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Reis mee in deze boeken over voertuigen!

Ben Benieuwd en de Ruimtelus
Gerard Leever, Zwijsen
strip

Ben Benieuwd naar de ruimtelus
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9+

In dit fantasierijke stripverhaal moet
Ben Benieuwd een spreekbeurt houden,
maar hij zet liever zijn bouwpakket van
een raket in elkaar. In zijn raket beleeft
hij een mooi avontuur, maar hoe komt
hij weer thuis en hoe loopt het af met
zijn spreekbeurt? Met gratis werkblad
op www.landvanlezen.nl

De griezelbus
Paul van Loon (tekst) en Hugo van Look (illustraties), Zwijsen
Stel je voor, je gaat op schoolreisje.
Maar de bus die voor de school stopt, is
geen gewone bus… Het is een griezelbus! Durf jij in te stappen? Dit boek uit
de serie Zoeklicht Dyslexie is een hertaalde uitgave van De Griezelbus 1 en is
speciaal voor kinderen met dyslexie.

Piratenzoon
Rob Ruggenberg, Querido
Deze historische roman is gebaseerd op
verhalen van ooggetuigen en op oude
documenten. Het verhaal volgt de spannende avonturen van Zain, die gevangen
wordt genomen door Spanjaarden en
als slaaf moet werken op een oorlogsschip. Hoe kan hij ontsnappen? Kijk voor
meer informatie en een gratis lesbrief
op www.piratenzoon.nl
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Ruimterace
Ben hubbard, Condor
Amerika en Rusland waren jarenlang
bezig met een ruimterace: welk land zou
als eerste een mens naar de ruimte
sturen? In dit informatieve boek lees je
er alles over. Maar het boek biedt meer!
Download de gratis app en laat bijvoorbeeld gedetailleerde 3D-afbeeldingen
van ruimtevaartuigen verschijnen.
De laatste reis van de Ballerinus
Arienne Bolt (tekst) en Linde Faas (illustraties), Lemniscaat
Op zijn verjaardag krijgt Ravi een abonnement voor een dierentuin cadeau.
Maar de dierentuin blijkt een oud circus
te zijn en de dieren die er wonen staan
op het punt verkocht te worden aan de
slager. Lukt het Ravi om de dieren te
redden? Een échte pageturner voor
dierenvrienden.
De strijd om Troje & Odysseus
Simone Kramer (tekst) Els van Egeraat (illustraties), Ploegsma
In dit boek worden de beroemde heldendichten van Homerus voor kinderen
herverteld als een spannende avonturenroman. Na een jarenlange strijd valt
Troje en de Griekse overwinnaars keren
terug naar huis. Maar voor Odysseus, de
koning van Ithaka, is de terugtocht verre
van gemakkelijk…
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