
Dit is Guus
Chris Chatterton, 
Uitgeverij Flamingo

Op de voorkant van dit boek zit 
een sticker waar op staat: ‘De 
knorrigste hond van het land’. En 
als je dan naar hond Guus kijkt, 
dan zie je dat dat klopt. Guus 
houdt nergens van, niet van 
aaien, wandelen of achter takken 

aanrennen. Maar dan is Guus jarig (houdt ‘ie ook niet 
van), en dan is daar een nieuwe kleine vriend! Deze 
pup ziet er heel schattig uit en het lijkt alsof Guus een 
heel klein beetje minder knorrig kijkt… Is dat echt zo? 
Dit mooie prentenboeken met grote kleurige platen is 
leuk om samen door en voor te lezen. En om te praten 
over wat je chagrijnig of blij maakt. Vanaf 4 jaar. 
 

Oceaanstad: 
zoek je mee?
Katherina Manolessou, 
Uitgeverij Klavertje Vier

Duik onder in de oceaan en ontdek de onderwater
wereld! Beestje (lijkt op een lieveheersbeestje) is kwijt 
en Mila en Basiel gaan naar hem op zoek. Ze zoeken 
bij het station, in het museum en bij de warmwater
bron. Het is lastig, maar als je de platen goed bekijkt 

zie je Beestje echt wel! En je ziet nog veel meer, zoals 
zeesterren die vissen masseren en een dolfijn die aan 
het jongleren is met een octopus. De zeedieren zijn 
vrolijk gekleurd en de platen zijn aantrekkelijk om te 
zien. Door de extra zoekvragen ben je wel even lekker 
zoet! Vanaf 5 jaar.

Waarom vallen de bladeren van 
de bomen?
Ruth Owen, 
Uitgeverij Schoolsupport

Hoe komt een boom aan zijn 
voedsel, waarom verkleuren 
de bladeren in de herfst en 
waarom zijn veel bomen in 
de winter kaal? Op al deze 
vragen krijg je antwoord in 
dit boek. Er wordt stap voor 
stap  uitgelegd hoe een boom 
leeft, welk voedsel hij tot zich neemt en waarom de 
bladeren in de herfst afvallen. Met duidelijke plaatjes 
en foto’s kom je erachter hoe een boom leeft en groeit. 
Deel uit de reeks ‘Kleine ontdekkers, grote vragen’ 
en handig om te gebruiken voor een werkstuk of een 
spreekbeurt. Achterin worden moeilijke woorden 
 uitgelegd. Vanaf 4 t/m 7 jaar.  

Hoi, ik ben Matilda. Ik ben een
echte boekenwurm. Ik leen stapels
boeken in de bibliotheek. Hier 

vind je de boeken die ik deze
keer de leukste vond!
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De wilde robot
Peter Brown, 
Uitgeverij Querido

Robot Roz is de enige robot 
die tot leven komt na een 
 schipbreuk. Ze komt op een 
onbewoond eiland terecht waar 
dieren wonen. Na een tijdje kan 
ze de dieren verstaan en sluit ze 
vriendschap met hen. Ze gaat 
zich steeds meer thuis voelen en 

ze voedt een gansje op dat als enige is  overgebleven na 
een ongeluk. Ze hebben het fijn totdat er andere robots 
op het eiland verschijnen die Roz willen  meenemen. 
Moet Roz vechten om op het eiland te blijven of kan 
ze beter meewerken? Mooi verhaal over robots in de 
wilde natuur, vriendschap en liefde. Vanaf 8 jaar.  

Ottilie en 
de drochtenjagers
Rhiannon Williams, 
Uitgeverij Gottmer

Ottilie en haar jongere broer Wallie 
wonen in het Brakkenmoeras. Het 
leven is niet makkelijk, hun moeder 
is constant ziek en er is niet veel te 
doen. Dan wordt Wallie ontvoerd 
en Ottilie komt erachter dat de 

drochtenjagers de boosdoeners zijn. Om niet op te 
vallen doet ze zich voor als jongen en sluit ze zich aan 
bij de drochtenjagers, die jongens trainen om op wilde 
monsters te jagen. Is het allemaal wel zo erg als het 
lijkt? Mooi fantasierijk verhaal waarin je kennismaakt 
met een moedig meisje dat slimme acties uithaalt om 
bij de drochtenjagers aansluiting te vinden en haar 
broer te redden. Vanaf 9 jaar. 
 

De laatste helden op 
aarde
Max Brallier, 
Uitgeverij Condor

Wat zou jij doen als de wereld 
opeens vol zombies, monsters en 
Blargs was? Je verstoppen in het 
keukenkastje of ze aanvallen, net 
als Jack? Want opeens is de wereld 
veranderd, zijn pleegfamilie is ‘m 
gesmeerd en hij en zijn vriend 
Quint moeten het opnemen tegen 
de zombies en monsters. Ook redt hij June Del Toro, 
op wie hij stiekem verliefd is, hoewel zij vindt dat dat 
totaal niet nodig was. Ook pestkop Dirk sluit zich bij 
hen aan en met z’n vieren gaan ze alle enge wezens te 
lijf. Een boek vol striptekeningen met lekker veel actie, 
waar makkelijk doorheen te lezen is. Hierdoor is het 
geschikt voor het Makkelijk Lezen Plein (MLP). De grap
pen en spannende momenten wisselen elkaar af, dus 
dat boek leg je pas weg als het uit is! Vanaf 10 jaar.

Roblox: de beste battle games

Alex Wiltshire, 
Uitgeverij Meis & Maas

Lezen is niet alleen goed voor 
leesvaardigheid, maar ook voor 
jouw gamevaardigheid! Want 
je tegenstanders zullen het nog 
zwaar krijgen als je dit boek uit 
hebt! Je weet natuurlijk dat je 
in Roblox verschillende battle
games hebt en met dit boek heb 
je de beste tips in handen voor 
bijvoorbeeld Assassin, Sharkbite 
en The floor is lava. Kies de juiste 
wapens, maak de coolste sprongen en je wordt een 
sterke speler. Handig boek met leuke interviews met de 
makers en kleurige schermafbeeldingen. Vanaf 10 jaar. 
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