopen, dat 
kan ‘ie wel! Maar Charlie is een slimme meid die pre-
cies weet wat ze wil en hoe ze dingen moet oplossen. 
Erg grappig boek dat je ook nog een leuk inkijkje 
geeft in de paardensport. Vanaf 9 jaar. 

De avonturen 
van Max Kruimel, 
Superheld op
sokken

Rachel Renee Russell, 
Uitgeverij De Fontein

Max Kruimel zit sinds kort 
op het voortgezet onderwijs 
waar hij eerst veel zin in had. 
Maar toen kende hij Bruut 
Bulder nog niet, een klas-
genoot die hem genadeloos 
pest. Zo stopt Bruut Max het 
liefst in zijn kluisje met het deurtje dicht. Maar Max 
laat dit niet op zich zitten en vecht hard terug. 
Want zijn motto is: ‘Ik ga proberen de geweldige held 
te worden die ik altijd al wilde zijn. En als ik het kan… 
kan JIJ het OOK!’ Het boek is een dagboek. Het heeft 
héél veel tekeningen, dus dat leest als een trein. 
Ook als je lezen lastig vindt. Vanaf 10 jaar. 

Cyberboy

Tanja de Jonge, 
Uitgeverij Holland

Het is niet te geloven. Kevins 
vriend Bjorn, die door de 
artsen was opgegeven na 
een ernstig ongeluk, staat 
opeens weer voor zijn neus. 
Bjorn vertelt dat hij in Japan 
is geweest en dat hij daar 
door een specialist is geope-
reerd. In de volgende weken 
merkt Kevin dat Bjorn is ver-
anderd. Bjorn was eerst wel 
in voor een geintje, maar nu 
is hij een braverik die soms 
wat houterig op anderen reageert. Wat is er eigenlijk 
precies in Japan gebeurd? En waarom eet hij van die 
rare koeken? Hebben ze meer met hem gedaan dan 
de 3D geprinte botten in zijn arm en been? 
Spannend verhaal met een verrassend slot. 
Vanaf 11 jaar. 


