
 
Kerstboekenlijst groep 7 en 8   –  Uiterlijk inleveren op …..                                       

Naam:       Groep: 

Titel Omschrijving 
 
 

 

 

Een nieuwe start (door Simone Foekens) 
De volgende keer zal ze het niet zo erg vinden om weer op Bella te rijden, al zou ze nog steeds graag op King of 
Milika... Baf! Voor ze het weet, ligt Tamar op de grond. Tamar baalt. Voor het werk van haar vader moeten ze 
verhuizen van Den Haag naar het dorpje Huislo. En daar zit Tamar echt niet op te wachten. In Den Haag heeft ze 
leuke vriendinnen en kan ze altijd naar het strand en naar de winkels. In Huislo is het maar saai. 
Haar zus Lydia vindt het juist leuk om te verhuizen. Ze maakt makkelijk nieuwe vrienden en heeft het er al snel 
naar haar zin. Na een paar maanden moet Tamar tegen wil en dank toegeven dat het leven in Huislo toch wel 
meevalt. Tamar en Lydia hebben een fijne manege gevonden en leren al snel alle paarden kennen. Vooral Bella, 
het paard dat zo kalm lijkt, maar heel eigenwijs is. Intussen gaat het op school steeds slechter met de cijfers van 
Tamar, tot haar klasgenoot Jens haar bijles gaat geven... Lydia krijgt steeds meer contact met Michel, een oude 
vriend uit Den Haag. Kan ze er voor hem zijn, nu hij problemen heeft en zij ver weg woont? 
                                                  

Leeftijd: 9 - 12 jaar 
 

 

 
 

Het saracenenmysterie (door Adrie Burghout) 
Dokter Douwe Daman en zijn zoon Dario wonen in Saas-Grund, in Zwitserland. Dario wil later 'Bergretter' 
worden. Samen met zijn vriend Sebby en opa Bruno, die ook Bergretter is geweest, is hij regelmatig in de bergen 
te vinden.In de zomervakantie arriveert er een filmploeg in het Saasdal, om een documentaire te maken over de 
Saracenen. Volgens opa Daan Daman, die een paar weken bij Douwe en Dario logeert, gaat het mysterieuze 
verhaal de ronde dat dit Arabische volk schatten verborgen hebben in de omgeving van Saas-Grund. Als Dario en 
Sebby in de bergen aan het trainen zijn, nemen ze stiekem een kijkje bij de filmopnamen. Dan worden de 
vrienden ontdekt en in paniek verschuilen ze zich in een grot. Maar Dario en Sebby zijn niet de enigen die zich 
daar schuilhouden. 
 
Leeftijd: 9-12 jaar 
 

 

 
 

 
Geweldpleging in Middelwatering (door Ben de Raaf) 
Roel Westland wordt uitgenodigd om een groep dove mensen te vertellen over het recherchewerk. Als het zover 
is heeft hij er nauwelijks tijd voor, omdat hij tot over zijn oren in het recherchewerk zit. Een aantal 
geweldplegingen in de Capelse wijk Middelwatering eisen zijn volle aandacht op. Na afloop van zijn bezoek aan 
zijn dove vrienden, komt er iemand achter hem aangelopen. Hij weet niet of het belangrijk is, maar toch wil hij 
graag wat kwijt. Het blijkt een bijzondere aanwijzing te zijn in zijn onderzoek. Dat werd hoog tijd... 
 
Leeftijd: vanaf 12 jaar   

 

 
 

Joël en Jael gaan sporten (door Jan Willem Blijdorp en Daan van Oostenbrugge) 
De tweeling Joël en Jael speelt het liefst op de Xbox. Tot ze van de dokter te horen krijgen dat ze te dik zijn en 

meer moeten bewegen. Ze raadt hen aan om op een sport te gaan. Joel en Jael weten niet welke sport ze 
moeten kiezen. Daarom verdiepen ze zich in judo, handbal, turnen, wielrennen, tennis, hockey, waterpolo en nog 

veel meer. Op school wordt er bovendien een sportdag georganiseerd voor de hoogste groepen. Daarbij worden 

verschillende atletiekonderdelen uitgevoerd. Zou de tweeling erin slagen om wat kilootjes af te vallen? En lukt 

het hen om een sport te vinden die bij hen past?  

Leeftijd: vanaf 9 jaar   



 
 

 
 

Brandende burchten (door Henk Koesveld) 
Victor leeft in een gevaarlijke tijd. Armoede en honger zorgen voor een gewapende opstand tegen koning 
Lodewijk. Ook Victors broer Audric sluit zich aan bij de opstandelingen. Niet iedereen is het eens met deze 
opstand. In het zuidwesten van Frankrijk heeft de koning mensen die voor hem willen vechten. Als Victors vader 
dit met zijn leven moet bekopen, maakt Victor een beslissende keuze. Hoever zal Audric gaan als hij ontdekt dat 
Victor aan de kant van de vijand staat? Dan ontmoet Victor Marthe, een meisje van adel. Haar leven loopt 
gevaar. Revolutionairen steken kastelen in brand en proberen de adel te doden. Op een dag wordt Marthe 
gevangen genomen. Victor probeert haar te redden en moet dus slimmer zijn dan de beul. Maar de beul is zijn 
eigen broer Audric... Een spannend historisch jeugdboek over de tijd van de Franse Revolutie. 

Leeftijd: 9-12 jaar   

 

 
 

 

Verdwenen! (Door Leendert van Wezel) 
Steven is te laat voor een afspraak met Joyce. Als hij dan op de afgesproken 
plek komt blijkt ze spoorloos verdwenen... Wat is er met haar gebeurd? Waar is ze? Steven gaat samen met Thea, 
Karel en Sanne op onderzoek uit. Samen bedenken ze een plan. Dankzij Thea's logisch nadenken, Sannes 
computerkennis en Karels kennis van de omgeving vinden ze een spoor van Joyce. Maar op het moment dat ze 
vlak in de buurt zijn gaat alles mis... In de gebeurtenissen die volgen blijken de vindingrijkheid van Steven, de 
moed, geloof een belangrijke rol te spelen... 

 
Leeftijd: vanaf 10 jaar 

 

 
 

Logboek Lammers de Koning van Boedapest (door Bert Wiersema) 
In Boedapest wordt een brief teruggevonden van Maarten Luther de grote kerkhervormer. Professor Lammers 
wordt door een Hongaarse collega uitgenodigd om samen de brief te bestuderen. Zijn gezin is van harte 
uitgenodigd om mee te komen naar Boedapest, misschien wel de mooiste stad van Europa. Wat begint als een 
heerlijke vakantie verandert al gauw in een nachtmerrie. Wie is de geheimzinnige koning van Boedapest, die de 
hele stad in zijn greep lijkt te hebben? Als een voor een professor Lammers’ gezinsleden op mysterieuze wijze 
verdwijnen raakt het hele gezin betrokken in een web van leugens en misdaad. Een spannende tocht door 
metrotunnels, speedboten over de Donau, dure sportwagens en een kooi vol tijgers vormen maar een paar 
ingrediënten van dit adembenemende avontuur dat je in een ruk uit zult lezen.   
 

Leeftijd: vanaf 9 jaar 

 

 
 

Klem (door Hans Mijnders) 
Jenthe is boos als ze hoort dat sommige mensen haar vriend Lars zwartmaken. Ze zijn gewoon jaloers! Zoiets 
zouden ze nooit zeggen als ze Lars zo goed kenden als zij. Als Lars in de problemen komt, blijft zij in hem geloven. 
Toch zitten sommige dingen haar niet lekker. Waar haalt Lars het geld vandaan voor de dure cadeautjes die ze 
van hem krijgt? En waarom waarschuwden twee meisjes haar voor hem? Dan vraagt Lars haar om ergens mee te 
helpen. Jenthe wil niet, maar kan ze nog wel weigeren? 

Leeftijd: vanaf 9 jaar 

 

 
 

De wereld achter de kastdeur (door C.S. Lewis) 
In de spannende en prachtige kinderboekenklassieker ‘De wereld achter de kastdeur’ (eerder verschenen als 'Het 
betoverde land achter de kleerkast') van C.S. Lewis staat het welbekende avontuur van de vier kinderen Pieter, 
Suze, Edmond en Lucy Pevensie op het punt van beginnen. Reis mee naar het betoverde land achter de kleerkast 
en ga opnieuw op verkenning door het prachtige Narnia, nu in een sprankelende, nieuwe vertaling van Imme 
Dros, die weer generaties aan lezers zal weten te betoveren! Als Pieter, Suze, Edmond en Lucy uit logeren gaan in 
het geheimzinnige, grote huis van een oude professor, komen ze op een dag een oude kleerkast tegen in een 
lege kamer. Lucy verstopt zich in de kast, maar tot haar schrik zit er helemaal geen achterkant in de kast… Via de 
kleerkast belandt zij, en later ook haar broers en zus, in het wonderlijke land Narnia, waar een strijd gaande is 
tussen de machtige leeuw Aslan en de boosaardige Witte Heks. 

Leeftijd: vanaf 10  

 

1e en 2e keus: 
 

 

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

 


