
Dinoklas – Dino is 
een held 
Pierre Gemme

Dinoklas – Ankie is bang 
Pierre Gemme

Sammie de Fantastische 
Abby Hanlon

Sammie en het zwarte 
lammetje 
Abby Hanlon

“Ze zeggen dat ik een gekke dino ben. Mijn nek is veel te lang. En ik ben veel te groot. Ik hoor er niet 
bij.” De dino’s in de klas pesten Diplo. Maar als Ovi in de knoei komt, kan alleen Diplo hem helpen! 

Alle dino’s spelen in het water! Maar Ankie niet … Ze zit met haar rug naar het water. Ze leest een 
boek. Heeft ze geen zin? Of is ze soms bang? 

Sammie is grappig. Ze is stoer. Ze heeft een grote broer en zus. Die vinden haar te klein om mee te 
doen, maar dat geeft niet.

Want Sammie heeft HEEL VEEL andere vrienden. En die vinden haar FANTASTSICH!

Met hen beleeft Sammie de leukste dingen. Tot mevrouw Kakenkraker aanbelt ...
Gelukkig krijgt Sammie hulp. Maar van een wel heel vreemde fee!

Sinds Rosabelle haar hartsvriendin is, heeft Sammie het op school helemaal naar haar zin. Maar dan 
beginnen ze met leren lezen, en dat vindt Sammie ontzettend moeilijk. Rosabelle kan meteen gewone 
boeken lezen en niet eens hardop, terwijl Sammie van de juf baby-achtige boekjes moet lezen over 
een blij boerderijtje. Had Sammie maar toverkrachten waardoor ze in één klap lezen kon! Zou een 
toverdrank niet kunnen helpen?
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OVERZICHT BOEKENPAKKETTEN

InhoudTitel en auteur Aantal boeken per pakket

Doelgroepen: L1-L2-L3



Blitz!
Rian Visser

Blitz! Op bol tien 
Rian Visser

Een tijger in je bed
Bibi Dumon Tak

Veer – een dag in de zon
Stefan Boonen

Veer – een dag met 
een wolk
Stefan Boonen

Ver weg, voorbij de maan, zweeft bol Nul. Op die bol woont Blitz, een groen ruimtemannetje. Hij 
woont helemaal alleen. Dat vindt hij niet erg, totdat er een vogel op zijn bol landt. Blitz en het 
vogeltje Tjilp worden vrienden. Maar Tjilp wil na een tijdje terug naar de aarde. Pas dan voelt Blitz 
hoe eenzaam hij is. Hij bouwt een raket en vliegt naar de aarde, op zoek naar een vriend die op hem 
lijkt. Maar is er op aarde wel iemand zoals Blitz? 

Blitz en het vogeltje Priet krijgen onverwachts bezoek: een vreemd mannetje landt op bol Nul. Blitz 
vindt het leuk om visite te krijgen, maar het moet niet te lang duren. Omdat Tak (het mannetje) geen 
vervoer heeft om terug te gaan naar zijn eigen bol, bedenkt Blitz een slim plan voor een ruimteschip. 
Samen met Tak en Priet maakt hij een spannende reis naar bol Tien. 

Er was eens een tijger die sliep in een echt bed. Geloof je het niet? Toch is het zo! Bibi Dumon Tak 
schreef een boek voor kinderen die net kunnen lezen met waargebeurde verhalen en dingen die je 
moet weten als je een beetje wilt kunnen meepraten over tijgers. Bijvoorbeeld dat de huid van tijgers 
net zo gestreept is als de vacht. En dat een tijger in Rusland zijn slaapplek afstond aan een geit. Dat 
soort gave dingen.

Ken je De Was al? Die staat in Veer. Het is De Was van Bob en Nel. Als je een beetje vies bent in De 
Was! Als je het heel warm hebt in De Was! Als je naar een feest mag in De Was! Drup, drup, drup. 

Ken je Faz al? Faz woont in Veer. Faz houdt van gek. 
Als je een wolk wil -> bel Faz! 
Als je een vriend zoekt -> vraag Faz! 
Als je een wolf ziet -> roep Faz! 
Als je leespret zoekt -> lees Veer!
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Dievenschool 
Dirk Nielandt

Dievenschool op 
vrije voeten 
Dirk Nielandt

Dolfje Weerwolfje en 
de drakenberg
Paul van Loon

Dolfje Weerwolfje – 
Weerwolfraket
Paul van Loon

Boe!Kids –
Vampierkracht 
Nico De Braeckeleer

Rolf moet van zijn ouders stelen. Ze sturen hem naar de Dievenschool om het vak goed te leren, maar 
dat wil Rolf helemaal niet. Hij wil liever leren rekenen en lezen. Gelukkig ontmoet hij Gitte op de 
school. Samen staan ze sterk!

Rolf moest van zijn vader naar de dievenschool, al wilde hij zelf liever geheim agent worden. In dit 
verhaal gaat Rolf op geheime missie. De leerlingen van de dievenschool moeten de bezoekers van het 
pretpark bestelen en Rolf moet hen ontmaskeren. Zal dat lukken?

Dolfje Weerwolfje reist naar Japan. Opa weerwolf vraagt hem een geheimzinnig pakketje te bezorgen 
bij Hokusai, een oude vriend. In het pakketje zit een bijzondere, magische hoed. Die mag niet in 
verkeerde handen vallen …
Als de hoed wordt gestolen, gaat Dolfje er samen met Leo en Hokusai achteraan. Er volgt een 
spannend avontuur dwars door Japan, met geheimzinnige en gevaarlijke wezens, sluwe rode vossen 
en een draak die op het punt staat te ontwaken …

Wrow! Dolfje en Noura gaan op reis in Leo’s helemaal zelf gebouwde raket. Daarmee kun je naar de 
maan volgens Leo. Dolfje en Noura geloven er niets van. Maar de raket vliegt echt de lucht in! Ze 
komen op een wonderlijke plek terecht. Een vreemd landschap, vol vreemde wezens. Waar zijn ze 
geland? Op de maan? Of ergens anders …

In Grissel worden bloedbloemen gestolen. Dat is een ramp! Want de bloemen zorgen voor zuurstof 
voor heel Smonster. De BOE!kids trekken op onderzoek uit. Maar dan maakt Pier ruzie met zijn beste 
vriend Wolf. Al snel vindt Pier een nieuwe beste vriend: Vampo. Tot Pier ontdekt dat Vampo de 
bloedbloemen steelt in opdracht van een zekere ‘Q’. Pier moet een keuze maken: Vampo verraden of 
niet?
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Boe!Kids – Drakeneiland 
Nico De Braeckeleer

Ridder Muis 
Dirk Nielandt

Ridder Waarheid 
Dirk Nielandt

Bob Popcorn 
Maranke Rinck

Bob Popcorn – 
De popcornspion 
Maranke Rinck

De BOE!kids zijn de beste detectives van Smonster. Deze zes speurneuzen lossen alle mysteries en 
raadsels op. Geen enkele misdaad ontsnapt aan hun aandacht. Maar nu krijgt Nes een wel heel 
belangrijke opdracht. Samen met Boe, Wolf, Pier, Mie en Pas moet ze naar Drakeneiland. Daar is het 
koninklijke drakenei gestolen. De koning en koningin zijn radeloos. Heel wat monsters zouden de 
diefstal gepleegd kunnen hebben. De BOE!kids-detectives onderzoeken de zaak. Het spoor leidt naar 
een monster dat onmogelijk de dief kan zijn … of toch?

Muis heeft een zwaard en draagt een harnas. Ze is een ridder. Draak is gewoon Draak. Ridders 
vechten tegen draken. Maar Muis en Draak vechten niet met elkaar. Ze zijn de beste vrienden. Samen 
beleven ze een heleboel stoere en grappige avonturen. Draak geeft een feestje, Muis rijdt als een 
ridder op een paard, Draak en Muis spelen verstoppertje ... De volgzame Draak volgt de bazige Muis in 
alles. Maar af en toe maken ze ook wel eens ruzie ...

De koppige Muis stelt het geduld van haar vriendin Draak opnieuw erg op de proef. Ridder Muis en 
Draak zijn beste vrienden. Ze spelen samen. Ze knuffelen samen. Ze zijn altijd eerlijk tegen elkaar. 
Maar is altijd-eerlijk-zijn wel zo’n goed idee? Is een leugentje soms niet beter voor de vriendschap? Of 
is de waarheid altijd beter?

Wanneer Ellis op een dag popcorn maakt in de magnetron, gebeurt er iets vreemds. Een van de 
maïskorrels poft niet, maar zwelt op tot hij zo groot is als een kiwi. Er ploppen twee armpjes 
tevoorschijn en twee beentjes. Ellis staart de korrel aan, die nu een gezichtje heeft waarmee hij 
woedend terugkijkt …
Het maïsmannetje heet Bob, en is geen gemakkelijk type. Hij slaapt niet, eet onvoorstelbaar veel en 
is nogal humeurig. Na een tijdje krijgt Ellis er genoeg van. Bob moet weg, maar waar laat je een 
reusachtige levende popcorn met driftbuien?

Ellis en de explosieve popcorn Bob zijn inmiddels de beste maatjes. Ze hebben samen een geheim 
project. Omdat hun school een gezonde school is geworden, delen ze stiekem popcorn uit. Maar Bob 
en Ellis lopen gevaar. Hun geheim dreigt verraden te worden. En de baas van de popcornfabriek wil 
Bob terughalen. Gelukkig ontpopt Bob zich tot een geweldige spion!
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Maantje
Sjoerd Kuyper

Grimwoud 
Nadia Shireen

Koning Eddie en de 
kwade keizer 
Andy Riley

Koning Eddie 2 – en het 
machtige monster 
Andy Riley

Frank en Stijn 
Reine De Pelseneer

Als Maantje en mama en papa een eenzaam baby-eekhoorntje vinden, weten ze niet wat ze moeten 
doen. Het eet niet en drinkt niet, het kijkt alleen ontzettend lief. Maantje wil het houden, dan kunnen 
ze samen in bed en in bad. En in bomen klimmen. Maar als het niet eet en niet drinkt, dan … Dat wil 
Maantje niet! Ze brengen het eekhoorntje naar een opvang voor egels en eekhoorns en Maantje begint 
brieven te schrijven. Als je een brief aan een eekhoorn schrijft, wordt het vanzelf een sprookje. Dat 
wist Maantje niet. En ze wist helemaal niet … dat eekhoorns een brief terug kunnen schrijven.

Ontmoet de vosjes Ted en Nikkie, een broer en een zus die op de vlucht zijn voor prinses Poekie, de 
akeligste straatkat van de Grote Stad. Ze zoeken dekking in Grimwoud in de hoop rust te vinden in 
de natuur. Maar niets is minder waar! In Grimwoud krijgen ze te maken met toneelspelende eenden, 
rovende roofvogels, stampende konijnen en nog veel meer vreemde figuren. Grimwoud is ... nou ja, 
apart. En wanneer prinses Poekie Ted en Nikkie heeft opgespoord, zullen ze toch echt met de dieren 
van Grimwoud moeten samenwerken om haar te verslaan. Het wordt een race tegen de klok...

Eddie is geen gewone jongen. Hij is een koning met een troon, en zijn eigen harnas, en een kasteel 
met geheime gangetjes en zo.
O ja, en de gemeenste en meest kwaadaardige man van het universum is zijn buurman. Dat wordt 
natuurlijk geen spannend verhaal zo, met actie, chocola en happende krokodillen ... of wel?

Eddie is geen gewone jongen. Hij is een koning met een troon en zijn eigen harnas, en een kasteel met 
geheime gangetjes en zo.
Als Eddie te horen krijgt dat er een geweldig angstaanjagend monster bestaat, gaat hij meteen op 
zoek om het te verslaan. Maar keizer Nurbizoon doet dat ook en die heeft absoluut niet een véél 
sluwer plannetje dan koning Eddie. Nee hoor, natuurlijk niet.

Frank en Stijn zijn tweelingbroers. Met mama Arlette Skelet en papa Victor Weemoed wonen ze in een 
oud kasteel. De mensen in het dorp vinden hen heel gek. Dat vindt Frank helemaal niet erg, gek zijn 
vindt hij wel oké.
Tijdens het Halloweenfeest wil hij indruk maken op zijn vriendinnetje Fia. Hij brouwt een liefdesdrank 
voor haar. Maar dat loopt helemaal niet zo goed als Frank zou willen …
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Frank en Stijn en het 
verdwenen konijn
Reine De Pelseneer

Kasper wordt een kip 
Sam Copeland

Kasper wordt een 
mammoet  
Sam Copeland

De tweeling Frank en Stijn zijn de kinderen van Arlette Skelet en Victor Weemoed. Ze wonen samen 
met kater Igor in een groot kasteel op een heuvel. Frank is dol op toverspreuken en op een dag laat 
hij het konijn van zijn vriendinnetje verdwijnen. Helaas komt dat konijn niet meer tevoorschijn. 
Frank is heel verdrietig. Samen met zijn broer gaat hij op zoek en allerlei sporen leiden tot grappige, 
spannende of onrustwekkende ideeën en acties.

We maken kennis met piekeraar Kasper. Hij heeft iets ontdekt waar hij zich écht zorgen over begint te 
maken: hij verandert op de gekste momenten ineens in een dier! Hij weet nooit welk dier – van het 
ene op het andere moment is hij een vlo, een duif of een neushoorn. Samen met zijn beste vrienden 
start Kasper een onderzoek, want hij móét weten wat er met hem aan de hand is, en wat hij eraan 
kan doen. Straks overkomt het hem als hij in de spotlights van de schoolmusical staat … 

‘Kasper wordt een mammoet’ is het hilarische derde deel in de serie over Kasper, die als hij piekert 
spontaan in een dier verandert! Dankzij zijn speciale kracht om in een dier te veranderen, is 
Kasper nu een held. Maar sommige dingen kan hij niet zelf oplossen. Zo maken zijn ouders ruzie 
en verdwijnen er zomaar huisdieren uit de buurt. Kan het dat het te maken heeft met zijn speciale 
kracht? Kan hij het mysterie oplossen? 
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