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Nieuwe boeken in de schoolbibliotheek

Van alle informatieve boeken in onze bibliotheek zijn die over de natuur het meest populair.
Daarom ben ik ook extra blij met de 4  natuurboeken die net binnen gekomen zijn:

AJ Bijenkorf van Petra Bartíková

Wat het meeste opvalt is de leuke vorm: terwijl je het boek doorbladert ga je de bijenkorf in.
Grappige tekeningen en veel informatie in kleine blokjes, o.a. over het leven van de bijen, de
taakverdeling èn de honing natuurlijk.
Leuk om samen te lezen!

AJ Zomaar een dag, bij zomaar een vijver van Bibi Dumon Tak

Dit boek is gemaakt naar de animatiefilm “Hallo wereld!” van Anne-Lise Koehler en Erik
Serre en beschrijft de wereld in en rond een vijver van de lente tot de winter. Het vertelt het
verhaal van de geboorte van verschillende dieren en hun leven tijdens het eerste jaar. De
beelden uit het boek zijn uit de film en gemaakt van papier-maché, wat een heel bijzonder
effect heeft.
Wat een prachtig boek! Echt een aanrader!

J Tuinieren is leuk

Wat een leuk en praktisch boek is dit! Je krijgt meteen zin om aan de slag te gaan!

Het is in drie hoofdstukken verdeeld: De moestuin”, “Dieren in je tuin” en “De recycletuin”.
Er worden heel veel tips gegeven op allerlei gebieden: hoe lok je bijen, kruiden in een pot,
hoe kweek je tomaten, enz.
Ook is er aandacht voor het hergebruiken van allerlei materialen en voorwerpen.
Met heel veel tekeningen en foto’s.

J Sterrins Reptielenreis door Sterrin Smalbrugge en Wendy Panders

In dit boek maakt de lezer samen met Sterrin een reis over 6 continenten. Van elk continent
worden niet alleen de reptielen zelf besproken, maar ook de omgeving en weetjes over de
cultuur. Elk hoofdstuk heeft een onderdeel “In het nieuws” en een interview met bijv. een
bioloog, een geneticus of een gifwetenschapper. Naast heel veel prachtige foto’s en
grappige tekeningen is er ook nog ruimte voor “Wist-je-datjes”.
Dat alles bij elkaar maakt het tot een geweldig mooi boek om te lezen of zomaar te bekijken,
ook als je niet van reptielen houdt.
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