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Groep 5
Thema 7 Houd de dief!
Titel: Sofie en de witte kameel
Auteur en illustrator: Stephen Davies en Martijn van der Linden
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2007
(ISBN 9789045104171)
Inhoud:
Een makkelijk geschreven, spannend, grappig en leerzaam, boek over leven in het
buitenland. Al twee jaar woont Sofie met haar vader in Gorom-Gorom, een plaats
midden in de woestijn. Ze spreekt de taal vloeiend, kent de stad op haar duimpje,
maar hoort er als wit meisje niet echt bij. Alle andere mensen zijn bruin. Als ze
op een dag over de markt zwerft, ontmoet ze Gidado met een kameel die net zo’n
buitenbeentje is als Sofie. De kameel is wit terwijl alle ander kamelen bruin zijn. Ook Gigado is
anders dan de anderen en dat schept een band. Gigado hoort bij de Griots, de verhalenvertellers
met magische krachten. Sofie laat zich verleiden een kamelentochtje door de woestijn te maken
waar ze al snel geconfronteerd wordt met Gidados verhalen over de gevaren van de woestijn zoals
slangen, geesten en zandstormen. Het wordt daardoor steeds minder leuk. Als Gigado met het
grootste gevaar komt: de kamelendief die zelfs kinderen vermoordt, raakt Sofie in paniek. Tot
overmaat van ramp moet ze de strijd met de kamelendief echt aangaan. Onderaan de pagina’s
staan mooie illustraties van de kinderen op de kameel.
Aanbeveling: Voorlezen en daarna wellicht zelf lezen.
Niveau: Vanaf 8 jaar.

Titel: Een tien voor taal?
Auteur en illustrator: Henk Hokke en Els van Egeraat
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2006
(ISBN 9789027664143)
Inhoud:
In korte hoofdstukken is, in eenvoudige en toegankelijke taal, het verhaal van
Koen die er graag bij wil horen geloofwaardig neergezet. Om de lezers met leesproblemen aan te
moedigen is het eerste hoofdstuk op CD voorgelezen. Onder druk van zijn klasgenoten, steelt Koen
de taaltoets met de goede oplossingen uit de la van juf. Koen voelt zich daar niet prettig bij maar
het uitvoeren van deze opdracht is de voorwaarde om bij de club te komen.
Tijdens het maken van de toets merkt hij dat de oplossingen veranderd zijn. Daardoor hebben de
jongens van de club bijna alles fout. Koen vertelt zijn juf wat hij heeft gedaan en voelt zich
opgelucht! Zijn juf adviseert hem om zelf een club te beginnen. Veel kleurenillustraties
ondersteunen het verhaal.
Niveau: Vanaf 8 jaar. AVI 4
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Titel: Een dagje ruilen
Auteur en illustrator: Marja Mulder en Hiky Helmantel
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Clavis, Hasselt (B) 2006
(ISBN 9789020962796)
Inhoud:
Een vrolijk en vlot geschreven verhaal met een vleugje spanning over Bobs opa die
er genoeg van heeft om elke dag hetzelfde te doen. Hij wil weer een kind zijn en
ruilt een dagje met Bob. Juf vindt het goed dat opa in de klas de plaats van Bob
inneemt. Opa zorgt voor hilariteit en gekke toestanden maar eigenlijk valt het schoolleven hem
nogal tegen. Maar dan doet opa mee aan de zoektocht naar een dief die op school rond loopt.
Samen met enkele klasgenoten lukt het hem de diefstallen op te lossen.
De zwart-wit illustraties passen bij de sfeer van het verhaal.
Niveau: Vanaf 8 jaar. AVI 6

Titel: Een slimme dief
Auteur en illustrator: Els Rooijers en Wilbert van der Steen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2005
(ISBN 9789027678898)
Inhoud:
In een, voor kinderen die moeite met lezen hebben, vlot geschreven
detectiveverhaal, ontdekt Jurres dat er geld uit zijn sporttas is gestolen. In zijn
tas vindt hij een hondenriem en een briefje waarin de dief zich verontschuldigt.
Jurre gaat op onderzoek uit en ontmaskert de dader. Het blijkt een oude arme
man te zijn die geld nodig had om zijn hond met puppy’s eten te geven. Deze vervelende
gebeurtenis eindigt voor Jurre zonder zijn gespaarde geld maar met een puppy.
Met zwart-wit illustraties.
Niveau: Vanaf 8 jaar. AVI 4

Titel: Vos en Haas en de dief van Iek
Auteur en illustrator: Sylvia Vanden Heede, Thé Tjong-Khing
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lannoo, Tielt 2005
(ISBN 9789020962796)
Inhoud:
Met karikaturale clichés uit het slapstickachtige dievengenre is in korte zinnen
gelijk de toon gezet en is de verhouding tussen hoofdpersonen Neef en Jak
duidelijk. Neef is de dikke, domme figuur die net als Jak dief wil zijn. Maar hij
niet zo slank en sluw als Jak en heeft geen oogmasker en zwart-wit gestreepte trui, waarmee je pas
echt een dief bent.
Vos en Haas en de dief van Iek, is het vierde boek over het dierenduo waarmee het zelfvertrouwen
van jonge lezers met sprongen toeneemt. Het is weer een echt boek, een thriller, met een volledig
maar zeer toegankelijk verhaal vol misverstanden die ontstaan door verkeerde interpretaties van
spreekwoorden, dubbele woordbetekenissen en beeldspraak. Bijvoorbeeld het moment dat Jak en
neef hun plan om Vos en Haas te bestelen, omgooien omdat ze moederkip horen zeggen dat haar
kuiken, Iek een schat is met een hart van goud. Ze móeten Iek te pakken krijgen. Een schat met een
hart van goud levert vast veel geld op!
De meesterlijke illustraties vormen een bonte afwisseling met de tekst en zijn een lust voor het
oog.
Niveau: Zelfstandig lezen vanaf 8 jaar.
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