
Onderbouw 

 Van snoepjesproever tot matrassentester (Ron Schroder): Stel je eens voor dat je alles zou 

kunnen worden wat je wilt. Je hoeft niet naar school, hebt geen diploma's nodig, je mag zelf 

een beroep verzinnen! Wat zou jij dan graag willen zijn? Wil jij matrassentester worden, of 

uitvinder, of zelfs snoepjesproever?  

 Instappen maar! (Vivian den Hollander): Jimmy heeft iets leuks te vertellen in de klas: hij is 

naar Schiphol geweest om zijn opa en oma weg te brengen! En dat komt mooi uit, vertelt de 

juf, want ze gaan met de hele klas op reis. Lisa, Jimmy en de andere kleuters maken 

paspoorten, vullen koffers en bouwen een trein na met stoelen. En het allerleukste: ze gaan op 

stap met een ouderwetse schoolbus! Maar waarheen is nog geheim... 

 Oppasser voor een dag (Leontine Gaasenbeek): Pleun weet nog niet wat ze later worden wil. 

Juf heeft het aan alle kinderen in de klas gevraagd, maar Pleun kan niet kiezen, er zijn zoveel 

leuke beroepen. Als de school voorbij is loopt Pleun langs de dierentuin naar huis. Alle 

beesten zijn uit hun hok ontsnapt! Pleun komt in actie en wordt oppasser voor een dag. De 

volgende dag vertelt ze in de klas over haar avontuur. Weet Pleun nu wat ze later worden wil?  

 Waar is mijn mama? (Pierre Carrière): Eendje is haar mama kwijt. Ze is moe en bang, maar 

gelukkig is daar Hondje op het erf van de boerderij. Hondje wil Eendje graag helpen met 

zoeken. Samen gaan ze op pad, op zoek naar Eendje's familie. Een liefdevol verhaal om samen 

te lezen. 

 Op reis met Jezus (Aisha Meel): Fenne zit in een rolstoel, boer Bertus rijdt op zijn tractor en 

tante Els fietst rond als postbode. Allemaal weten ze: waar je ook gaat, Jezus gaat met je mee. 

 Hap, hap (Geromino Stilton): Samen lezen is gezellig en daar leer je veel van. Als jij nu het 

woordje op de linkerpagina spelt, dan kan de voorlezer de zinnetjes op de rechterpagina voor 

zijn rekening nemen. Zelf lees je het woord dat je net geleerd hebt. Is dat gelukt? Gi-ga-goed! 

In dit boek gaat de familie Stilton op zoek naar eten. Ze smikkelen van de gi-ga-heerlijke ijsjes 

en plakjes kaas. Geronimo weet wel wat lekker is! Neem jij ook een hap? 

 

Middenbouw 

 Laat die beer los (Corien Oranje): Het is de dag voor kerst. Buiten is het koud. Maar in de 

klas van juf Fiep is het warm en gezellig. Er ontbreekt alleen nog één ding: een boom met 

lichtjes. Groep 3 trotseert de kou om een spar te halen in het bos. Als de kinderen midden in 

het bos zijn, horen ze ineens gepiep. Het is het jong van een ijsbeer, dat met zijn pootje vastzit 

in een klem. Juf Fiep schiet het diertje meteen te hulp. Maar dan komt de moederbeer achter 

de struiken vandaan... 

 Agent en Boef- de grap van boef-baard (Kees de Boer): Een grappig avontuur op het water. 

Voor beginnende lezers vanaf AVI M3. 

 Iza en de verdwenen pony (Simone Foekenes): Het is te ver om te lopen. Iza kan maar één 

ding doen. Op Muis naar school.Iza heeft een lekke band, maar iedereen is al weg. Hoe moet 

ze nu op school komen? Ze kan maar één manier bedenken: op haar pony Muis. De meester is 

boos. Wie komt er nou op een pony naar school? Gelukkig mag Muis blijven tot de school uit 

is. Na schooltijd gaat Iza snel bij Muis kijken, maar de pony is verdwenen! Zou ze haar nog 

terugvinden?  

 Funny´s verrassing (Evelien van Dort): ‘Funny’s verrassing’ is het 13e deel in de Funny serie 

van Evelien van Dort. In de droge zomer worden de pony’s bijgevoerd. Eva vraagt zich af of ze 

haar lievelingspony Funny wel kan houden. Ze is te groot om haar pony te berijden. Samen met 

vriendin Margreet bedenkt ze een plan om Funny en Mik een tweede kans te geven. De tweeling 

Sara en Tara voelt zich buitengesloten en doet er alles aan om het plan te dwarsbomen. Dan zorgt 

Funny voor een grote verrassing… 



 Dokter Domoor (Bram Kasse): Tijd voor Skips spreekbeurt,' zegt de juf. ‘Laat maar zien wat 

je later wilt worden. ‘Wat een ramp! Skip heeft geen idee. Voetballer, vlogger, kok, agent? Hij 

is overal te dom voor (vindt hij).Maar dan krijgt hij een geweldig idee. Hij wordt dierenarts. 

Net als dokter Domoor. Skip mag vast wel spullen lenen voor zijn spreekbeurt. En misschien 

ook wel een paar dieren. Maar of dat nou zo'n slim plan is? Want Pepper gaat mee, zijn 

stuiterende zusje.En de dokter heet niet voor niets Domoor. Dat wordt dus een puinhoop. 

 Rinder en Joris gaan spionneren (Liesbeth Morren): Rinder en Joris willen rijk worden met 

hun anti-ruziebedrijf. Maar er melden zich geen klanten. Dan gaan ze zelf maar op zoek. De 

meester is een goede klant. Waarom doet hij zo kortaf tegen de nieuwe stagejuf? Hij moet juist 

superaardig doen. Als Rinders zus een vriendje heeft, willen de jongens zelf voor ruzie gaan 

zorgen. Want Rinder wil niet zo'n stoere kerel met een opgevoerde brommer en een pet die 

vastgelijmd lijkt op z'n hoofd als zwager. Maar welk geheim verbergt Femkes vriend? Rinder 

en Joris gaan spioneren... 

 Waar is de kaas? (Geronimo Stilton): Met een stripboek op AVI-niveau krijg je pas echt zin 

om te leren lezen! In Waar is de kaas? is alle kaas in Rokford ineens op. Wie is de dief? Zou 

het de beruchte muis Gap zijn? Geronimo, Benjamin, Thea en Klem gaan op onderzoek uit. 

Help jij mee? Een full colour stripboek met tekst op AVI-niveau Start/M3. 

 

Bovenbouw 

 De geheime operatie (Henriët Koornberg-Spronk): Marit, Fabio, Carlijn en Esmée vormen al 

jarenlang een hechte vriendengroep. Ze zitten bij elkaar in groep 8 en appen heel wat af in hun 

appgroep FRNZ4EVER. In dit nieuwe, zelfstandig te lezen deel van de serie gaan de vier 

vrienden op zoek naar hun talent: wat willen ze later worden? En alsof dat nog niet 

ingewikkeld genoeg is, hebben ze ook nog een mysterie te ontrafelen. Want wat spoken die 

geheimzinnige, nieuwe buurvrouwen toch uit? De vriendengroep begint een geheime operatie 

om dat tot op de bodem uit te zoeken! 

 Detectivebureau Iris en Ko -Het adembenemende afscheidscadeau van Arie Smith (Bert 

Wiersma): Er wordt een grote doos bezorgd. Koos weet gelijk wat erin zit: het beloofde 

afscheidscadeau van de Amerikaan Arie Smith. De inhoud van de doos stelt Iris en Koos voor 

spannende uitdagingen. Zo wordt hun talent voor puzzelen en oplossen beproefd in een escape 

room. En komen ze op het spoor van een geroofde buit, die maar niet wordt opgehaald. Koos 

waant zich al rijk... Er is alleen één probleem: waar is de schatkaart gebleven die hen naar de 

schat kan leiden? 

 Blut (Hans Mijnders): Floortje (15) vindt het lastig om goed met geld om te gaan. Om indruk 

te maken op de knappe Jack uit havo 4 geeft ze veel meer uit dan op haar rekening staat. Ze 

verzint de ene list na de andere om toch aan geld te komen, maar ze komt steeds dieper in de 

schulden. Als de stapel aanmaningen blijft groeien, raakt Floortje helemaal in paniek... 

 Daan en Femke -Spanning in het maisveld (Jan van den Dool): Femke twijfelt geen moment: 

hier moeten ze naartoe! Meteen reserveert ze een vakantiewoning in de buurt van het kasteel. 

Eindelijk zullen ze erachter komen of oom Reinier echt van de adellijke familie Van Krakelinghe 

afstamt, zoals hij zijn hele leven vermoed heeft. De escaperoute in het kasteel is een spannend 

avontuur, maar als ze thuiskomen, blijkt het echte avontuur zich in en rond de woning van tante 

Lien, de weduwe van oom Reinier, te hebben afgespeeld. 

Daan gaat op onderzoek uit. Voor hij het weet zit hij midden in het volgende avontuur. Maar dit 

vraagt wel heel wat meer van zijn zenuwen dan de escaperoute in het kasteel. Zal hij weten te 

ontsnappen …? 

 Escape Boek (Linde Montse): Kraak de codes en puzzel je door dit interactieve verhaal. Voor 

iedereen die van escape rooms houdt is er nu ook dit spannende escape boek! Lia heeft een 

bijzonder talent: ze kan in het hoofd van anderen ‘inbreken’, precies daar waar iedereen zijn 



geheimen en herinneringen bewaart. Lia is voorzichtig met andermans geheimen, maar zijn 

anderen dat ook? Ze krijgt een uitnodiging van een geheim broederschap. Ze vragen haar om 

zich te bewijzen. Maar zijn ze wel te vertrouwen? 

 Sylvester en de verdwaalde wolf (Willeke Brouwer): Dit keer loopt er een wolf in 

IJsselbroek rond! Het is weer een beetje rustig in IJsselbroek. Er worden geen inbraken 

meer gepleegd, geen vreemde ridders opgegraven en alles is weer gewoon. Hoewel… 

doodgebeten schapen zijn niet helemaal gewoon. Wie doet dat? Dat is een mooie 

uitdaging voor de Keet van IJsselbroek. Sil, Hans, Eva, Jorrit, Karin en Bente maken een 

plan. Silvesters vader gaat in een actiegroep, want er komt een nieuwe woonwijk in het 

dorp. Daar moet over gediscussieerd worden.  

 Ministerie van Oplossingen en de zilverjongen (Sanne Rooseboom): We helpen iedereen, 

niet alleen wie we aardig vinden. Dat is een van de strenge regels van het eeuwenoude 

Ministerie van Oplossingen, dat anoniem de problemen van andere mensen oplost. In de 

praktijk valt die regel de elfjarige Nina niet mee. Want het Ministerie probeert de problemen 

van Ralf op te lossen, een jongen die altijd zó kwaad en onaardig doet, dat Nina hem helemaal 

niet wíl helpen. 

Maar Ralf is ook een jongen die het ontzettend zwaar heeft door de moeizame scheiding van 

zijn ouders. Het gaat steeds slechter op school, hij slaat kinderen op het voetbalveld en de 

enige vriend die hij nog heeft, wil dat hij dingen gaat stelen. De andere leden van het 

Ministerie, Alfa, Ruben, Kai, de oude dames Vis en Tirza, vinden dat ze iets voor hem moeten 

doen. En Nina? Nina doet mee. Met tegenzin… 

 

Alternatieven 

 Kerstverhalen voor kinderen: Een boek vol verhalen voor kinderen maar ook voor ouderen. 

Urenlang leesplezier! Auteurs o.a. JanWillem Blijdorp, Jan van den Dool, Janneke Wiegers, 

Bert Wiersema. 6-12 jaar. 

 CD Make some noise kids nr. 5 

 Dagboek Ontdekkingstocht: Wie is God? Wat zegt de Bijbel over God, over Jezus en over 

mij? Dit zijn geen irreële vragen, maar vragen die er toe doen. Zijn dat ook jou vragen? Ga 

dan mee op ontdekkingstocht. Je hebt een boek in handen dat je stimuleert om de levende God 

te ontmoeten en kennis te maken met Zijn bijzondere, maar ook prachtige boodschap voor 

vandaag. Vanaf ca. 12 jaar. 

 Mijn bijbels ABC: In ‘Mijn Bijbels ABC’ van Coby Poelman en Sanne Miltenburg is een 

Bijbels alfabet op rijm. Maak spelenderwijs kennis met de Bijbel en leer het alfabet met 

herkenbare thema’s uit de Bijbel. Bekende verhalen en personen komen langs, zoals Adam en 

Eva, maar ook Ruth, Paulus en Lazarus en woorden als vrede, herder en zegen. Een boek om 

voor te lezen en samen te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


