
 

Boekentips van februari 

 

Hennie de Heks en de raadselachtige ridder – Valerie Thomas 

Vanaf 4 jaar     

Hennie de Heks en kat Helmer belanden in de Middeleeuwen. Op een 

prachtig kasteel is een riddertoernooi aan de gang. Na wat tovertrucs 

zijn jonkvrouw Hennie en ridder Helmer klaar om mee te doen aan het 

toernooi. Prentenboek met humoristische, gedetailleerde tekeningen 

in kleur. 

 

 

Dino aan de deur – Caryl Hart en Nick East 

Vanaf 4 jaar 

Een jongetje dat alleen thuis is, is gek op dino’s. Dan belt er een T-rex aan. En 

twee triceratopsen. Dan drie stegosaurussen. Het wordt druk! Vierkant 

prentenboek om te leren tellen van 1 tot 10 met kleurrijke illustraties en tekst 

op rijm. Kleine dino fans zullen zeker genieten van dit vrolijke hectische 

verhaal. 

 

 

Robot op hol – Marcel van Driel 

Vanaf 7 jaar. 

Deel uit de serie B.O.J.(Boeken over jongens) geschreven op niveau AVI-M4. Het 

onderwerp techniek komt weinig voor in boeken voor beginnende lezers. Met 

meeluistercode waarmee je op meeluisterboek.nl  het verhaal op AVI-niveau kunt 

beluisteren. 

 

 



Piratenzoekboek – David Long  

Vanaf 8 t/m 10 jaar 

Lees van alles over de geschiedenis van de piraterij, door ondermeer te zoeken 

naar schatten, kanonnen, specerijen en beruchte piraten. Met gedetailleerde 

kleurenillustraties, veel zoekopdrachten en oplossingen. Met vergrootglas. Voor 

liefhebbers van zoekboeken een speelse kennismaking met de piraterij. 

 

 

Juf, ik ken een mop – Jolanda Horsten 

Vanaf ca. 8 t/m 10 jaar 

 

Moppenboekje voor beginnende lezers.  M5-E5. De meeste moppen gaan 

over juf Juul en haar klas. Grappige gekleurde tekeningen van Andrea Kruis. 

Ook heel geschikt voor kinderen die zich maar heel kort kunnen 

concentreren. 

 

 

 

 

Als de sterren zingen – Tonke Dragt 

Vanaf 10 t/m 14 jaar 

 

Bundel met 27 bekende en niet eerder gepubliceerde verhalen, van sprookjes en 

avonturen tot raadselachtige en toekomstverhalen. Met bij elk verhaal informatie 

over de ontstaansgeschiedenis. Alle beelden zijn van Tonke Dragt zelf. De bundel is 

prachtig vormgegeven met glanzende zilveren vlindervleugels op het omslag. Een 

feest voor de fans van Tonke Dragt. 


