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ACTIE STERRENBOS  

door Margriet de Graaf  
Omslagontwerp en vormgeving: Albert Bloemert 

Illustraties: Paul Oole 

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn  

Leeftijd: vanaf 7 jaar  

132 blz. 

Prijs: € 9,95 

Inhoud:  

Fin houdt erg van de natuur. Hij woont dicht bij het Sterrenbos en gaat vaak ’s morgens vroeg vogels ‘spotten’. 

Onderweg naar school vertelt Eva dat in de Wijkkrant staat dat ze op de plek van het Sterrenbos huizen willen bouwen. 

Samen met Toby en Sofie bedenken ze een plan om de nieuwbouw tegen te houden. Ze willen handtekeningen 

verzamelen en overal in het dorp posters ophangen. ‘Wildplakken’ schijnt verboden te zijn, maar ze laten de posters 

nog even hangen. In het bos komen ze twee mannen met bouwtekeningen tegen. Er wordt zelfs al een bord geplaatst 

voor de verkoop van de huizen. Fin en Eva beseffen dat er snel actie genomen moet worden. De vader van Fin 

onderzoekt of zo’n oud bos met een bijzondere vorm (uit 1790) wel gekapt mag worden. Meester De Wilde helpt Fin 

en Eva en er wordt met de kinderen van de klas een handtekeningactie georganiseerd in het dorp. De handtekeningen 

zullen aan de burgemeester worden overhandigd. Alle kinderen uit de klas maken een spandoek. Als Fin op een dag 

naar het Sterrenbos rijdt, ziet hij overal verscheurde posters. Het bord van de nieuwbouw is met graffiti beklad. Fin 

pakt een lege spuitbus en wordt op dat moment door de politie opgepakt: hij moet mee naar het politiebureau. Het 

blijkt een vergissing van de politie. Bij de overhandiging zegt de burgemeester dat er fouten zijn gemaakt: het bos mag 

niet gekapt worden en er komen geen huizen. Actie Sterrenbos is geslaagd. 

Beoordeling:  

Het is een leuk, spannend en leerzaam boek. Het christelijk element in het boek had nog iets meer uitgewerkt kunnen 

worden. Er wordt uit de Bijbel gelezen en gebeden, maar de opdracht van God over zorg voor de natuur had iets meer 

uitgediept kunnen worden. De liefde tot de natuur blijkt uit de actie van de kinderen. Fin houdt erg van vogels en het 

blijkt dat hij ze ook in zijn eigen tuin kan zien. Het kan voor kinderen een motivatie zijn om in hun eigen omgeving 

vogels te gaan ‘spotten’.  

Eindoordeel:  

Warm aanbevolen 
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BEROEMD! 
door Janco Bunt-Koster 
Omslagontwerp: Rob Scheurwater 
Vormgeving: Albert Bloemert 
Illustraties: Hester Nijhoff 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: 8 jaar en ouder 
AVI E5 
100 blz.  
Prijs: € 9,95 
 

Inhoud: 
Mats en Rosa mogen de oude fotocamera van hun vader hebben. Hij heeft een nieuwe. Rosa ontdekt in de krant dat 
er een fotowedstrijd wordt gehouden. Daarvoor moeten ze foto`s van dieren maken. Bij het uitlaten van hun hondje 
leren ze Pim kennen. Hij blijkt oppasser te zijn in de dierentuin. Van hem krijgen ze kaartjes voor de dierentuin. In de 
dierentuin beleven ze van alles. Zo komt de fotocamera terecht in de slurf van de olifant en koopt hun vader emmers 
olifantenpoep voor de tuin. Mats en Rosa winnen niet de wedstrijd, maar worden toch beroemd. 
 
Beoordeling: 
Op een boeiende wijze vertelt de auteur over de belevenissen van Mats en Rosa. Eén van de thema`s die ze in het 
boek aansnijdt heeft te maken met vooroordelen en het beoordelen van mensen die zich anders gedragen dan we 
gewend zijn. Een centrale rol in het verhaal is weggelegd voor de Bijbelse vraag: Wie is mijn naaste? Janco Bunt is erin 
geslaagd om die vraag dicht bij kinderen te brengen.  
 
Eindoordeel:  
Warm aanbevolen 

BUITENBEENTJE 
door Jacqueline Buijs 
Illustraties: Hester van der Grift 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: vanaf 8 jaar 
AVI M5 
133 blz. 
Prijs: € 9,95 

Inhoud: 
Casper bouwt samen met zijn vader een boomhut. Hij wil ook boswachter worden, net als zijn vader. Op school vindt 
hij het maar saai. Gelukkig mag hij naar de plusklas. Maar dan wordt hij nog meer gepest door Milan en Rens. Zij zitten 
bij hem in de klas en vinden hem veel te slim. Casper voelt zich echt een buitenbeentje. Gelukkig heeft hij zijn vriend 
Luuk. Ook het nieuwe meisje, Lynn is erg aardig. Door het gepest krijgt Casper ook ruzie met Luuk. Gelukkig komt dat 
weer goed. Uit een test blijkt dat Casper hoogbegaafd is. Dan gaat het op school helemaal mis, Casper wordt erg driftig 
en loopt weg uit de klas. Na schooltijd rijdt hij met Luuk naar huis. Dan worden ze ingehaald door Rens en Milan. Er 
breekt een gevecht uit. Casper vlucht weg. Luuk vertelt alles thuis. Na een zoektocht komt alles weer goed, nu heeft 
Casper geen geheim meer.  

Beoordeling: 
Dit boek gaat over een jongen die hoogbegaafd is. Door mee te lezen hoe hij denkt, krijgen kinderen een beetje een 
indruk hoe zo’n persoon de dingen beleeft. Casper voelt zich een buitenbeentje in de klas. In dit boek wordt duidelijk 
dat door onwetendheid en onzekerheid misverstanden kunnen ontstaan. Dit kan leiden tot gepest. Door eerlijk met 
elkaar te praten, wordt er veel opgelost. Een positief verhaal met een duidelijke christelijke strekking. 

Eindoordeel: 
Warm aanbevolen 
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REDDING VAN BUURMAN JOOP 
door Hanneke de Hoog 
Illustraties: Daan van Oostenbrugge 
Uitgeverij Mes, Vierhouten 
Leeftijd: vanaf 7 jaar 
AVI E5 
96 blz. 
Prijs: € 7,95 

 
Inhoud: 
Buurman Joop gaat achteruit met zijn gezondheid. Hij kan niet langer alleen blijven wonen. Daarom moet hij verhuizen 
naar een verzorgingshuis. Maar de poes mag niet mee. Wanneer Lotte en Merel gaan kijken in het verzorgingshuis 
zien ze een mevrouw met een papegaai. Mag die hier wel wonen? Buurman Joop vindt het heel erg dat hij afscheid 
moet nemen van zijn poes Ollie. Lotte en Merel proberen een nieuw baasje te vinden, maar dat valt niet mee. Of helpt 
de brief die ze bij de buurman vinden hen verder? 
  
Beoordeling: 
Een leuk en gezellig boek waarin ook naastenliefde naar voren komt. De kinderen leren om voor oudere mensen te 
zorgen en hen te helpen. Als Lotte het allemaal moeilijk vindt, wijst mama haar op de zorg van de Heere God. Dit boek 
is zeker geschikt om weg te geven. 
 
Eindoordeel:  
Aanbevolen 

 
 

FLEUR EN LUUK EN DE DIERENAMBULANCE  
door Teunie Suijker 
Illustraties: Anita Engelen 
Uitgeverij Den Hertog, Houten 
Leeftijd: vanaf 8 jaar 
AVI M5 
77 blz.  
Prijs: € 8,90 

 
Inhoud: 
Het is zomervakantie en erg warm. Fleur en Luuk weten een sluiproute naar het nieuwe huis van opa. Onderweg 
komen ze langs de post van de dierenambulance. Ze lopen naar binnen en kijken wat er allemaal gebeurd. Fleur en 
Luuk vinden het erg interessant. Thuis ontdekken ze dat het hok van Snuffie het konijn open staat. Wie heeft dat 
gedaan? Luuk en Fleur denken dat Willem het gedaan heeft. Snuffie is nergens meer te zien. Overal wordt er gezocht 
naar het konijn. Dan gaat de telefoon. Het is Carla van de dierenambulance. Even denkt Fleur dat ze voor Snuffie belt, 
maar het is voor iets heel anders. Fleur en Luuk mogen een dag met de dierenambulance mee. Ze zien verschillende 
zieke en gewonde dieren, maar of Snuffie ook gevonden wordt? 
 
Beoordeling: 
Een leuk boek om te lezen. Er zit geen christelijke strekking in. Maar het is zeker wel een goed boek om cadeau te 
geven aan kinderen. 
 
Eindoordeel: 
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking  
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GLOEIEND 
door Maarten Brand 
(Omslag)illustraties: Sia Hollemans 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: vanaf 7 jaar 
83 blz. 
Prijs: € 9,95 
 

Inhoud: 
Rinke geeft Frank een por. Ze wijst naar de bosrand, achter de volkstuintjes. Frank hijgt van schrik. Zijn boomhut… 
roetzwart! Wie heeft dit gedaan? Frank en Rinke gaan op onderzoek uit. Dan ploft er iets vanuit de hut op de grond. 
Wat is dat half verbrande ding? En van wie is die voetafdruk? Heeft Constantijn er iets mee te maken? Politieagent 
Arjen helpt de speurders. Nog even, dan is de dader er gloeiend bij! 
 
Beoordeling: 
Goed leesbaar boek, spannende opbouw en passend bij de leeftijd. Dit verhaal is ook leuk voor oudere kinderen die 
moeite met lezen hebben. Ze zullen dolgraag de oplossing van het raadsel te weten komen! Hele mooie illustraties 
door het gehele boek. Dit maakt dat het boek graag gelezen zal worden. Het boek heeft een positieve en passende 
identiteit. 
 
Eindoordeel: 
Aanbevolen 

 

HET KAMP VAN GROEP 7 
door Gisette van Dalen 
(Omslag)illustraties: Margreet de Bruin 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: vanaf 8 jaar 
AVI M5 
138 blz. 
Prijs: € 9,95 

 
Inhoud: 
Bram twijfelt. Zal hij ook wegrennen? Maar Emma en Floor dan? Die durven dat niet. En wie weet hoelang het nog 
duurt voordat de politie er is. De kerel grijpt ineens Floor bij haar arm. ‘Hup, mee!’ Zon, zee en strand. Het kan niet 
anders of het kamp van groep 7 wordt één groot feest. Bram. Floor, Luuk, Emma, Rhodé, Tijs en hun klasgenoten 
genieten van elke minuut. Wel staan ze af en toe voor een raadsel. Waarom sluipen twee juffen in het donker de 
kampeerboerderij uit? Door wie wordt Luuk bijna aangereden? Lijkt het maar zo of doen meester Rien en juf Anne 
soms echt heel geheimzinnig? En vooral: wat is er in de loods bij het strand aan de hand? Al met al blijkt dit schoolkamp 
niet alleen supervrolijk, maar ook superspannend te worden! En dat wil toch ieder kind meemaken… 
 
Beoordeling:  
Schoolkamp is altijd een thema waar kinderen graag over lezen. Een spannende periode in hun schoolleven die ze niet 
snel vergeten. Dit boek is daar een mooi voorbeeld van. Een lekkere dikke pil (138 bladzijden) vol spanning en heel 
herkenbaar. De christelijke identiteit is op een hele natuurlijke manier in het boek opgenomen. Gecombineerd met 
een mooie voorkant is dit een boek waar je de zondagsschoolkinderen heel blij mee maakt! 
 
Eindoordeel: 
Warm aanbevolen 
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IK BLIJF KARELTJE  
door Geesje Vogelaar-van Mourik 
Illustraties: Trish Flannery 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: vanaf 6 jaar 
AVI E3 
96 blz. 
Prijs: € 9,95 

 
Inhoud: 
Kareltje is een bruine kat. Hij woont bij zijn baasje Sara. Hij woont samen met papa, mama en Sara in een gezin. Vaak 
is Kareltje lief, maar soms ook erg ondeugend. Hij weet precies hoe hij in de koelkast moet komen. Maar dat mag 
natuurlijk niet. Kareltje gaat ook graag op zoek naar muizen. Die zitten soms zomaar in zijn kennel op het erf. 
 
Beoordeling: 
Dit is het tweede deel. Het eerste deel heet: Ik ben Kareltje. Het is een leuk en gezellig boek. Het wordt geschreven 
vanuit het perspectief van Kareltje. Hij beschrijft wat hij doet en hij woont in een christelijk gezin. Af en toe staan er 
stukjes informatie onder aan de bladzijde. Je leert daardoor ook hoe je goed voor katten zorgt. Het is daardoor een 
leerzaam boek. Er zit geen christelijke strekking in.  
 
Eindoordeel:  
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking 

 

IZA EN DE VERDWENEN PONY  
door Simone Foekens 
Illustraties: Michel de Boer 
Uitgeverij Den Hertog, Houten 
Leeftijd: vanaf 8 jaar 
AVI E4 
69 blz.  
Prijs: € 8,90 

 
Inhoud: 
Iza woont op de manege. Haar ouders zijn daar de eigenaar van. Iza gaat elke dag op de fiets naar school. Op een 
morgen heeft ze een lekke band. Haar vader en moeder zijn niet thuis. Daarom beslist Iza dat ze op haar pony naar 
school gaat. De meester is daar niet erg blij mee, maar vindt het wel goed als de pony op het veldje voor de school 
blijft staan die morgen. Als Iza naar huis wil en naar haar pony loopt, is hij weg. Waar is de pony gebleven? Iedereen 
helpt mee met het zoeken naar de pony. Dan belt oma vanuit het verzorgingshuis naar Iza. Ze heeft goed nieuws. Iza 
krijgt daarna een heel goed plan en gaat in overleg met de directeur van het verzorgingshuis. Ook hij vindt het een 
heel goed plan, maar… gaat het wel lukken? 
 
Beoordeling: 
Het is voor kinderen van die leeftijd een leuk en spannend boek. Er zit geen christelijke strekking in. Wel kunnen 
kinderen door het boek te lezen, leren dat het goed is om iets voor hun naaste over te hebben. 
  
Eindoordeel: 
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking 
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MEES EN TIJN EN DE SCHAATSWEDSTRIJD 
door Ina van der Beek 
Illustraties: Melanie Broekhoven 
Uitgeverij Den Hertog, Houten 
Leeftijd: vanaf 8 jaar 
AVI E4 
72 blz. 
Prijs: € 9,50 

 
Inhoud: 
Het vriest en het zal niet lang meer duren voor er geschaatst kan worden. Mees heeft nog nooit geschaatst en durft 
niet goed. Daarom wil hij ook zijn schaatsen niet meenemen naar Tijn wanneer hij gaat logeren. Maar dan krijgt hij de 
smaak te pakken en ze willen meedoen met de schaatswedstrijd. Maar dan wordt Tijn ziek en moet Mees alleen. Maar 
gaat hij de wedstrijd winnen? En gaat het allemaal wel eerlijk? 
 
Beoordeling: 
Opnieuw een boek in de serie van Mees en Tijn. Het is een boek vol actie en gezelligheid. Het is een neutraal boek. Dit 
houdt in dat er geen christelijke identiteit in naar voren komt. 
 
Eindoordeel:  
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking 

 

OPA IS DE WEG KWIJT 
door Rijk Arends 
Illustraties: Daan van Oostenbrugge 
Uitgeverij Den Hertog, Houten 
Leeftijd: vanaf 7 jaar 
AVI E4 
62 blz. 
Prijs: € 8,90 

Inhoud: 
Tom en Tess hebben vakantie. Zij mogen bij pake en beppe gaan logeren. Als verrassing krijgen ze allebei een vishengel. 
Pake vergeet van alles, ook het briefje waarop hij de boodschappen heeft geschreven voor de hengelsport winkel. Op 
een dag is pake verdwenen! Hij is met de boot weggegaan. Beppe, de buurman, Tom en Tess gaan hem zoeken. 
Gelukkig vinden ze hem weer. Tom en Tess mogen meedoen met de viswedstrijd. In de laatste minuut vangt Tom een 
paling, hij heeft de hoofdprijs gewonnen!  

Beoordeling: 
Een mooi boekje met leuke illustraties, voor zowel jongens als meisjes. Naast grappige situaties komt ook het thema 
dementie aan de orde. Op een eenvoudige manier wordt deze ziekte van de opa van Tom en Tess uitgelegd en 
beschreven. Naast het verdriet en de veranderingen die dit geeft, mag pake ook weten dat de Heere Zijn Herder blijft. 

Eindoordeel: 
Warm aanbevolen 

 

 

 

 



                                                                   2021 - Leeftijd 7-9 jaar 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7 
 

OPGERUIMD! 
door Henrieke van der Galiën 
Uitgeverij Den Hertog, Houten  
Leeftijd: vanaf 8 jaar  
92 blz. 
Prijs: € 9,90 
 

Inhoud: 
‘Als mensen zo doorgaan, verandert de wereld in een plastic soep.' De juf kijkt een beetje moeilijk. Fien schuift heen 
en weer op haar stoel. Dat klinkt raar. En ook een beetje eng. Fien, Sil en Jeppe wonen in een fijn dorp aan zee. De juf 
vertelt dat het niet goed gaat met de aarde. Dat komt door al het afval dat mensen weggooien. Daar moet iets aan 
gedaan worden! Met elkaar bedenken ze een plan. Maar er is nog een ander probleem. In de buurt van het dorp loopt 
vaak een vreemde man. Hij heeft altijd een koffer bij zich. Af en toe raapt hij iets op en stopt dat in zijn koffer. Fien, Sil 
en Jeppe vertrouwen het niet. Wat voert de man in zijn schild? Is hij een gevaar voor het dorp? Tijdens een onweersbui 
schuilen ze in de buurt van zijn huis. En dan betrapt hij hen... 
 
Beoordeling: 
Dit boek is geschreven voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar. Het boek leest gemakkelijk weg en al vrij snel komt er 
spanning in het boek waardoor je snel verder gaat lezen. Het is zeker voor deze tijd een leuk boek omdat kinderen ook 
nu op school veel bezig zijn met het milieu en klimaat. Daarom is het ook een leerzaam boek, omdat het boek laat zien 
welke taak wij op ons kunnen nemen om zorg te dragen voor de schepping. Op een eenvoudige wijze leren kinderen 
wat goed en slecht is voor het milieu. Het gaat hier vooral om bewustwording. Er zit een christelijke boodschap in het 
boek. Vanuit het Bijbelboek Genesis wordt de link gelegd met onze aarde en dat wij daar goed voor moeten zorgen. 
Voor deze leeftijd is het zeker een spannend boek om te lezen.   
 
Eindoordeel: 
Warm aanbevolen 
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RAADSELS ROND DE MOLEN (serie ‘Jens en Jolien’) 
Door Janny den Besten 
Illustraties: Marijke Duffhauss 
Uitgeverij de Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: vanaf 8 jaar  
AVI M5 
136 blz. 
Prijs: € 10,95 
 

Inhoud: 
Als Jens en Jolien aan het spelen zijn, ontdekken ze vlak bij de molen een hut. De tweeling staat voor een raadsel: van 
wie is deze geheimzinnige schuilplaats? Jens denkt dat de hut is gemaakt door zijn klasgenoten, maar Jolien is daar 
niet zo zeker van. Als de tweeling nog een keer in de buurt van de hut is, worden ze een stuk wijzer. Jens en Jolien 
willen hun ontdekking geheim houden. Maar dat valt niet mee… En intussen houden de raadsels niet op. Want wat 
doet Poekie, de poes van buurvrouw Jonker, in de buurt van de hut? In dit boek kom je ook nog eens van alles te weten 
over molens.  
 
Beoordeling: 
Dit boek is geschreven voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar. Net als de andere boeken uit deze serie is dit een spannend 
boek om te lezen en het leest vlot weg. De delen volgen niet op elkaar, dus je kunt dit boek los van de andere boeken 
uit deze serie lezen. Het boek past goed bij de leeftijd en door de gebeurtenissen die plaatsvinden wil je snel verder 
lezen. Ook is het leuk dat de weetjes die in dit boek staan over molens, echt waar zijn. Daarom is het ook een leerzaam 
boek. Verder berust het verhaal niet op waarheid. Er zit geen christelijke boodschap in het boek. Er komt geen enkele 
keer iets van het geloof naar voren. Maar voor deze leeftijd is het een leuk boek om te lezen. Het boek ademt verder 
een positieve sfeer. 
 
Eindoordeel: 
Aanbevolen, maar minder geschikt om uit te delen op het Kerstfeest van de zondagsschool, gezien het ontbreken van 
een duidelijke christelijke strekking 
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RAKKER  

door Jannie Koetsier-Schokker 
Omslagontwerp en vormgeving: Rob Scheurwater 

Omslagtekening en illustraties: Adri Burghout 

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn  

Leeftijd: vanaf 8 jaar  

99 blz. 

Prijs: € 10,95 

Inhoud:  

Jan en Anneke willen graag een hond. Hun ouders vinden het goed. Op marktplaats vinden ze een leuk hondje. Ze gaan 

kijken en kunnen Rakker drie weken later ophalen. Ze beleven allerlei avonturen met Rakker. Tijdens een fietstocht in 

de vakantie verdwijnt Rakker spoorloos uit de hondenfietsmand. Op de chip in de schouder van Rakker staat het 06-

nummer. Gelukkig worden ze gebeld en wordt de hond met de dierenambulance op de camping gebracht. Als Anneke 

met Rakker in het bos gaat lopen, raakt een pootje vast in een wildrooster. Tijdens een roeitocht valt Rakker in het 

water. Met veel moeite krijgt Jan het hondje te pakken. Jan gaat met enkele jongens ‘diamanten’ opduiken. Hij kan 

lang onder water blijven, maar de anderen maken zich ongerust. Op de terugweg zien ze de brandweer nog steeds 

bezig met het redden van een poes. Na veel pogingen kan het poesje aan de eigenares teruggegeven worden.  

Beoordeling:  

Het is een leuk boek voor kinderen die van honden houden. Het christelijke element komt uitvoerig aan de orde, al 

vraag ik me af of kinderen een hele bladzijde met een Bijbelgedeelte (blz. 32 en 33) zullen lezen. Een korte 

samenvatting was mogelijk ook voldoende geweest. Jan en Anneke zijn erg voorbeeldige kinderen. Soms vraag je je af 

of dit echt realistisch is: de praktijk is vaak anders.  

Eindoordeel:  

Aanbevolen 

 

IN UW HANDEN  
door Mieke van Steenis=van den Dikkenberg 
Illustraties en omslagtekening: Jacobine van den Dikkenberg 
Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 
Leeftijd: vanaf 7 jaar en ouder 
80 blz. 
Prijs: € 10,95 
 

Inhoud:  
Dit boekje is het eerste deel over martelaren uit de kerkgeschiedenis. Het beschrijft het levenseinde van drie 
martelaren alsook die van ruwe Jan Herrewijn. Het is gebeurd rond 1560. Het slot van het boekje neemt ons mee naar 
de martelaarsdood van Jan. Hij sterft met de woorden van de Heere Jezus, biddend voor zijn vijanden en in overgave 
aan zijn hemelse Vader.  
 
Beoordeling:  
Het is een ingrijpend boek wat ons meeneemt naar de vervolgingen in de zestiende eeuw. Kinderen kunnen in dit boek 
lezen hoe deze martelaren hun houvast vonden in de Heere Jezus Christus. Even voordat hij sterft zingt Jan Psalm 130.  
 
Eindoordeel:  
Warm aanbevolen 
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JOËL EN JAEL MAKEN MUZIEK  

door Janwillem Blijdorp en Daan van Oostenbrugge 
Omslagontwerp en vormgeving: Albert Bloemert 

Illustraties: Daan van Oostenbrugge 

Uitgeverij: De Banier, Apeldoorn  

Leeftijd: vanaf 9 jaar  

254 blz. 

Prijs: € 11,95 

Inhoud:  

De tweeling Joël en Jael zitten in groep 8. Ze hebben dezelfde meester als in groep 7.  Op de eerste schooldag vertellen 

ze wat ze in de vakantie gedaan hebben.  Meester Kapitein heeft een verrassing voor de klas. Het blijkt dat ze een 

nieuw vak krijgen: muziekles. Tijdens de eerste les draait de meester ‘Peter en de wolf’ van Prokofjev. Er worden 

verschillende muziekinstrumenten besproken. Bij de volgende muziekles moet iedereen zijn of haar instrument 

meenemen. Verder leren ze tijdens de muzieklessen van alles over een orkest, over notenbalken, over een concert (ze 

mogen zelfs een oefenconcert van een orkest bijwonen) en over verschillende soorten muziekinstrumenten: een fluit, 

een orgel, een keyboard en snaarinstrumenten. De meester wil dat iedereen een muziekinstrument heeft, zodat ze 

aan het eind van het jaar een concert kunnen geven tijdens de afscheidsavond. De tweeling is echter helemaal niet 

muzikaal. Tijdens de lessen worden er (soms flauwe) grappen gemaakt. Meester Kapitein kan dit niet altijd waarderen. 

Hylke, een begaafde leerling, lijkt alles te weten en praat vaak voor haar beurt. Joël en Jael krijgen na veel praten een 

blokfluit. Hylke probeert hen te leren spelen. Met veel moeite lukt het de tweeling om een eenvoudig liedje te spelen. 

Meester Kapitein wil dat de leerlingen die geen instrument hebben iets proberen met een tamboerijn, sambaballen, 

een schudkoker of een trommel. Joël en Jael mogen bij Robert thuis een keyboard en een orgel bekijken. Het blijkt dat 

Robert erg goed orgel kan spelen. Na een kerkdienst mag de tweeling boven bij het orgel kijken. Zes kinderen uit de 

klas willen geen instrument bespelen. Ze willen niet meer meedoen. Meester Kapitein geeft de klas een opdracht voor 

in de herfstvakantie: hoe kunnen alle leerlingen meedoen tijdens de afscheidsavond. Joël heeft een plan: ze kunnen 

hun stem gebruiken. Tijdens de volgende les laat de groep horen wat ze van plan zijn: een zelfgemaakt lied. Zo kan 

iedereen zijn talenten gebruiken. 

Beoordeling:  

Het is een boek, waarin heel veel uitgelegd wordt over muziek. Het christelijk element komt in het boek goed aan de 

orde; op een natuurlijke manier wordt er gesproken over bidden, Bijbellezen en een kerkdienst. Ook worden 

voorbeelden van muziek in de Bijbel gebruikt. Kinderen die van muziek houden, zullen veel uit het boek herkennen. 

Of kinderen die niet muzikaal zijn, het boek helemaal zullen lezen, is een vraag. Voor kinderen die moeite hebben met 

taal zijn de (taal)grappen niet altijd even makkelijk te begrijpen. Daardoor zullen zij stukjes niet begrijpen. De 

tekeningen zijn grappig en passen ook bij de tekst; soms vervangen ze zelfs een stukje tekst. De vraag is echter wel of 

een 11- of 12-jarige zich in de tekeningen herkent, omdat de kinderen veel jonger lijken.  

Eindoordeel:  

Aanbevolen, maar niet voor iedereen: er moet goed gekeken worden aan wie het boek gegeven wordt 
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KERSTFEEST AAN DE RIJN 
door C. van den End 
Illustraties: Michel de Boer  
Uitgeverij Om Sions Wil, Alblasserdam  
Leeftijd: vanaf 8 jaar  
AVI M6 
112 blz. 
Prijs: € 9,75 
 

Inhoud:  
De schrijver neemt ons mee naar het leven van een gezin met zeven kinderen. Het is niet zo heel lang na de Tweede 
Wereldoorlog, omdat de moeder van het gezin soms vertelt over haar tijd in het verzet. Verschillende gebeurtenissen 
worden beschreven, de gewone dagen, maar ook de dagen van kerst. Het eindigt met het sterven van opa.  
 
Beoordeling:  
Het boek is redelijk vlot geschreven. Soms dacht ik wel: het gezinnetje maakt wel veel mee in korte tijd. Het kent een 
duidelijke christelijke strekking. In dit gezin wordt uit de Bijbel gelezen, daarover doorgesproken, alsook naar de kerk 
gegaan.  
 
Eindoordeel:  
Warm aanbevolen 

 
HELD VAN DE KLAS  
door Ineke op den Brouw 
Illustraties: Daan van Oostenbrugge  
Uitgeverij Mes, Vierhouten  
Leeftijd: vanaf 7 jaar  
58 blz. 
Prijs: € 7,95 

 
Inhoud:  
‘Held van de klas’ neemt de kinderen mee naar iets wat helaas overal gebeurd, pesten op school. Dit maakt het leven 
op school voor Ruben zwaar. Liever ging hij niet. Op een dag ligt zijn oma in het ziekenhuis. Samen met zijn moeder 
gaat hij haar bezoeken. Maar daar ligt ook Stefan, de jongen die hem altijd pest op school. Stefan heeft een ongeluk 
gehad. Op aandringen van zijn moeder bezoekt hij Stefan en dat betekent dat er voor Ruben een andere tijd aanbreekt 
op school.  
 
Beoordeling:  
In dit boek is er aandacht voor de christelijk boodschap. Op school wordt er gebeden. Daarbij voert de school actie 
voor een goed doel, de vluchtelingen op Lesbos. De juf leest een brief voor van Ryan, een jongen van tien die in een 
kamp zit.  
 
Eindoordeel:  
Warm aanbevolen 
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DE FLUISTERDRONE 
door Bert Wiersema 
Illustraties: Daan van Oostenbrugge 
Uitgeverij Mes, Vierhouten 
Leeftijd: vanaf 9 jaar 
91 blz. 
Prijs: € 8,45 

 
Inhoud:  
Een tweeling die samen een drone ontwerpen. Daar gaat dit spannende boek over. Een drone wordt van het spaargeld 
gekocht, maar dan begint het pas. Ze willen niet alleen beeld zien wat door de drone gefilmd wordt, maar ook geluid. 
Dat betekent werk aan de winkel voor de twee uitvinders. Maar het lukt ze wel! Dat betekent proefdraaien en dan zijn 
ze met de drone getuige van chantage. Een jongen, Gerard is zijn naam, wordt gedwongen om de code van het alarm 
van de school te vertellen. De tweeling gaat in gesprek met Gerard en hoort hoe het allemaal begonnen is. De jongens 
besluiten om het heft in eigen hand te nemen, maar of dat nu zo’n goed idee is?  
 
Beoordeling:  
De schrijver is het gelukt om een spannend en hedendaags boek te schrijven. Het is jammer dat een duidelijke 
christelijke strekking ontbreekt.  
 
Eindoordeel:  
Aanbevolen, maar een duidelijke christelijke strekking ontbreekt 

 
DE DRIE HELDEN  
door Michel de Boer 
Illustraties: Michel de Boer  
Uitgeverij Mes, Vierhouten 
Leeftijd 6-8 jaar  
AVI M5 
76 blz. 
Actieprijs: € 6,95 (na 31-12-21: € 7,95) 

 
Inhoud:  
De schrijver begint zijn verhaal met het stelen van sieraden bij een vrouw. Sanne en Sam de buurkinderen van de 
vrouw maken allebei een tekening om haar te troosten. Maar dan is ook de moeder van Sanne en Sam geld kwijt. De 
agent komt op bezoek en vertelt dat er meer gestolen is. Waarschijnlijk is er een kleptomaan. Samen met hun vriendje 
Levi bedenken ze een plan om de dief te ontmaskeren. Het wordt best spannend voor de drie helden. 
 
Beoordeling:  
Een leuk geschreven boek, met een christelijke boodschap.  
 
Eindoordeel:  
Warm aanbevolen 
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DE WEG NAAR GOLGOTHA, UITZIEN NAAR GOEDE VRIJDAG EN PASEN 

door Willemieke Kloosterman-Coster en Anneke Kloosterman-van der Sluys 
Omslagontwerp: José van der Meer 

Illustraties: Anita Engelen 

Uitgeverij De Banier, Apeldoorn 

Leeftijd: vanaf 4-8 jaar 

64 blz. 

Prijs: €15,95 

 

Inhoud:  

Dit is een eenvoudig, duidelijk boekje met voor iedere dag in de lijdenstijd een dagboekstukje met bijbehorend 

Bijbelgedeelte en gespreksvragen. Iedere week heeft een ander thema, waarin elke keer een ander aspect van het 

werk en de Persoon van de Heere Jezus wordt belicht. Ook is er een grote poster bijgevoegd, waarop voor ieder dag 

een symbool centraal staat. De symbolen kunnen op een groot vel papier geplakt worden, waardoor er een weg 

ontstaan die uitkomt bij het kruis en het lege graf. 

 

Beoordeling: 

Een mooie, duidelijke, praktische methode, waarin de lijdensweg van de Heere Jezus dicht bij kinderen gebracht wordt. 

Eventueel ook mooi op de zondagsschool te gebruiken, maar zeker een aanrader voor gezinnen met jonge kinderen. 

 

Eindoordeel: 

Warm aanbevolen 

 

 


