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Groep 5
Thema 6 Opgeruimd staat netjes
Titel: De wondere wereld van opa Jan
Auteur en illustraties: Marius van Dokkum
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Forte, Utrecht 2002
(ISBN 9789058771742 )
Inhoud:
In dit humoristische prentenboek met genoeg tekst om het ook als een
leesboek te gebruiken, viert opa Jan zijn verjaardag. Opa Jan woont in een
zelf gebouwd huis vol dieren en troep. Het huis is schots en scheef en niets in opa’s leven is
normaal. Omdat hij jarig is, krijgt hij visite van zijn kleinkinderen. Zijn pogingen om de troep op te
ruimen mislukken. Erger nog, de troep wordt steeds groter. Opa en zijn gasten hebben er geen last
van en beleven de meest bizarre en grappige avonturen. De gedetailleerde kleurenillustraties vullen
de tekst sfeervol en humoristisch aan en geven veel kijk- en ontdekplezier.
Niveau: Vanaf 5 jaar.

Titel: Afval
Auteurs en foto’s: Marian van Gog, Margaret Gosens en Hans Bishoff
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Wolters-Noordhof, Groningen 2004 (Kijkdoos N78)
(ISBN 9001139078)
Inhoud:
In korte hoofdstukken en korte zinnen wordt verteld wat afval is en wat er met afval wordt gedaan,
van het scheiden van afval, de vuilniswagen, de vuilverbranding tot kringloop. Op de rechterpagina
staat in een kader een tekst die op kleuters is gericht. Daaronder een tekst voor oudere kinderen.
Op de linkerpagina staat een bijpassende paginagrote kleurenfoto.
Achter in het boek worden belangrijke woorden toegelicht.
Niveau: Zelf lezen vanaf 7 jaar

Titel: Een vrolijke rommel
Auteur en illustraties: Vanessa Hié en Tjalling Bos
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: De vier Windstreken, Voorschoten 2004
(ISBN 9789055799619)
Inhoud: Op originele wijze vertellen de prenten in de vorm van een stapelverhaal
de gang van zaken in een nogal rommelig huishouden. De korte teksten vormen de
rode draad door het verhaal over de familie Vrolijk: vader, moeder, twee kinderen en een poes. Zij
willen een chocoladetaart bakken. Maar het is zo’n rommel in huis dat ze de garde niet kunnen
vinden. Daarom ruimen ze eerst het hele huis op. Als de ouders van vermoeidheid in slaap vallen,
gaan de kinderen door met opruimen en vinden de garde. De kleurrijke en gedetailleerde prenten
geven het idee dat je naar binnen gluurt. Op dubbele pagina’s, komen de opruim- en zoekactie goed
in beeld. De laatste dubbele pagina biedt zicht boven op de tafel waar de familie van de
chocoladetaart smult.
Niveau: Voor alle leeftijden.
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Titel: Weg met Plakhaar!
Auteur en illustraties: Rom Molemaker en Georgien Overwater
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Holkema & Warendorf, Houten 2006
(ISBN 9789026917097)
Inhoud:
In een verhaal vol vaart, humor en met veel dialoog komen de drie vrienden uit groep
5 in actie om hun wereldvreemde buurvrouw te helpen. Zij lijkt met haar stinkende huis vol dieren
in problemen te komen met haar buurman, een vervelende man met plakhaar. De man wil de
gezondheidsinspectie op haar af sturen zodat ze gedwongen wordt te verhuizen. Hij wil van het huis
en hotel maken. Neeltje, Spriet en Bub vormen een hecht clubje dat problemen niet uit de weg
gaat en zich er zelfs graag mee bemoeit. De vrienden mobiliseren hun klasgenoten en gezamenlijk
gaan ze de bijna niet te klaren schoonmaak- en opruimklus aan. Ze worden daarbij behoorlijk
gehinderd door Plakhaar en ter wille van de buurvrouw aanvaarden ze de hulp van volwassenen om
hun goede bedoelingen tot een goed eind te brengen.
Dit is het eerste deel van een serie over de drie vrienden, twee meisjes en een jongen. De grappige
zwart-wit illustraties, soms paginagroot, accentueren de vrolijke sfeer van het verhaal.
Niveau: Vanaf 8 jaar, AVI 6.

Titel: Afval
Auteurs en foto’s: Moniek van Zijl, Ida Schuurman en Hans Bishoff
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Wolters-Noordhof, Groningen 2001 (junior
informatie: reeks 3 53) (ISBN 9001148697)
Inhoud:
In prettig taalgebruik wordt uitgelegd dat we met elkaar heel veel afval
produceren. Aan bod komt het inzamelen, de verwerking in de vorm van hergebruik, recyclen,
verbranden en opslag van vervuilde grond. Ook het milieuprobleem en wat je er zelf aan kunt doen
worden belicht.
Niveau: Vanaf 8 jaar
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