Makkelijk Lezen Plein Doorleestips
Vond je dit boek leuk om te lezen?
Bob Popcorn / Maranke Rinck - Serie Tijgerlezen
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. Grappig en fantasierijk verhaal voor iets
geoefende lezers, met veel illustraties. Vanaf 7,5 jaar.

Dan zijn deze boeken vast ook iets voor jou…..
De popcorn spion - Bob Popcorn / Maranke Rinck - Serie Tijgerlezen
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!
Dit is het tweede boek over Bob Popcorn. Opnieuw een grappig en
fantasierijk verhaal voor iets geoefende lezers, met heel veel illustraties.
De rimboe in AVI E3 - Geronimo Stilton
WHAM! Pettie, de knagerin waar Geronimo een oogje op heeft, landt ineens
midden in het kantoor van Geronimo! Ze wil samen met Geronimo en haar
broer Dok op reis naar Australië. Geronimo haat reizen en het kost Pettie
best wat moeite om hem mee te krijgen. Het lukt en het wordt een
geweldige reis! In Sydney ligt Geronimo op het strand, hij ziet het hart van
de rode woestijn, ontmoet Aboriginals en leert van alles over dit gi-gagantische land. Maar hij wordt ook achtervolgd door giftige slangen
en vraatzuchtige haaien. Makkelijk Lezen, leesniveau AVI E3. Vanaf 8 jaar.
Pruts en de prof - De domme weetjes / Erik van Os en Elle van Lieshout
De prof geeft les aan Pruts. Die zit in zijn eentje in de klas. Pruts is niet zo
slim, maar hij denkt van wel. Alle boeken vindt hij dom. Pruts zal wel eens les
gaan geven.
Grappig boekje uit de serie 'Boemerang-makkelijk lezen'*. De korte
hoofdstukjes zijn geschreven in eenvoudige taal (AVI-M4). Aanrader voor
kinderen vanaf ca. 8 jaar die moeite met lezen hebben.

Kasper 1 - Kasper wordt een kip / Sam Copeland
Kasper wordt een kip is het eerste deel in de supergrappige driedelige serie
voor jongens en meisjes vanaf 8 jaar. In de nieuwe hilarische serie maken
we kennis met piekeraar Kasper. Hij heeft iets ontdekt: 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 …

Dit lijstje met doorleestips is gemaakt door Rommie de Boer | Domeinspecialist Taal als
basis en plezier in lezen | Bibliotheken gemeente Westerkwartier | Biblionet Groningen (2019)

