Boekentips met het thema Reizen
GROEP 1 & 2
WILLEWETE – DE FIETS
LUCAS ARNOLDUSSEN (ILLUSTRATIES: MARK JANSSEN) | CLAVIS
Hoe zag de eerste fiets eruit? Hoeveel soorten fietsen bestaan er?
Welke sporten kan je allemaal doen op de fiets? Deze en vele andere vragen worden in dit
boek beantwoord. Je vindt er ook leuke versjes, een grote uitklappagina, een miniquiz én je
leert hoe je een band moet plakken.
Straks ben jij een echte fiets expert!
ALLE DIEREN DRIJVEN
GIDEON SAMSON (ILLUSTRATIES: ANNEMARIE VAN HAERINGEN) | LEOPOLD
Op een dag had hij er genoeg van. De mensen bleven maar rommel maken en ruzie zoeken.
Hij begon te roepen, maar niemand wilde naar hem luisteren.
Op één man na. Een man die kon bouwen…
Over de kracht van vertrouwen en vriendschap.
WELKOM THUIS, BEVER!
MAGNUS WEIGHTMAN (ILLUSTRATIES: MAGNUS WEIGHTMAN) | CLAVIS
Bever gaat op avontuur, maar hij verdwaalt.
Akita de Hond, die in zijn luchtballon de wereld rondreist, helpt hem om weer thuis te komen.
Maar hoe ziet het huis van Bever er eigenlijk uit?
Ga mee op een ontdekkingsreis langs wonderlijke woningen van dieren.
VAREN! EEN ZOEK- EN ONTDEKBOEK
DORO GÖBEL (ILLUSTRATIES: PETER KNORR) | PLOEGSMA
Schip ahoi!
Ga mee aan boord en bekijk de leukste avonturen van kapitein Kate, de bemanning en alle
passagiers.
Ontdek allerlei soorten vaartuigen: van roeiboot tot vrachtschip, van politieboot tot pont, en
nog veel meer!
Allemaal verzamelen, we varen uit!
DE DROOMREIS VAN NEEF KAREL
RICK DE HAAS, NICOLLE VAN DEN HURK, ELS VERMELTFOORT (ILLUSTRATIES: ELS
VERMELTFOORT) | ZWIJSEN
Neef Karel kon vreselijk fantaseren. Hij vertelde fantastische verhalen over de wereldreis die
hij ooit eens zou maken.De andere muizen geloofden hem niet meer. Maar op een dag vertrok
Karel echt. Hij nam afscheid, en Theo, Daatje en Stien zwaaiden hem uit. Hoe zou de reis van
neef Karel verlopen?
GROEP 3 & 4
HET STUUR VAN TUUR
RIET WILLE (ILLUSTRATIES: FRANK DAENEN) | DE EENHOORN
Vik gaat naar school. Op dag 1 gaat hij te voet.
Op dag 2 neemt hij de fiets.
Hij gaat ook met een kar, met de bus, met een koets en zelfs met een slee. En elke keer beleeft
hij een nieuw avontuur.
Ga je met hem mee op pad?
Een vrolijk AVI-boek boordevol rijmen, zoek- en taalspelletjes.
ALLE HENS AAN DEK
BETTE WESTERA (ILLUSTRATIES: JOANNE LEW-VRIETHOFF) | GOTTMER
Peter-Paul weet al wat hij later worden wil: piraat.
Door een wonderlijke speling van het lot komt hij terecht op piratenschip Draculus Drie.
De bemanning, bestaande uit Hens 1, Hens 2 en Hens 4, leert hem alles over het leven aan
boord: enteren, zeilen strijken en hozen.
Maar waar is Hens 3 eigenlijk gebleven?

IK REIS DE WERELD ROND
HENRIETTA DRANE / DK (ILLUSTRATIES: KATY HALFORD) | KLUITMAN
Vliegtuigen, treinen, auto’s, die kent iedereen wel.
Maar er zijn nog zo veel meer manieren om te reizen.
Hoe bereik je bijvoorbeeld het topje van een hoge berg? En wat heb je nodig voor een reis naar de
maan?Kies je voertuig en ga op avontuur!
DE LIEDJESATLAS
KOOS MEINDERTS (ILLUSTRATIES: ANNETTE FIENIEG) | RUBINSTEIN
De liedjesatlas is een verrassende bundel met populaire kinderliedjes uit de hele wereld.
Koos Meinderts bewerkte hiervoor liedjes uit o.a. Rusland (‘De blauwe trein’), Canada (‘Er was er
eens een vissersbootje’),
Nieuw-Caledonië (‘Ik moet gaan’), Australië (‘Wie gaat mee uit varen?’).
Schitterend geïllustreerd door Annette Fienieg. En met cd!
DE VEERMAN
PAULA GERRITSEN (ILLUSTRATIES: PAULA GERRITSEN) | HOOGLAND & VAN KLAVEREN
Een oude veerman heeft zijn hele leven tussen twee oevers heen en weer gevaren.
Op een mooie dag besluit hij de touwen van zijn pontje los te snijden en zich met de stroom mee de
rivier af te laten zakken om te zien wat de wereld nog meer in petto heeft.
Uiteindelijk belandt de veerman op een plek waar hij wil wonen en van een weids uitzicht kan
genieten!
GROEP 5 & 6
PECH ONDERWEG – OVER BARRE TOCHTEN EN RAMPZALIGE REISJES
JOZUA DOUGLAS & TOSCA MENTEN (ILLUSTRATIES: GEERT GRATAMA) | DE FONTEIN
& VAN
Een nieuwe bundel vol verhalen over het thema van de Kinderboekenweek: een tijdmachine reist
onbedoeld naar de dinosaurustijd, een duikbootje valt ten prooi aan een woest wezen en een
spookkarretje neemt per ongeluk de verkeerde afslag in een spookhuis.
De verhalen worden afgewisseld met grappige rijmpjes, reistips en nieuwe spreuken en wijsheden.
ZO WERKT HET! MACHINES & VOERTUIGEN
JOHN FARNDON (ILLUSTRATIES: JOHN PAUL) | DELTAS
Hoe landt een straaljager op een vliegdekschip? Hoe bestuur je een heteluchtballon?
Hoe diep is men met een boot al onder water geweest? In dit boek ontdek je de fascinerende
wereld van machines en voertuigen. Je komt te weten hoe ze werken, welke speciale kenmerken ze
hebben, en ziet dwarsdoorsneden en detailtekeningen van allerlei wonderlijke mechanismen.
NIEMAND HOUDT DON CARLO TEGEN
OLIVER SCHERZ (ILLUSTRATIES: MARK JANSSEN & PETER SCHÖSSOW) | UITGEVERIJ
HOLLAND
Carlo’s vader woont sinds een tijdje in Palermo.
Carlo mist hem enorm en besluit hem zelf op te zoeken.
Helemaal alleen gaat hij op weg, met de internationale nachttrein, de taxi en de veerboot.
Zonder ticket en zonder precies te weten hoe hij moet reizen begint hij aan een avontuur, dat hem
dwars door Italië voert.
ABELTJE
ANNIE M.G. SCHMIDT (ILLUSTRATIES: PHILIP HOPMAN) | EM. QUERIDO’S
UITGEVERIJ
Abeltje gaat werken als liftjongen in het warenhuis Knots.
Hij weet dat hij niet op het bovenste knopje van de lift mag drukken, maar hij is zo nieuwsgierig
dat hij het toch doet. De lift schiet de lucht in en komt terecht in New York.
Dat is nog maar het begin van een lange reis vol avonturen.

DR. PROKTORS TELETIJDTOBBE
JO NESBØ (ILLUSTRATIES: GEORGIEN OVERWATER) | LEMNISCAAT)
Bulle en Lise krijgen een kaart van doktor Proktor uit Parijs. Hij heeft zijn oude uitvinding, de
teletijdtobbe, aan de praat gekregen en zit nu in het verleden – en diep in de problemen!
Bulle en Lise gaan hem helpen en reizen hem achterna. Ze komen allerlei historische figuren
tegen. Lukt het hen om de loop van de geschiedenis te veranderen?
GROEP 7 & 8
BESTEMMING ONBEKEND
PAUL MOSIER (ILLUSTRATIES: PAUL MOSIER) | LEMNISCAAT
Als Riders oma sterft, is er nog maar één familielid bij wie ze terechtkan.
Met de trein reist ze daarnaartoe.
Rider komt erachter dat de trein een wereld op zich is, met bijzondere bewoners die ze steeds
beter leert kennen maar van wie ze ook weer afscheid moet nemen.
De indruk die deze mensen achterlaten is echter onuitwisbaar.
DE REIS VAN YARIM
HANS HAGEN (ILLUSTRATIES: PHILIP HOPMAN) | EM. QUERIDO’S UITGEVERIJ
Na een gevecht met een leeuw raakt Yarims arm verlamd. Hij wordt door zijn vader verkocht aan
koningin Ku Bau, en zij stuurt hem met een karavaan naar Pakistan om materiaal te halen van haar
graf. Kort nadat de koningin is gestorven keert de karavaan terug. Yarim verstijft van schrik als
hij de wens van Ku Bau hoort. Moet hij gif drinken en Ku Bau volgen in de dood?
BOREAS EN DE ZEVEN ZEEËN
MINA WITTEMAN | PLOEGSMA
Boreas ouders doen de laatste tijd zo geheimzinnig…
Dan vertellen ze hem hun plan: ze gaan drie jaar rond de wereld zeilen!
In eerste instantie wil Boreas helemaal niet mee en verveelt hij zich dood aan boord.
Maar al snel beleeft hij het ene na het andere avontuur.
AUTO’S, TREINEN & VLIEGTUIGEN
CLIVE GIFFORD | GOTTMER
Ga mee met een geweldige rit langs alles wat rijdt, vaart en vliegt!
Met meer dan 1000 foto’s en een veelvoud daarvan aan interessante weetjes vervoert deze
encyclopedie je langs blitse raceauto’s, luxe cruiseschepen, oude stoomlocomotieven en prachtige
zweefvliegtuigen. Alles staat erin.
RIVIEREN
PETER GOES | LANNOO
Vaar mee op een indrukwekkende reis rond de wereld: van de Nijl tot de Amazone, van de
Mekongdelta tot de Mississippi en van de Donau tot de Thames.
Een adembenemend boek boordevol weetjes over natuur, cultuur en geschiedenis.

