
Ik ben niet mopperig!
Steve Smalmann
Uitgeverij Veltman

Een kleine muis met een slecht 
humeur ziet dat er iemand voor 
zijn deur zit. Het blijkt een kleine 
das te zijn die haar moeder kwijt is. 
‘Ook dat nog!’ moppert muis. Maar 
hij gaat toch met de das op pad 

om haar thuis te brengen. De dieren die ze onderweg 
tegenkomen herkennen muis als ‘mopperige muis’, 
maar zien door zijn goede daad dat het allemaal wel 
meevalt met hem. Gaandeweg de tocht komen ze er-
achter dat samen iets oplossen en iets voor een ander 
doen, toch wel heel fijn is. Mooi prentenboek, met 
schattige platen van de dieren in het bos, over vriend-
schap en elkaar helpen. Vanaf 4 jaar. 

Waar is de 
eenhoorn?

Paul Moran
Uitgeverij Gottmer

Houd jij ook zo van eenhoorns? 
Ze zijn stoer en schattig tegelijk! 
Dit boek staat er vol mee maar 
ze zijn goed verstopt! Kun jij ze 

allemaal vinden? Op zeventien platen zijn ze verscho-
len. Bijvoorbeeld op safari, bij een filmpremière en 
op de camping. Op de zoekplaten zijn steeds zeven 
verschillende eenhoorns te vinden en in het stukje 
tekst worden tips over de vindplaats gegeven. De 

tekeningen zijn stripachtig en bij het zoeken zie je ook 
grappige details. Achterin staan de oplossingen, maar 
die heb jij vast niet nodig! Vanaf 5 jaar. 

Piraat Blunderbaard
Amy Sparkes
Uitgeverij Billy Bones

Piraat Blunderbaard blundert de 
hele dag door; hij is bang voor 
vissen, hij houdt van cupcakes 
bakken en zijn schip is lek. Zijn 
broer, die wel een geweldige 
piraat is, pest hem en zijn moeder 
is teleurgesteld. De ‘Anti Slappe 
Piratenpartij’ vindt piraat Blun-
derbaard een schande voor alle 
piraten.  Maar bij de jaarlijkse 
‘Piraat van het Jaar’ wedstrijd kan 
piraat Blunderbaard zich weer 
herstellen, toch? Dit boek staat 
boordevol grappige situaties en 
bijzondere uitvindingen van Blunderbaard, zoals de 
Vang-Een-Rat-Machine die hij voor zijn moeder maakt. 
Een boek met lekker veel humor en hilarische tekenin-
gen, ook geschikt voor kinderen die moeite hebben 
met lezen. 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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Het handboek
Elias Vahlund
Uitgeverij Hoogland 
& Van Klaveren

Lisa is het zat! Ze is boos omdat ze 
wordt gepest vanwege haar grote 
oren. Eerst kruipt ze een beetje 
in haar schulp maar dan vindt ze 
in de bibliotheek een bijzonder 
boek, ‘Het Handboek voor Super-
helden’. Het boek staat vol met 
oefeningen hoe ze moet ademha-

len en hoe ze uiteindelijk leert vliegen en kan praten 
met dieren. Als haar oma dan ook nog een coole rode 
pyjama met capuchon voor haar maakt ziet Lisa er 
uit als een echt superheld! Leuk verhaaltje dat als een 
soort tekenfilm getekend is. Het is het eerste deel uit 
een serie en het is ook geschikt voor kinderen die lezen 
lastig vinden. Vanaf 8 jaar. 

Professor S. en de 
verslaafde koning
Erik Scherder
Uitgeverij Volt

Als je denkt dat boeken over je 
hersenen saai zijn, dan heb je 
het mis! Dit verhaal gaat over 
Zhé en haar vriend Brian die op 
zoek gaan naar haar beroemde 
opa, professor S. Die is namelijk 
opeens verdwenen, foetsie en 
opgelost. Ze zien dat er met de 
tijdmachine is gereisd en ze be-

sluiten om hetzelfde te doen. Met Zhé’s hondje Pavlov 
reizen de twee naar een vreemd land dat Breinstein 
heet. Het is een leuk avonturenboek met heel veel 
informatie tussendoor over de hersenen. Bijvoorbeeld 
over hoe mensen vergeetachtig worden, maar ook hoe 
je verslaafd kan raken. 
Het boek is spannend en interessant tegelijk! 
Vanaf 9 jaar. 

Reisdagboek van 
Travis Montgomery

Victoria Farkas
Uitgeverij Volt

We kunnen nu nog niet reizen 
naar de planeet Mars, maar 
misschien ga jij er ooit heen in 
de toekomst? Als dat zo is, of als 
je wilt weten hoe is het om naar 
Mars te reizen dan is dit boek een 
aanrader. Het is het dagboek van 
Travis, die met zijn ouders en zijn 
tweelingzusjes op vakantie gaat 
naar Mars in 2304 en daar een rondreis maakt. Je komt 
erachter hoe het reizen met een ruimteschip is, dat 
je op Mars van de berg Olympus Mons kunt abseilen 
én dat een vakantie met het gezin ook in 2304 soms 
uitdagingen heeft (koffers kwijt, reis-stress, kinderen 
zoek). Het ziet er echt uit als een dagboek met hand-
geschreven tekst en tekeningen door Travis. Humoris-
tisch verhaal over vakantie in de toekomst, superleuk 
toch? Vanaf 10 jaar. Het boek past binnen het thema 
van de kinderboekenweek ‘Reis je mee’.

De coolste records!

Uitgeverij de Bakermat

Wat is de snelste rivier op aarde? 
Of de langste? Wie is de snelste 
man op aarde en waar staat de 
hoogste cactus ter wereld? In dit 
boek vind je het antwoord op 
al die vragen en nog heel veel 
meer!
Je vindt er informatie over de 
planeet, topsporters, gebouwen, de natuur en de 
ruimte. Er staan grote foto’s en tekeningen in om de 
informatie nog duidelijker te maken. De tekst staat in 
korte blokjes over de pagina verspreid. Heel boeiend 
boek om in te bladeren en te lezen. Wie weet breek jij 
het record ‘langstlezende ter wereld’! Vanaf 10 jaar.
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