
Keuzelijst Kerstboek Hervormde Gemeente Zierikzee              OUDSTE GROEP 

Het kan zijn dat het boek van jouw keuze niet te bestellen is bij Jona. Kies daarom twee boeken. Vul ze allebei in op het formulier via de computer. 
De link naar het formulier vind je op de website van onze gemeente en in de CHRCH-app. 

Uiterlijk 7 november 2022 kun je het formulier invullen 

 

Het geheime dagboek van ECO-girl Christi; Petra Crofton 

Christi heeft een grote passie voor de schepping en het klimaat, en vraagt zich dingen af zoals: Hoe erg is de 
klimaatcrisis? Wat zegt de Bijbel over zorgen voor de schepping? Wat kunnen wijzelf eraan doen? Maar niet iedereen is 
blij met haar groene blogs en als de meester een vliegreis boekt voor de expeditie naar Ecuador, wil Christi met de boot...  

Met humor geschreven verhaal voor 8-12 jarigen, inclusief interessante weetjes over dieren, klimaat en de zorg voor 
Gods aarde. 

 

Houd je vast! ; Corien Oranje 

In dit bijbels dagboek ga je vier maanden lang met Petrus en Paulus mee op reis. Elke dag lees je een klein stukje uit het 
bijbelboek Handelingen. Aan de hand van vragen, weetjes, quizjes en filmpjes denk je na over jezelf, maar ook over de 
Bijbel.  
Je ontdekt meer over de bijzondere opdracht die Jezus' vrienden gekregen hebben. Waarom maken ze van die 
gevaarlijke reizen? Waarom hebben ze er alles voor over om over Jezus te vertellen? Dagboekstukjes die je soms aan het 
lachen maken en altijd aan het denken zetten. 

 

Spionnen op het voetbalveld – VVVoetbalfanaten 3; Corien Oranje 

Matteo en zijn vrienden zijn fanatieke voetballers. Het liefst zouden ze later profvoetballer worden. Maar hoe zorg je 
ervoor dat je als toptalent wordt ontdekt? Matteo en zijn vrienden maken een filmpje van zichzelf en zetten dat op 
YouTube. Helaas reageren de topclubs uit het buitenland niet. En Matteo is te laat om zich op te geven voor de 
talentendag van zijn favoriete voetbalclub... Gelukkig krijgt hij toch een uitnodiging. Matteo is blij, maar zijn beste vriend 
Gijs wil niet meer met hem praten. Wat moet Matteo doen? Kiezen voor zijn favoriete sport of voor zijn vriend? Spionnen 
op het voetbalveld is het derde deel van de voetbalserie VVVoetbalfanaten. 



 

Pudding met tomatensaus; Evelien van Dort 

‘Pudding met tomatensaus’ van Evelien van Dort is een inspirerend kinderboek over gezond eten en wat je zelf kunt 
bijdragen voor een betere wereld. 

Het is natuurweek in de groep acht van Sam en Noor. Juf Wendela heeft allemaal leuke doe-dingen bedacht, ze gaan 
vegetarisch koken, planten verzorgen en ze brengen bloemen naar de zorginstelling waar de oma van Noor tijdelijk 
woont. De aarde en alles wat daarop leeft, is een prachtig geschenk waar we goed voor moeten zorgen, vindt de juf. 
Door de buitenlessen ontdekken Sam en Noor hoe mooi de natuur is. Samen met Chris en Sofie maken ze een prachtig 
vega kookboek met heerlijke recepten. Directeur Woud is vooral bezig met de leerresultaten, en maakt zich druk over de 
eindpresentatie voor de ouders. Voldoet de groep van juf Wendela wel aan zijn hoge verwachtingen? 

 

 

Achtervolging in de duisternis; Leendert van Wezel 

Steven heeft een prijs gewonnen: een reis door de wildernis in Estland onder begeleiding van een professionele gids en 
een natuurfotograaf. Het blijkt dat ze niet alleen beren, wolven en lynxen tegenkomen. En Steven doet met behulp van 
zijn vrienden in Nederland een bijzondere ontdekking die het hele reisgezelschap in groot gevaar brengt...Steven 
probeert hulp te halen maar wordt achtervolgd door de wildernis. Zal hij weten te ontsnappen? Intussen werken de 
vrienden in Nederland aan een oplossing. Het wordt een race tegen de klok... 

 

Huize Fluitekruid & raadsels rond de schaatsbaan, deel 2; Ingrid Medema 

Hoi! Ik ben Meggie (je spreekt de g uit zoals de g in google) en ik ben 11 jaar. Ik woon in Huize Fluitekruid, een groot 
oud huis aan de rand van een dorp. Het is nu kerstvakantie en ik heb een superleuk plan. Ik organiseer een schaatsfeest 
op de sloot bij ons huis. Aan de bomen langs de schaatsbaan prik ik foto's van Huize Fluitekruid. Maar één foto verdwijnt 
... Wie heeft dit gedaan? En wat betekent dat raadselachtige briefje op een van de bomen? Ik wil de raadsels oplossen, 
allemaal ... Doelgroep: Meiden vanaf 9 jaar Dit gezellige meidenboek biedt weer genoeg raadsels om op te lossen! 



 

Bijbelweetjes! ; Hanna Holwerda 

In dit boek vol bijzondere weetjes over de Bijbel is van alles te ontdekken. - Bijvoorbeeld over Noa en haar zussen. Zij 
zorgen ervoor dat in de wet wordt vastgelegd dat niet alleen zonen, maar ook dochters land kunnen erven.- Of over 
Onesimus, ken je die? In de Bijbel staat een brief die helemaal over hem gaat.- En heb je weleens gehoord van de 
kolokwintplant? Deze wordt in de tijd van de Bijbel gebruikt als medicijn, maar pas op! In de Bijbel lees je ook een 
verhaal over hoe giftig hij kan zijn. Met Bijbelweetjes! duik je in de wereld van de bijbelverhalen en ontdek je hoe de 
mensen toen leefden. Je leest hoe ze woonden, werkten, wat ze aten, wat kinderen zoal deden op een doordeweekse dag 
en nog veel meer. Zo kom je allerlei leerzame, grappige en verrassende weetjes te weten. Met grappige en informatieve 
tekeningen van Willeke Brouwer. Voor kinderen vanaf ongeveer 9 jaar. 

 

CD Make Some Noise Kids, deel 7 
 
 

 
 


