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Ziekenhuis
Leesboek
Bouwien Jansen, Komt een dier bij de dokter, Moon, 2013, 9789048817276

Opa woont naast de dierentuin. Maar zijn hart doet het niet zo goed meer. Opa moet naar het 

ziekenhuis. Maar opa is bang en opeens onvindbaar. 

Anneke Scholtens, Een zoektocht in het ziekenhuis, Zwijsen, 2012, 9789048710300

Boek uit de serie ‘Toneellezen’. Welke rollen speel jij? Die van de dokter, de verpleger, de patiënt, 

de familie? Door het boek met meerdere kinderen hardop voor te lezen, waarbij iedereen een paar 

rollen speelt, komt het verhaal tot leven. 

Wilma Degeling, Piepende remmen en klimmende apen, Menuet, 2013, 9789491707056

Marjan haat uit logeren gaan, maar nu moet ze in het ziekenhuis blijven. 

Informatief 
De grappigste Jantje-moppen voor kinderen, Deltas, 2015, 9789044744811

Hoe kun je Jantje herkennen die piraat speelt? Hij draagt twee ooglappen! En nog meer moppen 

over Jantje. 

Kidsweek moppenboek, Van Holkema & Warendorf

De moppenrubriek is de best gelezen rubriek van Kidsweek. De grappigste moppen zijn gebundeld 

in moppenboeken, inmiddels zijn er vier verschenen. 

Netty van Kaathoven, Willewete - Naar het ziekenhuis, Clavis, 2015, 9789044819441

In dit boekje ontdek je welke afdelingen er in het ziekenhuis zijn, wie er werken, en dat je niet 

alleen voor nare dingen naar het ziekenhuis gaat. Met mini-quiz en een uitklappagina. 

Sarah Kumar, De survivalgids voor langdurig zieke kinderen, Schuyt en Co van Halewijck, 2012, 

9789059328389

Zelfhulpboek voor alle kinderen die ziek zijn, maar waarbij het meer is dan een griepje. 

Fiona Rempt, Het klokhuisboek over kanker, Pimento, 2010, 9789049924041

Wat is kanker? Wat gebeurt er met je lijf als je kanker hebt. Wat kun je ertegen doen? Dit boek 

geeft informatie over verschillende soorten kanker en de behandeling daarvan. Daarnaast bevat 

het boek allemaal tips, nuttige adressen en ervaringen van kinderen. 

Els Rooijers, Weet jij alles over het ziekenhuis?, Zwijsen, 2010, 9789048706365

In dit boek leer je van alles over het ziekenhuis. De uitgave is geschikt voor dyslectische kinderen. 

Bij het boek zit een voorlees-cd.
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Nacht
Leesboek
Paul Biegel, Nachtverhaal, Lemniscaat, 2009, 9789047750024

Een huiskabouter sluipt elke nacht rond en brengt het huis op orde. Op zijn nachtelijke tochten 

ontmoet hij een fee en hij raakt helemaal in de ban van haar verhalen. 

Frank Groothof, Shererazade vertellingen uit 1001 nacht, Nieuw Amsterdam, 2009, 

9789046803738

Meeleesboek met luister-cd, met een eigentijdse bewerking van de verhalen van duizend-en-één-

nacht. De auteur is bekend van Klokhuis en Sesamstraat. 

Wouter Kesbergen, Nacht, Zwijsen, 2013, 9789048713493

Een broer en zijn zus hebben een plan. Ze gaan overdag heel veel slapen. Zo kunnen ze 's nachts 

opblijven. Kijken wat er dan op straat gebeurt. Deze tekst is op twee leesniveaus (AVI M-4 en  

AVI M-5), waardoor het boek geschikt is voor tutorlezen.

Anke Kranendonk, Wat klopt daar in de nacht?, Zwijsen, 2010, 9789048706624

Mees is alleen thuis. Voor het eerst. Hij ligt in bed en luistert. Wat hoort hij daar?

Paul van Loon, Dolfje Weerwolfje, Leopold

Serie boeken over het jongetje Dolfje, die drie nachten per maand verandert in een weerwolf. 

Niels Rood, Zoektocht door de nacht, Leopold, 2012, 9789025852986

Martje gaat op kerstvakantie naar Engeland. Ze logeert vlakbij Stonehenge en hoort een magisch 

verhaal over deze stenen. Daar moet ze naartoe! Op een nacht met volle maan glipt ze uit het 

vakantiehuis en gaat erheen. 

Informatief
Hector Dexet, De nacht, De Eenhoorn, 2016, 9789462911376

Een groot uitvouwbaar prentenboek dat licht geeft in het donker. Wandel door de nacht en 

observeer de nachtdieren met dit boek dat je op twee manieren kan gebruiken. Aan de ene kant 

vind je een kort verhaal over de nacht, aan de andere kant een speels beeldwoordenboek over 

nachtdieren.

Roger Vanbrabant, Uil, vos en vleermuis, nachtdieren, Clavis, 2016, 9789044828351

Informatief boek met prenten over dieren die ’s nachts tot leven komen.

Patricia Whitehouse, Nachtdieren, Corona, 2013

Serie informatieboekjes over nachtdieren, o.a.: kerkuilen, ratten, vleermuizen, vossen.
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Eskimo’s
Leesboek
Dick Laan, Pinkeltje en de ijsheks, Van Holkema & Warendorf, 2011, 9789047509752

Het kleine mannetje Pinkeltje, zo groot als je pink, belandt in de slee van de kerstman en 

komt op de Noordpool terecht. Dit deeltje uit de bekende serie van vroeger is herschreven en 

gemoderniseerd. 

Vivian den Hollander, Spekkie en Sproet – Paniek op het ijs, Ploegsma, 2013, 9789021671802

Tijdens een schaatswedstrijd gebeuren er vreemde dingen. Het speurderstweetal Spekkie en 

Sproet gaat op onderzoek. 

Greetje Vagevuur, IJs onbetrouwbaar, Delubas, 2012, 9789053005255

Jort verliest tijdens een schaatstochtje zijn buurmeisje Isa uit het oog. Voorbij de bocht waar hij 

haar het laatst gezien heeft, ontdekt hij een groot wak… 

Informatief
Tim Cooke, De ontdekking van de Noordpool en de Zuidpool, Corona, 2015, 9789461752147

Welke ontdekkingsreizigers gingen er naar de Noordpool? En welke naar de Zuidpool? Hoe 

verliepen hun reizen en wat ontdekten ze er? Het boek is voor wat oudere kinderen, maar biedt 

dankzij de illustraties toch wel wat aardige informatie voor de kinderen. 

A. Ganeri, Waanzinnig om te weten: vurige vulkanen – ijzingwekkend veel ijs, Kluitman, 

20159789020605495

Omkeerboek met aan de ene zijde informatie over vulkanen en aan de andere zijde informatie over 

de polen. Het boek is voor wat oudere kinderen, maar er is op de platen veel te zien, waardoor 

ook jongere kinderen er plezier aan beleven.

J. Green, Bijzondere habitats: De poolgebieden, Corona, 2002, 9789054954972

Groeien er planten op de Noordpool? Welke dieren leven er in de poolgebieden? Wie wonen er 

op de Noordpool? Dit boek geeft informatie over de Noord- en de Zuidpool en gaat ook in op de 

toekomst van deze gebieden. 

Charlotte Guillain, Koud of heet, Corona, 2012, 9789055666706

Hoe leggen we uit of iets koud of heet is? In dit boek wordt uitgelegd hoe koude en warme 

materialen van elkaar verschillen. 

Nancy Honovich, De natuurgids over dieren uit het poolgebied, Elmar, 2009, 9789085530275

Dit boek laat kinderen kennismaken met dieren die in de poolgebieden leven, zoals de sneeuwuil 

en de kariboe. De gids is geschreven als een reisdagboek, en de lezer wordt mee op expeditie 

genomen. Aan het eind van elk hoofdstuk zit een envelopje met losse puzzelstukjes, waaruit een 

dier samengesteld kan worden. Achterin het boek zit een maquette, waarmee een bergketen en 

een ijsvlakte nagebouwd kunnen worden. 
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Pierre Winders en Margot Senden, Willewete. De Noordpool en de Zuidpool, Clavis, 2010, 

9789044813630

Informatief prentenboek met (uitklap)platen over de Noord- en de Zuidpool, weetjes een 

zoekplaatje en een mini-quiz.

Dierentuin
Bij het thema ‘Dierentuin’ passen uiteraard informatieve boeken over (soorten) dieren. Het aanbod 

hierin is enorm, te omvangrijk om hier op te nemen. Daarom vermelden we hier alleen boeken met 

als thema ‘Dierentuin’. 

Leesboek
Bo Buys, Roos in de dierentuin, Kluitman, 2012, 9789020648577

Roos woont vlak bij de dierentuin. Ze is er vaak te vinden, want ze is dol op dieren. Vaak kan ze de 

dieren op een bijzondere manier helpen. 

Wilma Degeling, Bommen op de dierentuin, Delubas, 2012, 9789053003473

Jacob woont in mei 1940 dicht bij Blijdorp, de Rotterdamse dierentuin, als er bommen op de stad 

vallen. De stad staat in brand, ook de dieren zijn in paniek. 

Bouwien Jansen, Komt een dier bij de dokter, Moon, 2013, 9789048817276

Opa woont naast de dierentuin. Zijn voordeur is tien stappen verwijderd van de zij-ingang. En daar 

werkt dokter Henk. De tweeling logeert bij opa, en helpt dokter Henk met het verzorgen van een 

bange aap en een koppige schildpad. 

Suzanne Braam en Dick Laan, Pinkeltje in Artis, Van Holkema & Warendorf, 2011, 

9789047510321

Het kleine mannetje Pinkeltje, zo groot als je pink, vliegt op de rug van Wipstaart de kraai naar 

Artis, de dierentuin van Amsterdam. Dit deeltje uit de bekende serie van vroeger is herschreven 

en gemoderniseerd. Er is ook een luisterboek van dit verhaal. 

Joke Linders, Hoera, we gaan naar Artis!, Rubinstein, 2014, 9789047613312

Verzamelbundel uitgegeven bij het 175-jarig bestaan van Artis. Met verhalen en versjes over Artis 

uit de jeugdliteratuur, zoals Jip en Janneke, en Pinkeltje, en met informatieve teksten over de 

dierentuin en haar bewoners en bezoekers.

Edward van de Vendel, Sofie en het ijsbeertje, Querido, 2013, 9789045115474

Sofie, Billie en Timmie zijn samen een pinguïnclub, maar ze vinden het ijsbeertje Vicks ook 

heel lief. Als ze horen dat hij weg moet uit de dierentuin, organiseren Billie en Timmie een 

protestbijeenkomst.
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Informatief
Reina Olivier en Madeleine van der Raad, Willewete – Naar de dierentuin, Clavis, 2015, 

9789044813876

Wie werken er in een dierentuin? Mag je een dier zomaar wat te eten geven, en wat eten die 

dieren eigenlijk? Een boek met informatie over de wereld van de dierentuin. Met raadsels, 

weetjes, een mini-quiz, uitklappagina’s en knutseltips. 

Edward van de Vendel, Stem op de okapi, Querido, 2015, 9789045117324

Wie dit boek leest, heeft er een lievelingsdier bij! In negen hoofdstukken laat de schrijver zien 

waarom de okapi hun lievelingsdier is. 

Noodweer
Leesboek
Selma Noort, De zee kwam door de brievenbus, Leopold, 2015, 9789025867645

Liesje vertelde hoe ze als kind de watersnoodramp van 1953, de grootste overstroming uit de 

Nederlandse geschiedenis, meemaakte. Selma Noort schreef haar verhaal op.

Informatief
Catherine Chambers, Extreem weer, Corona, 2013

Serie van 8 boeken over extreem weer: Droogte, Hittegolf, Onweer, Orkaan, Overstroming, 

Sneeuwstorm, Tornado, Vorst. 

Dr. Jen Green, Het weer in 30 seconden, Ars Scribendi, 2016, 9789461886231

Uitleg over het weer. Elk hoofdstuk bevat een samenvatting van ongeveer dertig seconden en een 

mini-samenvatting van 3 seconden.

Mack, Wondere wereld – Meer over het weer, Clavis, 2015, 9789044824261

Heel veel weetjes over het weer en de natuur, met tekeningen en foto’s. 

Chris Oxlade, Het weer infographics, Corona, 2015, 9789461752321

Waar viel de grootste hagelsteen? Waar komen de meeste orkanen voor. Deze informatieve 

illustraties laten het je zien.

Jo Schofield, Fiona Danks, Het slecht weer boek, 2013, Christofoor, 9789060386934

Ontdek wat je allemaal kunt doen in regen, wind en sneeuw. Dit boek bevat suggesties voor 

buitenactiviteiten bij ‘slecht’ weer. Daarnaast geeft het informatie over de natuur en staan er 

kledingtips in, om goed voorbereid naar buiten te gaan. 
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Draaien
Leesboek
Berdie Bartels, Wedstrijd op wielen, Zwijsen, 2013, 9789048716586

Boek uit de serie ‘Toneellezen’, waarbij kinderen samen hardop lezen en zo verschillende rollen 

spelen. Het verhaal gaat over Huub, die meedoet aan een zeepkistenrace.

René van der Velde, Stijn, uitvinder, Ploegsma, 2012, 9789021669953

Stijn is uitvinder! Voortaan lost hij elk probleem op met een uitvinding.

Prentenboek
Wouter van Reek, Keepvogel, de uitvinding, Leopold, 2015, 9789025868062

Keepvogel gaat een geweldige uitvinding doen. Dat hoeft helemaal niet zo moeilijk te zijn. Je moet 

gewoon iets bedenken waar nog nooit eerder iemand aan heeft gedacht... Grappig verhaal in 

tekeningen, met korte teksten eronder. 

Informatief
Lucas Arnoldussen, Willewete – De fiets, Clavis, 2016, 9789044827194

Korte verhaaltjes en vooral informatie over de fiets: de uitvinding van de fiets, onderdelen van 

de fiets, de geschiedenis van de fiets, soorten fietsen, sporten op de fiets. Met uitklappagina’s, 

uitleg over hoe je een band plakt, een mini-quiz, en zoek- en doe-opdrachten. 

Charlotte Guillain, Mijn eerste docuboek – Sport en mijn lichaam – Fietsen, Corona, 2013, 

9789055666973

Welke lichaamsdelen gebruik je om snelheid te maken op je fiets? Wat gebeurt er met je lijf 

tijdens het fietsen? Dat wordt in dit boek uitgelegd. Ook wordt verteld hoe je veilig kunt fietsen  

’s avonds. 

Peter Millet, Stunts op wielen, Ars Scribendi, 2016, 9789461754516

Met je fiets of skateboard kun je geweldige trucs uithalen. Dit boek gaat daarover. 

Jozua Douglas en Margot Senden, Grote uitvindingen, 2015, Clavis, 9789044816419

Ontdek wat een uitvinding is en welke grote uitvindingen er zijn gedaan. Boek met uitklappagina’s, 

weetjes, een liedje en een mini-quiz.

Esther Walraven, Waarom achtbanen te gek zijn, en andere weetjes over hersenen en gedrag, 

Van Goor, 2015, 9789000346448

Waarom geven achtbanen je zulke lekkere kriebels in je buik? In dit boek wordt uitgelegd wat er 

met je lijf en in je hersenen gebeurt als je in een achtbaan stapt. 
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Geld
Leesboek
Iris Boter, De gestolen munt, Delubas, 2012, 9789053003657

Als Luuk en Bart in het zand spelen, vinden ze een oude munt. De munt is veel waard en ze 

komen in de krant. Maar dan wordt de munt plotseling verdwenen. 

Marlies Verhelst, Een tas vol geld, Delubas, 2012, 9789053003640

Valentijn en zijn vader Tibbe zien in het bos hoe een man een tas in een prullenbak stopt. Als de 

man weg is, gaan ze een kijkje nemen. De tas zit vol geld!

Stripboek
Walter Elias Disney, Dimitri Heikamp, Op zoek naar Oom Dagobert (Donald Duck Pocket 2013), 

Sanoma, 2013, 9789058552365

Stripbundel met stripverhalen over de steenrijke Dagobert en zijn neef Donald.

Informatief
Bas van Lier, Hoe word ik snel rijk?, Inzicht, 2012, 9789025751333

Hoe word ik snel rijk? Kun je zwemmen in geld? Wat is zwart geld? Dit soort vragen stelden 

kinderen in het Geldmuseum. In dit boek worden de antwoorden gegeven. 

Annelou van Noort, Geld. Alles wat je wilde weten, Tip-top, 2013, 9789081577403

Heel veel informatie over geld: over de geschiedenis, over banken, betalen, kopen, sparen, 

verdienen, uitgeven, enz.

Annelou van Noort, Tel je geld. Het zakgeldboek voor kinderen, Tip-top, 2015, 9789081577410

Zakgeld krijgen is leuk! In dit boek leer je over de waarde van geld, hoe je bij kunt houden hoeveel 

geld je hebt, hoe je slim met je zakgeld om kunt gaan. 

Rebecca Rissman, Alles over geld, Corona, 2013

Serie boekjes over geld, o.a.: Geld verdienen, Wat is geld?, Geld uitgeven, Geld sparen.

Van Dale Junior Spreekwoordenboek, 2016, 9789460772979

2700 Nederlandse spreekwoorden en gezegden, met daarnaast extra informatie en weetjes.

Alex Woolf, Wees blij dat er geld is, NDB/Biblion, 2016, 9789462021396

Hoe moet je aan eten en kleren komen zonder geld? Kun je je een wereld voorstellen zonder geld? 

Maar geld is er niet altijd geweest. In dit boek lees je over de geschiedenis van geld. 
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Geheimen
Leesboek
Marian Busser en Ron Schröder, Een nieuwe club en een groot geheim, Van Holkema en 

Warendorf, 2009, 9789047503620

Koen en Lot mogen het leegstaande tuinhuisje van buurman Bol als clubhuis gebruiken. Ze richten 

meteen een club op, samen met Tom, Els en Daan. 

Marion van de Coolwijk, De cupcakeclub. Het geheime recept, Fontein, 2013, 9789026134784

De vader van Zilver is banketbakker. Samen met haar vriendinnen richt Zilver een cupcakeclub op. 

Hun cupcakes worden zelfs in de winkel verkocht.

Tonke Dragt, Geheimen van het Wilde Woud, Leopold, 2015, 9789025867867

Ridder Tiuri en zijn vriend Piak gaan op zoek naar ridder Ristridin, want hij is nooit teruggekeerd 

in zijn kasteel. Er worden vreemde verhalen verteld over het Wilde Woud: van ruwe rovers en 

bosgeesten, van doodlopende dwaalwegen en ruïnes, en van mysterieuze Mannen in het Groen... 

Langzaam worden alle geheimen rond het Wilde Woud ontrafeld.

Het geheim van… , Leopold

Serie spannende boeken, gekoppeld aan een schrijfwedstrijd. Elk jaar kunnen kinderen een 

geheim insturen. Een spannend geheim, een zielig geheim of een grappig geheim. Het beste 

geheim wordt uitgewerkt tot een kinderboek. In deze serie zijn o.a. verschenen: Het geheim van 

de afgebeten vingers, Het geheim van de stropershut, Het geheim van de beschermengel, Het 

geheim van de dolfijnen. 

Paul van Loon, Foeksia de mini-heks en het geheim van Kwark de tovenaar, Leopold, 2015, 

9789025868758

De vader van het kleine heksje Foeksia heeft een been van hout. Maar hoe is hij aan dat been 

gekomen? Wat is zijn geheim? 

Informatief
Rainer Crummernl, Handboek voor de geheimagent, Deltas, 9789044721478, 2009

Alles over vermommingen, geheimschrift, wachtwoorden, geheime clubs en nog veel meer!


