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Ik zie, ik zie

Pimm van Hest

Prijs € 14.95

Vandaag voor 23:00 uur besteld,
morgen in huis

Prinsessia Prinsessenboek

Gert Verhulst

Vanaf € 27.77

2-3 werkdagen

Boek van de maand

Janneke  5 januari 2013

Hier kun je elke maand één of meerdere boeken vinden die opvallen en leuk zijn! Het is een boek dat er net

even bovenuit steekt. Ook geef ik tips om er in de klas goed mee uit de voeten te kunnen. Als er

materialen bij het boek zijn, komen ze ook op deze pagina te staan.

                                                                          Boek van de maand januari 2015

Pimm van Hest heeft een boek gemaakt over Eduard die een bril krijgt. Eduard is bij de dokter die dat

vertelt. Hij schrikt er van. Iedereen zal hem uitlachen….In de brillenwinkel vraagt een mevrouw wat voor

bril hij wil. Eduard wil het liefst een doorzichtige bril. De mevrouw fluistert in zijn oor dat je met een bril

dingen ziet, die anderen niet zien! Ze vinden een bril en na een week mag hij de bril ophalen. Als hij met de

bril zijn ogen opent verwacht hij eerst iets bijzonders, dat valt tegen. Dan vindt hij iets moois en ziet hij

buiten de dingen ineens anders dan hij gewend was. Sterker nog, hij ziet het beter dan zijn ouders! Hij kan

de boeken beter bekijken en ‘s nachts doet hij ook een ontdekking. De wereld van Eduard is veranderd!

Wat is dit een prachtig boek! Het beschrijft de angsten van het krijgen van een bril maar helemaal de

voordelen als je de bril eenmaal hebt. Nynke Talsma heeft er prachtige tekeningen bij gemaakt. Zelfs als je

geen bril nodig hebt, moet je toch even goed kijken want op elke pagina zijn vlinders verstopt. De ene keer

zie je ze beter dan de andere keer 

Woordkaarten ik krijg een bril

Teken jezelf met bril op

                                                      Boek van de maand december 2014

December is een echte feestmaand waarin een tip voor een cadeautje altijd welkom is. Voor meisjes die

dol zijn op prinsessen is dit boek een aanrader. Prinsessia is een echte prinsessenschool. Droom je er van

om een echte prinses te worden? In dit boek staan de belangrijkste prinsessenlessen en als je die volgt

ben je na elke les een beetje meer prinses!
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