Makkelijk Lezen Plein Doorleestips
Vond je dit boek leuk om te lezen?
Big Hero - Erik van Os (serie makkelijk lezen met Disney)
San Fransokyo is een stad, ver weg. Daar woont een wonderkind: Hiro. Op school
leert Hiro veel over robots. Zoveel dat hij ze zelf kan maken. Met die robots kan hij
vechten. Dat is maar goed ook, want op een dag is de stad in gevaar. Dat gevaar
heeft een naam: Yokai. Hij wil de stad vernietigen. Met vijf vrienden maakt Hiro een
nieuwe robot. Samen gaan ze de strijd aan met Yokai. Is de nieuwe robot sterk
genoeg? Wie wint er?

Dan zijn deze boeken vast ook iets voor jou…..
Brobot – James Foley
Hilarische graphic novel voor jongens én meisjes. Soesja Tinker is
's werelds eerste uitvinder jonger dan twaalf. Haar babybroer heeft
heel wat gebreken. Soesja besluit dan maar zelf een betere broer
te bouwen: Brobot. Brobot heeft alle gadgets en functies om de
perfecte broer te zijn. Maar dan gaat de Bro-afstandsbediening
stuk. Vanaf 8 jaar

Mijn broer de robot – James Patterson
Als Sams uitvindermoeder een robot programmeert die voortaan
met Sam (ik-figuur) mee gaat, wordt zijn leven op school nog
verschrikkelijker. De robot is een supernerd die doet alsof hij
Sams broer is. Of heeft het met Sams zieke zusje te maken? Met
veel zwart-wittekeningen.

Enter de Game zone (als je durft) – Monique van Hest
/meeluisterboek
Zelf gamen is leuk. Er álles over weten nog leuker! Dit boek voor
nieuwsgierige kinderen met dyslexie staat vol met coole weetjes
over gamen. Aantrekkelijk vormgegeven met leuke strips,
grappige foto’s en boeiende infographics. Ben je ook verslaafd
aan gamen? Dan is fit boek perfect voor jou, En heb je zelf al een
game willen maken? Te gebruiken in combinatie met het
gelijknamige boek.

Level 13 game over – Esther van Lieshout
Helemaal achter in een donkere hoek van de game hal speelt
Mats elke dag de game Zombie Zooi. Als hij level 13 haalt,
gebeurt er iets vreemds. Mats zit ineens in de game! AVI-M6.
Vanaf ca. 9 jaar.
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