Voorleesweek boekentips
Alles wat mist
Melanie Conklin, Fontaine
ISBN: 9789464040388

Maddy verloor haar vader, went maar moeilijk aan haar knullige stiefvader en haar beste
vriendin Cress lijkt Maddy te verruilen voor jongens en make-up… Gelukkig leert ze Eric
kennen, een mysterieuze jongen die zich in de bossen schuilhoudt. Maddy gelooft dat het Billy
is – een jongen die al zes maanden vermist wordt. Kan ze dat bewijzen? Een klassieke
pageturner, een spannende detective en een warm en ontroerend familieverhaal in één.

Beginnelingen : de jonge jaren van 24 opmerkelijke mensen
uit de hele wereld
Joke Van Leeuwen, Querido
ISBN: 9789045127354

Dit boek portretteert 24 beroemde mensen: van actrice Audrey Hepburn over kunstenares Frida
Kahlo tot mensenrechtenactiviste Ruby Bridges. Bijzonder is dat elk portretje focust op de
jeugdjaren van de beroemdheden in kwestie. Aan het eind krijg je kort mee tot wat voor
ongewone volwassenen die ‘gewone’ kinderen uitgroeiden. Voorleesboek dat tot heerlijke
gesprekken leidt. Over wat je kind later wil worden. En over hoe jij vroeger over je toekomst
dacht.

Bliksemkind
Hans Hagen, Querido
ISBN: 9789045127668

Als de jonge Yoko ontwaakt na een blikseminslag, vindt ze een magische steen in haar hand.
Eerst geneest ze haar broers gebroken enkel, daarna laat ze oma’s rugpijn verdwijnen. Algauw
staan er zieken rijen dik aan te schuiven. Het geld stroomt binnen, maar Yoko zelf dooft uit als
een kaarsje… Boeiende (voor)leeservaring met in ieder hoofdstukje een andere verteller aan
het woord. Met korte zinnen en mysterieuze, oosters getinte prenten.

De jongen die graag katten tekende en andere verhalen
Michael De Cock, Davidsfonds/Infodok
ISBN: 9789002273186

Verhalenbundel voor jong en oud met vijf eeuwenoude, pakkende vertellingen uit verre
culturen als Japan en Korea. Voor de gelegenheid werden ze in een eigentijds jasje gestoken.
Stuk voor stuk vertellen die over wat mensen tot mensen maakt: hun wildste verlangens, hun
diepste angsten. Je duikt erin en je droomt er bij weg, net als bij de imposante, wondermooie
en ietwat bevreemdende prenten. Fantasierijk boek dat bijblijft, in vorm en inhoud.

De jongen die met een walvis zwom
Nizrana Farook, Veltman
ISBN: 9789048319961

Aan de kust van het eiland Serendib, de oude naam voor Sri Lanka, redt Razi een drenkeling.
Zheng is de naam van de mysterieuze jongen en hij is op zoek naar de schat van Serendib. Een
schat? Op Serendib? Rafi en zijn zus Shifa geloven Zheng pas echt wanneer twee mannen de
achtervolging op hem inzetten... Een grote walvis blijkt de redder in nood. Razend spannend
exotisch avontuur met verslavend korte hoofdstukjes.

De olifantendief
Jane Kerr, Ploegsma
ISBN: 9789021680996

Schotland, 1872. Boy, een jong boefje, bezoekt een openbare verkoop van dieren. Voor hij
weet wat er gebeurt, moet hij mee met de koper van de olifant Maharadja. Het is zijn taak om
de olifant van Edinburgh naar Manchester te brengen. In een week tijd, en te voet bovendien!
Maar zijn Boys reisgenootjes wel te vertrouwen? Eindeloze dierenliefde, veel avontuur en een
snuifje geschiedenis: de ideale (voorlees)combinatie.

Een zwaluw in de winter
Timothée De Fombelle, Querido
ISBN: 9789045124834

Dwars tegen haar zwaluwnatuur in vliegt Gloria op een koude decemberochtend naar het
noorden. Waarom, dat weet ze niet precies… Ondertussen zijn ook twee mannen onderweg.
De ene is jong, komt uit Afrika en gaat op zoek naar een beter leven. De andere is oud, woont
in Frankrijk en is best eenzaam. Op kerstavond komen hun drie levens samen. Een modern
sprookje met heel lieve tekeningen. Dit verhaal biedt warme troost bij koude dagen.

Er was misschien eens 2: 20 verhalen die waargebeurd zijn.
Of niet?
Kamiel De Bruyne, Pelckmans
ISBN: 9789464013047

Elk van de twintig zotte verhalen in deze bundel beginnen met “Er was misschien eens”…
Want: sommige zijn waar, andere niet. Aan de lezer om te raden! Sla je de pagina om, dan zie
je of je goed hebt gegokt. Is er echt een man die stinkend rijk is geworden met scheten laten?
En heeft er echt een kanarie bestaan die vijfhonderd mensen naar zijn begrafenis kreeg?
Heerlijk om samen met kinderen uit te zoeken welke verhalen te mooi zijn om waar te zijn.

Het Grote-Niet-Te-Vermijden Verhalenboek
Cees Van den Berg, Inge Besaris, Arienne Bolt, e.a., Lemniscaat
ISBN: 9789047714712

Het kruim van auteurs uit Nederland treedt aan in deze lekker dikke verhalen- en
gedichtenbundel. Ze presenteren het beste van zichzelf in hun geheel eigen stijl. Er
zijn verhalen die zich in het nu en in het verleden afspelen, er zijn realistische en
verzonnen verhalen. Ze gaan allemaal over alles wat je (kind) niet vermijden kan in je
leven, de dood of bang zijn bijvoorbeeld. En vooral: hoe je daarmee om kan gaan.
Herkenbaar, ontroerend en troostend voorleesboek.

Het hart van het meisje
Siska Goeminne, De Eenhoorn
ISBN: 9789462915497

“Je kunt het wel, je vindt hem wel”: een meisje op zoek naar haar verre vader spreekt zichzelf
zo moed in. Haar papa verdwijnt telkens opnieuw zodra ze hem nadert. Het wordt een lange,
moeilijke zoektocht zonder resultaat. Of toch? Want wat is het fijn thuiskomen bij haar mama!
Een feeëriek prentenboek. Over boven jezelf uitstijgen, over weggaan en weer thuiskomen,
over iets zoeken en nog iets heel anders vinden.

Het kostbare leven van Lonny Quicke
Kirsty Applebaum, Ploegsma
ISBN: 9789021683386

Zou jij iemands leven redden als het je eigen leven inkort? Precies dat is het dilemma van
leefling Lonny Quicke: hij kan stervende wezens weer tot leven wekken met gevaar voor eigen
leven. Geen wonder dat zijn vader hem in het bos verscholen houdt voor de buitenwereld! Als
Lonny en zijn broertje Mug kans zien om naar de stad ontsnappen, brengen ze zichzelf in groot
gevaar… Origineel en ontzettend meeslepend (voorlees)verhaal.

Jefferson
Jean-Claude Mourlevat, Lannoo
ISBN: 9789401484961

Het perfecte leven van de jonge egel Jefferson lijkt erg rustig tot een geit-getuige hem vals
beschuldigt van de moord op zijn kapper-das, meneer Edgar. Help! Jefferson slaat op de
vlucht. Er zin maar één ding op, zegt zijn vriend-varkentje Gijsbert: zélf de moordenaar
vinden. Daarvoor moeten ze wel naar het buurland waar… mensen wonen. Een spannend,
fantasierijk boek met veel woordgrapjes en slimme, geestige kritiek op mensen-vleeseters. Een
voorleesklassieker in wording!

Kinderen van het drijfzand
Efua Traoré, Leopold
ISBN: 9789025883171

Simi is 13 jaar als ze een hele zomer lang gedropt wordt in een stoffig dorpje, bij een oma die
ze nooit eerder ontmoette en op een heks lijkt. Er is géén gsm-bereik of elektriciteit. Er is wél
een verboden meer met nat drijfzand… Simi raakt verstrikt in mythes, legendes en bijgeloof.
Dit betoverend, kleurrijk en magisch verhaal brengt een ode aan de fascinerende kindertijd en
geweldige jeugdherinneringen van de Nigeraanse auteur.

Lennox en de gouden sikkel
Zindzi Zevenbergen, De Harmonie
ISBN: 9789463361309

De papa van Lennox zie je nooit zonder zijn geluksbrenger: een ketting met een sikkelvormig
maantje. Uitgerekend op de dag dat papa alwéér naar het ziekenhuis moet, vindt Lennox de
ketting thuis op de vloer. Met zijn beste vriendinnetje Aya onderneemt Lennox een dappere
tocht naar de andere kant van de stad. Warm verhaal over een onzichtbare ziekte en de liefde
van een kleine jongen voor zijn vader. Stoere tekeningen incluis!

Marie Curie
Peter Nys, Clavis
ISBN: 9789044844795

Radioactieve straling is onzichtbaar, maar kan je toch ziek maken. Dat weten we dankzij het
opzienbarende onderzoek van de Poolse Marie Sk?odowski uit 1867, beter bekend als Marie
Curie. Vrouwelijke wetenschappers waren uitzonderlijk in die tijd, maar dat hield haar niet
tegen om twee (!) Nobelprijzen in de wacht te slepen.
Biografie op kindermaat met stripjesachtige prenten en veel wist-je-datjes voor kleine
nieuwsgierigaards die willen weten hoe ‘de dingen in elkaar zitten’.

Noord
Jesse Goossens, Lemniscaat
ISBN: 9789047712039

Bekende en onbekende uit het Hoge Noorden stellen zich zélf aan de lezer voor in dit heerlijke
weetjesboek. Ze scheppen op over hun bijzonderste kenmerken: de vrouwtjesalk wisselt eieren
uitbroeden af met de mannetjesalk bijvoorbeeld. Of ze ruimen misverstanden uit de weg. Zo
vreet de veelvraat helemaal niet zoveel als zijn naam doet vermoeden. Hoe meer je over deze
dieren (voor)leest, hoe meer je van ze gaat houden. Met magnifieke linoprenten in onderkoelde
ijstinten.

Ontwerpen & overwinnen
Lucy Ivison, Billy Bones
ISBN: 9789030508120

In het Verenigd Koninkrijk van de jaren 1920 is het hoogst ongebruikelijk dat een rijkeluiskind
en haar dienstmeisje vriendschap sluiten. Sylvia en Myrthe die dol zijn op kleren ontwerpen,
moeten hun vriendschap dan ook verborgen houden. Samen vormen ze het Huis van
Verwondering waarmee ze stiekem de meest geweldige kleren voor rijkeluisdochters maken.
Wat als hun geheim uitlekt? Brits kostuumdrama in een boek, mét geweldige schetsen van de
kledij uit die tijd.

Schildpad en ik
Marit Törnqvist, Querido
ISBN: 9789045125244

Een jongetje wil van zijn opa aldoor hetzelfde verhaal horen. Over hoe opa - toen zelf
nog een klein jongetje - Schildpad kreeg, toen nog een klein, schattig schildpadje.
Schildpad wordt groter en ook het jongetje dat later opa zal worden, groeit op. Hij reist
de wereld rond in het warme gezelschap van zijn trouwe, trage vriend Schildpand.
Melancholisch prentenboek met een ontroerende tekst en stemmige, gloedvolle
illustraties in zachte kleuren.

Twitch en de vlucht van de ijsvogel
M.G. Leonard, Lannoo
ISBN: 9789401479028

Twitch wordt door zijn klasgenoten gepest. Ze vinden hem maar een rare vogel. Dat treft: zijn
hobby is toevallig vogelkijken vanuit zijn geheime vogelkijkhut. Twitch’ leven wordt op zijn
kop gezet als er zich een gevaarlijke crimineel schuilhoudt in ‘zijn’ bos. Slaagt hij erin die te
vangen? En leert Twitch naast vogels ook mensen te vertrouwen?
Ontroerend avonturenverhaal dat (voor)leest als een trein. Extra punten voor de vogelweetjes!

Winterverhalen
Dawn Casey, Christofoor
ISBN: 9789060389362

Voor jou verzameld in één boek: de achttien mooiste, winterse volksverhalen van over de hele
wereld. De verhalen zijn eeuwenoud, maar de taal waarin ze zijn opgetekend, is jong. Er zijn
beren en konijnen, grootmoeders en godinnen, broers en zussen, vorst en vuur en ijs. Er zijn
lieve en zachtaardige verhalen voor de jonge luisteraars, en epische avonturen voor de oudere
lezers. Lekker warm leesvoer tijdens een lange, koude, donkere winterperiode.

