
Ik ga bij Japie 
wonen
Rindert Kromhout & 
Sandra Klaassen, 
uitgeverij Leopold

Ietje wil bij haar vriendje Japie 
wonen, want hij heeft een speel-
goedtrein en rails die door het 

hele huis liggen. En hij mag zo laat naar bed als hij zelf 
wil! Dus Ietje gaat naar Japie, met haar logeerspullen. 
Maar dan blijkt dat Japie geen leuke boeken heeft, dat 
hij na het spelen zijn speelgoed moet opruimen en dat 
er geen tien vriendjes tegelijk mogen komen spelen. 
Dat is toch een tegenvaller. En Ietje mist haar papa 
eigenlijk ook wel… Dus hup: ze gaat weer terug naar 
huis. En je mag één keer raden wie er met haar mee-
gaat… Fijn prentenboek over vriendschap en het gras 
dat bij de buren altijd groener lijkt. Vanaf 4 jaar.  
 

Zomer
Lizzie Scott, 
uitgeverij Schoolsupport

Wat doe je in de zomer (en 
niet in een ander seizoen)? 
Welke kleding draag je en 
welk voedsel eet je vooral in 
de zomer? Deze vragen en de 

antwoorden zijn te vinden in dit leuke prentenboekje 
over de zomer. Het zet je aan tot nadenken wat je 
allemaal doet als het zomer is; tot laat in de avond 

buitenspelen, barbecueën en zonder jas naar buiten. 
De kleurrijke en vrolijke tekeningen passen goed bij de 
tekst en dit maakt het een heerlijk boek om kinderen 
te laten bekijken en te laten vertellen over hun eigen 
belevenissen. Vanaf 4 tot en met 6 jaar. 

Wat een lol: een boek 
vol moppen
Baeckens Books  

Wout is jarig, er is taart. Zijn mama 
vraagt: ‘Zal ik de taart in acht 
 stukken snijden of in vier?’ ‘Doe 
maar vier stukken mam,’ zegt Wout. 
‘Acht krijg ik er toch niet op!’ Deze 
mop en anderen staan in dit boek 
dat je zelf kunt lezen. Er staan ook 
moppen in die je samen kunt lezen als een toneel-
stuk. Ook staan er grappige raadsels in: ‘het staat in 
de wei en het maakt vlekken. Wat is het? ‘Een knoei!’. 
Al met al zijn het bij elkaar 75 moppen en raadsels 
waar  kinderen die net kunnen lezen veel plezier aan 
beleven, en hun omgeving vast ook! AVI E3 en AVI-M4, 
vanaf 6,5 jaar. 
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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!



Wie liet die scheet?
Phyllis F. Hart, 
uitgeverij Baeckens Books

Kun jij op de zoekplaten 
 ontdekken wie de scheet heeft 
gelaten? De eerste plek waar we 
gaan zoeken is de bibliotheek! 
Het is er druk, er zit een konijn 
op de boekenkast en er hangt 
een baby aan de lans van een 

ridder. Ga jij maar eens kijken of je de schetenlater 
vindt! Er zijn vijftien zoekplaten waar hele grappige 
 situaties te zien zijn. Wel opletten geblazen, want 
scheten zijn afgebeeld als wolkjes, maar niet alle 
 wolkjes zijn scheten! Boek vol met kleine en grote 
grappen en scheten natuurlijk, waar je nog wel even 
zoet mee bent. Makkelijk Lezen, vanaf 7 jaar. 

Waarom klimt 
een kat in de 
gordijnen?
Nick Crumpton, 
uitgeverij Lemniscaato

Waarom heeft een kat een natte 
neus? Waarom heeft een kat 
snorharen? En  waarom brengt 
mijn kat mij dode dieren? Op 
heel veel vragen over jouw/
de kat krijg je in dit boek 

 antwoord. De platen zijn prachtig om naar te kijken, 
het lijken wel schilderijen! Je kunt lezen dat de kat al 
heel lang aanwezig is in het leven van de mens. Zo zijn 
er bij  opgravingen bij de oude Egyptenaren al katten-
beelden gevonden. Je komt precies te weten waarom 
katten zo speciaal zijn. Weet je dat katten ook van 
voorlezen houden? Ik zou zeggen, haal dit boek en be-
gin! Ook makkelijk te lezen voor kinderen vanaf 8 jaar.
 

Het geheim van 
Lena Lijstje
Francine Oomen, 
uitgeverij Van Holkema &  
Warendorf

Lena maakt altijd lijstjes, dat vindt 
ze fijn omdat ze moeite heeft met 
keuzes maken, en omdat ze zo 
overzicht houdt. Het ruimt lekker 
op in je hoofd als je lijstjes maakt, 
echt waar! En het is een behoor-
lijk rommeltje in haar hoofd, want haar ouders zijn 
 gescheiden. Dat is al rot op zich. Maar Lena Lijstje 
heeft te horen gekregen dat haar moeder lesbisch 
is. En ze heeft meteen al een vriendin! Over al deze 
dingen kan ze gelukkig praten met de zwerver in het 
park. En ze heeft hond Bibberbertje die haar troost 
biedt. Dit boek is al eerder verschenen, maar helemaal 
vernieuwd met een heleboel grappige tekeningen. 
Vanaf 9 jaar. 

De olifantendief 
Jane Kerr, 
uitgeverij Ploegsma

Als jij van avonturenverhalen 
houdt die zich afspelen in een 
 ander land en een andere tijd? Dan 
is dit boek perfect voor jou. Het 
verhaal begint bij Boy, een jongen 
die noodgedwongen zakkenroller 
is geworden en die met  criminelen 
omgaat. Op een veiling van dierentuindieren 
 ontmoet hij de grote Afrikaanse olifant Maharadja, 
die  verplaatst moet worden. Boy wordt ‘prins’ en hij 
moet met de olifant te voet door Engeland om Maha-
radja naar een circus te brengen. Ondertussen zijn 
zijn oude vijanden hem ook op het spoor en de tocht 
gaat  moeizaam. Spannend en fijn leesverhaal over de 
vriendschap tussen olifant en mensenjongen.  
Vanaf 10 jaar. 
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