Matilda

presenteert…

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!

ZOMER 2015

Een leeuw in
mijn cornflakes
Michelle Robinson en
Jim Field, Uitgeverij de
Fontein

Spaaracties, wie kent ze
niet? Van de supermarkt,
de koekjes of de cornflakes. In dit boek kun je
bij de cornflakes sparen
voor een echte leeuw.
Twee broertjes willen dat
wel! Maar dan zijn opeens de leeuwen op… en krijgen ze een beer, en dan een krokodil en een gorilla.
Het loopt steeds verder uit de hand met al die
dieren! De tekeningen zijn heel grappig en je ziet er
steeds weer nieuwe leuke dingen in. Origineel boek
over spaaracties. Vanaf 4 jaar.

Hallo, hallo, wie
stinkt daar zo?

Uitgeverij Leopold

Dikkie Dik die in de plantenbak plast, Kees die een
spreekbeurt over scheetjes
houdt en Jip en Janneke
die buikpijn krijgen van
te veel ijsjes. In dit mooie
voorleesboek staan alle-

maal gekke verhaaltjes en gedichtjes. Overal staan
natuurlijk plaatjes bij. En handig voor de voorlezer:
bij elke bladzijde staat hoe lang het voorlezen gaat
duren. Dus: haal snel dit boek uit de bieb en lees er
elke dag uit voor! Vanaf 4 jaar.

Mooi boek
Joke van
Leeuwen,
Uitgeverij
Querido
Een mooi boek vol
met letters, tekeningen, verhaaltjes en grapjes.
De schrijfster
heeft ook de tekeningen en foto’s
gemaakt. Soms
moet je goed
kijken wat er
wordt bedoeld. Er
staan ook grappige stripjes in van
Vurkie en Lepeltje.
Voor iedereen die net heeft leren lezen en ook voor
iedereen die van taal en letters houdt.
Vanaf 6 jaar.

Bruno
wordt een
superheld

Håkon Øvreås,
Uitgeverij Querido

Bruno’s opa is dood.
En toch ziet Bruno
hem nog, ’s nachts.
En er gebeurt nog
meer in de nacht:
dan verandert Bruno
namelijk in een superheld. Pestkoppen
hebben Bruno’s zelfgemaakte hut kapotgemaakt en dat pikt
hij niet langer. Als superheld gaat hij met verf zijn
pesters te lijf, bijvoorbeeld door hun fietsen bruin
te verven. Mooi boek met grappige tekeningen over
een jongen die iets tegen pesten doet en over hoe
hij omgaat met het verlies van zijn opa. Vanaf 8 jaar.
Geschikt voor het MLP.

Dummie
de
mummie
DVD Dutch
Filmworks,
gebaseerd op
een verhaal
van Tosca
Menten

Goos woont
met zijn vader
in een dorpje
waar nooit
wat gebeurt.
Maar door een
gek toeval zit er opeens een mummie op zijn bed.
Nou ja! Vanaf die dag doet Goos net of de mummie
zijn neefje met brandwonden is en daarom in het
verband zit. Natuurlijk beleven ze samen spannende avonturen. En daar is deze film over gemaakt,
die jij kunt bekijken op een regenachtige zomerdag.
Een echte aanrader! Vanaf 9 jaar. Geschikt voor het
MLP.
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Groot wild
Dan Smith,
Uitgeverij Chicken
House
De Finse jongen
Oskari is zenuwachtig: hij moet
de Test doen! Alle
jongens in het dorp
moeten de nacht
dat ze 13 worden,
alleen doorbrengen
in de wildernis. En
ze moeten dan een
wild dier schieten
en mee terug brengen. Oskari oefent
met zijn pijl en
boog, maar het gaat nog niet best. Toch wordt hij
door zijn vader in het bos afgezet. Dan begint een
nacht die eindigt nadat hij de Amerikaanse president heeft gered van terroristen! Heel spannend
verhaal over een dappere jongen die niet sterk is,
maar wel slim! Vanaf 10 jaar.

Programmeren voor kinderen
Carol
Vorderman,
Uitgeverij
Lannoo
Programmeren kun je
leren. Zou je
ook weleens
zelf een
computergame willen
bouwen? Met
dit boek gaat
het je lukken!
Het boek legt uit wat programmeren is, welke
programma’s er zijn en hoe je aan de slag kunt. Zo
kun je bijvoorbeeld werken met het programma
Scratch en leer je hoe je games en animaties kunt
bouwen op de computer. Voor elke whizzkid, of je
nu jongen of meisje bent. Ga aan de slag en veel
plezier! Vanaf 10 jaar.
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