
 

Boekentips  

 

De zee zag het,  van Tom Percival   vanaf 4 jaar 

Sofia heeft een oude, versleten beer die haar vriendje is. Op een 

dag gaat beer mee naar het strand. Na een donderbui valt beer uit 

Sophia’s tas. Niemand ziet de beer behalve de Zee. Terwijl Sofia 

overal naar de beer zoekt, besluit de Zee beer naar huis te 

brengen. Het wordt een lage reis. Ontroerend prentenboek dat 

laat zien dat iets dierbaars nooit echt kwijt is als je het in je hart 

bewaart. Een prentenboek en zoekboek ineen. 

 

 

Sport je mee? van Geronimo Stilton  vanaf 6  jaar 

In dit Geronimo kijk-, lees- en zoekboek voor beginnende lezers staan 

sporten centraal, Ook de geschiedenis en Olympische Spelen komen 

aan bod. De tekst is op AVI start en M3 niveau, waarbij nu en dan 

woorden vervangen zijn door plaatjes.  

 

 

Kasper wordt een kip, Sam Copeland,  

MLP: vanaf 7 jaar 

Kasper is een hele normale jongen van 9 jaar op één ding na: hij 

verandert sinds kort ongewild in een dier. Kasper weet niet vantevoren 

wanneer dat gebeurt en in welk dier hij gaat veranderen. En….over een 

paar weken is de schoolmusical. Wat als Kasper juist dan in een dier 

verandert?  

 



Het ongelooflijk vreemde voorval in Bizarria, van Adam Cece  

vanaf 9 jaar 

De familieleden van Kipper Kunst zijn waarschijnlijk de vreemdste 

familieleden op aarde. Gelukkig wonen ze in Bizarria, de vreemdste 

plaats op aarde, met een treintunnel die nergens naar toe gaat, 

vegetarische piranha’s, een bodemloze rivier en alle straatnamen zijn 

eender. Het is tevens de plek van mevrouw Tulbond, schooljuf, maar 

ook een heks. Zij rept van een ongelooflijk vreemd voorval. Kipper, zijn 

vriend Tobias en zijn vriendin Cimfonie ontdekken dat er in huize Kunst 

iets schokkends heeft plaats gevonden. De drie moeten het mysterie 

op gaan lossen. Een fantasierijk verhaal met kolderieke overdrijvingen 

en hilarische voorvallen. Leent zich ook goed als voorleesboek. 

Sprankelende vertaling van Edward van de Vendel. 

 

 

Overal zijn vissen,  van Britta Teckentrup   

vanaf 9 t/m 11 jaar 

Overal zijn vissen, als er maar genoeg water is. Maar wat is een 

vis? En waar herken je hem aan? Waar leeft hij en wat eet hij? 

In dit A-4 formaat prentenboek met reliëf-opdruk (met goud!) 

op het omslag vind je allerlei informatie over vissen in woord 

en beeld. Duik mee de diepe oceaan in en leer over de 

voedselketen, hoe vissen overleven etc. Sfeervolle kleurrijke  

illustraties van talloze vissen op een kleurrijke achtergrond, 

veelal de zee, nodigen uit tot kijken, lezen, leren, beleven en 

speuren naar het antwoord op een enkele zoekvraag. Mooi 

vormgegeven uitgave waardoor je terecht komt in de 

wonderlijke wereld van de vissen. 

 

 

 


