	
  

Boekenhelden
Boeken voor 6-9 jaar

Abeltje en De A van Abeltje
Schrijver: Annie M.G. Schmidt
Illustrator: Thé Tjong-Khing

Abeltje is de kleine liftjongen van het warenhuis Knots. Op een dag drukt hij op het
bovenste knopje van de lift. En dat is het begin van een lange, spannende liftreis over de
hele wereld. In het tweede deel komen de liftreizigers nog eens bij elkaar en dat is dan weer
een aanleiding tot nieuwe, dwaze avonturen. (B)
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1955.

Alice in Wonderland
Schrijver: Lewis Carroll
Illustrator: Lisbeth Zwerger
Vertaald uit het: Engels door: Nicolaas Matsier

Alice maakt nogal wat avonturen mee: zo ontmoet ze de Maartse Haas, het Witte Konijn, de
waterpijp rokende Rups, de Kolummer Kat, de Nepschildpad, de Griffioen, om er een paar
te noemen. En natuurlijk de koning en koningin van het kaartspel. Of was het een droom?
Het boek verscheen voor het eerst in 1865 met illustraties van John Tenniel. Deze uitgave is
geïllustreerd door Lisbeth Zwerger en ze kreeg er in 2000 een Zilveren Penseel voor. (B)

	
  

	
  

	
  

Dag Vos, dag Haas!
Schrijver: Sylvia Vanden Heede
Illustrator: Thé Tjong-Khing

Bundel met veertien verhalen over Vos, Haas en veel van hun vrienden: Uil, Iek, Pluim en
een nieuw personage: Ever, die in een leren pak op zijn motor het verhaal binnen komt
denderen. De verhalen bevatten steeds moeilijke woorden (van AVI-Start tot AVI-M3). Om
zelf te lezen, maar ook geschikt om voor te lezen. (E)

Dolfje Weerwolfje
Schrijver: Paul van Loon
Illustrator: Hugo van Look

Op zijn zevende verjaardag gebeurt er iets vreemds met Dolfje: voortaan zal hij bij elke
volle maan in een weerwolfje veranderen! (A)
Met cd-single. Er zijn inmiddels meer delen over Dolfje. Lees ze allemaal.
Bijzonderheden:
Herdruk (met gekleurde illustraties) van een boek uit 1997
Bekroningen: Kinderjury (prijs van de Nederlandse Kinderjury)
Kinderjury (getipt door de Nederlandse Kinderjury)

Don Quichot
Schrijver: Rosa Navarro Durán
Illustrator: Francesc Rovira
Vertaald uit het: Spaans door: Peter Jansen

De wonderbaarlijke en fantastische avonturen van ridder Don Quichot en zijn schildknaap
gaan over gevechten met reuzen, het dienen van jonkvrouwen en heldendaden die niet altijd
helemaal goed uitpakken. Het beroemde verhaal van Michel de Cervantes (oorspronkelijk
uit 1605) is opnieuw verteld voor kinderen. (B)

	
  

	
  

	
  

Heel veel Jubelientje
Schrijver: Hans Hagen
Illustrator: Philip Hopman

Bundeling van vier eerder verschenen verhalen over Jubelientje: Jubelientje legt een ei,
Jubelientje vangt een vriendje, Jubelientje ontploft en Jubelientje wil winnen. (A)

De kinderen van Bolderburen
Schrijver: Astrid Lindgren
Illustrator: Els van Egeraat
Vertaald uit het: Zweeds door: Sydia Clark

In een gehuchtje op het Zweedse platteland staan de drie boerderijen waar de kinderen van
Bolderburen wonen. En als je denkt dat daar nooit iets te beleven valt, heb je het goed mis.
De kinderen maken altijd wel iets bijzonders mee: ze gaan op boevenjacht, gooien
voetzoekers of nemen zelfs een lammetje mee naar school. (B)
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1977.

Met de poppen gooien
Schrijver: Guus Kuijer
Illustrator: Mance Post

Dagelijkse belevenissen van Madelief en haar buurkinderen (A).
Bijzonderheden:
Herdruk in de Gouden Griffelreeks van een boek uit 1975.

	
  

	
  

	
  

Michiel van de Hazelhoeve
Schrijver: Astrid Lindgren
Illustrator: Björn Berg
Vertaald uit het: Zweeds door: Rita Verschuur

Michiel is een echte boef: hij haalt de hele dag streken uit, maar bedoelt het allemaal niet
kwaad. Zo raakt zijn vader verstrikt in de vliegenvangers en hijst hij zijn zusje in de
vliegenmast. Toch kan niemand echt boos op hem worden! (B)
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1980.

Paulus en de eikelmannetjes
Schrijver: Jean Dulieu
Illustrator: Jean Dulieu

De bekende boskabouter wordt door de gemene heks Eucalypta klein getoverd en door de
eikelmannetjes meegenomen naar hun rijk om daar koning te zijn. Natuurlijk loopt alles
goed af en neemt Paulus, weer ´groot´ geworden, Eucalypta te grazen. Door de
ingewikkelde taal met veel fantasiewoorden komt dit verhaal juist door voorlezen het beste
tot zijn recht. Vanaf 6 jaar. (B)
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1973.

Pieter Konijn wintersprookje
Schrijver: Beatrix Potter
Illustrator: Beatrix Potter
Vertaald uit het: Engels door: niet bekend
Pieter Konijn is op een winterse dag hout aan het sprokkelen voor de open haard. Zijn
moeder heeft hem speciaal voor heer Vos gewaarschuwd. Zodra Pieter zijn neefje Benjamin
Wollepluis tegenkomt, vergeet hij zijn moeders waarschuwingen: al spelend lopen ze diep
het bos in en aan heer Vos denken ze niet meer... (A)

	
  

	
  

	
  

Pluk van de Petteflet
Schrijver: Annie M.G. Schmidt
Illustrator: Fiep Westendorp

Pluk woont in zijn eentje in een huisje op het dak van een flat. Fijn voorleesverhaal door de
veertig vrij korte hoofdstukken. De Fiep Westendorp-illustraties zijn niet weg te denken uit
deze sprankelende avonturen. (A)
Lees ook: Pluk redt de dieren.
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1971.
Bekroningen: Griffels (Zilveren Griffel)

Verhalen van de boze heks
Schrijver: Hanna Kraan
Illustrator: Annemarie van Haeringen

De dieren uit het bos zijn niet voor niets bang voor de boze heks. Ze rent boos door het bos
en tovert alle dieren om. Gelukkig heeft ze soms een goede bui. Dan tovert ze alles terug.
Op een dag verdwijnt ze uit het bos. Maar oh… wat is het er dan saai. De dieren zijn blij als
de heks terug is. (A)
Lees ook de andere boeken over de boze heks: De boze heks is weer bezig!, Bloemen voor
de boze heks, Toveren met de boze heks, De boze heks moet winnen, De boze heks geeft een
feest en Lang leve de boze heks.
Bijzonderheden:
Herdruk van een boek uit 1990..

Winnie de Poeh: de volledige verzameling verhalen en
gedichten
Schrijver: Alan Alexander Milne
Illustrator: E.H. Shepard
Vertaald uit het: Engels door: Mies Bouhuys en Nannie Kuiper

In deze luxe bundel staan alle vertellingen en gedichten vol verrassingen en weergaloze
humor over de belevenissen in het bos van Christoffer Robin en zijn speelgoeddieren.
(A/AJ 869 en)
Bijzonderheden:
Herdruk van een uitgave uit 2000.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

