
 
Kerstboekenlijst groep 5 en 6   –  Uiterlijk inleveren op …..                                       

Naam:       Groep: 

Titel Omschrijving 

 

  

De fluisterdrone (door Bert Wiersema) 
De tweeling Jesse en Natasha besluiten uitvinder te worden. Ze ontwerpen een drone die bijna niet te horen is, 
maar waar je wel mee kunt afluisteren. Ze houden er meteen maar een spreekbeurt over op school. Daar 
ontdekken ze met de drone dat de zoon van het schoolhoofd diep in de problemen zit. Ze besluiten om de jongen 
te helpen. Maar of ze dat op een verstandige manier doen, dat is maar de vraag. Het loopt uit op een hele 

spannende zaterdag die ze niet snel zullen vergeten..  
                                                               
Leeftijd: vanaf 9 jaar. 

 

 
 

 
Tim en Tor en de grottenleeuw (door Adrie Burghout) 
Edwin de Jongh en Peter Groeneveld zijn erg nieuwsgierig naar de 
bijzondere vondst in het weiland vlakbij. Maar voordat ze de kans krijgen 
de opgraving met eigen ogen te zien, is hij verdwenen. Gestolen, 
wordt gezegd…                                    
 
 
Leeftijd: 9-12 jaar 

 

 
 

Lifeliner Redding op het randje (door Adri Burghout) 
Timo en Marjon ontmoeten een oude oom en tante van Marjon die ze lang niet gezien hebben. Na een gezellig 
ezoek wordt ome Charles ontvoerd. Timo raakt er ongewild bij betrokken en belandt in spannende, 
teleurstellende en onzekere situaties. De ontvoerders blijken geharde criminelen te zijn met wie niet valt te 
spotten. Zal het de familie lukken om het losgeld op tijd te betalen? Timo zet zich in om de ontvoerders teevreden 
te stellen. Lifeliner 2 Redding op het randje is deel 16 in de lifelinerserie. 'Er is een bouwvakker bij Fort Prins 
Frederik in Ooltgensplaat van een steiger gevallen,' meldt Patricia terwijl ze Rotterdam Zuid na een oproep 
overvliegen. Net onderweg wordt de vlucht gecancelled. Timo keert de heli en ze vliegen terug. 'Een best brandje 
daar', rapporteert Jorrit opeens. 'Kijk eens, de vlammen slaan uit het dak, en er staat nog iemand op dat dak! 
 
Leeftijd: vanaf 10 jaar                   

 

 
 

 
Daan en Femke Spanning in het maïsveld (door Jan van den Dool) 
Femke twijfelt geen moment: hier moeten ze naartoe! Meteen reserveert ze een vakantiewoning in de buurt van 
het kasteel. Eindelijk zullen ze erachter komen of oom Reinier echt van de adellijke familie Van Krakelinghe 
afstamt, zoals hij zijn hele leven vermoed heeft. De escaperoute in het kasteel is een spannend avontuur, maar als 
ze thuiskomen, blijkt het echte avontuur zich in en rond de woning van tante Lien, de weduwe van oom Reinier, te 
hebben afgespeeld.Daan gaat op onderzoek uit. Voor hij het weet zit hij midden in het volgende avontuur. Maar 
dit vraagt wel heel wat meer van zijn zenuwen dan de escaperoute in het kasteel. Zal hij weten te ontsnappen …? 
 
Leeftijd: vanaf 9 jaar         

 

 
 

 
De zaak van het verdachte ei (door Ludwina van Kuijk) 
Rob is gek op baardagamen en wil graag zo'n hagedis als huisdier. Hij is dan ook vaak te vinden bij dierenwinkel 
Zwenkie om de baardagamen te bekijken. Op een nacht wordt hij wakker van vreemde geluiden. Vanuit zijn 
dakraam ziet Rob een vrachtwagen staan bij Zwenkie. Mannen dragen af en aan kooien de dierenwinkel binnen. 
Daar hangt een luchtje aan! 
 
Leeftijd: vanaf 8 jaar             

 

 
 

De brief op de deur (door Jeanette Donkersteeg) 
Als Aravind naar zijn buurmeisje Insiya wil gaan, schrikt hij. Op de deur van het kleine boerderijtje hangt een stuk 
papier. Vier geen Kerst!!! staat er met grote letters op. De tekeningetjes die om deze drie woorden heen zijn 
gekrabbeld spreken duidelijke taal: een mes, een pistool, rode vlekken... Bloed! Aravind kijkt schichtig om zich 
heen, rukt het papier van de deur en frommelt het in zijn zak. Dan stapt hij naar binnen. De brief op de deur is het 
elfde deel in een serie over de vervolgde kerk. 
Leeftijd: 10-12 jaar                   



 
 

 
 

 
Jacht op de juf (Lotte serie) (door Hanneke de Hoog) 
De school van Lotte en Merel bestaat 25 jaar en dat betekent feest! Lotte heeft er heel veel zin in. Er wordt een 
vossenjacht gehouden en alle juffen en meesters zijn de vossen! Zal het groepje van Lotte en Merel alle vossen 
vinden? Vast wel, denkt Lotte. Maar dan ontdekt ze iets vreemds. Er mist één vos... hun eigen juf nog wel. Waar is 
ze gebleven? Meester Bas kan zich er niet druk om maken, de juf komt volgens hem vanzelf wel weer boven 
water. Maar Lotte en Merel zijn er niet gerust op en gaan op onderzoek uit. En dat is maar goed ook... 
 
Avi M5       

 

 
 

Als dat maar goed gaat (door Jannie Koetsier - Schokker) 
Het is oorlog. Als Arie van dichtbij een vliegtuigcrash meemaakt, beseft hij pas goed hoe wreed de Duitsers zijn. 
Dan wordt hij samen met zijn neef Leen opgeroepen om als dwangarbeider in Duitsland te gaan werken. Maar in 
het werkkamp worden ze allebei ernstig ziek. Arie mag een paar maanden naar huis om aan te sterken en sluit 
zich aan bij het verzet. Maar als de datum dichterbij komt waarop Arie weer naar Duitsland moet, weigert hij 
terug te gaan om voor de vijand te werken. Als dat maar goed gaat = En komt zijn neef Leen ooit weer thuis? Een 
waargebeurd verhaal.  
 
Leeftijd: vanaf 9 jaar. Avi M5 

 

 
 

 
In vliegende vaart (door Hanneke de Hoog) 
 
'Hé Sjors, moet je zien!' Sanne duwt haar tweelingbroer een krantje onder zijn neus. 'Hier! Een fotowedstrijd!' 
En ze weet ook al wat ze met de prijs wil. 'Opa wordt maar één keer 65. Het zou toch super zijn om hem dit als 
cadeau te geven!' Er verschijnt een grijns op SjorsÆ gezicht. 'Voor vier personen staat er! Dan kunnen we zelf ook 
mee...' Maar eerst moet nog de perfecte foto gemaakt worden. 
En die prijs, is die wel zo leuk als hij lijkt...? Sannes plan blijkt het begin te zijn van een spannend avontuur. 
 
Avi M5        

 

 
 

 
Kreukelfriet (door Janco Bunt – Koster) 
Verschrikkelijk … Ingestorte huizen, grote brokken steen. Wat een puinhoop. Dat een aardbeving zo’n chaos kan 
veroorzaken … Anna wil de kinderen die slachtoffer van de aardbeving zijn geworden, helpen. Maar hoe? De 
school komt ervoor in actie. Anna bedenkt een superfriet-plan! Samen met Rolf, Onno en Hugo moet het plan 
lukken. Maar waarom luistert Rolf steeds niet naar haar plan? Waarom praat de juf zo raar? En gaat dat wel goed 
in de gluurhut? Wat is de dikke kok met Rolf van plan? Hij stopt hem toch niet in de koelcel? Durf jij mee op 
avontuur te gaan met Anna, Rolf, Onno en Hugo? 
Avi M6     
 

 

 

1e en 2e keus: 
 

1……………………………………………………………………………………………………………. 
2……………………………………………………………………………………………………………. 

 

https://www.shopcast.nl/image.asp?shop=brugzicht&format=full&isbn=9789087182175
http://www.omsionswil.nl/boek/kreukelfriet-janco-bunt-koster/

