
 

 

 

Wat leuk dat je je ingeschreven hebt voor onze nieuwsbrief.  

In deze brief vind je informatie over jeugdboeken, die ontroeren, 

je iets leren of je gewoon laten lachen. 

We hebben titels geselecteerd voor beginnende lezers, 

de middenmoters en de meer ervaren boekenwurmen. 

Als het juiste boek maar bij de juiste lezer terecht komt, dan klopt het.  

  

 Een goed gekozen boek kleurt je dag!
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GROEP 1-2

Nieuw: 

Het leuke vogeltje Coco speelt

 samen met haar vriendjes

 de hoofdrol in een Doeboek. 

Het staat vol knutsels, telplaten, 

een kort verhaal en heel veel puzzels

 en spelletjes*

 

  

 

 

Onderbouw

Alle babyvogels gaan voor het eerst vliegen. 

Alleen Coco durft niet. 

Wat als ze valt? Of als een kat haar grijpt? Maar als het

wél lukt, kan ze samen met haar vriendjes mooie

vormen vliegen. Is Coco klaar om haar vleugels uit te

slaan?

'Coco kan het!' is een prachtig voorleesboek. Het gaat

over durven, doorzetten en doen. Een onderwerp dat

kinderen in de jongste groepen zeker aan zal spreken.

De illustraties zijn prima geschikt om samen naar te

kijken en daarna in de klas te bespreken. 

'Ik durf niet, denkt Coco. Maar ik ben een vogel. En

vogels vliegen.'

bronvermelding:  
uitgeverij Gottmer

Big Balloon
uitgevers

Coco kan het: isbn9789025774035 euro 14,99
Coco kan het doeboek: isbn9789047850335 euro 5,99
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GROEP 1-2

Dit prentenboek is kleurrijk.

Het verhaal is lief.

Je hoeft niet op elkaar te lijken,

als je vrienden bent.

Een mooie boodschap, 

verpakt in prachtige illustraties.

 

Zeer geschikt voor groep 1-2

 

Onderbouw

Pip en Ei zijn als twee druppels water. 

Ze groeien op en hun vriendschap groeit

groter.

 Maar Pip krijgt wortels en Ei krijgt vleugels.

Al zien hun levens er heel anders uit, 

ze blijven dikke vrienden voor altijd.

Bron Veldman uitgevers Pip en Ei: isbn9789048319244  euro 13,99
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Groep 3 t/m5 

Tijgerlezen

Geen AVI, geen regels, maar toch

geschikt voor de beginnende lezer.

Boeken uit de tijgerlezenserie van

uitgeverij Querido zijn overzichtelijk,

niet te moeilijk, maar bovenal vol

leesplezier. En dat is precies wat

kinderen, die leeskilometers moeten

maken, nodig hebben. Van leesplezier

naar boekhonger, is dan een kleine stap!

 

Alle boeken, getipt voor de groepen 3-5

komen deze maand uit de tijgerlezen-

reeks. 

Middenbouw

Bron querido
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Groep 3 t/m5 

Middenbouw

Dit boek is een zogenaamde lees-strip. 

Zeer geschikt voor kinderen, 

die niet meteen een

boek oppakken in hun vrije tijd.  

De woorden hebben steeds één lettergreep.   

(baas, mond, pad, weg, enz) 

En er staan geen hoofdletters in de tekst. 

 

En leuk dat het is! 

 

 

Tijgertip groep 3 

Wat is dit voor een boek?

Een vies boek

Tja. Daar is niks aan te doen.

Er staat iets met snot in. En met slijm

Iets met een juf die een big werd

En er zijn strips met de held van het dorp: 

Die heet Sem Spuug.

Iew, heel heel heel vies. 

Dat leest toch geen kind? 

Of ... eh ... wat zeg je?

Jij wel?

Bron querido heel heel heel vies boek: isbn9789045121000  euro 14,99
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Groep 3 t/m5 

Middenbouw

Tijgertip voor groep 4

Eefje houdt van sprookjes. 

Iedere avond leest haar moeder voor uit het dikke

sprookjesboek. 

Maar op een avond heeft Eefje er genoeg van. 

Ze wil niet langer horen over biggetjes, geiten

of de grote boze wolf. 

Ze wil een sprookje met een koe! 

En ze begint met de mooiste beginzin ooit: 

'Er was eens een koe.' 

"In dit boek voor beginnende lezers, 

onderdeel van de succesvolle Tijgerlezen-serie, 

houdt Pim Lammers vindingrijk 

een geestig pleidooi 

voor diversiteit."

 

Bas Maliepaard 

jeugdboeken-recensent dagblad Trouw

Bron querido Er was eens een koe: isbn9789045122847 euro 12,99
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Groep 3 t/m5 

Middenbouw

Tijgertip voor groep 5

Ramons beste vriend Ferrie woont 

vlak naast een landgoed.

Daar gebeuren de laatste tijd 

vreemde dingen. 

Er is ingebroken zonder dat het alarm afging

en iedere nacht wordt de tuin omgewoeld. 

Ramon en Ferrie houden 's nachts de wacht in

hun boomhut. 

En wat ze dan zien... ! 

Bron querido

Een heerlijk vlot avontuur, 

de actie vliegt je om de oren.

Het raakt de belevingswereld

van kinderen uit groep 5. 

En dan zijn er natuurlijk ook nog: 

 DE ZOMBIES! 

 

Als de kinderen meer over Ramon

en zijn avonturen willen lezen,

kan dat in:  

'Wie is er bang voor de voetbalzombies' 

Wie doet er mee aan de zombie-race?: isbn9789045125862 euro 14,99
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Groep 6 t/m 8

Bovenbouw

In de middenberm van de A58 staat een eik. 

Een majestueuze boom met de naam: De troetel-eik

van Ulvenhout’. 

Toen Rijkswaterstaat het terrein eind jaren tachtig

aankocht, werden alle bomen gekapt. Een snelweg

moest er komen. 

Alleen de Troetel, die mocht blijven staan. 

Maar voor hoelang nog?

 

Bibi Dumon Tak schreef 'De eik was hier' in opdracht van de maand voor de filosofie.  

‘Wat hollen is weet ik niet, maar van stilstaan

weet ik alles.’

Urgent en zorgvuldig geschreven! 

 

Geschikt voor kinderen uit groep 7 en 8 die

graag lezen en

 maatschappelijk betrokken zijn

Eik was hier: isbn9789045125329  euro 9,99 
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Groep 6 t/m 8

Bovenbouw

Bron: de-leukste-kinderboeken.nl

MEESTERVERTELLER

 

Als boekhandel in Maastricht zijn

wij er trots op, dat we een plank

kunnen vullen met de boeken

van Jacques Vriens! 

De vader van Lara en Joeri roept

onverwacht tijdens het zondagse toetje: ‘We

gaan scheiden.’ 

De tweeling reageert heel verschillend. 

Lara probeert het te begrijpen, maar Joeri is

woedend. Om de beurt vertellen ze over

hun onzekerheid, verdriet, boosheid en

angst.

Ze willen niet kiezen, maar waar gaan ze

straks wonen? Hoe moet het dan met hun

verjaardag? En wie krijgt de poes?

 

 "Vriens is goed in korte zinnetjes die situaties raak neerzetten. 

Mede door de invoelbaarheid is het een toegankelijke boek

 met herkenbare personages; 

kinderen die bij je in de straat kunnen wonen

 of je zou het zelf kunnen zijn." *

 

*Jeugdboeken recensent Jaap Friso van Jaapleest

Mijn vader woont in het tuinhuis: isbn9789000373468  euro 15,50 



TIP VAN DE MAAND

Over vriendschap en tegen de

klippen op moedig zijn. 

Over een eerste kus en een

onvindbare bloem. 

en dat je hoopt en hoopt op een

goed einde...

Wat een prachtig boek. 

Voor de wat meer ervaren lezer

vanaf 12 jaar

 

De verloren bloem van de sjamaan: isbn9789059247895  euro 19,99Bron: Baeckens Books Nederland

Laila is ongeneeslijk ziek, volgens

de artsen. Maar opgeven is geen

optie, vindt ze. Net als El Rato,

een jongen die al zijn hele leven

in het ziekenhuis  van Lima

woont. 

Samen gaan ze op zoek naar de

Verloren Bloem.

Een lange, ongeplande reis, die

hen van het Andesgebergte naar

het Amazonewoud voert.

Onderweg moeten ze het

opnemen tegen terroristen,

drugshandelaars en de

overweldigende, angstaanjagende

natuur van Peru.
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Voor het bestellen van bovenstaande boeken

 

https://www.detribune.nl/c/boeken-bestellen
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De Tribune Junior is onderdeel van: Boekhandel De Tribune
Kapoenstraat 8-10, 6211 KW Maastricht

043 - 325 19 78
info@detribune.nl

Kvk: - 74748882
BTWnr: NL860013273B01

Yvonne de Vries: 

Voor persoonlijk advies

 bezoek-bel-mail: 

"Dat je zonder te reizen

andere werelden bezoekt.

Waar je Lampje heet en in

een vuurtoren woont. Waar

je  een brief aan de koning

bezorgt, of de beste vriend

van een weerwolfje bent.

Dat kleurt je dag! " YdV

https://www.detribune.nl/c/boeken-bestellen

