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de letter r is een rare rakker.
hij kruipt in taarten bij de bakker.
hij zit stiekem in vaders baard
en trekt elke rat aan zijn staart.
hij proeft graag stokbrood met brie,
maar reist nog liever met lijn 3!
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Thema 2 De boom | Matthijs en de Perenboom

Thema 2

AANVANKELIJK

een kijkje bij zijn perenboom. En daar is heel
wat te zien; kijk maar eens mee.

Alles wat prins Pablo doet, komt meteen in
het nieuws. Nu hij schildert bij Frieda, wil
iedereen zien wat hij maakt. Maar Pablo durft

LEZEN

zijn schilderij alleen te laten zien, als Frieda
het hare ook laat zien. Er klinkt ‘ooh’ en ‘aah’.
Camera’s flitsen en pennen krassen.

De boom

De volgende dag is het land in rep en roer.
Maar niemand heeft het over het schilderij
van Pablo. Het gaat over Frieda. De koning is
razend en grijpt in.

Matthijs en
de perenboom

Lijn 3

Pablo
en Frieda

AANVANKELIJK

Maranke Rinck | Martijn van der Linden

Thema 9 Kunst | Pablo en Frieda

Lijn 3

de boom leeft nog. Matthijs neemt elke dag

Lijn 3

Lijn 3

Matthijs heeft in de tuin een eigen perenboom.
Hij heeft hem van zijn opa gekregen. Opa is
vorige week begraven. Opa Peer is dood, maar

LEZEN

Thema 9

Kunst

Annemarie Bon | Sandra Klaassen

Prentenboek

Prentenboek

De boom
in het restaurant die klaagt…

Lijn 3

Een haar
in de soep

AANVANKELIJK

Pam vindt een fles met een briefje erin.

Thema 8

Ga op zoek naar twee schatten in de verborgen
schatkamer. Ze zijn klein, maar fijn ... staat erop.

LEZEN

AANVANKELIJK

Pam gaat op zoek naar de schatten. Ze vraagt

Thema 3

haar buurman, agent Noud, om hulp. Maar zelfs
in het museum zijn geen verborgen schatten.
Zal Pam de twee schatten uiteindelijk vinden?

Smakelijk
eten

Bette Westera | Barbara de Wolf

Lijn 3

Thema 8 De schat | De verborgen schatkamer

Thema 3 Smakelijk eten | Een haar in de soep

pannenkoek, maar die hebben ze niet.
Daarom neemt ze maar tomatensoep;
helaas zonder balletjes. Sanne vindt het
eten niet lekker. En ze is niet de enige
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Sanne gaat met haar ouders uit eten in
een deftig restaurant. Ze wil graag een

Kunst
LEZEN

De schat

Eus Rovers | Loes Riphagen

Prentenboek

Prentenboek

Smakelijk eten
gaat het over een hondje op de maan. Maar

De nieuwe
groep

Seppe slaapt al, als het hondje nog op de maan
is. Venetia maakt het verhaal niet af.

Venetia houdt bijna net zo veel van haar broertje

Lijn 3

Thema 7 Zon, maan en sterren | De sterrenpolitie

Thema 1 De nieuwe groep | Schoolgeheimpje

Thema 1

AANVANKELIJK

nieuwe klas binnen. Waarom doet die man zo
geheimzinnig? Daar wil Rik meer van weten.

Lijn 3

Lijn 3

nieuwsgierig naar binnen. Hé, wat is dat nu?
Een wildvreemde man sluipt stiekem Riks

De schat

Lijn 3

Op de eerste schooldag na de zomervakantie
gaat Rik naar groep 3! Hoe zal het daar zijn?
Rik loopt op het schoolplein en kijkt vast

Thema 7

Seppe als van de zon, de maan en de sterren.
Elke avond verzint ze, speciaal voor hem, een

LEZEN

AANVANKELIJK

spannend verhaal over de ruimte. Deze keer

Dan komt de sterrenpolitie haar halen. Ze moet
helpen om het hondje op de maan te vangen.
Dat wordt een spannende ruimtereis!

School
geheimpje

Prentenboek

Prentenboek

De nieuwe groep

Thema 4

AANVANKELIJK

Zon, maan en sterren
In het dorp van Manu wist iedereen altijd alles
van iedereen en alles. Daar had Manu schoon

geheime hut te bouwen. Maar… hoe lang zal
Manu zijn hut verborgen kunnen houden voor
de rest van het dorp?

Tjibbe Veldkamp | Lars Deltrap

Tjibbe Veldkamp | Marja Meijer

Op een dag viel Joef, PATS-BOEM,
zomaar uit de lentelucht,
midden in de madeliefjes,
in de wei van Jan van Vugt.
‘Goedendag!’ riep kalfje achtentachtig.
‘Wat voor beest ben jij?
Jou heb ik hier nog nooit gezien.
Eigenlijk lijk je wel op mij.
Welk nummer ben jij?’
Maar Joef wist niks van nummers.

LEZEN

Het is feest

Joef was gewoon Joef .

Lijn 3

Thema 10 Dieren | Pats-boem

Thema 6 Het is feest | De allerlekkerste, allermooiste school

AANVANKELIJK

Een hut bouwen
Lijn 3

Lijn 3

Thema 6

LEZEN

De strijd
om de hut

De brandweer die
te laat kwam

Lijn 3

AANVANKELIJK

Een hut
bouwen

Prentenboek

Prentenboek

vakantie een openingsfeest. In de oude klas
was een prachtige wandschildering, gemaakt
door de vader van Mo. Maar hoe moet dat nu
in die kale, nieuwe school?

Thema 11

genoeg van. Op een dag sloop hij daarom
stilletjes het regenwoud in om daar een

LEZEN

Op wielen

Op wielen
De school van Mo verhuist in de vakantie
naar een nieuw gebouw. Daarom is er na de

Lijn 3

Thema 11 Een hut bouwen | De strijd om de hut

Thema 4 Op wielen | De brandweer die te laat kwam

blussen!’ Daarom bedenken ze een slim plan.

Maranke Rinck | Sandra Klaassen

Lijn 3

Lijn 3

Lijn 3

de brandweermannen willen uitrukken, houdt
de commandant ze op met allerlei klusjes.
Daardoor komen ze telkens te laat. ‘Zo kan het
niet langer,’ zeggen ze tegen elkaar. ‘Wij willen

LEZEN

Zon, maan
en sterren

De sterrenpolitie

Carla van Kollenburg | Eefje Kuijl

Wat is er aan de hand in de brandweerkazerne? Steeds als het brandalarm afgaat en

De verborgen
schatkamer

Thema 10

AANVANKELIJK

LEZEN

Dieren

Abel van Iepenberg I Yvonne Jagtenberg

Prentenboek

Prentenboek

De allerlekkerste,
allermooiste school

Het is feest
Thema 5 Mijn lijf | Verdwaald in het ziekenhuis

Thema 5

AANVANKELIJK

Dieren
Vis is de beste vriend van Victor. Op een dag
zegt Victor tegen Vis: ‘Die kom is echt te klein.
Ik ga op zoek naar een grotere woning voor
jou.’ Hij laat Vis allerlei nieuwe plekken zien,
maar Vis kijkt niet blij. Victor snapt er niks van:
wat is er mis?

LEZEN

Mijn lijf

Lijn 3

Thema 1 2 Overal water | Wat is er vis? Wat is er mis?

Lijn 3

Thema 12

AANVANKELIJK

Prentenboek
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Overal
water

Wat is er vis?
Wat is er mis?

Verdwaald in
het ziekenhuis

Annemarie Bon | Gertie Jaquet

Lijn 3

Elle van Lieshout en Erik van Os | Ingrid en Dieter Schubert

Lijn 3

Lijn 3

Daan en papa gaan op ziekenbezoek bij mama.
Maar ze verdwalen in het ziekenhuis.
‘Wordt mama echt weer beter?’ vraagt Daan
aan papa.
‘Zeker weten,’ zegt papa. ‘Ze is vanmorgen
met spoed aan haar blindedarm geopereerd.’
‘Je darmen zitten toch in je buik?’ vraagt Daan.
‘Ja,’ zegt papa.
Daan schrikt. Hij weet zeker dat hij ook blinde
darmen heeft, want de darmen in zijn buik
hebben geen ogen, voor zover hij weet. Zou hij
dan ook geopereerd moeten worden?

Pats-Boem

Elle van Lieshout en Erik van Os I Alice Hoogstad

Overal water
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