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Groep 5
Thema 5 Waar of niet waar
Titel: Als ik niet toevallig de waarheid gezegd had
Auteur en illustrator: Ingelin Angerborn (vert. door Reina Ollivier)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lannoo, Tielt 2007
(ISBN 9789020972238 )
Inhoud:
In een tot de verbeelding sprekend verhaal blijven de meest hilarische
gebeurtenissen geloofwaardig en herkenbaar.
Tilda heeft ervaren dat liegen haar aardig in de nesten kan werken en neemt zich
voor nooit meer te liegen. Dan komt ze er achter dat de waarheid ook tot rare situaties kan leiden.
Juist daarom schrijft ze een liefdesbrief aan haar vriend Axel die niet zonder slag of stoot bezorgd
kan worden. En vreemd genoeg lijkt de waarheid ongeloofwaardiger dan de leugens. Ze moet heel
wat moeite doen om haar vriend Axel te overtuigen dat haar vader geen astronaut is.
Niveau: Zelf lezen vanaf 8 jaar.

Titel: Het is echt, echt waar
Auteur: Kristel Deweerdt met foto’s van Véronique Govaert
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lannoo, Tielt 2007
(ISBN 9789020971323 )
Inhoud:
Het subtiele verschil tussen overdrijven, fantaseren en liegen wordt genuanceerd ‘uitgedacht’ en
verkend door de hoofdpersoon, een klein meisje. Het is filosoferen en balanceren tussen wat je ziet
en wat je voelt, tussen wat is en wat je zou wi llen. Bestaat er een kind met 39 voornamen? Of een
mama die nooit boos is? Dat kun je overdrijven, maar dood kun je niet overdrijven: doder dan dood
kan niet.
Op de linkerpagina’s staan steeds een korte tekst en een kronkelend rode stippellijn. Op de
rechterpagina’s staan prachtige kleurenfoto’s.
Aanbeveling:
Ga samen met de leerlingen op zoek naar de kunst van het overdrijven en zoek uit waar het één
overgaat in het ander.
Niveau: Vanaf 8 jaar voor alle leeftijden
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Titel: De tas
Auteur en illustrator Dirk Nielandt en Mariella van de Beek
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2007
(ISBN 9789027673206 )
Inhoud:
In korte hoofdstukken en duidelijke taal wordt lezen voor kinderen met
leesproblemen aantrekkelijk gemaakt. Kinderen worden eerste enthousiast
gemaakt met behulp van een luister-cd waarop het eerste hoofdstuk wordt voorgelezen.
Als Diederik en Emma een tas vol geld op het schoolplein vinden vragen zij zich af of er een dief op
school zit. Ze besluiten om met de tas naar de politie te geen en merken dat ze achtervolgd worden
door een man. Ze proberen hem kwijt te raken en nemen een taxi. Thuis ontmoeten ze de
achtervolger die zegt dat het zijn tas is. Pas dan merken Diederik en Emma dat ze de tas met geld
kwijt zijn.
Nadat ze op zoek gaan naar de taxi blijkt dat ze meedoen in een nieuw tv programma. Niets van het
gebeurde is waar, maar Diederik en Emma zijn nu wel echte helden en sterren.
De kleurenillustraties sluiten goed aan op het spannende verhaal.
Aanbeveling: Lekker laten lezen.
Niveau: Vanaf 8 jaar. AVI 7

Titel: De regenhond
Auteur en illustrator: Sylvia vanden Heede en Anjo Mutsaars
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Bekadidact, Baarn 1999
(ISBN 9789026202971 )
Inhoud:
In eenvoudige taal en korte zinnen blijkt dat de wens van Saar, een eigen hond,
gehonoreerd wordt als ze op straat een hond vind. Ze noemt hem heel
toepasselijk Doesj. Op het adreskokertje aan zijn halsband staat dat hij in de
Wolkenwei woont, maar de Wolkenwei bestaat niet!
De ervaren lezer zal aan een fantasiehond denken. Maar omdat dit boek vooral geschikt is voor
kinderen die moeite hebben met lezen, wordt de met de werkelijkheid verweven fantasie niet
herkend en is de verrassing pas aan het eind duidelijk: het is een fantasiehond. De zwartwit
illustraties zijn verhelderend en laten net als op de gekleurde omslagtekening de ‘wolkenhond’
zien.
Niveau: Vanaf 8 jaar. AVI 6
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Titel: Krullen en blubbershampoo
Auteur en illustrator: Bette Westera en Barbara de Wolf
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: De Fontein, Baarn 2007 2e dr. (1e dr. Hillen,
2004)
(ISBN 9789026123801 )
Inhoud:
In een ontroerend en humorvol verhaal in korte zinnen, probeert Kalle er achter
te komen waarom hij geen vader heeft. Hij weet eigenlijk niets over zijn vader en
zijn moeder wil er niet over praten. Ze vindt dat hij maar moet accepteren dat sommige kinderen
alleen maar een moeder hebben. Kalle heeft daar moeite mee en vraagt een vader voor zijn
verjaardag. Het wordt een hond.
In de vakantie verzint Kalle een vader en niet zomaar een. Hij vertelt aan Kimberly, die met haar
vader op de camping is, dat zijn vader vaak weg is omdart hij profvoetballer is bij Ajax. Hij
beschrijft zijn vader als groot, bruin en beroemd. Kimberly gelooft het niet tot er een donkere man
met krullen op de camping verschijnt. Kalle is zo opgegaan in zijn wensen en fantasieën dat hij de
man wil vragen of hij een beroemde voetballer is en of hij misschien zijn vader is.
De mooie zwart-wit illustraties sluiten verrassend en vrolijk aan op de tekst. Ze zijn afwisselend
klein, groot en soms paginagroot in krijt, verf en knipsels
Niveau: Vanaf 8 jaar.
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