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Extra boekentips Kinderboekenweek 2019 – Groep 5 & 6
Reis mee in deze boeken over voertuigen!

Otto’s ongelofelijke onderzeeër
Johan Klungel, Zwijsen
strip

Opa Otto’s ongelofelijke onderzeeër

Otto’s ongelofelijke
onderzeeër

Johan Klungel

Johan Klungel
7+

In deze geestige strip gaat de ietwat
bange Jonas met zijn opa op zoek naar
een gevaarlijk zeemonster.
In een zelfgebouwde onderzeeër!
Wat zal er gebeuren als ze het monster
echt vinden? Met gratis werkblad op
www.landvanlezen.nl

Wedstrijd op wielen
Berdie Bartels en Lard Deltrap, Zwijsen

TONEELLEZEN

Huub vindt zijn leven in een rolstoel
maar saai want snelheid is er niet bij.
Tot er in de buurt een zeepkistenrace
georganiseerd wordt waar Huub aan
mee kan doen. In dit toneelleesboek
nemen twee (of meer) lezers de rol van
een personage op zich en lezen de tekst
hardop voor! Met gratis algemene lesbrief
en werkblad op www.landvanlezen.nl

Auto’s, treinen en vliegtuigen
Clive Grifford, Gottmer
Een mooie encyclopedie over alles wat
rijdt, vaart en vliegt. In dit boek vind je
informatie over voertuigen uit het verleden tot hypermoderne voertuigen.
Het boek staat vol met mooie foto’s en
het barst van de interessante weetjes.
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De schat van gruizelkaak
Simon Cherry (tekst) en Andrea Kruis (illustraties), De Fontein
In dit humoristische piratenboek lijkt de
zomervakantie van Eddie Kei erg saai te
worden. Maar dan vindt hij een piraat in
de badkuip van zijn oma! Samen met de
kapitein gaat hij op avontuur, maar eerst
moeten ze ergens een schip ‘lenen’…

De grote kleine kapitein
Paul Biegel (tekst) en Carll Hollander (illlustraties), Lemniscaat
Wie kent de kleine kapitein niet?
In deze dikke verzamelbundel zijn de
drie afzonderlijk verschenen delen over
de kleine held samengebracht. Samen
met zijn vrienden gaat hij op zijn bijzondere schip Nooitlek op reis en beleeft
hij het ene na het andere avontuur.
Neem hier alvast een kijkje in het boek!

Kiki’s wonderlijke wereldreis
Ton Koene, Clavis
Dit betoverende fotoboek verkent
de grenzen van fantasie en werkelijkheid. Kiki is het beu om alleen te
dromen, en besluit gewoon te
doén. Op een vlot reist ze de hele
wereld over. In haar eentje!
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