GR ATIS

De leukste puzzels,
kleurplaten, spelletjes en
verhalen speciaal voor jou!
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Marte Jongbloed

Met illustraties van Iris Boter

Wies en oma Wisse

Een nieuwe grappige serie over Wies, die vaak
op bezoek komt bij haar oma Wisse.
Samen beleven ze de gekste avonturen.
Lees nu alvast een stukje uit het boek!

’Hoeveel oppassers heb je al gehad?’ vroeg juffrouw Liesel.
Juffrouw Liesel had een uur geleden aangebeld.
Zij was de nieuwe oppas van Wies.
Ze was door het oppasbureau naar Wies toe gestuurd.
De vorige oppas was namelijk weggelopen.
Juffrouw Liesel keek in een grote map die voor haar op tafel lag.
In die map hadden de ouders van Wies allerlei dingen opgeschreven.
Dat ging allemaal over hoe de oppassers voor Wies moesten zorgen.
De afgelopen jaren vergaten ze steeds om nieuwe dingen in de map te schrijven.
Er stond nog altijd in dat Wies elke ochtend een fruithapje moest eten.
Er stond ook in dat ze van Nijntje hield.
Wies dacht even na.
‘Dertig,’ zei ze. ‘Jij bent de éénendertigste.’
‘Ú bent de eenendertigste,’ zei juffrouw Liesel.
‘En nu even serieus. De hoeveelste oppas ben ik?’
‘Het is echt waar,’ zei Wies.
‘De afgelopen twee jaar heb ik dertig oppassen gehad.
De vorige is gisteren weggelopen.
Jij… eh… ú bent nummer eenendertig.’
Juffrouw Liesel sloeg de map met een klap dicht.
‘Dus het klopt wat er in de map staat?’ vroeg ze.
‘Dat je nog steeds niet zindelijk bent?
Is dat waarom ze weglopen?’
‘Wat?’ vroeg Wies verbaasd.
‘Wat zégt u,’ verbeterde juffrouw Liesel haar.
‘In deze map staat dat je zes keer per dag een schone luier nodig hebt.’
Wies rolde bijna van haar stoel van het lachen.
‘Nee, joh.
Mijn ouders hebben al jaren geen tijd gehad om in die map te schrijven.
Dat is oude informatie.’
Wies keek naar de foto van haar ouders die op de kast stond.
Ze zagen er altijd uit alsof ze naar een feestje gingen.
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Haar vader had op die foto een zwart pak aan van zachte stof.
Dat heette een smoking, wist Wies.
Hij droeg geen stropdas maar een felrood strikje.
Haar moeder droeg een deftige avondjurk in dezelfde kleur rood.
Om haar hals droeg ze een parelketting.
De moeder van Wies was heel mooi.
Wies leek helemaal niet op haar.
Haar haren stonden altijd overeind.
Kammen hielp niet.
Haar kleren zaten altijd vol vlekken.
Aan haar voeten zaten altijd twee verschillende sokken.
Ze raakte er altijd een kwijt in de was.
Juffrouw Liesel tikte met een kromme vinger op de map.
‘Er staat dat het beroep van je ouders “helper” is,’ zei ze.
‘Wat is dat?’
Wies schudde haar hoofd.
‘Het is geheim wat ze doen,’ zei ze.
‘Ik mag er niets over vertellen.’
Juffrouw Liesel knarsetandde zo hard dat Wies het kon horen.
‘Je moet me toch iets vertellen, Wies.
Waar zijn je ouders?
Stel je voor dat er iets met je gebeurt.
Dan moet ik ze kunnen bellen.’
‘Mijn oma Wisse woont vlakbij,’ zei Wies.
‘Ja, ik zag haar naam en telefoonnummer in de map staan,’ zei juffrouw Liesel.
‘Maar ze woont in Huize Grijsoord.
Dat betekent dat ze erg oud is.
Je weet maar nooit hoelang ze nog leef…’
‘Ik weet ook niet precies wat mijn ouders doen,’ zei Wies snel.
‘Ze helpen mensen.
Ze ritselen en ze fiksen.
En nu ritselen ze iets in Kiribati.’
NIEUW
Juffrouw Liesel zuchtte.
‘Wat bedoel je met ritselen?’
‘Dat weet ik ook niet precies,’ antwoordde Wies.
Ze loog niet.
Haar ouders vertelden haar niet zoveel.
Soms vertelden ze dat ze iets hadden geritseld in Zwitserland.
Of in Polen, in Cambodja, Jemen of Finland.
Ze ritselden dingen voor bedrijven en voor regeringen.
‘We mogen niets zeggen,’ zei Wies’ vader een keertje.
‘We moeten het geheimhouden.
De president van Amerika heeft het ons zelf gevraagd.’
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Kleur je mee?

NIEUW

Volg Kolletje & Dirk ook op Facebook
@Kolletje

JELMER
JEPSEN

NAAR DE MAAN,
VIERHONDERDDUIZEND KILOMETER
BIJ ONS VANDAAN!
De maan is een bol, net zoals de aarde. Hij draait om de aarde heen – één
keer rond in iets minder dan vier weken. Maar vanaf de aarde zien we altijd
maar één kant van de maan. Die kant noemen we natuurlijk de voorkant. De
kant die we nooit kunnen zien, is de achterkant.
De allereerste keer dat we de achterkant van de maan te zien kregen, was op
7 oktober 1959. Een Russisch ruimtescheepje vloog toen voor het eerst langs
de maan, de ruimte in. Toen hij de maan voorbij was, maakte hij een foto van
de achterkant.

De reuzenplaneet Jupiter heeft
vier grote manen. Die houden
ook altijd dezelfde kant naar de
planeet toe gekeerd. Net als bij
onze maan komt het door de
zwaartekracht van de planeet.
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Vlogtips
van
WILBE RT
VAN DER
Stuntvlogger
Sam
STEEN
MET ILLUSTRATIES
VAN

De 11-jarige Sam heeft vakantie, maar op de boerderij waar
hij woont is niks te beleven. Gelukkig heeft hij van zijn ouders
een vlogcamera gekregen, dus gaat hij vloggen. Maar hoe
krijgt hij zoveel mogelijk likes? Door te gaan stuntvloggen!
Sam geeft je alvast een aantal tips:

5 vlogtips van Stuntvlogger Sam!
Hoi allemaal!
Vloggen is superpopulair. Ook ik doe
het al een tijdje, en daarom dacht ik:
misschien is het leuk dat ik jullie een
paar van mijn beste vlogtips geef.
Komen ze!
1. Zorg ervoor dat je camera altijd (!)
met een touwtje vastzit aan je
pols. Hoe vaak ik al niet heb meegemaakt dat mijn camera ergens in
kletterde... Nou, heel vaak dus! Op
mijn boterham met pindakaas. In de
stinksloot. In een natte koeienvlaai.
Op een mierenhoop. Het was echt om
te huilen. Dat hij het nog doet is
eigenlijk een wonder. Maar sinds ik de
camera dus aan een touwtje om mijn
pols heb hangen, gaat het nooit meer
mis.
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Geïllustreerd do

der Steen.

4. Kijk altijd goed of het opneemlampje
brandt als je begint met filmen! Ik
heb echt al heel vaak meegemaakt
dat ik een enorme stunt had
uitgevoerd (laatst nog, toen ik op
een skippybal de dorpsvijver in ben
gesprongen), maar dat pas later
bleek dat ik het opneemknopje
niet goed had ingedrukt en er niets
was opgenomen. Kun je alles weer
opnieuw doen.

Stun t
vlogger
Sam
wo l f v a n
2. Als je megaverkouden bent en je
hele neus vol zit met dikke klodders
groen snot, kun je beter even een
paar dagen niet vloggen. Ik zal jullie
de details besparen, maar ik heb best
lang met een wattenstaafje in een
hoekje van de lens moeten peuteren
om… O ja, ik zou jullie de details
besparen.

3. Als je een keer geen onderwerp voor
je vlog weet, kun je altijd nog gewoon
iets ouderwets doen. Belletje lellen.
Iemand aan het schrikken maken. Een
portemonnee aan een touwtje op de
stoep leggen, en dan snel wegtrekken
als iemand hem wil oprapen. Succes
gegarandeerd!

de
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JelmerJepsen

5. Zeg aan het eind van elke vlog dat
ze je vlog moeten liken! Want hoe
meer likes je krijgt, hoe makkelijker
je vindbaar bent op internet. En als
vlogs makkelijk te vinden zijn, krijg je
makkelijk meer kijkers. Snap je?

en
Dat waren mijn tips, succes!

Stuntvlogger Sam en de wolf van
Weverseind is het eerste deel van een
nieuwe serie van Jelmer Jespen. Met
illustraties van Wilbert van der Steen.

Weverseind
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Reis mee naar

Niet ver van de zee en de duinen staat het Hersenhotel. Dit weekend komt de
familie Stein hier bij elkaar, want het is feest.
Opa en oma zijn vijftig jaar getrouwd.
Nikki zit naast haar lievelingsneefje Sam in de bus. Ze wijst naar buiten.

‘Kijk, wat ziet dat hotel er grappig uit!’
De bus stopt voor de deur en ze roept: ‘Wie het eerst buiten is!’
‘Daar zijn jullie eindelijk!’ zegt oma als alle kinderen en kleinkinderen uitstappen.
‘Dag Nikki, hoi Sam, hallo Anna…’
Opa glimlacht afwezig. Al die namen! Hij kan ze niet meer onthouden.
‘Wat komen jullie hier eigenlijk doen?’ vraagt hij.
Wil je weten wat de kinderen allemaal te wachten staat in het Hersenhotel?
Lees dan dit supergave boek, geschreven door
Marja Baseler en Annemarie van den Brink.
Met illustraties van Tjarko van der Pol.

NIEUW
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Doe de quiz!

Ben jij een reptielenexpert?
De zwarte mamba heet zo vanwege
zijn…
A … zwarte bek.
B … zwarte schubben.
C … lange zwarte tong.

2

Sommige reptielen houden een
zomerslaap omdat…
A … ze vaak heel moe zijn.
B … in bloedhete gebieden wonen
waar in de zomer bijna geen
water te vinden is.
C … ze zo op hun gemakje kunnen
vervellen.

3

Een kameleon verandert van kleur
omdat…
A … hij niet wil opvallen in zijn
omgeving.
B … hij iets wil vertellen.
C … hij zo prooien kan aantrekken.

4

Ratelslangen kunnen goed in het
donker ‘zien’ omdat…
A … ze geen oogleden hebben.
B … ze een ratel hebben.
C … ze infrarode straling kunnen zien.

5

De enige echte dino’s vandaag de
dag zijn…
A … krokodillen.
B … vogels.
C … slangen.

Dat reptielen fascinerende dieren zijn,
laat Sterrin Smalbrugge zien in Het grote
reptielenboek. Deze jonge wetenschapper
schreef een onweerstaanbaar boek over
de wereld van reptielen, compleet met
gave foto’s en grappige tekeningen van
Wendy Panders. Kortom: een boek voor
echte durfals!
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Reptielen vervellen omdat…
A … ze altijd doorgroeien en om hun
wonden te helen.
B … ze nieuwe schubben nodig hebben
voor de paringstijd.
C … ze dan beter kunnen ontsnappen
aan roofdieren.

7

Vliegende draakjes kunnen zweven
door…
A … hun vleugels te gebruiken.
B … met hun staart te wapperen.
C … 	hun ribben met huidflappen uit
te zetten.

8

Hoe planten reptielen in koude
gebieden zich vaak voort?
A Ze zijn levendbarend.
B Ze leggen eieren.
C Ze klonen zichzelf.

9

Naast giftige slangen zijn er ook
giftige…
A … schildpadden.
B … tuatara’s.
C … hagedissen.

10 Tuatara’s komen alleen voor in…
A … Indonesië.
B … Nieuw-Zeeland.
C … Rusland.

Antwoorden:
1=A
2=B
3=B
4=C
5=B
6=A
7=C
8=A
9=C
10 = B

1

JANUARI
2020
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Lees nu een stuk uit Geheim agent oma

De grote goudroof
van Manon Sikkel

Met illustraties van Katrien Holland

NIEUW

Kinderboekenambassadeur
2019-2021

Wanneer Max op een dag voor straf moet nablijven, schiet
zijn oma hem te hulp. Ze is geheim agent en voor niets en
niemand bang.
Meester Grobbink
Sinds de juf van Max heeft meegedaan
aan een talentenjacht, is ze beroemd
als de zingende juf, met veertig
miljoen volgers op YouTube. Voor de
klas staat ze niet meer. Zingend heeft
ze de school verlaten. Daarom heeft
Max sinds kort een meester. Meester
Grobbink heeft een hekel aan jongens.
Hij vindt ze lui, dom en laf. Op meisjes
is hij ook niet zo dol, maar hij slaat ze
niet. De jongens wel. Dan sluipt hij op
zijn tenen door de klas, gaat achter
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een jongen staan en slaat hem dan zo
hard als hij kan tegen zijn achterhoofd.
Vandaag is Vinnie aan de beurt. De
meeste kinderen vinden dat niet zo erg,
want Vinnie is de grootste pestkop van
de klas. Hij steelt je spullen, lacht je uit
en spuugt in je nek als je voor hem zit.
Max is bang voor Vinnie. Maar
hij is nog veel banger voor meester
Grobbink. Dat is niet gek, want meester
Grobbink is een heel enge meester.
Max weet zeker dat de meester nog
van zichzelf schrikt als hij ’s ochtends
in de spiegel kijkt. Hij is groot en

roze en heeft een kaal hoofd waar
hij haargroeimiddel op smeert.
En daaroverheen draagt hij een
doorzichtig plastic badmutsje. Heel
af en toe groeien er dan donzige
oranje haren op zijn hoofd. Hij
draagt altijd een donkergroen pak
met badslippers eronder. En hij slist
alsof hij geen tanden heeft. Maar die
heeft hij wel. Grote voortanden met
ribbeltjes aan de onderkant. Probeer
daar maar niet bang voor te zijn.
Het erge is dat de ouders van
Max dat niet doorhebben. Want
zodra er een klassenavond is, doet
meester Grobbink poeslief. Dan zet
hij een pet op, doet zijn mooiste pak
en schoenen aan en glimlacht naar
alle ouders.
Toen de ouders van Max een keer
na een oudergesprek thuiskwamen,
zei zijn moeder: ‘Wat ruikt die
meester van jou heerlijk naar
viooltjes.’
En zijn vader zei: ‘En wat is hij
aardig! Echt een kindervriend.’
Max had hen met grote ogen
aangekeken. Zien zijn ouders echt
niet dat de meester verschrikkelijk
gemeen is?
Zijn oma ziet het gelukkig wel.
Ze is geheim agent. Ze doet iets met
bommen en granaten en is altijd op
een missie, ergens in een ver land.
Wat ze precies doet, weet niemand.
Want ze mag niet over haar werk
praten. De ouders van Max willen
eigenlijk niet dat ze op Max past.
Omdat ze hem een keer heeft laten
vallen toen hij nog een baby was. Ze

is een van de beste geheim agenten
ter wereld, maar ze weet niet hoe je
een lieve oma moet zijn. Max vindt
dat niet erg. Hij vindt haar stoer.
Ze is nooit bang. Ook niet als ze
ondersteboven aan een touw hangt
of uit een vliegtuig springt.
Een paar dagen geleden heeft hij
daarom zijn oma om tips gevraagd.
Tips zoals hoe je moet omgaan met
mensen als meester Grobbink.
Je moet nooit bang zijn,’ zei zijn
oma aan de telefoon. ‘Als je bang
bent, moet je hem recht in zijn ogen
kijken en heel hard denken: ik ben
niet bang.’
Max heeft het geprobeerd, maar
bij meester Grobbink lukt het echt
niet. Tot vandaag.
‘Schrijf op wat de acht belangrijkste
rivieren zijn van Moldavië,’
zegt meester Grobbink op een
vrijdagmiddag.
‘Moldavië? Dat hebben we
helemaal niet geleerd,’ zegt Vinnie.
Meester Grobbink kijkt hem boos
aan. ‘Ben je doof of zo?’ vraagt hij.
Vinnie haalt zijn schouders op. ‘Ik
weet niet eens waar Moldavië ligt.
En ik weet ook niet of ze er rivieren
hebben.’
Meester Grobbink maakt een
geluid als een walvis die verkouden is.
Hij briest en gromt en loopt dan met
grote passen naar Vinnie.
Max houdt zijn adem in. Ziet
Vinnie dan niet wat er gaat
gebeuren?
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Enne Koens

Zoek alle woorden bij elkaar!

Weet jij alle woorden
te vinden in deze
woordzoeker?

Die zomer met Jente

Plak hier
je foto

……
………………………………
Mijn naam is ………………
………
………………………………
Lengte: ……………………
……………
………………………………
Kleur haar: ………………
……………
………………………………
Kleur ogen: ………………
……………
………………………………
Schoenmaat: ………………
…………
is: ………………………………
Mijn beste vriend(in)
……
n: ………………………………
We spelen het liefst same
………
………………………………
Mijn grootste wens: ……
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Stap binnen in de
wonderlijke wereld van

Morrigan Crow is vervloekt. Ze is geboren op Avondstond, de
onfortuinlijkste dag om geboren te worden. Niet alleen wordt ze
beschuldigd van allerlei rampen, ze is ook gedoemd om te sterven in de
nacht van haar elfde verjaardag. Maar het loopt allemaal anders…

an Crow was en
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Voor de fans van Hoe tem je een draak
van Cressida Cowell

De Tovenaars van Ooit

serie van
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Xar is de jongste zoon van de koning van de Tovenaars en de enige
van zijn stam zonder magie. Wanneer hij erachter komt dat Wens,
de dochter van de koningin van de Krijgers, een magisch object
verborgen houdt, heeft Xar er alles voor over om dat in handen te
krijgen…
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Als ik Wens,

zou ik…

naar, was zou
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Als ik Xar, de

ik…
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Wild zwijn

Voorlezen

Ree

Vos

Dit boek lees ik het liefst aan mijn ouders voor…

Klein Konijn – Niet verdwaald van John Bond
Klein Konijn bakt een taart. Maar de bessen zijn op.
En zonder bessen geen taart. Dus gaat Klein Konijn
op zoek. Hij steekt de oceaan over, beklimt bergen
en trekt door donkere bossen... Klein Konijn is echt
niet verdwaald. Of toch wel?

Vinnie & Flos – Nieuwe Vrienden van Marte
Jongbloed en Natascha Stenvert
Vinnie verhuist met zijn ouders naar een nieuw
huis. Alles is een beetje eng in het begin, ook
de nieuwe slaapkamer. Maar dan ontmoet hij
Flos. Ze worden dikke vrienden en vinden niks
meer eng, want samen durven ze alles!

Wilde kat

Heb jij alle
pootafdrukken
kunnen vinden?
Door het hele boek zijn pootafdrukken van verschillende dieren
verstopt. Heb jij ze allemaal gevonden? Voor het zien van deze
wilde dieren hoef je helemaal niet ver te reizen. Ook in Nederland
scharrelen veel prachtige dieren rond. Sommige ken je wel. Zwijnen
bijvoorbeeld, en herten en zeehonden. Maar wist je dat er in ons
land ook heel veel onbekende snuiters rondsluipen? Wat dacht je van
de eikelmuis? De witsnuitdolfijn? En de franjestaart? In Beestachtige
buren lees je alles over de wilde zoogdieren bij jou in de buurt!
Beestachtige buren is geschreven voor Bouwien Jansen en Lotte
Stegeman en geïllustreerd door Marieke Nelissen.
Damhert

Kolletje & Dirk – Samen op reis van Pieter Feller
en Natascha Stenvert
Kolletje en Dirk reizen voor het eerst met de trein,
vliegen met een raket naar de maan en maken een
tochtje in het rubberbootje van meester Lucas. En na
het (voor)lezen speel je het uitklapspel.

Wolf

Wasbeerhond

Donderkopje van Benji Davies
Donderkopje is een kikker, maar nog heel klein.
Ze moet uit de buurt van Dikke Blub blijven. Als
haar broertjes en zusjes een voor een verdwijnen,
vraagt Donderkopje zich af wat er gebeurd is. En
22 | Reiswaarom
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Edelhert
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