
Beschrijving kerstboekjes 2022 

Onderbouw 

• Doe als een dier (Erica Kramer)   

Samen spelen is niet alleen leuk, maar versterkt ook de band tussen jou en je kind. Dit 

prentenboek nodigt uit om samen met je kleuter dieren na te doen, zoals een olifant en een 

kikker. Maak het spelen nog leuker door je ook als een dier te verkleden. De korte teksten 

zijn op rijm geschreven door Erica Kramer.  

• Vlieg mee de natuur in (Irma Moekestorm)  

Lieveheersbeestje Spik wil graag weten wat natuur is. Daarom vliegt Spik samen met papa 

Stip langs een beer die honing steelt, een koe die poept, nijlpaarden in bad en andere dieren. 

Ze nemen een kijkje onder water en verdwalen in een mollenhol. Komt Spik erachter wat 

natuur is? Op rijm geschreven door Irma Moekestorm. Tekeningen van Rob Meulemans 

• Van vliegeren tot vogelspotten (Marianne Busser en Ron Schröder )  

Kijk eens écht goed om je heen, wat zie je dan? De wereld om ons heen gonst, bruist, fonkelt 

en straalt! In dit heerlijke prentenboek laten Marianne Busser en Ron Schröder kinderen 

door middel van grappige versjes kennismaken met al het leuks dat je kan beleven in de 

natuur. Wat dacht je van vogelspotten, schatgraven, kamperen, picknicken of boomhutten 

bouwen? Keuze genoeg!  

• Dat wil ik zien (Hanna Holwerda)  

Er klinkt geritsel, gesnuffel en een grom. Sam en Soof zien nog net iets grijswits wegschieten. 

Is het soms een wolf? Sam en Soof volgen de sporen de hele tuin door. Onderweg komen ze 

allerlei bijzondere dieren tegen. Ga je mee op avontuur? Een fantasievol verhaal over de 

natuur. Prachtig verbeeld door Tamar Oosterloo, met veel vrolijke en grappige details. 

• De scharrelboerderij (Marianne Busser)  

Groen en natuurlijk voorleesboek van bekend auteursduo. Een vrolijke bundel vol versjes 

over de scharrelboerderij. Over melk die niet zomaar uit een pak komt, over dieren die rollen 

in de modder en over onbespoten groenten. Om voor te lezen door (groot)ouders, juffen en 

meesters. Met vrolijke illustraties van Natascha Stenvert. 

• Pinny (Lijda Hammenga)   

Arre houdt erg van dieren. Op een dag gaat hij met zijn klas naar de dierentuin. Maar 

Arre had nooit verwacht dat hij daar een nieuw vriendje zou vinden ... Een verrassend 

prentenboek, gebaseerd op een waargebeurd verhaal.  

• Bezig beertje in de raceauto (Benji Davis)  

‘Bezig Beertje in de raceauto’ is het elfde deel in de stoere peuterserie. In dit deel vliegt 

Beertje als autocoureur in zijn raceauto over het parcours. In dit deel in de reeks is Beertje 

een autocoureur. In zijn raceauto vliegt hij bijna over het parcours, zo langs alle andere 

auto’s. Klaar voor de start? Racen maar!  

• Het jaar rond (Evelien van Dort)  

‘Het jaar rond’ is een feestelijk voorleesboek van Evelien van Dort, vol avonturen thuis, op 

school en in de natuur! Lucas en Noor wonen met hun ouders, oma en hond Roska aan de 

rand van een dorp vlak bij de rivier. Samen beleven ze grote en kleine avonturen. Zo krijgt 

Noor een rode fiets voor haar verjaardag, en gaan ze op bezoek bij de pasgeboren 

lammetjes. In het boek ga je het jaar door, en komen alle feestdagen aan bod: Sint Maarten, 

Sinterklaas, Advent, Kerstmis, Pasen en nog veel meer.  
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Middenbouw 

• Juf Fiep val niet van dat vlot! (Corien Oranje):  

Groep 3 heeft zo hard gewerkt dat juf Fiep besluit dat het tijd is voor wat anders. Ze gaat met 

haar groep naar de beek, en daar mogen de kinderen een vlot bouwen. Het vlot blijft drijven 

als ze ermee gaan varen. Maar als juf Fiep op het vlot gaat staan, gaat het mis. Het vlot 

breekt, en iedereen ligt in het water. De kinderen zwemmen naar de kant, maar waar is juf 

Fiep? Ze dreigt bij de waterval de berg af te storten. Gelukkig blijft ze halverwege aan een 

boomtak hangen. Maar hoe krijgen ze haar daar ooit weer weg? Met een heldenrol voor 

Bram, de nieuwe jongen, die kan koorddansen! AVI M3 

• Wij helpen de dieren (Katja Richtert)  

Wij helpen de dieren Jesse en Laura mogen een dagje meehelpen bij de dierenarts. Ze 

verzorgen de dieren en helpen mee tijdens het spreekuur. Dan wordt er een gevonden 

hondje binnengebracht. Maar wie is zijn eigenaar? AVI E3 

• Pien en Keet gaan op ballet (Katja Reider)  

Pirouettes draaien op mooie spitzen en sierlijk over het podium zweven... Pien heeft een 

balletvoorstelling gezien en wil nog maar één ding: zelf ook balletdanseres worden! AVI E4 

• Op heterdaad betrapt (Michel de Boer)  

'Sanne...Sanne... Wordt wakker! Er is brand! Langzaam doet Sanne haar ogen open. Ze kijkt 

naar Sam die naast haar bed staat en hard gilt. 'De schuur...De schuur staat in brand. Kom, 

we roepen pap!' Van de schuur blijft niets meer over. De politie onderzoekt hoe de brand 

heeft kunnen ontstaan. Levi, Sanne en Sam doen hun eigen onderzoek. Dan is er opeens 

brand in de hut. Hoe kon dit gebeuren...? AVI M5 

• Dolfi en Wolfi vechten voor de vrijheid (J.F van der Poel)  

Andy en Jim ontdekken een mysterieus eilandje. Jim besluit het met zijn drone te verkennen, 

maar dan gaat alles mis. De jongens worden betrapt en komen vast te zitten op het eiland. 

Daar ontmoeten ze een geheimzinnige man met een wel heel bijzonder verleden. Lukt het 

Andy en Jim om te ontsnappen en het mysterie van het eiland te ontrafelen? Gelukkig staan 

dolfijn Dolfi en hond Wolfi altijd klaar om hen te beschermen!  

• Koen Kampioen en de superbeker (Fred Diks)  

Koen heeft samen met zijn klas schoolvoetbal. 

'Waarom gaan jullie niet extra oefenen?' vraagt zijn trainer Broekie. 'Misschien wil je juf jullie 

wel trainen. Je krijgt een hele grote beker als je de finale wint. Een superbeker. Dat is echt 

tof.' 'Echt waar?' vraagt Koen. Broekie knikt. 'Die heb ik vroeger ook gewonnen. Hij kwam wel 

tot aan mijn knieën.' Koen lacht. Een superbeker winnen... Daar droomt hij ook van!  

• De groene reis van Pien en Gijs (Lianne Biemond)  

Er valt een brief op de mat. Een brief van het reisbureau. Maar wat erin staat, is niet leuk. 

Het heeft te maken met brand. De vakantie naar Griekenland kan niet doorgaan. Wat nu? De 

opa van Pien en Gijs heeft een plan. Een heel groen plan. Hij zegt: ga op reis met de fiets. Dan 

vervuil je niets! Daar gaan ze dan: papa, mama, Pien, Gijs en … Flip! 

Het wordt een fantastische fietsvakantie. Wil jij weten wat ze allemaal meemaken? Lees dit 

boek en ga mee op reis! Wie weet, word jij ook gi-ga-groen, zoals Pien en Gijs. 

• Hockeyfeest (Vivian den Hollander)  

In deze heerlijk dikke bundel zijn drie verhalen over Suzan en haar hockeyteam opgenomen: 

Hockeydromen, Hockeyvrienden en Hockeyavontuur. In elk deel beleeft Suzan een 

flipspannend avontuur op het hockeyveld of tijdens een uitstapje met haar team. Deze 

verhalen zijn uitermate geschikt voor kinderen van zeven jaar en ouder die lekker willen 

lezen over hun hobby.  
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Bovenbouw 

• De Klimmende wielrenner (Henriët Koornberg-Spronk):  

'De klimmende wielrenner' van Henriët Koornberg-Spronk gaat over de elfjarige Fabio die 

gek is op wielrennen. Hij droomt ervan ooit mee te doen aan de Tour de France en de gele 

trui te winnen. Maar als zijn trainer vraagt of Fabio meegaat op trainingskamp in Oostenrijk, 

zakt de moed hem in de schoenen: hoe moet hij dat ooit betalen? En is hij daar wel fit 

genoeg voor? Gelukkig weten zijn beste vrienden Marit, Carlijn en Esmée raad! 

• De voetballende ballerina (Henriët Koornberg-Spronk):   

De voetballende ballerina van Henriët Koornberg-Spronk is het eerste deel in de sportieve 

kinderboekenreeks FRNZ4EVER. Marit zit in groep 7 en zit al sinds haar zesde op ballet, haar 

moeder is daar heel trots op. Carlijn, Esmée en Fabio zijn haar beste vrienden, er wordt heel 

wat afgeappt in hun appgroep FRNZ4EVER. Op een dag geeft Marit zich per ongeluk op voor 

het schoolvoetbaltoernooi, en gaat ze stiekem trainen. Maar hoe zal haar moeder reageren 

op haar voetbalavontuur? Kan ze wel een voetballende ballerina zijn?  

• Noodkreet uit het regenwoud (Janwillem Blijdorp)  

Naar aanleiding van de twee natuurfilms die de Jonge Rangers Amy, Eto en Hu met Hu's 

vader in Botswana hebben gemaakt, krijgt het drietal het verzoek jeugd-ambassadeur te 

worden van het Wereld Natuur Fonds. Hierbij hoort een reis naar Brazilië. Het is de 

bedoeling dat ze daar een nieuwe film gaan maken, tegen de illegale houtkap en de 

verwoesting van het regenwoud. 

Na de nodige bedenkingen reizen de kinderen, samen met de filmcrew van Hu's vader en 

Gamba, de vader van Eto, af naar Brazilië. Daar blijkt lang niet iedereen blij te zijn met hun 

komst. Er zijn zelfs mensen die koste wat het kost willen voorkomen dat de nieuwe film er 

komt. 

• Daan en Femke - Spanning om Mr. Iks (Jan van den Dool):  

Als Daan en Femke na de vakantie weer thuis zijn, gaan ze rommel opruimen in de buurt. Ze 

vinden van alles, waaronder een mobiele telefoon. Ze ontdekken dat het de iPhone van 

Ricardo is, hun vriend die op het woonwagenkamp woont. Daan zoekt hem thuis op. Er zijn 

daar grote problemen opgedoken. Ricardo's moeder moet een schuld afbetalen. Misschien 

moet ze alles wel verkopen... Ricardo weet een manier om aan geld te komen. Maar is dat 

wel genoeg? 

• Argwaan op Vlieland (Adri Burghout)  

De familie De Jongh kiest dit keer voor een vakantie in Nederland. Peter Groeneveld, 

de vriend van Edwin en Vera, heeft zijn vader en moeder zover gekregen dat zij ook 

meegaan. Niets lijkt hun onbezorgde vakantieperiode op Vlieland in de weg te staan. 

Ze weten echter niet dat een groep van vijf studenten op weg is naar Scandinavië en 

met hun jacht langs Vlieland komt ... Als het misgaat, zijn het natuurlijk weer Edwin, 

Vera en Peter die ongewild betrokken raken bij het vreemde verloop van de 

studententrip. Samen met Annemarie, de verpleegkundige op de ambulance, brengt 

hun argwaan weer spannende gebeurtenissen met zich mee.  

• Pudding met tomatensaus (Evelien van Dort)  

Het is natuurweek in de groep acht van Sam en Noor. Juf Wendela heeft allemaal leuke doe-

dingen bedacht, ze gaan vegetarisch koken, planten verzorgen en ze brengen bloemen naar 

de zorginstelling waar de oma van Noor tijdelijk woont. De aarde en alles wat daarop leeft, is 

een prachtig geschenk waar we goed voor moeten zorgen, vindt de juf. Door de buitenlessen 

ontdekken Sam en Noor hoe mooi de natuur is. Samen met Chris en Sofie maken ze een 

prachtig vega kookboek met heerlijke recepten. Directeur Woud is vooral bezig met de 
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leerresultaten, en maakt zich druk over de eindpresentatie voor de ouders. Voldoet de groep 

van juf Wendela wel aan zijn hoge verwachtingen?  

• De Sionsbende en de vazendief (Rien van den Berg)  

Wolf is met zijn ouders verhuisd naar een wel heel bijzondere plek: het oude klooster Sion. 

Wanneer zijn vrienden Emma, Kris en Roos een week komen logeren, wordt de omgeving 

opgeschrikt door de diefstal van een waardevolle Chinese vaas. De vrienden vermoeden dat 

de dief nog een keer zal toeslaan. Er is namelijk een tweede vaas, en samen zijn ze veel meer 

waard. Dan zien ze in het bos bij het klooster een man lopen die wel erg lijkt op het 

signalement van de dader. De antiquair Peter Dullaert neemt hen mee naar de crime scene, 

en vertelt de vier vrienden van alles over de vazen en de omgeving. Maar is Peter zelf 

eigenlijk wel te vertrouwen? Rien van den Berg is journalist, voorganger en dichter. Hij 

schreef al eerder boeken, maar dit is zijn eerste boek voor een jong publiek. De Sionsbende 

bedacht hij samen met zijn zoon Albert. Sinds kort wonen zij in een klooster, een plek die wel 

erg veel lijkt op het klooster waar Wolf woont. 

• Op weg naar de bevrijding (Bert Wiersema)  

Dit waargebeurde verhaal over de Tweede Wereldoorlog vertelt over Douwe Albada, een 

jonge onderwijzer uit Gouda. Hoewel hij er niet op uit is, raakt hij betrokken bij het verzet 

tegen de Duitsers. Hij wordt in vertrouwen genomen door zijn joodse buurman, die hem 

vraagt een aantal kisten met muntgeld te verbergen voor hem. Maar daar blijft het niet bij. 

Hij rolt in het verzet en sluit zich uiteindelijk aan bij de Engelsen. De gebeurtenissen in 'Op 

weg naar de bevrijding' zijn door Bert Wiersema opgetekend aan de hand van het 

levensverhaal van de echte Douwe Albada. Het verhaal geeft een goed beeld van de 

verwarrende en ook emotionele taferelen die zich afspeelden in de oorlog en tijdens de 

bevrijding. Genomineerd voor de Jonge Jury 2021! 

• Ik ben een bijbelontdekker (Corine Zonnenberg)  

‘Ik ben een Bijbelontdekker’ van Corine Zonnenberg is een praktisch boek vol proefjes bij de 

Bijbel. Aan de hand van experimentjes en opdrachten bij Bijbelverhalen ontdekken kinderen 

de Bijbel. De proefjes kunnen ze samen met volwassenen uitvoeren. Na het doen van een 

opdracht of proefje (ervaren), volgt het Bijbelverhaal (lezen) waarna er ruimte is voor 

gesprek en het opschrijven van gebedspunten (doorpraten). Maak de regenboog van Noach, 

bak brood en laat water in wijn veranderen. De materialen zijn alledaags en de opdrachten 

zijn makkelijk voor te bereiden. Door de leeftijdsdifferentiatie is het boek te gebruiken door 

kinderen van 4 tot 12 jaar. Een mooie manier van geloofsopvoeding die de Bijbelverhalen tot 

leven wekt. 

• God doet wat Hij belooft (Max Lucado) Door de verhalen van onder anderen Adam en Eva, 

Abraham, Noach, Jozef, Petrus en Paulus doen kinderen kennis op over God én leren ze 

waarom ze Hem kunnen vertrouwen en hoe ze elke dag op Hem kunnen bouwen. Aan de 

hand van 25 beloften, bijbelverhalen, bijbelteksten en toepassingen leren kinderen dat God 

zich ook vandaag altijd aan zijn beloften houdt, ongeacht de situatie waarin ze zich bevinden. 

Een prachtig full colour gebonden boek. Bij ieder verhaal staan gerelateerde bijbelteksten en 

een gebed. De kinderen wordt gevraagd zelf ook een belofte aan God te doen. 
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