
boekentips
___

Michelle Wicke, Lieze Vandenabeele en Iben Polley,
leerlingen van het 5de LJ SFI

Tijdens de Jeugdboekenmaand in maart waren Michelle 
Wicke, Lieze Vandenabeele en Iben Polley te gast om een 
‘Roefel-bibervaring’. Zo konden ze hun favoriete 
boekjes/strips benoemen en omschrijven en hun eigen 
standje maken.



Michelle:

1. De verborgen stad van Thea Stilton: Ik lees het graag 
omdat het grappig is en ook omdat er drukletters in staan 
en de letters in verschillende kleuren worden geschreven

2. Lizzy traint dolfijnen: Ook een favorietje, omdat er veel 
van haar leven in wordt verteld, met ook veel tekst en dat 
vind ik leuk

3. Dagboek van een muts: Een leuke reeks met veel tekst 
en grappige prentjes. Ook de 'BFF's voor even!' in de reeks 
is tof. Ik lees het altijd 's avonds!

4. Het leven van een loser: Mijn lievelingsboek; super 
grappig en prettig omdat het over school gaat



Lieze:

1. Lotte Wirwar: Toen ik eens op zoek was naar nieuwe 
boeken, viel dit boek mij direct op. En toen zag ik ook nog 
dat het een hele serie is! Ik heb toen direct een boek 
hiervan meegenomen. De serie is super leuk, grappig en 
heel druk, vaak door de tekeningen.

2. De Waanzinnige Boomhut: Eigenlijk een Engelstalige 
boek en serie, maar het is vertaald. Natuurlijk een 
fictieboek en dat lees ik heel graag. Heel grappig omdat er 
allerlei rare situaties in voorkomen, zoals bv. meneer 
Grootneus zijn neus die ontploft...

3. Thea Stilton: Echt een super toffe meidenserie voor 
avontuurlijke meisjes. Het gaat over vijf 'muizinnen' die 
Thea hebben ontmoet. Thea is speciale verslaggeefster bij 
de Wakkere Muis op Walviseiland, maar deze verhalen 
spelen zich af op Muizeneiland.

4. Niek de Groot: leuke boeken, met veel grappige 
tekeningen en teksten.



Iben:

Veel boeken lees ik niet, wel de strips van FC De 
Kampioenen. Waarom? Alles ervan is grappig en leuk; de 
titels, wat er gebeurt. En tegelijk ook mooi, spannend en 
soms eng.


