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Wat is Lezend door het leven?
In dit project willen we jullie aan de hand van boeken meenemen door de verschillende
leeftijdscategorieën die je tegenkomt. Wij creëerden in totaal acht verschillende
categorieën: nul tot drie jaar, drie tot zes jaar, zes plus, acht tot twaalf jaar, twaalf plus
(jeugdboeken), young adult, volwassen fictie en volwassen non-fictie. Binnen al deze
leeftijdsgroepen is er geen onderverdeling gemaakt op basis van genre. We hebben er
bewust voor gekozen om verschillende genres aan bod te laten komen om ervoor te
zorgen dat er voor iedere lezer een boek is.

Binnen deze acht groepen hebben we verschillende titels geselecteerd die allemaal zijn
verschenen in 2019 en 2020. Zo willen we jullie een idee geven van recente boeken die
volgens ons én volgens de uitgevers absoluut de moeite waard zijn om te lezen, maar
momenteel nog niet overal even hard opvallen. We zijn er namelijk van overtuigd dat het
voor veel mensen (leerkrachten, ouders of onthaalmoeders) verschrikkelijk moeilijk is om
een geschikt boek te vinden voor een bepaald kind of voor jezelf. Daarom schieten wij te
hulp! 

Wij hebben samen met een aantal uitgevers bekeken welke titels geschikt zijn binnen
welke doelgroep en welke boeken tot hiertoe veel te weinig in de spotlight hebben
gestaan. Op het YouTubekanaal van Our Never Ending Story verschijnt per
leeftijdscategorie een filmpje waarin wij de boeken laten zien (leuk dat je de binnenkant
van bijvoorbeeld de prentenboeken al eens kan ontdekken!) en kort bespreken. Aan het
begin en het einde van elke maand vind je een nieuw filmpje terug, startend vanaf
september. Tussendoor vind je ook al recensies op de website van Leesmeemetmij en
Valeries Boekenwereld.

Op deze manier hopen wij enerzijds ouders en leerkrachten een handvat aan te reiken
om kinderen boeken te bezorgen die passen bij hun leefwereld en die leesplezier
aanwakkeren. Anderzijds is het doel om jongvolwassenen en volwassenen kennis te laten
maken met meerdere (on)bekende auteurs en genres om ook hen te laten zien dat er
voor ieder wat wils beschikbaar is, als je het juiste boek maar vindt. We zijn er ons
absoluut van bewust dat het vinden van dat geschikte boek een hele opgave kan zijn en
net daarom is Lezend door het leven er!
 
Wil je een klein voorsmaakje van de boeken die we hebben geselecteerd? Kijk dan zeker
op de Instagrampagina van Lezend door het leven!
Daar vind je filmpjes van één minuut waarin wij kort vertellen waarom sommige
boeken absoluut op deze lijst moesten staan!



Lezend door het leven

Prentenboeken 0-3 jaar



Prentenboeken 0-3 jaar

Ik zoen je - Guido van Genechten
Clavis - ISBN 9789044838459

Deze ode aan de tederheid is het perfecte
geboortecadeau voor iedereen die van zoenen
houdt. Jij bent om te zoenen van top tot teen.

Circus Luna - Nelleke Verhoeff
De Eenhoorn - ISBN 9789462914223

Luna ligt in bed. Ze is nog lang niet moe. 
De maan neemt haar mee naar een bijzondere

plek: het circus. Daar is Luna de ster van de
avond! 

Ze kan koorddansen, de leeuw temmen,
jongleren... Luna is het sterkste meisje van het

hele circus. 
Maar dan wordt Luna moe en vliegt ze terug 

naar huis. Slaap lekker, Luna!

Circus Luna is een leuk prentenboek voor kinderen onder de 3 jaar over een meisje dat ervan droomt een ster te zijn in
het circus. Het boek is zeer geschikt om voor het slapengaan voor te lezen en wie weet droomt de lezer dan ook wel

over het circus.

Ik zoen je is het perfecte kraamcadeau. Het is een zeer interactief
boekje waar zowel de verteller als het kind veel plezier aan zal

beleven.

Dit kleurrijke kartonboek met flapjes prikkelt de
verbeelding van peuters. Draai de flapjes om en

ontdek waar iedereen zich verstopt heeft.

Waar is iedereen? - Tom Schamp
Lannoo - ISBN 9789401462679

Waar is iedereen? is een prachtig vormgegeven flapjesboek dat
gegarandeerd verbeelding weet op te wekken bij jonge kindjes.



Prentenboeken 0-3 jaar

Waar geluk begint - Eva Eland
Leopold - ISBN 9789025878153

We hebben allemaal geluk nodig in het leven.
Het kan moeilijk bereikbaar zijn en soms voelt
het zo ver weg. Maar er is één plek waar geluk

altijd te vinden is. Daar waar iedereen kan
terugkomen… Geluk begint bij jezelf.

De wereld van Gonnie & vriendjes
Olivier Dunrea

Gottmer - ISBN 9789025772222

In dit Gonnie aanwijsboek komen alle twaalf
gansjes voorbij. Spelenderwijs worden peuters
ondergedompeld in de wereld van Gonnie en
tegelijkertijd breiden ze hun woordenschat uit.

Waar geluk begint neemt je mee op zoektocht naar geluk. Eva
Eland weet diepere thema's perfect bespreekbaar te maken voor

de doelgroep. Een echte must in iedere boekenkast!

Joepie, het is weer zaterdag! Anna stopt vijf
boeken in haar rugzak. Ze gaat samen met papa

naar de bibliotheek. Daar mag ze boeken
zoeken om thuis te lezen. Lezen is leuk!

Anna in de bibliotheek - Kathleen Amant
Clavis - ISBN 9789044838671

Anna in de bibliotheek is het perfecte boek voor jonge
boekenwurmen. Ga samen met Anna mee naar de bibliotheek en

leer alles over deze wonderlijke plek.

De wereld van Gonnie en vriendjes is een heel leuk aanwijsboek
dat je meeneemt in de wereld van Gonnie. Perfect voor fans van

Gonnie of voor kindjes die voor het eerst kennismaken met
Gonnie en zijn vriendjes.
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Fin & Snip - Elly van der Linden
De Eenhoorn - ISBN 9789462914278

Herkenbare verhalen voor peuters. Boeiende
reeks over de vrolijke Fin en papegaai Snip. Met
stevige flappen waarachter het verhaal verder

gaat.

Wat voel ik? - Daniel Roode
Oogappel - ISBN 9789002268090

Op 18 maanden kan je peuter emoties
herkennen aan de hand van je

gezichtsuitdrukking en intonatie. Kleine kinderen
kunnen de verschillende gevoelens echter niet

altijd even makkelijk benoemen en begrijpen. Dit
boekje helpt hen in dat proces. Een boek vol

beweging om je gevoelens te benoemen.

Fin & Snip is een leuke reeks over Fin en zijn vriendje Snip wat je
meeneemt tijdens de dagelijkse avonturen die er te beleven vallen.

Perfect om voor te lezen aan kinderen vanaf 1 jaar.

Klein wit visje weet al heel veel. Hij kent de
kleuren, kan tellen van één tot tien, kent boven-
onder, voor-achter en zo meer, weet waar alle

zeepapa's goed in zijn én kan verschillende
emoties onderscheiden. Weet jij dat ook al

allemaal?

Klein wit visje weet al heel veel
Guido van Genechten

Clavis - ISBN 9789044838558

Op een speelse manier leren de kinderen samen met visje
verschillende dingen ontdekken in de zee. De prachtige kleuren
die mooi uitkomen dankzij de zwarte achtergrond zorgen voor

uren kijk- en leesplezier!

Wat voel ik is een interactief schuifboekje volledig in thema van
gevoelens. Aan de hand van verschillende situaties worden

gevoelens bespreekbaar gemaakt voor jonge kinderen.
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Een dagje thuis met Bobbie
Ruth Wielockx

Clavis - ISBN 9789044835571

Bobbie is altijd nieuwsgierig! Soms blijft Bobbie
lekker thuis, want ook daar valt er van alles te

ontdekken. Kijk en luister je mee?

Het vrolijke stadsdieren flapjesboek
Noox City Kids

Witte Leeuw - ISBN 9789492901569

Dikke duif en de andere dieren gaan op
ontdekking in de stad. Ga jij met ze mee? In dit

vrolijke flapjesboek leren kinderen
spelenderwijs hun eigen omgeving en de

verschillende stadsdieren kennen.

Een dagje thuis met Bobbie is een heel leuk prentenboek voor
kinderen van ongeveer 2 jaar. Het bevat alles wat nieuwsgierige

lezertjes graag ontdekken: leuke en kleurrijke illustraties en
geluiden en een eenvoudig verhaal.

Hoera het is feest! Het is dit jaar 65 jaar geleden
dat het eerste boek over nijntje verscheen.

Deze speciale gelegenheid vieren wij met de
uitgave van een verzamelbundel.

Nijntjes voorleesfeest - Dick Bruna
Mercis - ISBN 9789056478193

Nijntjes voorleesfeest is een echt feestje. Het is de perfecte
bundel voor jonge nijntjesfans waar zowel jong als oud van zal

weten te genieten. Want wie kent Nijntje nu niet?

Het vrolijke stadsdieren flapjesboek is een heel leuk en mooi
vormgegeven flapjesboek en laat jonge kinderen kennis maken

met de verschillende stadsdieren.
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Onder de wol - Françoise Beck
Querido - ISBN 9789045123639

Zeven jonge pinguïns moeten naar bed, maar
ze hebben nog helemaal geen zin om te slapen.

Ze gaan stiekem op onderzoek uit. Want wat
slingert daar? Een rood draadje. Zullen ze dat

eens volgen? 

Als verdriet op bezoek komt - Eva Eland
Leopold - ISBN 9789025876036

Soms komt Verdriet onverwacht langs. Het volgt
je en komt zo dichtbij dat je bijna geen adem

meer kunt halen. Je kunt proberen het te
verbergen. Maar het is net alsof je zelf Verdriet
bent geworden. Probeer er niet bang voor te
zijn: geef het een naam. En dan blijkt dat deze
ongebruikelijke gast niet hoeft te zijn wat hij

lijkt…

Het is een heel avontuurlijk verhaal dat een klassiek probleem
aanpakt op een moderne  manier in een nieuw jasje

Een nieuwe dag op de boerderij. De boer gaat
met zijn dieren naar buiten, brengt ze eten,

plukt fruit, geeft de groentjes water en brengt
het stro weg. Wat is er veel te doen én te zien

op de boerderij!

Mijn boerderij  - Liesbeth Slegers
Clavis - ISBN 9789044836462

Mijn boerderij zorgt voor een leerrijke leeservaring waar toch de
nadruk ligt op het plezier.

Het is een prachtig prentenboek om kinderen te laten
kennismaken met de emotie verdriet en de verschillende

eigenschappen die het heeft.
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De wereldse wijsheid van de mier.
Philip Bunting

Condor - ISBN 9789492899859

Er zijn wel tien quadriljoen mieren op de
wereld. Veel, hè? Gelukkig zijn mieren geweldige
dieren, waar wij mensen een hoop van kunnen
leren. Zo zijn ze dol op hun familie, en helpen

ze elkaar graag. Bovendien zijn ze supergoed in
recyclen.

Basil brult - Tom Percival
Baeckens - ISBN 9789059247451

Meestal blijf Basil erg rustig, maar op een dag...
laat hij zijn innerlijke tijger los!

Een speels boek helemaal in teken van de mier! Leuk voor kleine
wereldontdekkers!

Greta woont in een prachtig bos dat wordt
bedreigd door reuzen. Toen de reuzen het bos
ontdekten, kapten ze bomen zodat ze huizen
konden bouwen. Daarna hakten ze nog meer

bomen om en bouwden ze nog grotere huizen.
De dieren in het bos roepen Greta's hulp in. 

Greta en de reuzen - Zoë Tucker
Horizon - ISBN 9789463962117

Greta en de reuzen is een prentenboek dat zeker anno 2020 in
kinderen hun boekenkast moet staan. Een echt pareltje met een

zeer belangrijk onderwerp.

Dit boek past perfect in het thema gevoelens aangezien dit boek
helemaal in het teken staat van boos zijn. Niet alleen de cover is

een pareltje, de binnenkant is even prachtig!
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De kusttram - Davide CalÌ
De Eenhoorn - ISBN 9789462914360

Vrolijk verhaal over een trambestuurder die de
liefde een handje helpt. Amadeo is de

bestuurder van de kusttram. In zijn tram is het
altijd feest. Een gewone tramrit wordt een reis
vol verrassingen en ... vol kussen. En daar zit
Amadeo altijd voor iets tussen. Maar wat als

Amadeo op pensioen gaat?

Er zit een alien in je boek
Tom Fletcher

Klavertje vier - ISBN 9789403215105

Nu heeft er zich geen monster of een draak in
dit boek verstopt, maar er is een heuse alien in
geland. Aan het kind om hem eruit proberen te
krijgen door met het boek te schudden, draaien

of kantelen. En de (groot)ouders mogen
natuurlijk mee helpen.

Een enorm schattig verhaal over de kracht van de liefde, op alle
onverwachte momenten!

Noa wordt grote zus. Er zit een baby in haar
mama's buik. Maar hoe komt de baby in

mama's buik? Hoe groeit de baby? Wanneer
komt de baby uit mama's buik? En hoe gaat dat

dan?

Waar komen baby's vandaan?
Pauline Oud

Clavis - ISBN 9789044837674

Een handige gids voor als er een nieuw gezinslid op komst is,  die
zowel fictie als non-fictie combineert.

Een interactief boek voor de allerkleinste in deze doelgroep! Ga
samen met de alien op pad doorheen het boek!
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Lichtjes uit de ruimte - David Litchfield
De Vier Windstreken - ISBN 9789051167740

Op een avond glipte Emma uit huis om naar het
bos te gaan. Daar keek ze omhoog naar de

nachtelijke hemel. Emma wilde niets liever dan
wonen tussen de sterren...

De koffer - Chris Naylor-Ballesteros
Gottmer - ISBN 9789025771553

Op een dag verschijnt er een oververmoeide
vreemdeling met slechts een koffer. Iedereen
barst van de vragen. Wat komt hij doen? Waar

komt hij vandaan? En: wat zit er toch in die
mysterieuze koffer?

Lichtjes uit de ruimte is echt een pareltje om voor te lezen en een
absolute must-have voor in ieders boekenkast. David Litchfield

heeft een sterk verhaal weten neer te zetten dat zeer veel fantasie
zal opwekken bij jonge kinderen.

Drie niet al te slimme ridders gaan voor de
koning op zoek naar een draak. Ze weten alles

over draken, en zijn tot de tanden toe
bewapend. Nu moeten ze hem alleen nog

vinden. Met een kaars in de hand gaan ze op
zoek in de donkere nacht. Al snel vinden ze iets
wat heel erg veel op een draak lijkt… Ten aanval!

Waar is de draak - Leo Timmers
Querido - ISBN 9789045124049

Het is een speels, grappig en avontuurlijk verhaal waar zowel
jonge als oudere kinderen ontzettend van zullen genieten!

Een heel actueel boek met een mooie boodschap!
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Panda & Eekhoorn - Ed Franck
Davidsfonds - ISBN 9789002268717

Panda en Eekhoorn zijn de beste vrienden. Ze
kunnen niet zonder elkaar. Ze kijken samen
naar de maan, gaan samen op reis, maken

wandelingen, spelen spelletjes... Maar af en toe
hebben ze weleens woorden over wie de

winnaar is. Gelukkig leggen ze het snel weer bij.

Graaf Itti - Eef Rombaut
Van Haleywck - ISBN 9789463831574

Er was eens, in een land hier ver vandaan, een
koning. Deze koning zit in zak en as: zijn

schatkist is volledig leeg. Ten einde raad besluit
hij om een wedstrijd te organiseren onder zijn
onderdanen. Hij hoopt ideeën te sprokkelen

om zijn land nieuw leven in te blazen.

Dankzij de opdeling in zes korte verhalen is het boek perfect om
’s avonds een verhaaltje uit voor te lezen en zeker meermaals uit

de boekenrek te halen.

De maan glimt en lacht. Ze glimlacht. Ze nodigt
je uit, maar staat onbereikbaar hoog aan de
hemel … Samen met zijn knuffelaap en een

grenzeloze fantasie probeert een jongetje zijn
diepste wensen waar te maken. Wanneer de

grenzen tussen droom en werkelijkheid
vervagen, wordt het onmogelijke mogelijk.

Maandag - Jan Wouters
Clavis - ISBN 9789044838282

Een herkenbaar boek over naar de maan willen reizen en je
doelen bereiken!

Graaf Itti is een ontzettend mooi prentenboek dat fantastisch is
uitgewerkt en op een creatieve, doch duidelijke manier een

boodschap van kritiek durft meegeven.
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Het grote kabouterboek
Maciej Szymanowicz

Baeckens - ISBN 9789059247468

Kabouters bestaan niet. Bovendien zijn ze
onzichtbaar. Je begrijpt dus wel dat het

bestuderen van hun leven en gewoontes niet
zo eenvoudig is. Daarom is het boek dat je nu

vasthoudt natuurlijk ontzettend bijzonder! 

Pjotter zegt altijd ja - Steven Gielis
Davisfonds - ISBN 9789002268359

Pjotter wil aardig zijn en zegt daarom altijd ja.
Maar hij vergeet daardoor soms lief te zijn voor
zichzelf. Daarom vraagt hij raad aan een wijze

uil.

Het is een prachtig boek, vol illustraties en bijzondere
weetjes over het kleine volkje dat zowel kinderen als

volwassenen leuk zullen vinden.

Juno verkleedt zich elke dag als iemand anders.
Ze is een bliksemjager of een diepzeeduiker, en
zelfs een feest met slingers. Haar broertje Billy
speelt mee. Maar Juno's verbeelding kent geen

grenzen en haar spelletjes worden steeds
wilder.

Elke dag iemand anders - Jef Aerts
Querido - ISBN 9789045123998

Een prachtig boek over jezelf leren ontdekken en meer te weten
te komen over de mensheid.

Pjotter zegt altijd ja is de perfecte gids rond zelfvertrouwen op
maat van ieder kind.
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Graag gedaan - Francesca Pirrone
Clavis - ISBN 9789044837414

Je hebt niet veel nodig om aardig te zijn.
Vriendelijk glimlachen, dank je wel zeggen, een

handje helpen, een beetje delen … als jij lief bent
voor anderen, zijn zij dat ook voor jou!

Prins Oliebol - Marc de Bel
Van Haleywck - ISBN 9789463831253

Prins Karus van Tirania is al van bij zijn geboorte
een bolmollig, vrolijk en goedlachs kereltje.
Maar dat verandert wanneer zijn geliefde

moeder, koningin Boezemina, op een militaire
parade door een verdwaalde kanonskogel uit

zijn leven wordt geknald.

Een klein formaat, weinig tekst en sprekende illustraties vormen
samen een prachtig geheel en maken van dit boek een prachtig

cadeau om te geven én te krijgen!

Voor een geslaagd afspraakje moet je met z'n
tweeën zijn (op z'n minst). Je spreekt een plek af,
een dag en een tijd: 's middags bijvoorbeeld, om

twaalf uur precies. Als de twee die het betreft
op de juiste tijd op de overeengekomen plek,

dag en tijd aanwezig zijn, ja, dan is er een grote
kans dat het afspraakje een succes wordt!

Middag - Rebecca Dautremer
Davidsfonds - ISBN 9789002268984

Het is eerlijk om te zeggen dat ik nog nooit een boek heb gezien dat met
zoveel details is afgewerkt. Je kan er duren door bladeren!

De prins laat inzien dat liefde misschien wel het
kostbaarste is wat een mens kans hebben en dat je zeker niet

mag vergeten te luisteren naar je hart.
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Nelsons speelboek - Laura van Bouchout
Standaard Uitgeverij
ISBN 9789059089709

Buitel je kleuter door de lucht. Onderwerp hem
aan een genadeloze kriebelkusjesaanval.

Bestuur elkaar al dansend met een
afstandsbediening. Of trakteer hem voor het

slapen op een tropische massage. Dit wordt het
leukste jaar ooit!

Prinses Eleonora - Marieke van Hooff
Baeckens - ISBN 9789059247628

Kom binnen in het gezellige en nogal roze
universum van prinses Eleonora! Samen met de
koning en een heleboel bedienden beleeft deze

pientere prinses allerlei avonturen. De
eigenwijze Nora tuimelt vrolijk door alle achttien
verhaaltjes en de andere personages hollen in

razend tempo achter haar aan.

Een boek boordevol spelletjes, opdrachten en yogaoefeningen.
Zeer leuk voor actieve kinderen!

Kijk, daar vliegt Dot. Dot is een supergeheime,
undercover slaapinspecteur. Hoe gaan de

beestjes in het insectenhotel naar bed? Poetsen
ze hun tanden? Lezen ze nog een verhaaltje?

Dot zoekt het uit!

Goedenacht en slaap zacht
Esther van den Berg

Clavis - ISBN 9789044836271

Goedenacht en slaap zacht is een heel mooi prentenboek met een
schattig verhaal die iedereen zal weten te bekoren.  Het is een

echt pareltje dat in ieders boekenkast moet staan!

De illustraties zijn fantastisch en de verhaaltjes van van Hooff zijn
avontuurlijk en speels. Samen vormen de auteur en illustrator een

droomduo!
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Naar de wolven - Anna Woltz
Querido - ISBN 9789045123653

Fabeltje vindt het nieuwe speeltje van zijn bazen
maar niets. Het mag op de bank en op tafel en

in het grote bed. En het kan niet eens mooi
zitten! Op een nacht heeft hij er genoeg van en
sluipt naar het wiegje. "Kom,' fluistert hij tegen

het speeltje. "Klim op mijn rug. We gaan.'

Max & Millie - Hetty van Aar
Davidsfonds - ISBN 9789059089747

De korte verhaaltjes van Max en Millie zijn net
lang genoeg om er nog eentje voor te lezen.

Ideaal voor het slapengaan!

Naar de wolven maakt leren omgaan met een nieuw gezinslid op
een creatieve wijze ter sprake!

Al duizenden jaren vieren we de terugkeer van
het licht als na de kortste dag de dagen weer

gaan lengen. Met kaarsen en vredesvuren.
Feestelijke rituelen verbinden het oude met de

belofte van wat gaat komen.

De kortste dag - Carson Ellis
Leopold - ISBN 9789025877736

De donkerte, die te maken heeft met de kortste dag, staat
centraal en is doorheen het verhaal mooi uitgewerkt.

Dankzij de korte verhalen van slechts enkele bladzijden kan je ze
perfect voorlezen voor het slapengaan en in willekeurige volgorde

herlezen.
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De boze billebijter - Kristien Dieltiens
De Eenhoorn - ISBN 9789059089709

In dit boek verzamelt auteur Kristien Dieltiens
bekende en minder bekende sprookjes en
volksverhalen waarin herhaling en rijm een

belangrijke rol spelen. Veel volksverhalen en
sprookjes werden in de loop van de tijd

geromantiseerd en dreigen daardoor verloren
te gaan.

Waar mijn vrienden wonen
Claudio Thebas

Tiptoe - ISBN 9789463880534

Er is een school, een café, een huis op een hoek,
een kleine speeltuin. Er zijn wolkenkrabbers, en
enkele bomen. En er is een jongetje, dat over
zijn vrienden mijmert. Zijn boezemvrienden.

Hun achternamen kent hij niet, of is hij vergeten.
Maar goeie vrienden hebben geen achternaam.

Ze hebben een adres…

De boze billenbijter is een prettige bundel vol (onbekende)
volksverhalen en sprookjes om (opnieuw) te ontdekken.

Volg met Billie het verloop van de dag en steek
samen met hem een handje toe. Met 150

statische stickers om niet alleen in het boek,
maar ook op het raam, in bad of in de auto te

(her)gebruiken.

Billie's stickerboek - Emma Thyssen
Oogappel - ISBN 9789002267338

Billies stickerboek is een leuke uitlaatklep voor kindjes die dol
zijn op stickers. Het boek kan door de herbruikbare stickers heel

lang mee!

In Waar mijn vrienden wonen leren kinderen de voorzetsels op
leuke wijze.
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Coco & Munt: De plastic dreiging
Emy Geyskens

Clavis - ISBN 9789044838121

Al sinds de kleuterschool zijn Coco en Twan
bevriend, ook al is Coco een prinses en Twan

maar een "gewone" jongen. Op een dag ziet hij
dat er weer rook komt uit de schoorsteen van

de fabriek die aan de paleistuin grenst.
Betekent die vervuilende uitstoot het einde van

al het lekkers dat in de moestuin groeit?

Kitty en de tijgerschat - Paula Harrison
Ballon - ISBN 9789403215372

Ontmoet Kitty! Overdag een meisje. 's Nachts
een kat. Klaar voor avontuur. Kitty kan niet

wachten om naar het museum te gaan en het
onschatbare Gouden Tijgerbeeld met haar eigen

ogen te zien. De legende gaat dat degene die
het beeld bezit, zijn grootste wens kan laten

uitkomen…

De plastic dreiging bespreekt een zeer belangrijk onderwerp en
brengt dit op een leuke manier. Erg geschikt voor de doelgroep!

In dit sfeervolle prentenboek volgen we de
avonturen van Emma, die op een dag haar

knuffelvosje kwijt raakt. Tot haar verbazing blijkt
de knuffel meegenomen door een écht

vossenwelpje, dat zich eenzaam voelt omdat hij
zijn moeder kwijt is. Emma gaat samen met de

welp in de bossen en velden op zoek naar beide
verloren vossen.

Het verloren vosje - Carolina Rabei
Memphis Belle - ISBN 9789463132435

Vriendschap en eenzaamheid zijn twee voorbeelden van thema’s
die naar voren komen en worden ingezet om het verhaal een

avontuurlijke twist te geven.

Eindelijk! Een stoer vrouwelijk hoofdpersonage voor kinderen
van ongeveer 7 jaar!
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Stinkhond zoekt een baasje
Colas Gutman

Lannoo - ISBN 9789401465519

Dit is Stinkhond. Hij ruikt naar sardientjes en ziet
eruit als een gerafeld tapijt. Stinkhond is niet

alleen lelijk en dom, maar hij heeft ook een hart
van goud. Stinkhond gaat op zoek naar een

baas. Maar goede baasjes liggen niet voor het
oprapen.

Bob Popcorn - Hetty van Aar
Davidsfonds - ISBN 9789059089747

Wanneer Ellis op een dag popcorn maakt in de
magnetron, gebeurt er iets vreemds. Een van
de maïskorrels poft niet, maar zwelt op tot hij

zo groot is als een kiwi. Er ploppen twee
armpjes tevoorschijn en twee beentjes. Ellis

staart de korrel aan, die nu een gezichtje heeft
waarmee hij woedend terugkijkt…

Stinkhond zoekt een baasje is een heel leuk boek voor
dierenliefhebbers. De gekke avonturen van stinkhond zullen

zeker weten een lach op ieders gezicht weten te toveren.

De opa van Giel is een paar weken geleden
overleden. Giel mist opa enorm. Hij zou heel

graag nog één keer met hem praten. Dan vindt
Giel een oud boek waarmee je geesten op kunt

roepen. Hij probeert het uit, maar roept per
ongeluk de verkeerde geest op: de geest van

een meesterdief.

Giel en de geesten - Tjerk Noordraven
Kluitman - ISBN 9789020677317

Giel en de geesten komt in een prachtige uitgave en staat
helemaal in teken van geesten (oproepen). Een lekker

griezelboek voor echte durvers.

Bob is een heerlijk personage en maakt van dit boek een
avontuurlijk en hilarisch verhaal!
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Mortina - Barbara Cantini
Clavis - ISBN 9789044837629

Eindelijk op vakantie! Mortina en haar familie
zijn al eeuwen niet meer geweest. Bestemming:

Villa Tierelantijn van tante Tang en neefje
Dilbert. Lang kunnen ze echter niet

ontspannen: Mortina ontdekt dat een saaie
ambtenaar de villa te koop wil zetten.

Dier boek - Coco & June
Davidsfonds - ISBN 9789059089952

Wist je dat een voet bal vis zo rond is als een
bal? En dat een hei kikker in de lente enkele
dagen helemaal blauw kleurt? Ontdek het
alfabet van niet zo alledaagse dieren met

eenvoudige namen. Van aas gier tot zee draak.

Dit boek lees je in een ruk uit en wanneer je de laatste pagina
omslaat wil je gewoon meer. 

Ik was een jaar of negen, toen mijn papa de trap
af kwam. Met zijn jas aan. En zijn hoed op. Ik

vroeg nog: "Papa, waar ga je heen?' Hij nam zijn
hoed af, alsof hij me groette. Hij zette de hoed

op mijn hoofd.

Mijn papa kwam de trap af - Paul Verrept
Davidsfonds - ISBN 9789002268953

Dit boek is uitermate geschikt om het thema scheiden te
bespreken met jongere en zelfs iets oudere kinderen.

Leer spelenderwijs het alfabet met dit leuke boek vol  gekke
dieren en zotte feitjes. 
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Mees Kees: Hoppa! - Mirjam Oldenhave
Ploegsma - ISBN 9789021680002

Er komt een fancy fair op de school van Tobias
en Sep, om geld op te halen voor een goed doel.

Samen met mees Kees maakt groep 6b een
circusvoorstelling. Zelfs Harley, de hond van
mees Kees, doet mee. Circus Hoppa wordt
straks vast een groot succes! Of toch niet...?

Dik oké! - Sofie de Moor
De Eenhoorn - ISBN 9789462914537

"Dikke koe! Nu al moe?' Kaat schrikt van die
lelijke woorden. Wout gebruikt ze erg vaak. Kaat

wordt er triest van. Sinds vorig maand speelt
Kaat in de basketbalploeg van Wout. Wout is de

beste speler. Iedereen vindt Wout geweldig.
Behalve Kaat.

Kinderen gaan zeker van dit boek genieten dankzij de
avontuurlijke en grappige passages en kunnen nadien gewoon

verder met de andere boeken uit de reeks!

Björn is een beer, een beer die geweldig goed is
in gelukkig zijn. Hij wordt wakker in de lente en
ziet de haas terug, de das en de anderen. Hij

doet weer wat hij altijd doet: een briesje voelen
op zijn snuit, een brief krijgen, op het mos

zitten…

Björn en de wijde wereld - Delphine Perret
Davidsfonds - ISBN 9789059089518

Ga samen met Björn mee op pad in de wijde wereld doorheen
deze zes korte verhalen. 

Dik oké! is een heel belangrijk boek om body positivity bij
kinderen bespreekbaar te maken en zo duidelijk te maken dat

pesten niet oke is!
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Capibarry - Ilse de Keyzer
Clavis - ISBN 9789044836950

Woef! Wanneer een man iets hoort blaffen bij
de rivier, besluit hij het dier mee naar huis te

nemen voor zijn vriendin, die altijd al een hond
wilde hebben. Maar na een bezoek aan de

dierenarts steken allerlei vragen de kop op: wat
voor hond is dit eigenlijk precies en … kun je

hem wel als huisdier houden?

Isabella Maan gaat logeren
Harriet Muncaster

Ballon - ISBN 9789403217291

Isabella is door het dolle heen wanneer ze
wordt uitgenodigd om bij haar vriendinnetje Zoë

te gaan logeren. Laat opblijven, een feestje
bouwen... dat wordt leuk! En Isabella en Zoë

gaan aan een cake werken voor de grote
bakwedstrijd op school. Maar dat sprankeltje

magie dat ze willen toevoegen aan hun creatie is
er misschien nét iets te veel aan...

Capibarry de allerliefste reuzencavia is een verhaal boordevol
humor met prachtige illustraties.

Het is oorlog. De Duitsers nemen alles in beslag.
Huizen, fietsen, radio's... en duiven. Want duiven

kunnen boodschappen overbrengen aan de
vijand. Fietje moet een list bedenken om de

duiven te redden. Gelukkig weet Fietje zeker dat
ze de duiven kan verstaan, en zij haar.

Verboden te vliegen - Martine Letterie
Leopold - ISBN 9789025876777

Een van de mooiste historische verhalen ooit voor kinderen!

De tekeningen nemen je echt mee in de wereld van Isabella Maan
waardoor je echt in het verhaal zit en wilt weten waarin Isabella nu

verzeild gaat geraken.
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Annabelleke stouter dan ooit
Miriam Borgermans

Clavis - ISBN 9789044834338

Annabelleke is het allerstoutste kindje ter
wereld. Denk aan het allerstoutste kindje dat je

kent. En daarna aan een kindje dat … nog
honderd keer stouter is. Dat superstoute kindje
is een braaf plumpuddinkje naast Annabelleke.

Maar Annabelleke is ook wild, vrij en
wonderbaarlijk.

De piraten van hiernaast - Reggie Naus
Ploegsma - ISBN 9789021679778

Michiel gelooft zijn ogen niet. Zijn nieuwe buren
zijn piraten! Hij wordt al gauw vriendjes met

hun zoon Billy. Gelukkig maar, want de piraten
begrijpen vaak niet hoe het leven aan land

werkt. En niet iedereen in de buurt is blij met
hun komst...

Door het feit dat het boek verschillende korte verhaaltjes bevat,
leent het zich tot voorlezen voor het slapengaan of in de klas, maar

kinderen vanaf 7 jaar kunnen er ook zeker 
zelf mee aan de slag.

Door de korte zinnen is De piraten van hiernaast een perfecte
reeks voor de doelgroep. Ga samen met Michiel mee op

ontdekkingstocht.
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Met dank aan

Uitgeverij Agora
Uitgeverij Ambo|Anthos
Uitgeverij Angèle
De Arbeiderspers
Uitgeverij A.W. Bruna
Uitgeverij Baeckens
Uitgeverij Ballon Media
Uitgeverij Blossom Books
Uitgeverij Boekerij
Uitgeverij Clavis
Uitgeverij Condor
Uitgeverij Davidsfonds Infodok
Uitgeverij De Eenhoorn
Uitgeverij De Fontein
Uitgeverij Dutch Venture
Publishing
Uitgeverij Gottmer
Uitgeverij Hamley Books
Uitgeverij HarperCollins Holland
Uitgeverij Holland
Uitgeverij Horizon
Karakter Uitgevers
ISJB Uitgevers
Uitgeverij Klavertje Vier
Uitgeverij Kluitman
Kok Boekencentrum
Uitgeverij Kramat

Uitgeverij Lannoo
Uitgeverij Lemniscaat
Uitgeverij Leopold
Uitgeverij Lev.
Uitgeverij L&M Books
Uitgeverij Luitingh Sijthoff
Uitgeverij Manteau
Uitgeverij Mercis
Uitgeverij Meulenhoff
Uitgeverij Moon
Uitgeverij Oogappel
Uitgeverij Overamstel
Uitgeverij Pelckmans
Uitgeverij Ploegsma
Uitgeverij Prometheus
Uitgeverij Het Punt
Uitgeverij Querido
Standaard Uitgeverij
Uitgeverij Van Halewyck
Uitgeverij Veen Bosch & Keuning
Uitgeverij De Vier Windstreken
Uitgeverij Volt
Uitgeverij Witte Leeuw
Xander Uitgevers
Uitgeverij Young & Awesome
Uitgeverij Zomer en Keuning


