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Thema 12 We zijn op elkaar
Titel: Oversteken
Auteur: Marjolijn Hof
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2007
(ISBN 9789045104201)
Inhoud:
Vanuit het perspectief van Meta krijgt de lezer een bijzonder geloofwaardig beeld
van het wispelturige gedrag van haar moeder en van de relatie tussen Meta, haar
moeder en haar moeders vriend. Meta heeft haar vader nooit gekend. Wel de vele
relaties van haar moeder die altijd volgens een vast patroon verlopen: verliefd, ruzie, einde
verhaal. Zoals altijd vindt Meta de nieuwe IJslandse vriend Bjarni ook weer niks.
Zij en haar moeder gaan op vakantie naar IJsland en Bjarni wint Meta voor zich met spannende en
angstaanjagende volksverhalen en het prachtige IJslandse landschap. Inmiddels zit haar moeder
alweer in de ruziefase die zo hoog oploopt dat Meta en haar moeder moeten vertrekken. Voor Meta
is de maat echter vol en is het Bjarni die haar terzijde staat.
Niveau: Vanaf 11 jaar. AVI 7

Titel: Het geluk komt als de donder
Auteur en illustrator: Guus Kuijer en Alice Hoogstad
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2000
(ISBN 9789021472690)
Inhoud:
In dit 3e deel is Polleke, levensecht en geloofwaardig als altijd, 12 jaar geworden.
Er komt een nieuw meisje uit Mexico in de klas over wie Polleke zich ontfermt en
haar helpt bij het leren van de Nederlandse taal. Ze worden vriendinnen.
Ondertussen brengt Caro, Pollekes andere vriendin, Mimoen het hoofd op hol. Daardoor twijfelt
Polleke ernstig of ze misschien beter met Tom kan gaan. Dan kan ze later boerin en dichter worden.
Toch blijft Mimoen door haar hoofd spoken en iedere keer als ze hem ziet gaat haar hart als een
specht tekeer.
Tussendoor beleeft ze ook nog een spannend avontuur met een vreemde man die haar oppikt omdat
haar vader in het ziekenhuis zou liggen. Hij doet zich voor als een collega van haar vader waardoor
Polleke beseft dat de man geen goede bedoelingen heeft. Haar vader heeft helemaal geen
collega’s! Het loopt goed af, en gelukkig zijn er ook fijne verrassingen zoals de knuffel, waar
Polleke nog steeds aan hecht, die zijn vertrouwde geluidje ineens weer kan maken.
Aanbeveling:
Dit boek kan los van de andere delen worden gelezen mar het verdient aanbeveling ook de andere
delen te lezen: Voor altijd samen, amen. - Het is fijn om er te zijn. – (Het geluk komt als de
donder). - Met de wind mee naar de zee. - Ik ben Polleke hoor!
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Titel: Vertrektijd
Auteur: Truus Matti
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lemniscaat, Rotterdam 2007
(ISBN 9789056379148)
Inhoud:
In beeldende taal en in een mix van fantasie en werkelijkheid wisselen de
verhalen over het meisje dat troostrijke gesprekken met dieren voert, de
briefwisseling en het verdriet over de dode vader van de 11-jarige Muis elkaar af. De verschillende
verhalen passen geleidelijk als puzzelstukjes in elkaar. Muis is verdrietig omdat zij haar vader vlak
voor zijn dood een woedende brief had gestuurd omdat hij niet op haar verjaardag was. Ze noemde
hem daarin de rotste vader die ze kent en zijn verhaal over pratende dieren kinderachtig. Het is
juist dat verhaal wat haar helpt het verdriet te verwerken en het leven weer positief op te pakken.
Aanbeveling:
Het verdient aanbeveling dit boek voor te lezen zodat de mooie en beeldende taal het best uit de
verf komt.
Niveau: Voorlezen vanaf 10 jaar

Titel: Vrederik het dappere soldaatje
Auteur en illustrator: Karlijn Stoffels en Sieb Pothuma
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Querido, Amsterdam 2007
(ISBN 9789045102085)
Inhoud:
In dit fantasierijke, spannende en ook vrolijke sprookjesverhaal is Vrederik een
moedige soldaat die 'voor koningin en vaderland' alle instructies nauwgezet opvolgt en precies weet
hoe hij land moet veroveren. De andere grote drijfveer waarvoor hij ten strijde trekt is de
schoonheid van de prinses. Daarvan weet hij echter niet hoe veroveren werkt.
Hij raakt zo van slag dat hij in haar de vijand herkent en een mes in haar buik steekt.
Hij wordt naar Verrekust verbannen maar zal zijn prinses nooit vergeten.
Op iedere pagina staat een humoristische zwart-witillustratie.
Niveau: Voorlezen vanaf 8 jaar. Zelf lezen vanaf 10 jaar

Titel: P.S. ik ben verliefd
Auteurs: Jacques Vriens en Mirjam Oldenhave
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Holkema & Warendorf, Houten 2007
(ISBN 9789026917875)
Inhoud:
In dit verhaal in briefvorm voeren de 18 jarige soapster Sander en de 13-jarige
Sonia een vurige briefwisseling. Aanleiding voor de heftige gevoelens is hun
ontmoeting in een jeugdcafé met als afscheid een echte zoen. Het is de
volharding van Sonia waardoor Sander de opgebouwde afstand laat varen. Het
soapleven, nieuwsgierige journalisten en het leeftijdsverschil maken een relatie onmogelijk en dat
beseffen ze allebei. Sonia toont zich behoorlijk volwassen door Sander los te laten.
Niveau: Vanaf 11 jaar
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