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Het begint met een zaadje
Laura Knowles / Christofoor

Hoe is het mogelijk dat een klein zaadje het begin van zo’n grote boom kan zijn?
Reis mee door de seizoenen.

Anansi de spin - Sterker dan olifant
Iven Cudogham / Gottmer

Anansi de spin daagt de sterke olifant uit voor een potje touwtrekken. 
De winnaar krijgt lekker fruit.

Een krekel in mijn slaapzak
Suzanne Weterings / Querido

Een voorleesboek vol versjes over de natuur.

De blaadjesdief 
Alice Hemming / Veltman Uitgevers

Eekhoorn is boos! Gisteren zaten er veel mooie blaadjes aan zijn boom, 
maar vandaag zijn er een paar weg!

De aarde heeft jou nodig! 
Philip Bunting / de Fontein Jeugd

Dit boek laat je zien hoe afval ontstaat, waar het naartoe gaat én wat wij kunnen doen
om de hoeveelheid afval te verminderen.

De boom en het oor
Annet Schaap / Querido

Een kleine jongen kan niet wachten om na schooltijd te vertellen wat hij die dag voor 
bijzonders heeft ontdekt.

Een tijger in je bed
Bibi Dumon Tak / Querido

Een boek, voor kinderen die net kunnen lezen, over alles wat je moet weten om mee te 
kunnen praten over tijgers. 

Het schitterende samen boek 
Yuval Zommer / Lemniscaat

We horen allemaal bij de natuur en de natuur hoort bij ons allemaal. 
Ontdek hoe de mens en de natuur met elkaar verbonden zijn.

Het grote reptielen boek 
Sterrin Smalbrugge / Luitingh-Sijthoff

Een onweerstaanbaar reptielenboek voor kinderen boordevol weetjes, 
gave foto’s en grappige illustraties.

Van pool tot pool: een omdraaiboek
Michael Bright / Gottmer

Dit prachtige omdraaiboek neemt je mee naar de Noordpool en de Zuidpool.

Silas en de wolf
Selma Noort / Leopold

Silas die wolf maakt nieuwe vrienden en gaat op avontuur in het bos.

De Knerpers 
Tom Fletcher / Billy Bones

Op een ochtend ontdekt Lucy dat alle volwassenen 's nachts zijn verdwenen. Ze gaat op 
zoektocht en ontmoet dan de knerpers…

Kalle en het oerwoudgoud 
Hermine Landvreugd / de Harmonie

Kalle is in Suriname en gaat op jungletocht.

Elke dag broerdag 
Tineke Honingh / Van Holkema & Warendorf

Vijf broers die alles op alles zetten om hun gezin bij elkaar te houden. Samen bouwen ze 
hutten en ravotten ze in het bos.

Van honingbij tot hagelslag
Joël Broekaert / Ploegsma

Verrassend boek over ons eten en hoe het groeit. 
Ontdek wat de oorsprong is van ons dagelijks voedsel.

De ontdekkingsreiziger
Katherine Rundell / Luitingh-Sijthoff

Over vier kinderen die met een vliegtuig crashen en op een mysterieuze stad 
in de jungle stuiten.

Palmen op de Noordpool 
Marc ter Horst / Gottmer

Iedereen heeft het over klimaatverandering. Maar bijna niemand snapt het. 
Jij wel, als je dit boek hebt gelezen.


