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De blauwe vleugels
Jef Aerts en Martijn Van der Linden (ill.)
Querido | 2018 | 184 pagina's
ISBN: 9789021414874
Josh en zijn broer Jadran vinden tijdens de vakantie een
gewonde kraanvogel. Jadran is vastbesloten hem mee te
nemen naar hun appartement. Daar kunnen ze hem verzorgen
en hem opnieuw leren vliegen. Mama probeert Jadran op
andere gedachten te brengen, maar dat haalt niets uit. Ze
noemt hem niet voor niets Reus. Wanneer de vlieglessen van
start gaan en Josh door Jadrans fout een lelijke val maakt,
stemt mama ermee in dat Jadran naar een zorginstelling verhuist. Maar broers haal je
niet zomaar uit elkaar. Josh en Jadran slaan op de vlucht en brengen de kraanvogel zelf
naar het zuiden.

Migratie: wonderbaarlijke
dierenreizen
Mike Unwin en Jenni Desmond (ill.)
Lemniscaat | 2018 | 47 pagina's
ISBN: 9789047710417
Wist je dat de kleine boerenzwaluw iedere winter helemaal
naar Afrika vliegt? In dit grote boek vind je interessante informatie over dieren die de
wereld rondtrekken, ook wel migratie genoemd. Zo lees je bijvoorbeeld over de
ongelofelijke tochten van de reuzenalbatros, de kariboe en de monarchvlinder.
Wordt de indrukwekkendste dierenkenner van je vriendengroep! Verzamel met dit boek
een heleboel dierenweetjes, over zwemmende, vliegende en kruipende dierenreizigers.

De vuurzeevlieg en andere
dierenverhalen
Toon Tellegen en Carll Cneut (ill.)
Querido | 2019 | 74 pagina's
ISBN: 9789045123776
Het vuurvliegje wil graag ontzagwekkend groot zijn, en zoekt
een nieuwe naam. De meikever wil babbelen over 'het
einde'. Welkom bij de dierenverhalen van Toon Tellegen! In
elk verhaal wil een dier heel graag iets ontdekken of iets doen.
Deze dierenverhalen zijn warm en krachtig. Je leest met een glimlach over die dieren die
naar zo veel verlangen en kranig omgaan met hun mislukkingen: het zijn net mensen.
Het is ook een kijkboek: de prenten zijn bijzonder mooi!

Beestachtig beroemd
Ben Lerwill, Sarah Walsh (ill.)
Lemniscaat, 2019
ISBN 9789047708322
Sla een dubbele pagina open en lees daarin over telkens een
ander onvergetelijk dier uit de geschiedenis: een olifant die
een meisje tegen een tsunami beschermde, een hond die zijn
baasje redde uit het ongeval, een chimpansee die fantastisch
kon schilderen. Jonge dierenvrienden zullen smullen van deze
waargebeurde dierenverhalen. Is jouw hond ook tot grootse dingen in staat?

Bijenboek
Charlotte Milner
Fontaine | 2018 | 47 pagina's
ISBN: 9789059569010
Wist je dat er meer dan één soort bij is? En weet je waarom
al die soorten bijen zo belangrijk zijn voor onze natuur? Dit
boek legt je alles over bijen uit, maar met weinig tekst en
heel veel mooie tekeningen. Zo is het heel gemakkelijk om te snappen waarom je moet
helpen om de bijen te redden! Niet alleen om lekkere honing te kunnen blijven eten...

Charlotte's web
E.B. White en Garth Williams (ill.)
Lemniscaat | 1999 | 168 pagina's
ISBN: 9789047600466
Het varkentje Wilbur is zo'n miezerig biggetje dat de vader
van Veerle besluit het beestje op te ruimen. Omdat Veerle
belooft dat ze goed voor het pasgeboren biggetje zal zorgen,
mag Wilbur blijven leven.
Er komt een einde aan een gelukkige tijd als Wilbur een
schaap hoort vertellen dat er tegen Kerst gerookt spek en
ham van hem gemaakt zullen worden. Gelukkig voor hem komt dan de spin Charlotte
met een fantastisch plan op de proppen. Zíj kan iets wat geen enkele andere spin kan.

Feo en de wolven
Katherine Rundell
Luitingh-Sijthoff | 2018 | 223 pagina's
ISBN: 9789024580927
Feodora woont samen met haar moeder in de bossen van
Rusland. Haar moeder leert tamme wolven weer wild
worden, zodat ze kunnen overleven in de wildernis. Feo
heeft met een aantal wolven een speciale band. Wanneer
haar moeder gevangengenomen wordt door het leger, gaat
Feo naar haar op zoek. Ze krijgt daarbij hulp van de
wolven…
Een sprookjesachtig, intens verhaal met veel spannende
plotwendingen.

Goeie ouwe George
Meg Rosoff, Georgien Overwater (ill.)
Hoogland & Van Klaveren, 2019
ISBN 9789089673084
Een hond in huis nemen is een hele klus. In dit boek
zijn de rollen omgekeerd: George de hond koos de
familie Appeltje uit omdat hij voor hén gaat zorgen. Er
is immers hulp nodig! Zeker nu mama Appeltje heeft
beslist yogalessen te nemen, heerst er een complete
chaos. Kan een hond het gezin dan wel redden?
George pakt het slim aan met een stevig stappenplan
en slaagt erin om iedereen te leren hoe het NIET moet.
Dit grappige verhaal leest als een trein en laat zich dus ook vlot voorlezen.

321 superslimme dingen
die je moet weten over
dieren
Mathilda Masters en Louize Perdieus (ill.)
Lannoo | 2018 | 311 pagina's
ISBN: 9789401451246
In dit dikke boek zitten 321 feiten over dieren voor de
meest leergierige lezers! Maar zelfs als je niet graag leert, is dit boek een aanrader: je
kan er makkelijk eens in bladeren en het zit vol met humor en mooie tekeningen. De
feiten zijn opgedeeld in 16 categorieën, elk met een paar hoofdstukken met de meest
knotsgekke titels, zoals: 'behoorlijk bizar: een vis die niet kan zwemmen' of 'is de oehoe
een kind van de duivel?'

De wolven van Currumpaw
William Grill
Fontaine | 2017 | 77 pagina's
ISBN: 9789059567955
In 1893 is Lobo de leider van een beruchte wolvenroedel.
Die maakt de prairie rond Currumpaw onveilig. Alle
veeboeren en cowboys willen Lobo dood. Verschillende
rangers proberen het, maar de wolven zijn slim. Elke poging
om hen te doden mislukt. Tot de bekende wolvenjager
Ernest Thompson Seton ter plaatse komt. Hij bestudeert het
gedrag van de wolven en bedenkt zo een plan dat niet kan
mislukken.

De schelmenstreken van
Reinaert de Vos
Koos Meinderts, Alice Hoogstad (ill.), Annemarie Van
Haeringen (ill.) e.a.
Hoogland & Van Klaveren | 2018 | 37 pagina's
ISBN: 9789089672735
Achttien hoofdstukjes, met een ideale lengte van één
pagina, en achttien prenten, van telkens een andere illustrator… Samen zijn ze goed voor
een makkelijk leesbare, frisse hertaling van het bekendste dierenverhaal uit de
Middelnederlandse literatuur. Laat jij je, net als zijn tegenspelers, vangen aan de
smoesjes van de geslepen Reinaert de Vos?

Bedreigde dieren
Martin Jenkins en Tom Frost (ill.)
Lemniscaat | 2018 | 62 pagina's
ISBN: 9789047710455
Je kan het je misschien niet voorstellen, maar er zijn al heel
veel diersoorten uitgestorven in de laatste honderd jaar. In
dit boek staan er 30 diersoorten die waarschijnlijk hetzelfde
zullen overkomen in de nabije toekomst. En je zou verrast
zijn welke! De majestueuze tijger bijvoorbeeld, of de
schattige reuzenpanda.
In dit informatieve boek wordt er een duidelijke boodschap meegedeeld: leer over deze
prachtige dieren en help dan om ze te redden. Want niemand wil in een wereld leven
zonder een neushoorn of okapi, toch? Het boek is echter niet te zwaar, de blokken tekst
zijn niet te groot en ze worden afgewisseld door paginagrote illustraties.

Dasja, oftewel het leven van
een pup
Karel Čapek
Voetnoot, 2019
ISBN 9789491738449
Maak kennis met de hond Dasja, die echt heeft geleefd en wel bij
de auteur van dit boek! Je volgt haar avonturen vanaf dat ze een kleine pup is totdat ze
opgegroeid is en een nieuw baasje krijgt. Eerst is ze nog een wit wezentje dat bijna niks
kan, dan leert ze haar ogen open doen en lopen en groeit ze verder op tot een wildebras
die vanalles vernielt in het huis van de schrijver! Op het einde van het boek staan heel
wat foto’s die de schrijver van zijn hond genomen heeft.

Jane, de vos en ik
Fanny Brit en Isabelle Arsenault (ill.)
Querido, 2019
ISBN 9789045121772
Hé lè ne wordt op school gepest. Ze brengt veel tijd lezend door en dat
geeft haar leven kleur. Als ze op schoolkamp een vosje tegenkomt,
verandert er iets. Laat je meeslepen door deze bijzondere graphic
novel!

Laat een boodschap achter in
het zand
Bibi Dumon Tak en Annemarie Van Haeringen (ill.)
Querido | 2019 | 52 pagina's
ISBN: 9789021414423
De okapi dient een klacht in. Waarom mogen er alleen gedichten
over evenhoevigen in dit boek? Oké, dieren met twee of vier
tenen zijn waanzinnig interessant. Maar wat is er mis met een
teentje minder? De tapir met drie tenen is ook een hoefdier, net als ik!
In dit boek vind je verrassende dierengedichten en -tekeningen over bekende en minder
bekende evenhoevigen als het witstaarthert, de Japanse bosgems en de kleine kantjil.
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