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Groep 6
Thema 1 Regels zijn regels
Titel: Alfred J.Kwak – Afspraak is afspraak
Auteur en illustrator: Herman van Veen en Harald Siepermann
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Signature, Utrecht 2004
(ISBN 9789056721473 )
Inhoud:
Op een speelse manier staat dit verhaal over Alfred Jodokus Kwak in het teken
van de rechten en bescherming van het kind. De personages zijn dieren met
menselijke trekken waarmee verschillen en gelijkenissen tussen volkeren en
landen treffend overeenkomen met de wereld van nu.
Alfred is met Henk en de koning van Groot Waterland op weg naar huis als hij in Zandweide belandt.
Daar zitten alle grote bazen van de dierenwereld bij elkaar om een handtekening te zetten onder
een lijst met afspraken waarop staat dat alle kinderdieren, waar ook ter wereld, moeten krijgen
waar ze recht op hebben. Zoals eten en drinken, een dak boven het hoofd en medicijnen bij ziekte.
Niet alle bazen zetten een handtekening onder deze belangrijke afspraken. Alfreds gevoel voor
rechtvaardigheid brengt hem in bizarre situaties. De humoristische taal, de cartoonachtige
illustraties en de speelse lay-out zorgen voor een boeiend verhaal zonder moraliserende ondertoon.
Herman van Veen heeft het boek opgedragen aan Unicef en Defence for Children. Achterin het
boek worden de rechten en de plichten uit het Verdrag van de Rechten van het Kind toegelicht.
Aanbeveling:
Interactief voorlezen en gezamenlijk oplossingen zoeken.
Het is en lijkt een te pittig thema voor groep 6. Het verhaal is echter met succes door kleuters
opgevoerd en jonge kinderen hebben, net als Alfred, een sterk rechtvaardigheidsgevoel.
Niveau: Vanaf 6 jaar voor alle leeftijden.

Titel: Meester Jaap maakt er een puinhoop van
Auteur en illustrator: Jacques Vriens en Annet Schaap
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Holkema & Warendorf, Houten
2002 (ISBN 9789026995859 )
Inhoud:
De boeken van Meester Jaap zijn door de ogenschijnlijke losbandigheid en
de vele sprankelende dialogen erg populair bij kinderen en leerkrachten.
In de klas van meester Jaap wordt veel op een originele en interactieve
manier geleerd. Meester Jaap bedenkt steeds werkvormen waarmee saaie leerstof heel levendig
wordt. Dat leidt vaak tot chaos en puinhoop. Meester Jaap heeft zo zijn eigen regels en zorgt er
voor dat er niet gepest wordt, dat de kinderen respect hebben voor elkaar en dat er wel gebeurt
wat gebeuren moet. Hij heeft vaak leuke dingen voor de leerlingen in petto. Wel moeten eerst
verschillende afspraken worden nagekomen, zoals prullenbakken legen en het plein vegen.
De speelse illustraties geven perfect weer hoe levendig en chaotisch het leven in de klas van
meester Jaap kan zijn.
Aannbeveling: De korte verhalen bieden feestelijke voorleesmomenten.
Niveau: Zelf lezen vanaf 8 jaar.
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Titel: Smokkelkind
Auteur en illustrator: Lydia Rood en Els van Egeraat
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Leopold, Amsterdam 2007
(ISBN 9789025850944 )
Inhoud:
De korte zinnen en de eigentijdse taal vol vaart en humor maken dat
kinderen snel over hun vaak voorkomende afkeer van de ik-vorm
heenstappen.
Burdie vliegt in haar eentje van Australië naar Nederland om daar bij haar
oma te gaan logeren. Als op Schiphol de stewardess er met haar paspoort
vandoor gaat, weet ze niet wat ze moet doen. Gelukkig trekken twee
ondernemende zusjes zich haar lot aan en bedenken hoe ze de normale
procedure kunnen omzeilen door een ‘smokkelkind’ van Burdie te maken.
Terwijl zij hun plan uitwerken, neemt Burdie het reilen en zeilen van het bruisende schiphol in zich
op. Hoewel zij het liefst snel, veilig en via de normale route bij haar oma wil zijn, slaat ze zich
heldhaftig door de problemen heen. Ook als ze in een waszak op de bagageband terecht komt.
De gewassen pentekeningen geven de chaotische situaties mooi weer.
Achter in het boek staan tips voor kinderen die alleen reizen.
Aanbeveling: Lekker laten lezen.
Het verhaal biedt gespreksonderwerpen over de gang van zaken op een vliegveld. Welke regels
gelden er, hoe gaat het er aan toe bij de douane en wat ontloop je als je er langs gesmokkeld
wordt.
Niveau: Vanaf 9 jaar

Titel: De regels van Floor
Auteur en illustrator: Marjon Hoffman
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Ploegsma, Amsterdam 2007
(ISBN 9789021618555 )
Inhoud:
In humoristische anekdotes vertel Floor welke regels zij opgesteld heeft en
waarom.
Haar ervaringen met het gedrag van de mensen om haar heen, leiden tot het zelf
vaststellen van regels. Niet voor niets is regel één: alle kinderen mogen zelf
regels maken. Floor heeft er veertien gemaakt die vooral te maken hebben met het gedrag van
volwassenen. Ze vindt bijvoorbeeld dat grote mensen die zielige kinderen uitlachen op de gang
moeten staan. Of: ‘je moet altijd oppassen voor mensen met ogen in hun achterhoofd'. Per regel
volgt een verhaal waarin Floor vertelt hoe ze tot die wijsheid gekomen is. De humoristische
pentekeningetjes benadrukken net als de omslagtekening de speelse toon van het verhaal dat vooral
meisjes zal aanspreken.
Aanbeveling: Lekker laten lezen
Niveau: Van 8 tot 10 jaar
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Titel: Alle hens aan dek
Auteur en illustrator: Bette Westera en Barbara de Wolf
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: De Fontein (Hillen), Baarn 2002
(ISBN 9789076766447 )
Inhoud:
Vol humor en taalgrappen wordt het fantasierijke piratenleven met een soms
verdrietige realiteit verweven. Om te ontsnappen aan pestkoppen en de oppas
met haar stomme regels, schrijft Peter-Paul een opstel over wat hij wil worden: Piraat. Piraten zijn
sterk en altijd met meer zodat niemand ze durft te pesten. Zijn opstel wordt opgevat als een
sollicitatiebrief en hij wordt als leerlingpiraat Pépé aangenomen op het schip Draculus.
Het piratenleven voldoet niet helemaal aan de verwachtingen en is minder vrijgevochten dan PeterPaul had verwacht. In plaats van naar de schoolmeester moet hij nu naar de kapitein luisteren. Hij
moet van alles en ook hier moet hij zich weer aan regels houden zoals: 'Nooit tegen de wind in
plassen’. Tussen de hoge schuimkoppige golven en de geur van levertraanolie en aangebrande
havermout stapelen de gebeurtenissen zich vol vaart op.
De zwart-witte illustraties, onder, naast en soms tussen de tekst, zijn levendig en geven een stoer
beeld van het piratenleven.
Aanbeveling:
De kinderen zullen het boek met plezier zelf lezen. Voorlezen geeft echter zoveel gezamenlijk
leesplezier. Dat wil niemand missen. Bovendien is het handig om interactief de betekenis van echte
zeevaartwoorden te verhelderen, zoals: hozen, giek, enteren, averij en voorplecht.
Niveau: Voorlezen vanaf 6 jaar, zelf lezen vanaf 8 jaar.

Thema 2 - Naar het pretpark
Titel: Een raar spookhuis
Auteur en illustrator: Joke de Jonge en Saskia Halfmouw
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2005
(ISBN 9789027678805 )
Inhoud:
In zeer korte zinnen zonder moeilijke woorden wordt een eenvoudig verhaal toch
behoorlijk spannend en aantrekkelijk, met name voor de minder goede lezers.
Joep en Cas gaan samen in het spookhuis. Na een griezelige rit is Cas verdwenen.
Nadat er nog een kind verdwijnt en de eigenaar van het spookhuis dat niet
gelooft, probeert Joep samen met een klasgenoot het geheim van het spookhuis te achterhalen.
De Paginagrote illustraties in grijstinten bieden verduidelijking op de tekst.
Op de bijbehorende CD wordt het verhaal in meeleestempo integraal voorgelezen.
Aanbeveling:
Lekker zelf laten lezen
Niveau:
Vanaf 9 jaar, AVI 4
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Titel: Aanval op het fort
Auteur en illustrator: Martine Letterie en Roelof van der Schans (omslag)
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Leopold, Amsterdam 2005
(ISBN9789025844608)
Inhoud:
In een op feiten gebaseerd verhaal wordt tegen de historische achtergrond van de
Romeinse bezetting het avontuur van twee kinderen beschreven. Het is een vlot leesbaar verhaal
waarin de kinderen als gewone, herkenbare kinderen zijn neergezet.
Freija ontmoet op het strand Marcus, de zoon van een Romeinse soldaat die in een fort de grenzen
van het Romeinse Rijk moet beschermen. Er is een vreemd monster aangespoeld en ze staan er
allebei naar te kijken en vragen zich af of dit zwarte beest een teken van de goden is, dat er gevaar
dreigt. De vreemde schepen die ze later aan de horizon waarnemen, zien er behoorlijk bedreigend
uit. Als het fort en het dorp worden aangevallen, kunnen de Romeinen daar weinig tegen inbrengen.
Marcus en Freija ondernemen een gevaarlijke tocht om deze zaak op te helderen.
Een verduidelijkend kaartje laat zien waar het verhaal zich afspeelt. Een verwijzing naar het
Archeon, een themapark in Nederland rond de Romeinen en de toenmalige volkeren, nodigt uit om
meer over deze mensen te weten te komen.
Aanbeveling:
Hoewel het taalgebruik eenvoudig is en Latijnse woorden achterin verklaard worden, verdient het
aanbeveling dit boek voor te lezen om zo de afweging te kunnen maken waar dieper op de
geschiedenis in kan worden gegaan en waar juist nog even niet.
Niveau:
Vanaf 9 / 10 jaar
Website:
http://www.archeon.nl

Titel: Leeuwenroof
Auteur en illustrator: Paul van Loon en Hugo van Look
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Leopold, Amsterdam 2006
(ISBN 9789025850333 )
Inhoud:
Dit spannende, vlot geschreven en soms humoristisch, verhaal in korte zinnen
speelt zich af in ‘Durvers Zoo’ (Burgers Zoo).
Daniëls vader is directeur van het dierenpark. Juist als Daniël en zijn vriend Kenny
de nacht doorbrengen in de boomhut van het dierenpark, worden de leeuwenwelp en twee
woestijnvosjes gestolen. De daders laten zich niet achtervolgen en slaan de jongens bewusteloos.
Daniël vertelt de volgende dag alles aan zijn vader, maar gaat zonder dat iemand het weet, samen
met zijn zus op zoek naar de daders.
De vele zwart-witillustraties sluiten goed aan bij de tekst en zorgen voor een extra verrassing omdat
de bedenksel van Daniël in stripvorm worden weergegeven.
Om helemaal in de sfeer van het verhaal te komen kan de echte boomhut bezocht worden in de
Burgers’ Zoo in Arnhem.
Aanbeveling: Lekker zelf laten lezen.
Niveau: Vanaf 8 jaar AVI 8
Website: www.burgerszoo.nl
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Titel: Fritzi en het enge pretpark
Auteur en illustrator: Anneke Scholtens en Juliette de Wit
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Zwijsen, Tilburg 2005
(ISBN 9789027679109)
Inhoud:
In een eenvoudige zinsbouw en stijl is dit verhaal afgestemd op de minder vlotte
lezer. Frieda en Rens gaan op schoolreis naar het pretpark Futura. Hun moeder,
inspecteur Fritzi, krijgt een geheimzinnig telefoontje over sabotage van de nieuwe
achtbaan. Samen met haar oudste zoon gaat ze op onderzoek uit. Al snel blijkt dat
het concurrerende pretpark kwade bedoelingen heeft. Een origineel verhaal dat goed aansluit op
het thema naar het pretpark maar helaas blijft de opgeroepen verwachting van een spannend
verhaal en beetje uit.
Aanbeveling:
Lekker zelf laten lezen
Niveau:
Vanaf 9 jaar AVI 6 Makkelijk Lezen

Thema 3 Kom je buiten spelen?
Titel: Het leukste doe-boek voor de woensdagmiddag
Auteur en illustrator: Marja Baseler en Gertie Jaquet
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: House of Books B.V, Vianen 2007 (1e dr. 2001)
(ISBN 9789044318838 )
Inhoud:
In heldere eenvoudige taal worden allerlei verschillende activiteiten voor binnen en buiten
beschreven die kinderen van 7 tot 11 jaar zonder begeleiding van volwassenen kunnen doen. Van
een geheime club beginnen, skaten, een circusvoortelling geven tot muziek of gedichten maken. En
nog veel meer.
Er wordt gewezen op mogelijke gevaren en er staat vermeld wat je aan materiaal nodig hebt.
Zwartwit illustraties vullen de tekst aan.
Website:
Marja Baseler heeft een heleboel boeken met recepten, spelletjes en handige tips voor bezigheden
binnen- en buitenshuis op haar naam staan: http://www.marjabaseler.nl/

Titel: Waar is Olaf?
Auteur en illustrator: Margriet de Graaf en Willeke Brouwer
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Groen/Coumbus, Heereveen 2006
(ISBN 9789058296368)
Inhoud:
In korte hoofdstukken en korte zinnen met veel dialoog wordt de woensdagmiddag
van Niels en Sanne beschreven. Ze gaan samen bij Niels spelen. Dat vindt Sanne
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leuk omdat hij een klein zusje heeft, Noa. Sanne heeft zelf alleen maar oudere broers. Niels en
Sanne mogen Noa in de buggy mee naar buiten nemen.
Ze gaan naar de speeltuin en graven in het zand. Als ze Noa na een uur weer thuis brengen, is ze
haar knuffel Olaf kwijt. Niels en Sanne beginnen een speurtocht naar de knuffel. Ze doen hun
uiterste best om Olaf weer veilig terug te brengen en dat valt niet mee want een paar grote jongens
hebben Olaf te pakken en gooien ermee. Pas na een behoorlijke strijd, nemen Sanne en Niels Olaf
mee naar huis. Op bijna iedere pagina staat een vrolijk gekleurde, soms wat karikaturale,
waterverfillustratie.
Aanbeveling: Lekker laten lezen
Niveau: Vanaf 7,5 jaar, AVI 5

Titel: Bart wil een skelter
Auteur en illustrator: Geert van Diepen en Marieke Blankert
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: De Eekhoorn, Oud Beyerland 2003
(ISBN 9789060569139 )
Inhoud:
In korte hoofdstukken wordt een actueel probleem belicht waarin veel kinderen
zich kunnen herkennen. Bart is een computerfreak. Hij zit altijd achter de
computer en speelt nooit meer buiten. Voor zijn verjaardag vraagt hij alleen
maar nieuwe computerspelletjes. Zijn ouders vinden dat maar niets en proberen hem op andere
gedachten te brengen. Het is het idee van Linda, zijn ouder zus, waarmee Bart op een ander spoor
wordt gezet. Hij krijgt een skelter voor zijn verjaardag.
Elk hoofdstukje is voorzien van een zwartwit illustratie.
Aanbeveling: Vooral aantrekkelijk voor kinderen die nog wat moeite met lezen hebben.
Meer lezen over Bart: In de serie ‘Skelter op weg’ beleeft Bart van alles met zijn skelter.
Niveau: AVI 4

Titel: Wolf
Auteur en illustrator: Martha Heesen en Kees de Boer
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2006
(ISBN 9789045103457)
Inhoud:
Met zorgvuldig gekozen woorden en in goed lopende zinnen, krijgen “gewone”
gebeurtenissen een bijzondere en levensechte betekenis. Nene en Coppe zijn
vrienden en zitten vaak samen in de boom in Nene’s tuin. Ze spelen ridder en
prinses. Hun plan om een boomhut te bouwen valt in het water als Coppe een verkeersongeluk
krijgt en een tijd in het ziekenhuis moet blijven. Als Coppe eindelijk terugkomt is er niet veel over
van zijn speellust. Nene heeft daar nogal moeite mee en dat wordt nog erger als Coppe een jonge
hond krijgt. Nene is bang voor Wolf en wil het liefst dat het vieze beest verdwijnt en alles weer
wordt als vroeger. Maar als Wolf, tijdens een wandeling door het bos, door de stroming van de rivier
wordt meegesleurd en onvindbaar is, is Nene ook erg geschrokken. Ondanks haar verdriet over de
verloren vriendschap en haar gevoelens van jaloezie gaat zij op zoek naar Wolf.
De, soms paginagrote, illustraties in grijstinten sluiten goed aan op het verhaal.
Aanbeveling: Voorlezen
Niveau: Voorlezen vanaf ca. 7 jaar, zelf lezen vanaf ca. 9 jaar.
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Titel: Oud-Hollandse spelletjes
Auteur en illustrator: Cornelis Jetses
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Libre, Leeuwarden 2006
(ISBN 9789075531725 )
Inhoud:
Een verzameling van 30 spelletjes, die honderd jaar geleden leuk waren en nu ook nog.
Nog steeds worden sommige spelletjes gespeeld zoals Jan Huygen in de ton, Ezeltje prik, zakdoekje
leggen, touwtrekken, zaklopen en tikkertje. Andere spelletjes zijn vergeten of worden alleen in
bepaalde streken van Nederland gespeeld. Met dit boek worden ze nieuw leven in geblazen. Ieder
spel wordt kort uitgelegd en wanneer er attributen nodig zijn, worden ze genoemd. Soms heeft een
attribuut een modern jasje gekregen, zoals de knikkertegel bij het knikkeren.
De, meestal, paginagrote kleurige illustraties zijn de prenten die hij in 1904 maakte. Er staan geen
spelletjes op maar geven zicht op het plattelandsleven uit de tijd van Ot en Sien.
Niveau:
Spelletjes voor kinderen van 2 tot 10 jaar.
Nostalgie voor volwassenen
Website:
Op deze site ‘ouderwetse’ buitenspelletjes
http://www.kinderwereld.net/infoSpel/buitenspelen.htm

