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Bang voor 
de wolf
Véronique Caplain, 
Uitgeverij Clavis

Het is woensdag en dan 
bakt papa geit altijd een 
chocoladecake. Als hij 
daarmee klaar is en de 
was opgehangen heeft, 
gaat hij voorlezen aan 
Oscar en Violet, zijn 
geitenkinderen. Dit keer 
leest hij een boek voor 
over een wolf. En het 

lijkt zo echt, dat de kinderen bang worden. Maar elke 
keer weet papa ze weer gerust te stellen, want: ‘in 
hun bos woont geen wolf’. Maar of dat echt waar is? 
Het prachtige prentenboek met verzorgde tekeningen 
brengt een aantrekkelijk verhaal. Je kunt goed aan 
de geitjes zien hoe ze zich voelen en hoe levensecht 
voorlezen soms kan zijn. 
Een heerlijk boek om even in weg te kruipen. 
Vanaf 4 jaar. 

Buurman & 
Buurman
Dvd

Op deze dvd maken buurman 
& buurman er weer een potje 
van. Ze beginnen steeds met 
slimme oplossingen bedenken, 

maar als ze aan de slag gaan, gaat er elke keer iets 
mis. En daardoor is het soms een nog grotere bende 
dan waar ze mee begonnen. 
Op deze dvd staan vijf nieuwe afleveringen en twee 
‘gouwe ouwe’. De dvd is als bioscoopfilm vertoond 
vanwege het veertigjarig jubileum van deze twee 
grote vrienden. Mooi in beeld gebracht; goed voor 
een uur lang kijkplezier. 
Geschikt voor jong en oud, vanaf 5 jaar.  

Aadje Piraatje 
kan al lezen : 
lees je mee?
Marjet Huiberts en 
Sieb Posthuma, 
Uitgeverij Gottmer

Ken jij Aadje Piraatje al? 
Over hem zijn al heel veel boeken verschenen, en dit 
is er eentje voor kinderen die letters gaan herkennen. 
Eerst is er een samenleesverhaal, waarin de vader 
van Aadje gaat helpen om te leren lezen. De andere 
piraten zingen gekke liedjes en helpen Aadje bij 
het lezen. Daarna komen er zeven verhaaltjes voor 
beginnende lezers met korte woordjes. 
De mooie tekeningen passen goed bij de tekst en 
zijn soms erg grappig. Mooi verzorgd boek dat veel 
leesplezier geeft! 
Vanaf 6 jaar. 
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Leren lezen met 
Nana van het Ro-
versbos

Ann Lootens, 
Uitgeverij Clavis

Voor kinderen uit groep 3 en 
4 is dit een geweldig boek. Er 
staan korte woordjes in, en 
ook langere teksten. Daar-

naast zijn er cijferoefeningen, en komt er klokkijken 
in voor. Het boek gaat over Nana die met haar tante 
Dora en drie rovers in het bos woont. Nana is dol op 
de dieren en ze kan er ook mee praten. Als egeltje 
ziek wordt en al haar stekeltjes verliest, gaat Nana op 
zoek naar het beste medicijn. 
Het boek staat vol kleurige tekeningen en de liefde 
voor de dieren spat van de bladzijden. Een fijn boek 
over vriendschap. 
Samen kijken vanaf 6 jaar en zelf lezen 
vanaf 7 à 8 jaar. 

De drakenoppasser

Josh Lacey, 
Uitgeverij van Holkema 
en Warendorf

Opeens staat de draak van oom 
Mart op de stoep bij Eddie en 
zijn familie. Voordat oom Mart 
per taxi naar het vliegveld 
vertrok, heeft hij gezegd dat 
alles prima zou gaan... Maar de 
verzorging van een eigenwijze 
draak die alles sloopt en opeet, 
levert problemen op! Eddie 

stuurt steeds mail naar zijn oom om te vertellen 
wat de draak nu weer heeft uitgespookt. Hij sloopt 
de koelkast om wat te kunnen eten, en hij maakt 
brandgaten in de gordijnen. Als er een tweede draak 
verschijnt en er een drakenei in de kast ligt, beginnen 
de problemen pas echt. 
Grappig boek met leuke zwartwittekeningen, een 
lekker boekje om even lekker in te duiken!
Vanaf 7 jaar, geschikt voor het MLP.

Engel

Isa Hoes en 
Vlinder Kamerling, 
Uitgeverij Kluitman

Dat lijkt mij geweldig: dat 
alles wat je wenst, uitkomt! 
Het overkomt Engel, nadat ze 
van haar fiets gevallen is. Eerst 
is het nog leuk, en bestelt ze 
honderd pizza’s die ze uitdeelt 
aan de zwervers in de buurt. 
Maar als er mensen zijn die 
haar willen kidnappen en
misbruik willen maken van haar gave, wordt het 
wel spannend! 
Leuk boek van de bekende actrice Isa Hoes en haar 
dochter Vlinder. Het is een boekje dat lekker wegleest 
en laat zien dat kiezen voor het goede uiteindelijk 
het beste is. Er zijn plannen om van dit boek een film 
te maken. 
Vanaf 9 jaar. 

Geestenkrijger

Linda Dielemans, 
Uitgeverij Moon

Dit boek speelt zich af in 
de bronstijd en beschrijft 
de zoektocht van Arn, naar 
meestersmid Melor. Hij moet 
Melor op tijd vinden omdat 
hij een fout heeft gemaakt
waardoor zijn dorp in gevaar is. 
Hopelijk heeft de meestersmid 
daadwerkelijk een oplossing 
voor Arns probleem... 
Avonturenboek dat ook een 
goede beschrijving geeft van hoe het leven er in de 
bronstijd uit heeft moeten zien. De schrijfster van dit 
boek is archeologe en baseert haar verhalen op echte 
archeologische vondsten. 
Vanaf 10 jaar.


