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Groep 8
Thema 9 We gaan op reis
Titel: Kidskompas Parijs
Auteur en illustrator: Janneke van Amsterdam en Dagmar Jeurissen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Cheeky Monkeys, Utrecht 2005
(ISBN 9789057671821)
Inhoud:
In een vlotte stijl wordt duidelijk en overzichtelijk beschreven wat Parijs voor
kinderen te bieden heeft. De korte hoofdstukken en de grappige weetjes maken
het boek heel toegankelijk. Het eerste hoofdstuk is voor de ouders met informatie over de route
naar Parijs, kindvriendelijke hotels en restaurants en enkele internetadressen.
De rest is voor kinderen met algemene informatie over de inwoners, eetgewoontes en de
geschiedenis van Parijs. Vervolgens worden de leukste bezienswaardigheden cafés en musea en
beschreven. Naast de bekende toeristische plaatsen is er ook aandacht voor andere dingen. Een
spectaculaire goochelshow en een kinderrondvaarttocht op de Seine. Tot slot een korte cursus Frans
met de vermelding van de betekenis en de uitspraak van een aantal algemene Franse woorden.
De uitvoering is sober en helaas zijn de foto’s zwart-wit.
Niveau: vanaf 10 jaar
Andere Kidskompasdelen zijn er over
Belgie. Daarin worden Brussel, Antwerpen, Brugge, Gent op de zelfde wijze als Parijs besproken.
(ISDN9789080764125) en Barcelona. In dit deel wordt de informatie over de leukste musea,
attracties, gebouwen en pretparken aangevuld met van alles over Gaudí, tapas eten en waar je een
echte Spanjaard aan herkent. (ISDN 9789057671630 )

Titel: Kids ver op reis
Auteur en illustrator: Onder redactie van Emmy van Hees en Kees van Teefelen
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Verre Reizen VOF, Nijmegen 2005
(ISBN 9789076888583)
Inhoud:
In dertig reisverhalen van ouders en kinderen wordt op originele wijze verslag
gedaan van de persoonlijke reiservaringen van de kinderen en hun ouders. Reizen naar Azië, Afrika
of Latijns-Amerika over hoe het is om in Oost-Maleisië over het koppensnellerspad door de jungle te
wandelen. Of een kamelentocht door de woestijn of een fietstocht in de Gouden Driehoek.
Veel bijzonderheden komen aan bod, zoals logeren bij een indianenfamilie in Ecuador, in Cuba
zwemmen met dolfijnen en slapen in de Afrikaanse woestijn. Maar ook gewoon spelen, lachen,
dansen of voetballen met kinderen uit die verre landen.
Bij elk verhaal zit een landkaart, kleurenfoto’s en soms dagboekfragmenten, brieven of mails die de
kinderen geschreven hebben.
Zowel ouders als kinderen zullen dit boek met veel plezier lezen. Het laatste hoofdstuk bevat
informatie voor ouders die een verre reis met hun kinderen willen maken.
Niveau: vanaf 10 jaar
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Titel: Met de honden mee, olé!
Auteur en illustrator: Nynke Klompmaker en Marijke Klompmaker
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Lemniscaat, Rotterdam 2002
(ISBN 9789056374051)
Inhoud:
In dit vlot geschreven verhaal gaat de schrijver gevoelens niet uit de weg. De
eerste liefde, angst, verdriet en jaloezie komen op serieuze wijze maar niet
zonder humor en spanning aan bod. Nadat oma is overleden, worden bij het
opruimen van haar huis ansichtkaarten gevonden met honden erop. De kaarten zijn gestuurd door
Roos een zus van oma waarvan blijkt dat ze nog leeft en in Spanje woont. De tweeling Semmie en
Lis snappen niet dat je zolang geen contact met een zus kan hebben en Semmie weet nu zeker dat
oma’s laatste woorden een bijzondere betekenis hebben: "Ga maar met de honden mee!"
Hun vader besluit dat ze naar Spanje gaan en geleidelijk wordt het mysterie duidelijk. De zoektocht
in Spanje wordt beloond, ze vinden Roos. De kleine zwart-wit illustraties sluiten aan op de tekst.
Dit is het tweede boek over de 11 jarige tweeling Lis en Semmie.
Niveau: vanaf 10 jaar

Titel: De vloek van Pak
Auteur en illustrator: Robin Raven en Irene Goede
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: Van Goor, Houten 2006
(ISBN 9789000037223)
Inhoud:
In een geheimzinnige, dreigende en soms beklemmende sfeer ‘reizen’ Tom,
Mehmet en Myrthe via de opdracht van een sprekende pop naar Nederlands-Indië.
Het begint met een spreekbeurt waarvoor de drie kinderen een onderwerp
zoeken. Als Tom vreemde muziek hoort zegt een stem dat het over Indonesië
moet gaan.
Op zolder opent Tom de oude kist van opa die als soldaat in Nederlands-Indië heeft gevochten. Daar
treft hij een sprekende pop, Soedjorno aan. Tom, Mehmet en Myrthe krijgen de opdracht Soedjorno
terug te brengen naar zijn meester, waarvan hij vijftig jaar geleden is weggerukt. Dan ontmoeten
ze de Toko-eigenaar Pak en komen er geleidelijk achter dat opa, Soedjorno en Pak een gruwelijk
geheim uit het verleden delen. Tijdens de zoektocht naar dit verhaal blijkt dat de vloek van Pak opa
in zijn greep heeft. Het verhaal geeft steeds meer zicht op hoe de situatie in Indonesië was tijdens
het onafhankelijk worden van Nederland. Daarnaast zijn mysterieuze gebeurtenissen met magiërs
en magische voorwerpen niet alleen van grote invloed op het leven van Tom. Maar ook op het leven
van andere mensen.
Niveau: vanaf 11 jaar

Titel: Littekens
Auteur en illustrator: Mieke Vanpol en Wout Olaerts
Uitgever, plaats en jaar van uitgave: De Eenhoorn Wielsbeke (B) 2007
(ISBN 9789058384126)
Inhoud

Vanuit het perspectief van dochter Hanne wordt aangrijpend en realistisch
beschreven hoe het leven, de stemming en onderlinge verhoudingen in het gezin
Verstommen veranderen als de vader van de één op de andere dag werkeloos wordt.
Nu hij zijn gezin niet meer kan onderhouden verandert vader in een cynische en verbitterde man.
Joris, een blijmoedige speelse jongen, lijdt onder de sombere sfeer in huis. Als vader besluit dat
Joris niet met zijn klas op skivakantie kan, komt dat hard aan. Joris slikt zijn teleurstelling weg en
bedenkt een alternatief voor zijn reis. Op zijn kamer bouwt hij, met afval van zijn moeders werk,
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een heel skidorp. Vol overgave werkt Joris aan zijn fantasievakantie en dat werkt zijn vader zo op
de zenuwen dat hij razend het bouwwerk vernielt. Joris en Hanne gaan daarna tijdelijk bij een oom
en tante wonen.
Niveau: vanaf 10 jaar
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