
Boekentips April 

Krokodil op weg naar beter 
AK – vanaf 4 jaar 

Warm verhaal over vluchten en het belang van ergens welkom te zijn. 

 

Krokodil is op weg. Hij is moe en bang. Thuis was het niet veilig meer. En 

dus moest Krokodil vertrekken. Hij is op weg naar beter. Waar dat is? 

Dat weet Krokodil nog niet. De reis is lang en gevaarlijk. En overal waar 

Krokodil komt, hoort hij hetzelfde: ‘Krokodillen zijn gevaarlijk! Ga weg, 

Krokodil!’ Voor Krokodil is nergens plaats. Zal hij ergens welkom zijn? 

‘Een prachtig prentenboek over vluchten en thuiskomen. Geschreven en 

getekend door Yoeri Slegers. Over waarom je soms op de vlucht moet. 

Over buitengesloten worden, verdraagzaamheid, compassie, 

vriendschap en gezinshereniging.’ 

 

Serie: Er was eens… sprookjes voor prille lezers  
avi E3 vanaf 6 jaar 

Serie moderne bewerkingen van klassieke sprookjes 

op avi E3 niveau. Met illustraties van Valeria 

Docampo (van o.a.het land van de grote 

woordfabriek en De vallei van de wentelmolens) 

 

 

 

Welkom in Pandoria – de Muziekdoos 
A strip vanaf 7 jaar 

Nola wordt acht jaar en krijgt van haar vader een muziekdoos met 

bovenop een glazen sneeuwbol, die van haar onlangs overleden moeder 

is geweest. Ze ziet in de bol iets bewegen: een klein meisje (Andrea) dat 

om hulp vraagt. Met aanwijzingen lukt het Nola om óók in de bol te 

komen. De moeder van Andrea is heel ziek. Vergiftigd water? Nola weet 

te helpen en zelfs de dader op te sporen van deze vervuiling. Het 

verhaal speelt vooral binnen af, maar een kort uitstapje in de stad 

Pandoria toont, dat er diverse rare inwoners rondlopen; niet allemaal 



ongevaarlijk! Prachtige, kleurrijke en soms magische taferelen... Een veelbelovend begin van een – 

hopelijk – lang durende stripserie. 

De duistere school   
B vanaf 10 jaar  

Op de dag na de Grote Storm staat er plots een nieuw gebouw in het 

midden van Kraaidorp. 

De Duistere School wordt het genoemd, een internaat voor alle 

kinderen die in Kraaidorp wonen. 

Niemand wil luisteren naar de twaalfjarige Quinten, die als enige 

zweert dat er iets vreemds aan de hand is in zijn dorp. Zelfs zijn vader 

en zijn beste vrienden geloven rotsvast dat Bertus en Colette Zwart, 

de schooldirecteurs, het goed met hen menen. Maar dan verdwijnen 

de kinderen een voor een. 

 

 

 

 

H@CK  
C vanaf 12 jaar 

‘Sinds de Grote Ommekeer gaat het weer beter met de aarde. Maar 

wanneer Holden Winters een oude bunker ontdekt met spullen uit de 

Bange Jaren, heeft dat grote gevolgen.’ 

Na onrustige jaren, waarin de wereld bijna ten onder ging aan 

natuurrampen en bestuurlijke chaos, is een nieuwe wereldorde 

ontstaan. De leiders zorgen ervoor dat mensen in harmonie 

samenleven en zich keurig aan de regels houden. Holden (17) en zijn 

zusje Prissy ontdekken dat er vreemde dingen gebeuren in de perfecte 

maatschappij waarin ze leven. 

 

 

 

  



Nijntje x Rembrandt 
AJ vanaf 4 jaar 

Neem een schilderij van Rembrandt en een afbeelding van Nijntje – 

wat zie je? In dit vierkante boekje (20 cm) worden steeds twee 

schilderijen naast elkaar gelegd: op de linkerpagina staat een detail uit 

een schilderij van Rembrandt, op de rechterpagina een detail uit het 

werk van Dick Bruna. Naast het zelf onderzoeken van beide 

afbeeldingen nodigt een korte zin of vraag uit tot verder speuren, nog 

gedetailleerder kijken of taal geven aan gevoelens die je ziet, herkent 

of voelt 

 

Het verhaal van de reuzenschildpad  
J vanaf 9 jaar 

Waarom is een reuzenschildpad zo groot, bestaan er pony's met strepen en 

hebben mensen een staartbotje? De antwoorden op deze en nog veel meer 

vragen vind je in deze prachtig geïllustreerde hervertelling van Charles 

Darwins beroemde Over het ontstaan van soorten. In dit kleurrijke non-

fictieboek wordt de evolutietheorie op een toegankelijke manier uitgelegd 

aan kinderen (en volwassenen).  Een inspirerende eerste kennismaking met 

de theorie die onze kijk op de wereld veranderde.  

 


