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Vond je dit boek leuk om te lezen?  

 Plotseling pony 1: het gekste paard - Patricia Schröder 
Word ik gek of hoor ik een paard? denkt Noor als ze gehinnik in 
het trappenhuis hoort. Ineens staat er een pony op de gang. Een 
echte! Da's niet normaal, dat snapt Noor meteen. Zeker wanneer 
de pony ook nog eens tegen haar begint te praten! En wat hebben 
buurmeisje Penny en haar prachtige paardenstaart ermee te 
maken? Noor gaat op onderzoek uit – en vindt Penny in Ponyhof 
Hopperweide terug. En wel als… pony! 
Doorgedraafde graphic novel voor alle ponymeisjes en hun beste 
vriendinnen! 

Dan zijn deze boeken vast ook iets voor jou….. 
 
 Choco op bezoek bij opa - Nicole Christiaanse  
Roos is verdrietig, want haar opa is ziek. Kris bedenkt wat leuks: ze 
kunnen samen met Choco naar opa toe. Hij woont in een tehuis, dus 
ze kunnen niet naar binnen. Maar opa vindt het vast leuk om het 
paardje door het raam te zien. Choco heeft heel andere plannen. Zij 
wil nu ook ?cht bij opa op bezoek. Maar een paardje in het tehuis, 
gaat dat wel goed? 

 

 
Tessa verveelt zich – Anne Maar 
Saaaaaaai! Tessa verveelt zich. Ze heeft geen zin om te tekenen of 
te lezen. Haar vriendin Anne heeft geen tijd en haar zusje Lies slaapt. 
En nu moet ze ook nog mama helpen met opruimen. Ze gaat liever 
koekjes kopen met Lies in de kinderwagen. Dan toetert er een auto. 
Twee paarden lopen op straat. Er is iets mis. Zo erg dat Tessa haar 
zusje helemaal vergeet. 
 

 
 Het dikke boek van alle bijzondere dieren – Ben Hoare 

Wist je dat  

• een pasgeboren girafje twee meter omlaag valt wanneer het 
geboren wordt? 

• dat axolotls die gewond raken nieuwe lichaamsdelen kunnen 
laten aangroeien? 
o dat het zweet van nijlpaarden roze is, en werkt als 

zonnebrandcrème? 
Een indrukwekkend boek vol ongelooflijke feiten en fascinerende 
verhalen over je favoriete dieren.Meer dan 100 dieren komen tot leven, 
van poema’s tot pinguïns, van leeuwen tot lemuren. Een rijk 
toegankelijk boek met ruime opmaak, duidelijke, royale illustraties. 
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