Boekenlijst
Corien Oranje:
- Val niet van dat vlot (nog niet uit)
- De salto sultan
- Paard ontdekt
- Het geheime logboek van Topnerd Tycho
- Yeaah Brugklaspower
Vos en Haas:
- Vieren feest
- Een ei op een ezel
- De club van wij
- Het raadsel van rob
- In gevaar
Arend van Dam
- Man op de maan
- De schat van Klaas Kompaan
- De wagen van Spijker
- Noot voor noot
- Ik ben de baas
- Piet en de zee
- De droom van albert
- Anton en de spin
- Lang geleden
- In een land hier ver vandaan
- Overal en ergens
- Een hele kunst
- Op en dag...
- Voorbij de horizon
- Stad en land
Angelique Bos
- Jona rent weg
- Ester is dapper
- Simson heeft een geheim
Vrouwke Klapwijk
- Jens kampeert bij de boer
- Jens wordt soldaat
- Jens en de slaapbus
Vivian den Hollander
- De mooiste pony’s van stal
- Slapen in een stal
- Een veulen op de roskam
- Een knal tegen de bal
- Een spannend toernooi
- De held van het veld
- Pip is een ster
- Een roos voor Pip
- Applaus voor pip
- Saar wil winnen
- Snel naar het veld

Janneke Schotveld
- Piraat Puck
- Piraat Puck en de ontvoering van de Raaf
- Piraat Puck en het piratenfeest
- Superjuffie
- Botje
Sanne Rooseboom
- Prinses Super
Jolanda Horsten
- Kit en Kaat en de verboden bakwedstrijd
Hans en Monique Hagen
- Jubelientje leert lezen en schrijven
- Jubelientje en het laatste dropje
Annie M.G. Schmidt
- Wiplala weer
Ina van der Beek
- Mees en Tijn en de campingdief
- Mees en Tijn bij de brandweer
Wille
-

Wete informatieboeken
De zon, aarde en maan
Zo werkt mijn lichaam
Op reis met het vliegtuig
Grote uitvindingen
Naar de dierentuin
Romeinen
De grieken
Water

Koen
-

Kampioen boeken
Voetbaldromen
Gescout
Goud op Aruba
Gaat internationaal
Voor oranje

Thijmen Gijsbertsen
- Een bofkont in pechstad
Evelien van Dort
- Funny op texel
- Funny heeft talent
- Sanne @ Sanne
- Sanne @ Sanne op tournee
- Sanne @ Sanne en haar band
- Hanne loves hockey
- Actie op Aruba
Ingrid Medema
-

Rosa’s holiday

-

Rosa’s diary
Rosa’s teaparty

Angie Spady
- Dagboek van een modemeisje
Mirjam Oldenhave
-

Mees
Mees
Mees
Mees
Mees
Mees
Mees

Kees
Kees
Kees
Kees
Kees
Kees
Kees

op de kast
buiten de lijntjes
De rekenrap
De sponsorloop
in de gloria
op de planken
een pittig klasje

Floortje
- Wil voetballen
- Leert schaatsen
Femmie van Santen
- Een stip aan het einde van de wereld
Geschiedenisboeken
- Selma Noort: De zee kwam door de brievenbus
- Martine Letterie: Groeten van Leo: een kind in kamp westerbork
- Koos Meinderts: Naar het Noorden
- Kimberly Brubaker Bradley: De oorlog die mijn leven redde
- Jennifer Peersman: De arkcode
- Janny van der Molen e.a. : Over vroeger en nu verhalen bij de canon
- Janny van der Molen: Buiten is het oorlog - Anne Frank en haar wereld
- Tonke Dragt: De brief voor de koning
- Rob Ruggenberg: Haaieneiland
- Alles over Anne 01 - Alles over Anne (nog niet uit)
Rudy Hakvoort
-Het geheimzinnige perkament
Brendon Chase
- Drie jongens overleven in het bos
Hector Melot
- Alleen op de wereld
Hans Mijnders
- Kort lontje
- Blut
- 5 dagen jou
- Fout
- En of
- Speurwerk in Ridderkerk
- De indringster
- Solo
- Museum de vrolijke kwast
- Klem (voorjaar 2018)

J.F van der Poel
Dolfi en Wolfi deel 10,15,17,18,20,21,26 en 27
Willeke Brouwer
-Silvester en het knorrende cadeau
-Silvester en de brand in IJsselbroek
-Silvester en de onhandige dief
-Silvester (ge)doeboek

