
kunnen na leesniveau M4* 
prima zelf bepalen welke 
boeken ze willen lezen. Als het 
nog te moeilijk is, leggen ze 
het vanzelf weer weg.”

Schrijven
“Een nieuw boek begint bij 
mij met allerlei personages 
en gebeurtenissen. In een 
speciaal schriftje schrijf ik alle 
ideeën en gedachten op. Ik 
brainstorm met mezelf. Net 
zolang tot er iets ontstaat. 
Soms is het zo gebeurd, soms 
duurt het weken. Halverwege 
een boek herhaalt het proces 
zich, want ik kom altijd vast 
te zitten. Mijn schrijfschriftjes 
zijn heilig.”
 
Werkdag
“Op mijn ideale werkdag 
schrijf ik van half negen tot 
één uur. Daarna ga ik een uur 
met de hond naar het bos en  
’s middags doe ik andere werk-
dingen zoals mijn mail. De 
werkelijkheid is meestal dat 
alles door elkaar loopt. Soms 
ben ik dus om tien uur al in 
het bos, of zit ik op Facebook. 
Al heb ik dat laatste redelijk 
onder controle. Ik kijk nog 
maar een paar keer per week, 

“  Door te lezen, leef je meerdere 
levens. Voor mij is dat het 
allermooiste aan lezen”

dat geeft rust. Schrijven doe ik 
in een soort schuurtje dat aan 
ons huis is gebouwd. Als ik er 
niet zit moet de deur dicht. Ik 
hou heel erg van mijn werk, 
maar soms wil ik het even niet 
zien.”
 
Overal boeken
“Ik kom uit een boekenfamilie. 
Bij ons thuis lagen vroeger 
overal boeken. Bij iedere spe-
ciale gelegenheid kregen we 
een boek. Ik speelde heus wel 
buiten maar kon ook dagen 
lezen. Elke zaterdag haalde ik 
samen met mijn vader een tas 
vol boeken uit de Bibliotheek. 
Nog steeds lees ik minstens 
twee boeken per week, van 

filosofie tot kinderboeken. In 
mijn hoofd ben ik altijd met 
mijn werk bezig. Lezen is voor 
mij een van de weinige ma-
nieren om te ontspannen. Een 
leven zonder boeken kan ik me 
echt niet voorstellen.”
 
Liefde voor lezen
“Lezen maakt de wereld van 
kinderen groter. Of ze nou in 
een fantasiewereld verzeild 
raken of in de wereld van een 
kind dat heel anders leeft dan 
zij. Door te lezen, leef je meer-
dere levens. Voor mij is dat het 
allermooiste aan lezen.”
 
*  Leesniveau M4 bereikt een kind 

ongeveer halverwege groep 4 

 Griezelen, lachen  
of iets leren?   

In de Bibliotheek  
kan iedereen terecht 

voor het lenen  
van een leuk boek.

Zeven kinderen 
vertellen over hun 

lievelingsboek.

MIJN 
MOOISTE 

BOEK
Geheim agent oma
“Ik kreeg dit boek van mijn oma voor 
mijn achtste verjaardag”, vertelt Sila 
(8). “Mijn nichtje had het boek al eer-
der van mijn oma gekregen. Toen we 
een keer schooltje speelden, las zij 
eruit voor. Ik hou van geheim agen-
ten die spioneren en boeven vangen. 
Zelf zou ik ook wel zo’n oma willen 
hebben. Dan ging ik met haar mee 
op missie. Ik vind het jammer dat 
de plaatjes in het boek niet in kleur 
zijn. Dat is toch veel vrolijker? Nu zie 
ik niet eens of het haar van geheim 
agent oma bruin is of blond.”Fo
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Mr. Stink
Sarah (12) heeft met dit boek 
een voorleeswedstrijd op 
school gewonnen. “Het gaat 
over een zwerver die stinkt en 
over een meisje dat hem stie-
kem in de schuur laat slapen. 
Er zit veel humor in dit boek. 
Soms zie ik wel eens een 
zwerver op straat. Dan vraag 
ik me af hoe hij zwerver is ge-
worden en of hij nog familie 
heeft. Van dit boek leerde ik 
dat je altijd aardig moet zijn, 
hoe iemands uiterlijk ook is. 
Je weet toch niet hoe iemand 
van binnen is?”

Het leven van een Loser: 
Niet te filmen
“De voorkant van dit boek zag er 
spannend uit. Daarom nam ik het 
mee uit de Bibliotheek.” Naali (10) 
heeft door dit boek veel geleerd 
over hoe films gemaakt worden 
en hoe het achter de schermen 
gaat. “Ik had al twee delen van 
Het leven van een Loser gelezen. 
Dit boek gaat over hoe ze films 
hebben gemaakt van de boeken. 
Heel interessant. Als ik nu een 
film kijk, denk ik erbij na dat ze 
er misschien wel zeven maanden 
aan gewerkt hebben. Ik hoef niet 
bij de film te werken hoor. Je moet 
je hart volgen en mijn hart zegt 
dat ik tandarts moet worden.”

Het verhaal van  
Boli de baby-olifant
Kyle (9) leest bijna altijd boeken 
over dieren. “Olifanten vind ik 
grappig want ze hebben een 
lange neus en grote oren. In dit 
boek vertelt Boli wat olifanten 
in het wild allemaal doen. Ze 
eten bijvoorbeeld veel blade-
ren, takken en vruchten. Ik wil 
bioloog worden en nieuwe 
diersoorten ontdekken. Dat is 
best moeilijk omdat ze verstopt 
zitten tussen de dieren die al 
ontdekt zijn.”
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 www.boekenfilmpjes.nl 
korte filmpjes van kinderboeken voor  
verschillende leeftijden.

 www.boekenbabbels.nl
persoonlijke filmpjes van kinderen 
over hun favoriete boek. Je kunt zelf 
ook een boekenbabbel maken!

 www.boekenzoeker.org
boeken zoeken op leeftijd, genre, 
thema en emotie.

 www.facebook.com/lilyleest 
boekenvlog voor kids. Lily is 10 jaar en 
vertelt over boeken die ze leest.

 www.leesplein.nl
hier vind je de beste kinder- en jeugd-
boeken, leestips, nieuws en spelletjes 
(0 tot 18 jaar).

Lang leve de leeuwenkuil
Volgens Jamie (10) blijft dit boek 
spannend. Hij heeft het al vijf keer 
gelezen! “Iedere keer vergeet ik weer 
een beetje hoe het ging en dan lees 
ik het opnieuw. Het verhaal gaat over 
een dierentuin. Er komt een Konink-
lijke Hoogheid op bezoek, en dan 
breekt er een neushoorn los. Ik ben 
wel tien keer in Burgers’ Zoo geweest. 
Dat is de dierentuin waar dit boek 
eigenlijk over gaat. De leeuwenkuil is 
een boomhut die echt bestaat. Het is 
gewoon een topboek!”

OP ZOEK NAAR EEN LEUK BOEK
Vaak horen kinderen van elkaar welke 
boeken leuk zijn. In de Bibliotheek 
werken bibliotheekmedewerkers die 
ook goede tips hebben. Maar hoe kun 
je als ouder je kind helpen bij het vin-
den van een leuk boek? Waar zoek je? 

Dikkie Dik op het strand
Haja Adama is 4 jaar en ze is gek op alle 
boeken van Dikkie Dik. “Mama leest elke 
dag voor. Omdat mama Dikkie Dik leuk 
vindt, vind ik het ook leuk. Dikkie Dik is 
een jongen, want zijn haar is kort. Maar 
de boeken zijn meer voor meisjes. Jongens 
vinden het denk ik niet zo leuk. Ik heb zelf 
ook een poes, die is zwart met goud. Maar 
mijn lievelingsdier is een chihuahua. Die 
hondjes vind ik zo lief!”

Stinkbommen,  
vuurwerk, diamanten  
en andere chemische  
experimenten
Tomas (7) houdt van experimen-
tjes doen. “Je weet nooit of een 
experiment wel of niet gaat 
lukken. Dat is spannend. In dit 
boek staan allemaal leuke proef-
jes, zoals zelf winegums maken. 
Dat ga ik binnenkort thuis doen. 
Later wil ik professor worden. 
Dan stop ik heel veel kleurstof-
fen bij elkaar, beetje zout erbij 
en schudden. Als je de dop eraf 
draait, komen alle kleurstofjes 
in de lucht. Sommige kleuren 
mengen met elkaar. Dan heb je 
een soort televisie in de lucht.”
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