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Amsterdam
Leesboeken
Margriet Cobben en Magda van Tilburg, In de hoofdrol, Delubas, 2012, 9789053004012

Dit boekje speelt zich af in het Amsterdam van 1652. Het boekje maakt deel uit van de reeks 

‘Terugblikken’, waarin de vijftig venster van de geschiedeniscanon passeren.

Marion van de Coolwijk, Het grote Rijksmuseum voorleesboek, Rubinstein, 2015, 

9789047613824

Midden in Amsterdam staat het Rijksmuseum. In dit museum staan en hangen wereldberoemde 

kunstwerken. Bij 25 van deze meesterwerken wordt in dit boek een verhaal verteld. 

Anke Kranendonk, Verdwaald in Amsterdam, Zwijsen, 2010, 9789048707713

Uit de serie ‘Toneellezen’. In dit boek kies je een rol. Door het boek met meerdere kinderen 

hardop voor te lezen, waarbij iedereen een rol speelt, komt het verhaal tot leven. 

Jan Paul Schutten, Kinderen van Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2008, 9789046802502

Hoe zou jouw leven eruit hebben gezien als je in het Amsterdam van vroeger had gewoond? In dit 

boek gaat het over kinderen die echt bestaan hebben, kinderen als Gijsbrecht, Titus en Netje. 

Kinderen van heel lang geleden en kinderen van kortgeleden. Je leest over de avonturen die ze 

beleefden. En in de strips zie je hoe ze woonden en hoe Amsterdam er toen uitzag.

Sacha Serano en Maarten de Ru, De wollef en de seve geitjes – een plat Amsterdams sprookie, 

9789492113009

Het bekende sprookje van Anderssen, maar dan het in het plat Amsterdams. 

Greetje Vagevuur, De bende van de donkere steeg, Delubas, 2012, 9789053004036

Stijntje woont in een donkere kelderwoning. Met het geld dat zij, haar broer en haar moeder 

verdienen redden ze het niet. Dit boek speelt zich af in Amsterdam, rond 1848. Het boekje maakt 

deel uit van de reeks ‘Terugblikken’, waarin de vijftig venster van de geschiedeniscanon passeren.

Marlies Verhelst, De gescheurde speelkaart, de grachtengordel, Delubas, 2012, 

9789053003992

Jacobus woont met zijn ouders, zusje en broertje aan de Amsterdamse Herengracht. Op een dag 

laat een vrouw een mandje achter voor de deur. Dit boek speelt zich af in 1638. Het boekje maakt 

deel uit van de reeks ‘Terugblikken’, waarin de vijftig venster van de geschiedeniscanon passeren.
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Informatief
Raymond van den Berg, Amsterdam - speelboek en doeboek, Ploegsma, 2016, 

9789021675947

Een Amsterdams ganzenbord, een ‘vis je fiets uit de gracht’-spel, een doolhof, een memoryspel 

en een bouwpakket voor het maken van je eigen Delftsblauwe huisjes. Met dit boek kun je je 

Amsterdams vermaken. 

Robin Bertus en Lisa Gaalen, Draw your map Amsterdam, reis-doe-boek voor kinderen en 

ouders, Van Duuren, 2014, 9789462321601

Ga je een dagje of een weekendje naar Amsterdam? Met dit boekje wordt het een leuke en 

leerzame trip.  

Remco Daalder, Het Amsterdamse beestenboek, dierenatlas van Amsterdam, Bas Lubberhuizen, 

9789059374065

De parkieten in het Vondelpark zijn niet de enige bijzondere dieren in Amsterdam. Van ringslangen 

tot ooievaars, van roodwangschildpadden tot slechtvalken, deze dieren hebben allemaal een 

plek gevonden in de drukke stad. Deze gids is geschreven voor volwassenen, maar kinderen die 

geïnteresseerd zijn in dieren en natuur zullen er zeker ook plezier aan beleven. 

Dagmar Jeurissen en Janneke van Amsterdam, Kidskompas Amsterdam, Cheecky Monkeys, 

2014, 9789081985215

Reisgids voor kinderen. Vind zelf het antwoord op vragen als: Welke musea mag je niet missen in 

Amsterdam? Hoe verken je de stad met de tram? 

Roos Stalpers en Fee van ‘t Veen, Kidsproof Amsterdam, Mo’Media, 2012, 9789057675973

Gids met honderd tips over leuke plekken in Amsterdam. Met adressen in en om de stad waar 

niet alleen ouders, maar ook de kinderen genieten. 

Pronkstukken
In les 2 van het thema staat een zestal boeken afgebeeld. Hieronder staan de gegevens, voor 

kinderen die nieuwsgierig geworden zijn en die deze boeken graag willen lezen:

Marjolijn Hof, Een kleine kans, Querido, 2014, 9789045117546

Martine van Rooijen, Boven in een groene linde zat een moddervette haan, Gottmer, 2008, 

9789025743635

H. de Roos, De schippers van de Kameleon, Kluitman, 2003, 9789020666984

Toon Tellegen, Pikkuhenki, Querido, 2005, 9789045101989

Jan Paul Schutten, Kinderen van Amsterdam, Nieuw Amsterdam, 2008, 9789046802502

Jan Terlouw, Briefgeheim, Lemniscaat, 2016, 9789047708209

Simon van der Geest, Dissus, Querido, 2014, 9789045110820

Paul van Loon, Griezelbus 6, Leopold, 2005, 9789025848378
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Leesboek
Marion van de Coolwijk, Het grote Rijksmuseum voorleesboek, Rubinstein, 2015, 

9789047613824

Midden in Amsterdam staat het Rijksmuseum. In dit museum staan en hangen wereldberoemde 

kunstwerken. Bij 25 van deze meesterwerken wordt in dit boek een verhaal verteld. 

Prentenboek 
Ashild Kastad Johnson, Kobe maakt een museum, De Vier Windstreken, 2015, 9789051169843

Kobe verzamelt zo ongeveer alles wat hij tegenkomt. Op een dag heeft hij zoveel verzameld dat hij 

niet meer weet wat hij met al die spulletjes moet. Zijn oma geeft Kobe advies: begin een museum! 

Informatief 
Florence Ducettau, Willewete - Naar het museum, Clavis, 2010, 9789044813623

Mag je een kunstwerk aanraken? Wat is een catalogus? Kun je in een museum ook iets anders 

doen dan kijken naar wat er tentoongesteld wordt? Op deze en vele andere vragen krijg je een 

antwoord.

Ted van Lieshout, Het papieren museum, Leopold, 2007, 9789025835613

Dit is geen boek. Dit is het Papieren Museum. Dit is het enige museum dat tot in de wolken reikt 

en tóch makkelijk is te dragen. Een verzameling bekende kunstwerken met een uitleg erbij. 

Gordon Price, Het rariteitenkabinet, Van Goor, 2016, 9789025835613

Verzamel jij graag dingen uit de natuur, zoals schelpen? Dit boek vertelt je hoe je echt goud van 

nep kunt onderscheiden; hoe je vlinders, krabben, veren, spinnen en schedels moet bewaren; 

waar de stekels van een stekelvarken van gemaakt zijn; hoe je dierensporen kunt lezen en nog 

veel meer.

Désirée Raemakers, Kijk eens! Op ontdekkingsreis door Nederlands musea, National Geographic, 

2011, 9789048809516

Aan de hand van bijzondere voorwerpen in Nederlandse musea vertelt de schrijfster spannende 

en grappige verhalen.

Ymkje Swart, Van alles over musea en verzamelen, Moon, 2008, 9789048800612

Veel musea zijn gestart door iemand die bijzondere voorwerpen verzamelde. In dit boek kun je van 

alles lezen over verzamelen en musea. 
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Zeebenen
Leesboek
Paul Biegel, De grote kleine kapitein, Holland, 2013, 9789047750000

De kleine kapitein is een jongen die van een potkachel, een badkuip, een stoelpoot en een 

fietsketting zijn schip de 'Nooitlek' bouwt. Als de schroef, gemaakt van gesmolten bronzen centen, 

tenslotte ook nog klaar is, tilt een hoge golf het schip van het duin. In deze omnibus zijn alle delen 

over de Kleine Kapitein gebundeld. 

S. Buijs en C. Grashoff, Floortje gaat zeilen, Kluitman, 2008, 9789020672411

Floortje is met haar ouders in een vakantiepark aan het IJsselmeer. Ze gaat met een zeilboot het 

meer op. Boek uit de bekende serie over Floortje. Het boek is herschreven en gemoderniseerd. 

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.

H. de Roos, De schippers van de Kameleon, Kluitman, 2003, 9789020666984

Filmeditie van het klassieke kinderboek. De Kameleon Filmeditie omvat:

het eerste deel "Schippers van de Kameleon", foto's uit de film, interview met Koen en Jos,  

de filmtweeling, Kameleon lexicon, cd met filmmuziek.

Mina Witteman, Boreas en de zeven zeeën, Ploegsma, 2015, 9789021674384

Boreas en zijn ouders gaan drie jaar rond de wereld zeilen. Alles is geregeld, ook dat Boreas aan 

boord les krijgt. Eerst vindt Boreas het maar saai aan boord, maar al snel beleeft hij de grootste 

avonturen. 

Informatief 
Fiona Danks, Jo Schofield, Het strandboek, ontdek wat je allemaal kunt doen bij zee, 

Christofoor, 9789060387672

Het strand biedt eindeloos veel gelegenheden om te spelen en om avonturen en plezier te 

beleven, of het nu aan zee is of langs meren en rivieren. In dit boek vind je meer dan zestig 

ideeën voor wat je kunt doen aan het strand. 

Holger Haag, Luister naar de zee, De Vier Windstreken, 2013, 9789051163124

Hoe klinkt het geblaf van een zeehond, of het gezang van een orka? Met een druk op de knop 

weet je hoe het klinkt, want in dit boek zitten echte geluiden.

Chris Oxdale, Stoere beroepen – bij de redders op zee, Corona, 9789462021082

Ontdek hoe de redders op zee met snelle boten en helikopters mensen redden die op zee in de 

problemen zijn gekomen.
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Dos Winkel, Het alfabet van de zee, Succesboek, 2013, 9789079872589

De schrijver en maker van dit boek is een onderwaterfotograaf. Verwonder je met hem over de 

ongelooflijke schoonheid van het leven onder water en verbaas je over de manier waarop mensen 

hiermee omgaan.

Kapitein Winokio, Ankers en roeren – 20 zeemansliedjes voor stoere matrozen, Kapitein Winokio, 

2015, 9789490378349

Een muzikaal foto-stripverhaal over het leven aan boord van het schip van Kapitein Winokio.  

Bij het boek zit een cd. In Vlaanderen is kapitein Winokio bekend van optredens. 

 

Ondergronds
Leesboek
Gerard van Gemert, Ondergronds gevangen, Delubas, 2012, 9789053003725

Na een ruzie verstoppen Tom en Katja zich onder een struik in het park. Plotseling zakt de grond 

onder hun voeten weg. Ze komen terecht in een onderaards hol waar een gang op uitkomt.  

Dit boekje is geschikt voor kinderen die wat meer moeite hebben met lezen.

Helen Moss, Het mysterie van de fluitende grotten, Kluitman, 2014, 9789020673111

Scott en Jack Carter logeren in de zomervakantie bij hun tante op het eilandje Castle Key.  

Het is er superklein en ontzettend saai! Totdat ze Emily en haar hondje Drift ontmoeten.  

Als er mysterieuze dingen gebeuren op het eiland gaan de broers en speurneus Emily op 

onderzoek uit. Eerste deel uit de serie ‘Avontureneiland’.

Informatief 
Nick Arnold, Ongelooflijk gave opgravingen, Kluitman, 2007, 9789020605204

Dit boek staat vol met verhalen, cartoons en verrassende feiten over grondig graafwerk,  

dat behoorlijk uit de hand kan lopen, en verbluffende vondsten.

Neil Champion, Expeditie ondergronds, grotklimmen in onderaardse gangen, Corona, 2013, 

9789461750679

Het is reuzespannend en soms zelfs gevaarlijk om ondergronds te gaan. Overal ter wereld vinden 

mensen het een uitdaging om grotten te verkennen. In dit boek kom je alles te weten over deze 

avontuurlijke sport.

Ian Graham, Mijnen, tunnels, en andere ondergrondse megaconstructies, Corona, 2013, 

9789461750396

We graven mijnen om steenkool en diamanten naar boven te halen. We bouwen tunnels onder zee 

en onder land. Ontdek de wereld van bouwers in het diepst van de aarde en lees over hun grote 

uitdagingen.
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Aleksandra Mizielinscy en Daniël Mizielincy, Onder de grond/Onder water, Lannoo, 2015, 

9789401426275

Boek dat bestaat uit twee delen: het ene deel neemt je mee diep onder de grond, en het andere 

deel naar de diepste delen van de zeeën en oceanen. Je komt alles te weten over grotten, mijnen, 

dieren die leven onder de grond, vulkanen, duikboten, loopgraven, tunnels, fossielen en zoveel 

meer.

Stephanie Turnbull, Grotonderzoek, Corona, 2016, 9789461754189

Hoe verken je grotten? Hoe waag je je op een veilige manier in de ondergrondse wereld?  

Dit boek gaat over de ondergrondse wereld van het verkennen van grotten. 

Sport
Informatief 
Extreme sporten, NBD

Serie boekjes voor kinderen met leesmoeilijkheden over extreme sporten: Touwsporten, 

Wielsporten, Watersporten. 

Elise Haarman, Game over? Start opnieuw, Nino, 2015, 9789085606697

12 verhalen over kinderen met autisme. Zij beleven allerlei spannende, grappige en soms ook 

vervelende dingen tijdens en rondom het sporten. Soms komen ze in de problemen, maar ze 

ontdekken ook dat bijna overal een oplossing voor te vinden is.

Grote sportevenementen, Corona

Serie boekjes die een inkijkje geven in de wereld van grote sportevenementen: Atletiek, Tennis, 

Voetbal. 

XXtreme sporten, Corona

Serie boekjes over extreme sporten: Rotsklimmen, Surfen, Skydiven, Snowboarden, 

Wildwatersporten.

Ruige sporten, Corona

Serie boekjes over ruige sporten: Bergbeklimmen, Grotonderzoek, Kanoën en Kajakken, 

Trektochten. 

Spijsvertering
Informatief
Frank van Ark, Einstein voor kids, Forte Uitgevers, 2015, 9789058774699

63 proefjes die je met huis-, tuin- en keukenspullen kunt doen. Zoals vuur maken met een 

vergrootglas, of statische elektriciteit opwekken met een ballon. 

Nick Arnold, Je spetterende spijsvertering, Kluitman, 2015, 9789020605198

Boek vol met komische cartoons, walgelijke weetjes, krankzinnige quizjes en stinkende 

vraagstukken.
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Donald Duck scheurkalender, (verschijnt elk jaar met een nieuwe editie)

Lees elke dag op het toilet een stripje uit de Donald Duck. 

Marja Baseler en Annemieke van den Brink, Pretpark de poepfabriek, Luitingh-Sijthoff, 2016, 

9789024573011

Neem een kijkje in je eigen buik en darmen. Waar blijft je eten als je een hap neemt? Wat is 

poep? Hoe poep je eigenlijk? En waar komt buikpijn vandaan? In dit boek lees je alles over de 

slimme fabriek in je buik: van hap tot plons!

Melanie Grimshaw Smith, Het toiletrol-knutselboek, De Lantaarn, 2016, 9789461886088

Knutsel de leukste dingen van simpele toiletrollen: van raceauto's en raketten tot grappige uilen 

en pluizige schapen. Met wat eenvoudige materialen en de duidelijke instructies in het boek  

maak je je eigen toiletrolcreaties.

John Farndon, Zo werkt het zo, Memphis Belle, 2014, 9789089411327

Wat gebeurt er eigenlijk met je poep en plas als je de wc doortrekt? In dit boek wordt het met 

tekeningen uitgelegd. Ook van andere ‘technische’ dingen in huis wordt uitgelegd hoe ze werken. 

Hugh Jassburn, Pret op het toilet, De Lantaarn, 2014, 9789461883834

Een toilet-doeboek met weetjes en spelletjes. Vol puzzels, zoekplaatjes en handige weetjes.

Arno Verweij, Proefjesboek, Nieuwezijds, 2015, 9789057124518

65 proefjes die je met huis-, tuin- en keukenspullen kunt doen. Zoals het maken van een vierkante 

zeepbel, of het kneden van vloeistof. Met duidelijke uitleg en foto’s. 

Wist je dat – scheurkalender, (verschijnt elk jaar met een nieuwe editie)

Elke dag een nieuw weetje op het toilet. 

Plankenkoorts
Leesboek
Jeff Kinney, Het leven van een loser – niet te filmen!, De Fontein, 9789026135040

De boeken uit de serie ‘Leven van een loser’ werden verfilmd. In dit boek wordt uitgelegd hoe die 

verfilming ging. 

Anke Kranendonk, Verdwaald in Amsterdam, Zwijsen, 2010

Uit de serie ‘Toneellezen’. In dit boek kies je een rol. Door het boek met meerdere kinderen 

hardop voor te lezen, waarbij iedereen een rol speelt, komt het verhaal tot leven. 

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

Uit de serie ‘Toneellezen’. In dit boek kies je een rol. Die van de dokter, de verpleger, de patiënt of 

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

speelt, komt het verhaal tot leven. 
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Holly Robbins, Beste vriendinnen voor altijd – plankenkoorts, Deltas, 2014, 9789044736670

Ellie en haar vriendinnen verheugen zich op de musical die ze op school gaan opvoeren.  

Maar één van de meisjes heeft haar zinnen gezet op de hoofdrol. 

Jette Schröder, Lieke in de hoofdrol, Ploegsma, 2014, 9789021673332

De klas gaat een toneelstuk opvoeren. Na een spannende auditie krijgt Lieke de hoofdrol!  

Deeltje uit een serie boeken over Lieke en haar vriendinnen. 

Informatief
Florence Ducattea, Willewete – Naar het theater

Wie werkt er in een theater? Wat is een musical? Hoe speelden de Grieken toneel? Informatief 

prentenboek met veel feitjes en weetjes en extra’s als uitklappagina’s. 

Marijke Nijmanting, Ik maak theater, Nino, 2009, 9789085605614.

Hoe maak je met een groep vrienden of op school een toneelstuk? Dit boek legt het in stappen 

uit. Bij elke stap krijg je tips. Zoals voor het schrijven van toneeltekst, het regisseren en het 

acteren en hoe je plankenkoorts te lijf gaat. 

Tanja Oostvogels, De mondenboom, Clavis, 2005, 9789059330726

Hoe maak je korte scènes die leuk zijn om naar te kijken? Hoe verzin je een rol? Hoe kom je op 

een goed idee voor een scène? Met dit heldere doe-boek over theater kun je meteen aan de slag.

Jungle
Leesboek
Rudyard Kipling, Jungleboek, Rainbow, 2016, 9789041712011

Het wereldberoemde verhaal over het jongetje Mowgli dat opgroeit in de jungle.

Joyce Pool, Kamp in de jungle, Leopold, 2010, 9789025855413

Dit verhaal speelt zich af in de Tweede Wereldoorlog. Dieter en zijn vader hebben al anderhalf jaar 

in een kamp op Java gezeten, als ze op een dag met vele andere gevangenen als vee in een boot 

worden geladen. De reis per boot is vreselijk, maar op de plaats van bestemming, een kamp in de 

jungle van Suriname, is het nog erger. 

Janneke Schotveld, Superjuffie in de jungle, Van Holkema & Warendorf, 2015, 9789000343775 

Vier bontgekleurde papegaaien vragen juf Josje om naar de jungle in Zuid-Amerika te komen.  

De jungle wordt gekapt om plaats te maken voor hotels. De papegaaien hopen dat Superjuffie  

de bouw kan tegengaan.

Informatief
Caroline Arnold, Dag en nacht in het oerwoud, NBD/Biblion, 2015, 9789462021266

Wat gebeurt er tijdens een etmaal allemaal in het regenwoud? 's Ochtends vroeg gaat de toekan 

op zoek naar voedsel, 's middags draait de luiaard zich nog eens om en 's avonds komen de 

vleermuizen tevoorschijn.
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A. Garneri, Bossen en oerwouden, Biblion, 2003, 9789054833260

Ontdek de geheime wereld van het bos en de oerwouden en hun bewoners. 

Leon Gray, Bijzondere habitats – tropische regenwouden, Corona, 2016, 9789461754615

In dit boek lees je welke dieren (over)leven in het tropisch regenwoud.

Nancy Honovich, De natuurgids over dieren uit het regenwoud, Elmar, 2009, 9789085530251

Ga mee op een unieke tocht door de jungle en maak kennis met een aantal typische 

regenwoudbewoners, zoals de jaguar, de geelvleugel ara, het Boliviaans doodshoofdaapje en  

de rode neusbeer. 

Deborah Underwood, Onzichtbaar in het regenwoud, Corona, 2013, 9789055669127

Veel dieren maken zich graag onzichtbaar. Dan kan hun vijand of hun prooi ze niet zien.  

Maar hoe doen ze dat? Dat lees en zie je in dit boek. 

Justine Smith, Medicijnen uit het oerwoud, NBD, 2006, 9789054836520

Stoffen die door jungle-bewoners gebruikt worden als gif tijdens de jacht, of als middel tegen 

ziektes, blijken na onderzoek ook te helpen tegen ziekten als kanker, malaria of hoge bloeddruk. 

In dit boek wordt uitgelegd om welke stoffen het gaat, hoe wetenschappers dat ontdekt hebben 

en hoe ze in medicijnen verwerkt worden. 

John Wiseman, Het SAS survival handboek, Kosmos, 2016, 9789021563411

De gids met alle tips hoe je moet overleven in het wild, op land, op zee en in de stad. Dit boek 

is wereldwijd bekend. Geschreven voor volwassenen, maar kinderen zullen veel tips ook leuk en 

handig vinden. 


