BOEKENTIPS VOOR KAKAPO’s
Grappige boeken

Ans & Wilma verdwaald
AUTEUR: Alice Reijs , Ariane van Vliet

ILLUSTRATOR: Kaatje Vermeire

Ans en Wilma zijn vriendinnen. Ze zien elkaar elke dag en houden van babbelen. Ze babbelen
werkelijk over alles. Normaal doen ze dat aan de keukentafel. Maar die morgen had Wilma
een plan. Het plan om samen een wandeling te maken in het bos. Maar wat gebeurt er als je
de weg niet meer terugvindt?
THEMA: vriendschap, verdwalen, liefde

LEEFTIJD: vanaf 11 jaar

Bettie en Harrie in 13 ongelukjes (die niemand zag aankomen)
AUTEUR: Anna Vercammen

ILLUSTRATOR: Sabien Clement

Bettie en Harrie zijn grote zus en kleine broer. Ze wonen in een huis met een plat dak in
Bengelbrugge. In hun tuin staat een grote appelboom. Meestal is het een doodgewone dag.
Meestal heeft Bettie een plan en luistert Harrie met open mond. En meestal gebeurt er een
ongelukje … met Harrie, meestal. Zo’n ongelukje dat niemand zag aankomen. Of wel?
THEMA: broer, familie, zus

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Bob Popcorn
AUTEUR: Maranke Rinck

ILLUSTRATOR: Martijn van der Linden

Wanneer Ellis op een dag popcorn maakt in de magnetron, gebeurt er iets vreemds. Een van
de maïskorrels poft niet, maar zwelt op tot hij zo groot is als een kiwi. Er ploppen twee
armpjes tevoorschijn en twee beentjes. Ellis staart de korrel aan, die nu een gezichtje heeft
waarmee hij woedend terugkijkt… Het maïsmannetje heet Bob, en is geen gemakkelijk type.
Hij slaapt niet, eet onvoorstelbaar veel en is nogal humeurig. Na een tijdje krijgt Ellis er
genoeg van. Bob moet weg, maar waar laat je een reusachtige levende popcorn met
driftbuien?
THEMA: vriendschap, popcorn

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar
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Brobot
AUTEUR: James Foley

ILLUSTRATOR: James Foley

Soesja Tinker is ’s werelds eerste uitvinder jonger dan twaalf. Haar babybroer heeft heel wat
gebreken. Soesja besluit dan maar zelf een betere broer te bouwen: Brobot. Brobot heeft alle
gadgets en functies om de perfecte broer te zijn. Maar dan gaat de Bro‐afstandsbediening
stuk. Misschien is haar kleine broer toch meer dan een lastpost?
THEMA: broer‐zus relatie, robot

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

De dag dat oma het internet kapot maakte
AUTEUR: Marc‐Uwe Kling

ILLUSTRATOR: Astrid Henn

Wat een pech! Het is de allereerste keer dat kleine Tiffany op oma past. En uitgerekend
vandaag maakt oma het internet kapot. Het hele internet. Van de hele wereld...
THEMA: internet, oma

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

De Familie Boef en het lollycomplot
AUTEUR: Anders Sparring
Tuur is de enige van de familie Boef die niet van stelen houdt. Als Tuur bijna jarig is, besluit de
familie Boef een reuzenlollly voor hem te stelen. Maar dat blijkt niet zo makkelijk te zijn.
THEMA: boeven, gezin, jarig zijn, diefstal

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

De NEEhoorn
AUTEUR: Marc‐Uwe Kling

ILLUSTRATOR: Astrid Henn

In een magisch sprookjeswoud wordt een baby‐eenhoorn geboren. Schattig, toch? Maar de
kleine eenhoorn gedraagt zich helemaal niet lief. Hij zegt op alles nee. Nee. Nee. Nee! Daarom
krijgt hij een nieuwe naam: de NEEhoorn.
Een hilarisch verhaal voor wanneer je chagrijnig bent en liever ‘nee’ roept. De prenten zijn een
volstrekt originele mix van stout en sprookjesachtig.
THEMA: eenhoorn, dieren, koppig

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar
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De ridder zonder billen
AUTEUR: Levina van Teunenbroek

ILLUSTRATOR: Charlotte Bruijn

Er was eens een ridder zonder billen.
Die was verdrietig, want het liefst zou hij willen dat hij een prins werd en niet voor heel
even,maar voor een lang en gelukkig leven.
Een sprookjesachtige oplossing ligt voor de hand,waardoor hij bij zijn droomprinses belandt.
THEMA: ridders, billen, prinses

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen
AUTEUR: Andy Griffiths

ILLUSTRATOR: Terry Denton

Een boomhut zoals die van Andy en Terry heb je nog nooit gezien! Er is een bowlingbaan, een
zwembad met reuzenhaaien, een geheim laboratorium en een snoepjesmachine die je overal
volgt en snoepjes in je mond schiet als je trek hebt. Andy en Terry beleven er de dolste
avonturen, want in hun boomhut is ALLES mogelijk! Waar wacht je nog op? Kom snel langs!
THEMA: boomhut, vrienden, avontuur

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

De waanzinnige tandarts
AUTEUR: David Walliams

ILLUSTRATOR: Tony Ross

Alfie op zoek naar vreemde dingen in een stad vol actie en spanning
THEMA: tandarts

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Een jaar met Wifi
AUTEUR: Brenda Froyen

Marloes de Vries

25 grappige verhaaltjes over Wifi. In een jaar waarin de hele wereld op slot ging, werd pas
echt duidelijk hoe onmisbaar Wifi is.
THEMA: hond, huisdier, België, Nederland,
lockdown

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar
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Frank en Stijn
AUTEUR: Reine de Pelseneer

ILLUSTRATOR: Richard Verschraagen

Frank en Stijn zijn tweelingbroers. Met mama Arlette Skelet en papa Victor Weemoed wonen
ze in een oud kasteel. De mensen in het dorp vinden hen heel gek. Dat vindt Frank helemaal
niet erg, gek zijn vindt hij wel oké. Hij wil een liefdesdrank voor Fia brouwen. Tijdens het
Halloweenfeest wil hij daarmee indruk maken op haar. Maar dat loopt helemaal niet zo goed
als Frank zou willen…
THEMA: toveren, griezelen, tweeling,
school, verliefdheid

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Game over ‐ Attack of the blorks
AUTEUR: Midam

ILLUSTRATOR: Eric Adam

Kleine Barbaar is de held in zijn eigen computerspel. Barbaar is op zoek naar de prinses. Dat
een horde groteske monsters hem in de weg staat, mag geen probleem zijn. Die kan hij wel
aan. Of niet? Want hier is er geen gamer die Barbaar kan helpen.
THEMA: computer, games, griezelen,
monsters

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Grapman
AUTEUR: Tjibbe Veldkamp

ILLUSTRATOR: Kees de Boer

Eerste deel van een nieuwe serie over een superheld met geheime kracht: humor!
THEMA: held, grappen, humor, tijdrijzen

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Heerlijk Hoorspel 1: De Nachtegaal
AUTEUR: Philip Maes

ILLUSTRATOR: Mark Borgions

De keizer van China gaat helemaal plat voor het prachtige gezang van de kleine nachtegaal.
Maar dat vindt de stipte hofmeester niet leuk. Hij bestelt een namaak‐nachtegaal en laat de
echte ontsnappen. Wanneer de keizer hoort dat zijn nachtegaaltje weg is, wordt hij heel erg
ziek. Zal Li, het keukenmeisje, op tijd zijn om de doodzieke keizer te redden?
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THEMA: sprookje, keizer, vogel,
nachtegaal, zingen

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

Historische verhalen

Grappige verhalen

Waargebeurde verhalen

Fantasie verhalen

Weetjesboeken

Verhalen over magie

Verhalen over normen en waarden

Griezelige verhalen

Avontuurlijke verhalen

Strips en graphic novels

Audioverhaal, luisterverhaal
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