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Groep 5
Thema 10 Niet verder vertellen hoor!
Titel: Het raadsel van groep 6
Auteur en illustrator: Judith Eiselin en Monique Bauman
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2007
(ISBN 9789045105581 )
Inhoud:
In dit vlot geschreven verhaal vol humor en raadsels hebben vier kinderen uit
groep 6 een geheime club met een vreemd wachtwoord: Errimnuit . Allemaal
vertellen ze een stukje van het verhaal. Romeo uit Suriname is nog maar net in
Nederland en is dus nieuw in de klas.
Eline, een verlegen meisje mag de school vertegenwoordigen in een zangwedstrijd.
Lotta, een grote dierenvriend, is bijzonder populair in de klas en Faisel is een kei in Taekwondo en
verliefd maar dat mag niemand weten.
Hun verhalen geven antwoorden op vreemde gebeurtenissen als een zingende en dansende
kerstboom een verdwenen ezel op de kinderboerderij en meester Mo die altijd te laat komt.
De zwartwit illustraties vullen het verhaal levendig aan.
Niveau: Vanaf 8 jaar.

Titel: Een geheim waar je groot van wordt
Auteur en illustrator: Carl Norac en Carll Cneut
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: De Eenhoorn, Wielsbeke (B) 2005
(ISBN 9789058383174)
Inhoud:
Een fantasievol prentenboek zoals er al meer van dit duo zijn. De kleine, veel gepeste Salam heeft
er genoeg van en besluit er vandoor te gaan om van alles te verzamelen waarmee hij groter wordt.
Zijn reis bestaat uit een reeks mysterieuze zweefvluchten waarin hij zijn tas vult met ogenschijnlijk
onbelangrijke gebeurtenissen, waarvan de geheimen geleidelijk worden prijsgegeven. Als zijn tas
vol en zwaar is, landt hij in de woestijn en daar blijken zijn bij elkaar geraapte spullen van pas te
komen.
De paginagrote kleurenillustraties zijn sprookjesachtig en spreken zeer tot de verbeelding.
Aanbeveling: Dat Salam door de reizen, vooral innerlijk gegroeid is en dat het leven zijn geheimen
geleidelijk onthult, begrijpen de leerlingen pas nadat zij met elkaar over het verhaal en het leven
hebben gepraat.
Niveau: Vanaf 6 jaar.
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Titel: Sleutelgeheim
Auteur en illustrator: Mirjam Oldenhave en Kees de Boer
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2005 (ISBN 9789027662835)
Inhoud:
In een vlot lopend verhaal vol dialogen neemt niet alleen de spanning toe, maar
ook de vriendschap tussen Roxy en Jim. Op weg naar het politiebureau overleggen
zij hoe ze het interview voor de schoolkrant gaan afnemen. Ze zijn het nog niet
eens over hun rolverdeling als er vlak voor hun voeten een man in elkaar zakt. Het lukt hem nog net
om Jims hand te grijpen, daar een sleutel in te drukken en te mompelen dat ze niet naar de politie
moeten gaan. Roxy laat zich overhalen om samen uit te zoeken hoe het zit en stukje bij beetje
ontdekken ze meer. Jim vindt de zoektocht geweldig, hij wil later bij de politie. Daarom haalt hij
Roxy iedere keer opnieuw over om door te gaan zelf het mysterie op te lossen waarbij ze ontdekken
dat de politie zelf betrokken is bij dit sleutelgeheim.
De illustraties zijn aquarellen in zwart-wit.
Niveau: Vanaf 8 jaar, AVI 7

Titel: Er zit een oma in de boom
Auteur en illustrator: Gerard Tonen en Georgien Overwater
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2001 (ISBN 9789027681959)
Inhoud:
In korte zinnen en eenvoudige woorden is vol fantasie en humor een verdrietig
thema als de dood toegankelijk neergezet. Opa Maarten en oma Fien lijken net de
echte opa en oma van de kinderen van het Giraffenplein. Alle kinderen spelen er graag. Als Opa
Maarten plotseling sterft is oma Fien niet te troosten. Ze wordt zelfs depressief. En doet rare
dingen. Net als de kinderen zich erg ongerust maken, vertelt oma hen een groot geheim. Haar vader
heeft een pil uitgevonden die je het eeuwige leven geeft en dat leidt tot grappige en fantasievolle
avonturen. Zwart- wittekeningen versterken de sfeer van het verhaal.
Niveau: Vanaf 8 jaar. AVI 8

Titel: Het kistje van Cleo
Auteur en illustrator: Hilde Vandermeeren en Harmen van Straaten
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Davidsfonds, Leuven 2006 (ISBN 9789059081307
)
Inhoud:
Op poëtische wijze vol metaforen wo rdt de harde realiteit van Cleo’s leven
beschreven. Vanaf het moment dat Cleo met haar moeder en zusjes in een onveilige buurt in een
haveloze flat woont, sluit ze vriendschap met een paar jongens van de straat. Jongens die net als
Cleo proberen te ontsnappen aan de realiteit van een uitzichtloos bestaan. Ze hebben te maken met
een verongelukte vader, agressie, huwelijks- en geldproblemen en criminaliteit. Cleo droomt van
betere tijden en spaart daarom geld in een geheim kistje. Aan het graf van haar vader heeft ze een
belofte gedaan en die probeert ze te houden. Humor, vriendschap, intieme momenten en een,
uiteindelijk beloond vertrouwen in de toekomst compenseren de troosteloosheid. Nadat Cleo’s juf
thuis komt praten over Cleo’s toekomst ziet de wereld er al minder somber uit en dat stelt Cleo in
staat een deel van haar geheim prijs te geven en haar oudste zus te helpen.
Aanbeveling: Een boek om voor te lezen.
Niveau: Vanaf 9 jaar.
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