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Groep 5
Thema 11 Een dagje uit
Titel: Marijn in de woestijn
Auteur en illustrator: Daphne Deckers en Wilbert van der Steen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Tirion, Baarn 2007
(ISBN 9789043910316 )
Inhoud:
In een vlot geschreven verhaal vol dialogen komen de spannende avonturen van
Marijn levendig in beeld. Als Marijn bij zijn vader in Leiden gaat logeren, verrast
zijn vader hem met een bezoek aan het rijksmuseum voor oudheden. Daar zijn
echte mummies en dat past goed bij de voorbereiding van het Egypteproject van Marijns school.
Tijdens dit uitstapje wordt Marijn overvallen door een vreemd gevoel en staat hij na een tocht over
de oceaan ineens in het oude Egypte waar hij het mysterie van de vuurspugende zanddraak moet
oplossen. Het valt nog niet mee om daarna de weg naar het museum terug te vinden. Naast
paginagrote kleurenillustraties staan ook tussen de tekst kleine illustraties.
Niveau: Vanaf 8 jaar

Titel: Mobys ontdekking
Auteur en illustrator: Mario Gommeren en Kees de Boer
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Terra-Lannoo, Tielt 2007
(ISBN 9789085680536)
Inhoud:
In korte hoofdstukken met korte zinnen en veel dialogen worden vlot, humoristisch
en ontroerend werkelijkheid en fantasie vermengd.
Moby zou met zijn vader en moeder de Mont Blanc beklimmen maar zijn ouders
zijn kort na elkaar overleden. Moby besluit in zijn eentje te gaan. Van zijn pleegvader Markus krijgt
hij een mobieltje mee. Daarmee houdt hij niet alleen contact met Markus en zijn vriend Rashid
maar ook met zijn vader en moeder. Dit is geen gewoon uitje, maar de symboliek van het
beklimmen van een hoge berg waardoor je zo dicht bij de hemel komt dat contact met de
overledenen mogelijk is.
De vele kleine zwart-wittekeningen versterken de sfeer van het verhaal.
Niveau: Vanaf 8 jaar

Titel: Jubelientje pakt uit
Auteur en illustrator: Hans Hagen en Philip Hopman
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2005
(ISBN: 9789045101767)
Inhoud:
In dit stripachtige boek staan 26 verhalen over Jubelientje waarin ze kleine en
grote uitstapjes maakt met haar oma of vriendje Dirk-Jan.
Met oma maakt ze een proefrit in een auto, ze gaat nieuwe schoenen kopen, ze
laat de hond uit in de regen en ze kust de koningin. De combinatie van de tekst met de illustraties
versterkt de humor en de verrassende en originele wijze waarop Jubelientje op alles reageert.
De tekst staat niet in tekstballonnen maar gewoon in de Kleurrijke tekeningen, met een klein
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streepje naar de persoon die aan het woord is. Gevoelens zijn zichtbaar op de expressieve
gezichten.
Niveau: Vanaf 7 jaar
Website: www.moniquehagen.nl/jubelientje/jubelientje_pakt_uit.htm

Titel: Een verhaal met een st@@rt
Auteur en illustrator: Jørgen Hofmans en Camila Fialkowski
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2007 (ISBN 9789027672070)
Inhoud:
Dit boek is opgebouwd als een hilarisch stripverhaal wat heel aantrekkelijk is voor
leerlingen die nog wat moeite met lezen hebben. Een dagje dierentuin heeft een
paar bijzondere gevolgen. Tim en zijn moeder gaan naar de dierentuin omdat er
een heel slimme aap geboren is. De aap kan rekenen en tekenen en dat trekt veel publiek. Hij
slaagt er in te ontsnappen, steelt mensenkleren en gaat naar school waar hij probleemloos
meedraait in de groep. Na schooltijd speelt hij bij Tim thuis tot hij de oproep van zijn moeder
hoort.
Omdat de illustraties het hele verhaal ook vertellen, is de tekst goed te volgen.
Niveau: Vanaf 6 jaar. AVI 4

Titel: Foead en de vliegende badmat
Auteur en illustrator: Karlijn Stoffels en Annemarie van Haeringen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2004 (ISBN
9789045101170 )
Inhoud:
In dit fantasieverhaal vol sprookjesachtige elementen vinden Foead en zijn
moeder bij het zoeken naar een nieuwe badmat een exemplaar dat kan praten
en vliegen. Thuis vertelt de badmat dat hij is geweven door de prinses met
gouden vingers en trieste tranen waarmee zij hem toverkracht gaf. Daarmee
begint de droomreis van Foead die dit jaar niet naar Marokko op vakantie kan.
Foead en de badmat trekken er samen op uit, Hind, een meisje uit Foeads klas, vliegt mee. In de
dierentuin leren ze allerlei dieren kennen en helpen ze een gorilla en een giraf. Ze vliegen naar de
oma van Foead in Marokko en naar de prinses met de gouden handen in Bagdad. Dit dagje uit kost
nauwelijks tijd want terwijl Foead en Hind vliegen en van alles beleven staat de tijd bijna stil.
De illustraties versterken de sprookjesachtige sfeer.
Niveau: Vanaf 8 jaar
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