BOEKENTIPS VOOR KERKUILEN
Weetjes‐boeken
Armstrong: de avontuurlijke reis van een muis naar de maan
AUTEUR: Torben Kuhlmann

ILLUSTRATOR: Torben Kuhlmann

Amerika, 1954. Een kleine muis ontdekt door zijn telescoop dat de maan een bol van steen is,
en geen gatenkaas zoals hij en de andere muizen lang hebben gedacht. Als hij hoort dat er
ooit al een muis heeft gevlogen, neemt hij een besluit: “Ik word de eerste muis op de maan!”
Een spannend verhaal met achterin een korte geschiedenis van de ruimtevaart.
THEMA: muis, ruimtevaart, raket,
doorzetten

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Billie en zijn genen
AUTEUR: Stefan Boonen

ILLUSTRATOR: Melvin

Dit boek gaat over Billie en over genen. Genen zijn héél kleine deeltjes van je lichaam. Je krijgt
ze van je vader en je moeder. Genen zorgen ervoor dat jij er uitziet zoals je er uitziet en dat je
lichaam doet wat het moet doen. Of je blauwe of bruine ogen hebt? Wat de vorm van je hand
is? Of je een wipneus hebt? Van chocolade houdt? Noem maar op. Het komt allemaal door je
genen.
THEMA: wetenschap, genetica, genen, DNA, natuur

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

De strikt geheime geschiedenis van codes en codebreken
AUTEUR: Roy Apps

ILLUSTRATOR: Kevin Knight

Leer alles over codes en hoe ze te breken. Maar let op: niet doorvertellen... Het is geheim!
THEMA: codes, geheimen

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

De wonderlijke wereld van bomen
AUTEUR: Jen Green

ILLUSTRATOR: Claire McElfatrick
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Ga mee naar het bos en ontdek de wonderlijke wereld van bomen.
Wist je dat bomen ondergrondse boodschappen versturen? Of dat bomen voor hun familie
zorgen? Een boom is veel meer dan je zou denken…
THEMA: bomen, natuur, seizoenen, biologie

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

De zweetvoetenman
AUTEUR: Annet Huizing

ILLUSTRATOR: Hannah Bailey

Dit boek gaat over het recht. Over rechtspreken, wetten, raadsheren en raadsmannen, de
rechtbank en dat soort dingen. Maar het boek gaat óók over een koninklijke hond, een
kreupel paard, een lokfiets, een weesfiets, een gesprongen waterleiding, een koffer met een
dubbele bodem, Geert Wilders, zeilmeisje Laura, rapper Typhoon, een taart vol rattengif, een
dom briefje, een ontvoerde baby, een mislukte overval, melkpoedermisdaad en een
seriemoordenares die dat helemaal niet was. Oh ja, en over zweetvoeten natuurlijk.
THEMA: rechtszaken, regels, recht

LEEFTIJD: vanaf 11 jaar

Er was (misschien) eens…
AUTEUR: Kamiel De Bruyne

ILLUSTRATOR: Yarne Daeren

Er was (misschien) eens is een boek met twintig verhalen die misschien ooit echt gebeurd zijn,
maar misschien ook helemaal niet. Het is een spel dat je doet raden: is het verhaal
waargebeurd of compleet verzonnen? Sla de pagina om en ontdek de waarheid!
THEMA: weetjes, filosofie

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Frida's coole klimaatboek
AUTEUR: Moniek Vermeulen

ILLUSTRATOR: Jurgen Walschot

In dit wervelende non‐fictieboek lees je over de oorzaken en gevolgen van de
klimaatopwarming. In heuse scrapbook‐stijl toont Frida waarom er nu actie moet komen om
onze planeet weer gezond te krijgen. Want het is onze toekomst die op het spel staat!
THEMA: klimaat, opwarming aarde, milieu

LEEFTIJD: vanaf 11 jaar
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Groot weetjesboek over voetbal
AUTEUR: Aurélie Sarrazin

ILLUSTRATOR: Tiago Americo, Benjamin
Bécue, Ilaria Falorsi, Cristian Turdera

Met dit boek word je een expert in voetbal, van de onderdelen van een voetbaltenue tot een
overzicht van de meest legendarische spelers.
THEMA: voetbal, sport

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

Hadden de Grieken al raketten?
AUTEUR: Govert Schilling

ILLUSTRATOR: Tjarko van der Pol

Reis in dit boek mee door de geschiedenis van de ruimtevaart: van de duif van Archytas,
stripheld Kuifje en dappere ruimtedieren tot ‘zeemeeuw’ Valentina, de eerste voetstappen op
de maan, André Kuipers – en nog veel meer. En neem ook alvast een kijkje in de toekomst:
misschien ga jij wel op vakantie naar de maan of ga je later op Mars wonen!
THEMA: ruimtevaart, geschiedenis

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Het geheime leven van virussen
AUTEUR: Colectivo Ellas Educan

ILLUSTRATOR: Mariona Tolosa Sisteré

Duik mee in de fascinerende wereld van virussen en ontdek alles wat je wilt en meer over deze
ondeugende kleine levensvormen.
THEMA: virussen, wetenschap, biologie

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Mauro de ruimtereiziger
AUTEUR: An Leysen

ILLUSTRATOR: An Leysen

Mauro’s grootste wens is astronaut worden. Nieuwe planeten ontdekken. En soms komen
dromen en wensen uit … Met zijn ruimteschip landt hij in de mooiste tuin die hij ooit heeft
gezien. Wie zijn die vreemde wezentjes die hier wonen? En waarom kijken ze zo verdrietig?
THEMA: ruimte, astronaut

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar
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Meesterlijk!
AUTEUR: Maria‐Christina Sayn‐Wittgenstein Nottebohm
Genieten van kunst draait om interactie met wat je ziet. Aan de hand van vijftig schilderijen
uit de veertiende tot en met de vroege twintigste eeuw toont Meesterlijk! – Zo kijk je met
kinderen naar kunst aan dat kunst toegankelijk is voor iedereen, van jong tot oud.
THEMA: kunst, kunstenaars, schilder

LEEFTIJD: vanaf 9 jaar

Pretpark de poepfabriek
AUTEUR: Marja Baseler, Annemarie van den
Brink

ILLUSTRATOR: Tjarko van der Pol

In Pretpark de Poepfabriek neem je een kijkje in je eigen buik en darmen. Waar blijft je eten
als je een hap neemt? Wat is poep? Hoe poep je eigenlijk? En waar komt buikpijn vandaan?
In dit boek lees je alles over de slimme fabriek in je buik: van hap tot plons!
THEMA: lichaam, gezondheid, spijsvertering

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar

Rekenen voor je leven
AUTEUR: Edward van de Vendel

ILLUSTRATOR: Floor De Goede

Klas komt in opstand tegen hun saaie rekenboek. 22 boeiende rekenlessen die met eigen leven
te maken hebben
THEMA: Wiskunde

LEEFTIJD: vanaf 10 jaar

Soortenschat
AUTEUR: Geert‐Jan Roebers

ILLUSTRATOR: Pieter Fannes

Soortenschat helpt je om de planten en dieren van België en Nederland te kennen. Stap voor
stap, met grappige tips en trucs, zodat je ze nooit meer vergeet. En je zult het direct al
merken: hoe meer soorten je kent, hoe meer je ziet en hoe leuker het wordt.
THEMA: natuur, dieren, planten

LEEFTIJD: vanaf 8 jaar
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Stuiver en Pluis in het oude Egypte
AUTEUR: Jan Paul Schutten

ILLUSTRATOR: Liset Celie

Een tijdreis en een wereldreis ineen: Stuiver en Pluis nemen je mee naar het Oude Egypte. De
superslimme Pluis heeft een tijdmachine gebouwd. In de dierentuin is immers niet zo heel veel
te beleven. Samen met zijn vriend Stuiver reist hij naar het oude Egypte. Het is een
superspannende en leerzame rondleiding door de geschiedenis, vol krokodillen, piramides en
mummies.
THEMA: geschiedenis, Egypte, farao,
mummie, piramide

LEEFTIJD: vanaf 7 jaar

The game ‐ reis door de digitale wereld
AUTEUR: Alessandro Baricco

ILLUSTRATOR: Tomasso Vidus Rosin

Elke dag leven wij in ‘The Game’. We belanden erin telkens waarin we onze smartphone
gebruiken, een nieuwe app downloaden, met de PlayStation spelen. Dit boek leert ons meer
over deze bijzondere ‘meta‐ruimte’ waarin wij leven. Hoe zag onze wereld eruit voor ‘The
Game’ bestond? Hoe, wanneer en door wie werd het gemaakt? En waarom? Hoe kunnen we
erin op avontuur gaan? En vooral: hoe spelen we het spel op de juiste manier en creëren we er
een betere wereld mee?
THEMA: game, internet, smartphone, social media

LEEFTIJD: vanaf 11 jaar

Toen het oorlog was 1914‐1918
AUTEUR: Marrit Boogaerts, Annemiek de Groot,
Roos Jans, Juul Lelieveld, Liesbeth Rosendaal

ILLUSTRATOR: Irene Goede

De Eerste Wereldoorlog is meer dan honderd jaar geleden. Toch zie je nog veel sporen van
deze Grote Oorlog. In steden, in dorpen, in het landschap, maar ook in onze geschiedenis.
Door de Eerste Wereldoorlog ziet de wereld eruit zoals die nu is.
Misschien weet je er al heel veel van. Of juist helemaal niks. In beide gevallen moet je dit boek
lezen. Want je leert wat oorlog echt betekende voor soldaten, maar ook voor gewone
mannen, vrouwen en kinderen. Je leest hoe naaktslakken en glimwormen de soldaten hielpen.
Waarom regen gevaarlijk was in de loopgraven en waarom de wolf van Roodkapje een Duitse
helm droeg.
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Dit boek gaat over jarenlang vechten om een paar honderd meter grond, over een vrede die
geen vrede was en over wat de Eerste Wereldoorlog met de Tweede Wereldoorlog te maken
heeft. Je kunt erin bladeren en verdwalen, samen of alleen.
THEMA: oorlog, geschiedenis, WOI

LEEFTIJD: vanaf 12 jaar

Veertien wolven
AUTEUR: Catherine Barr

ILLUSTRATOR: Jenni Desmond

Een inspirerende, waargebeurde verhaal dat toont hoe elke diersoort een belangrijke rol
speelt bij de bescherming van onze planeet.
THEMA: natuur, wolven, dieren

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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