
Uitslag: Wat is jouw favoriete
boek?

Maand van de Geschiedenis

Het is alweer oktober!

De start van het schooljaar is voorbij en de herfstvakantie staat

voor de deur! We hopen dat jullie inmiddels (wederom) gewend

zijn op school en dat jullie de eerste periode zonder al teveel

zorgen zijn doorgekomen. 

In deze editie van Biebnieuws praten we jullie bij over de

winnaars van onze winactie, over Nederland Leest en over de

Maand van de Geschiedenis en onze leukste boekentips daarbij.

Veel leesplezier toegewenst.

Tessa en Guus
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De blaadjes beginnen te vallen

Het boek achter de film/serie:
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Op haar 14e verjaardag verdwijnt de moeder van Enola Holmes

spoorloos. Enola's broers, Sherlock en Mycroft, zijn niet echt

bereid haar te helpen. Daarom vertrekt zij zelf naar Londen om

haar moeder te zoeken.

Wanneer ze aankomt, raakt ze betrokken bij de ontvoering van

een jonge markies.  Samen gaan ze op de vlucht voor

moorddadige schurken en probeert ze haar slimme oudere

broers te ontwijken. Ondertussen probeert ze ook aanwijzingen

te vinden voor de vreemde verdwijning van haar moeder. 

Zal Enola te midden van alle chaos de nodige aanwijzingen

kunnen ontcijferen en haar moeder kunnen vinden?

De boeken van Enola Holmes zijn tot nu toe alleen nog in het Engels verschenen maar dat mag de

pret niet drukken. Zeker omdat Netflix een aantal weken geleden een trailer heeft uitgebracht voor

een tweede film binnen de serie. 

Bekijk hieronder de trailer van de eerste film en check de link beneden voor het boek 

'Enola Holmes and the case of the missing marquess'

Klik hier om 'Enola Holmes' bij de Bibliotheek te reserveren.
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Het boek achter de film / serie: 
'Enola Holmes'

https://www.youtube.com/watch?v=NYL1C0t8EVw
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1524117?offset=0&qs=enola%20holmes&search_in=iets&src=2&state=search


Slipjacht
Verdwijnen. Dat is het enige waar Matteo aan kan denken als zijn vader

zijn bloederige tekeningen ontdekt en hem naar een therapeut wil

sturen. Tijdens het schoolkamp op de Veluwe gaat hij ervandoor. Maar

Matteo is niet de enige in het bos. Er is iemand die nóg ongelukkiger, nóg

driftiger en in elk geval véél gevaarlijker is dan hij. Iemand die de jacht

op hem heeft geopend...

Auteur: Jowi Schmitz

Pagina’s: 119

Leeftijd: vanaf 13 jaar 

Alleen meisjes kunnen vliegen
Een verwaarloosd kasteel. Een in onbruik geraakte spoorlijn uit de

Tweede Wereldoorlog. Een wandelaar die een noodlottige val maakt op

de rails. Wanneer Anton probeert uit te vissen wat zijn vader daar

precies is overkomen, ontdekt hij stukje bij beetje welke geheimen het

kasteel en zijn vreemde bewoners verborgen houden. Een anonieme

enveloppe met daarin een sleuteltje zet hem op weg.

Auteur: Luc Hanegreefs

Pagina’s: 215

Leeftijd: vanaf 14 jaar

 

Joe Mellow
Orlando wordt uit de klas gehaald met een vreselijk bericht: zijn vader

heeft op het olieplatform waar hij werkt een ernstig ongeluk gehad en

ligt in coma in het ziekenhuis. Niemand weet of en wanneer hij weer bij

zal komen. Orlando bedenkt een plan. Hij heeft zijn liefde voor drummen

niet van een vreemde: zijn vader is een groot jazzliefhebber. Orlando

weet zeker dat als zijn vader zijn grote held, Joe Mellow, hoort spelen –

live, naast zijn bed – hij zeker zal bijkomen.

Auteur: Cees van den Berg

Pagina’s: 196

Leeftijd: vanaf 13 jaar 
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Nieuwste aanwinsten (12-15 jaar)

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1647576
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1633837
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1641386


Water
Lizzie (15) is door haar ouders naar een kostschool gestuurd op een eiland.

Maar dan gaat het eiland op slot, en offline. Blijven mag alleen als je het

goede paspoort hebt. Dat heeft Lizzie niet waardoor ze moet vluchten. 

Zal ze ooit een nieuw thuis vinden?

Auteur: Lara Reims

Pagina’s: 335

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Ik moet je verraden
Roemenië, 1989. De 17-jarige Cristian Florescu droomt ervan om dichter

en filosoof te worden. Maar Roemenen zijn niet vrij om te dromen. Het

land is in de greep van een maniakale dictator. Leugens, spionage en het

zaaien van angst zijn aan de orde van de dag. Als Cristian wordt

gechanteerd door de geheime politie staat hij voor een groot dilemma.

Auteur: Ruta Sepetys

Pagina’s: 304

Leeftijd: vanaf 15 jaar 

Escape Room 2.0
Nordin krijgt een uitnodiging voor een nieuwe escaperoom. Hij neemt

zijn beste vriendin Zora mee. Eenmaal binnen blijkt dat je moet wisselen

met een ander team. Nordin moet niet samen, maar tégen Zora spelen.

Wat moet je doen als je beste vriend plotseling je grootste tegenstander

wordt? Elke keuze die je maakt heeft gevolgen voor de ander. Hoe ver ga

je om te winnen? Kies je voor jezelf of offer je jezelf op?

Auteur:  Maren Stoffels

Pagina’s: 168

Leeftijd: vanaf 14 jaar 

Nieuwste aanwinsten (15-18 jaar)
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https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1647131
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1651017
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1641456


The warrior in my wardrobe
Merdyn is the greatest wizard of the Dark Ages. Obviously.

Rose is his 21st-century descendent. Lucky her. And Vanheldon the vandal

warrior is FURIOUS! After all, last time they met, Merdyn turned his army 

to stone. Seeking revenge, Vanheldon comes up with a way to kidnap 

Rose and transport her back to Dark Ages Transylvania, set on luring

Merdyn into a terrible trap.

Author: Simon Farnaby

Pages: 300

Reading age: 10+ years

The gravity of us
Cal wants to be a journalist, and he's already well underway with almost

half a million followers on his FlashFame app and an upcoming internship

at Buzzfeed. But his plans are derailed when his pilot father is selected for 

a highly-publicized NASA mission to Mars. Within days, Cal and his parents

leave Brooklyn for hot and humid Houston.

With the entire nation desperate for any new information about the

astronauts, Cal finds himself thrust in the middle of a media circus. 

Author: Phil Stamper

Pages: 312

Reading age: 15+ years 

Book of night
Charlie Hall has never found a lock she couldn’t pick, a book she couldn’t

steal, or a bad decision she wouldn’t make.

She's spent half her life working for gloamists, magicians who manipulate

shadows to peer into locked rooms, strangle people in their beds, or worse.

Gloamists guard their secrets greedily, creating an underground economy

of grimoires. And to rob their fellow magicians, they need Charlie Hall.

Author:  Holly Black

Pages: 306

Reading age: 15+ years

New arrivals 
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https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1627511
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1633269
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7700/detail/wise/1648004


De beste gesprekken ontstaan altijd wanneer er een gemeenschappelijk 

onderwerp is waar je samen over kunt praten. 

Daarom leest heel Nederland  in november één boek. 

En ja! Daartoe behoren jullie natuurlijk ook!

Voor de leeftijd 12-15 is gekozen voor het boek 'De regels van drie' van Marjolein Hof.

Voor de leeftijd 15+ is gekozen voor het boek 'Mevrouw mijn moeder' van Yvonne Keuls.

In de maand november kun je beide boeken  

GRATIS ophalen bij ons in de Stadsibliotheek!

Check hieronder waar de boeken over gaan:
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Nederland leest (junior)

Mevrouw mijn moeder 

Een meeslepend en ontroerend verhaal over de Indische wortels van haar

familie, over de repatriering naar Nederland, de vestiging in Den Haag en

de herinneringen en verhalen van vroeger. Mevrouw mijn moeder is een

prachtig en humorvol geschreven, persoonlijk en ontwapenend boek. Een

ode aan de vertelkunst

De regels van drie

Twan en zijn tweelingzus Linde reizen met hun moeder en oma naar

IJsland. Ze gaan naar Twans overgrootvader, opi Kas, die daar helemaal

alleen woont. Opi Kas kan niet goed meer voor zichzelf zorgen en hij moet

mee terug naar Nederland. Maar opi Kas denkt hier heel anders over. Hij

heeft een ontsnappingsplan bedacht en vraagt of Twan hem wil helpen.

Gelukkig heeft Twan een survivalhandboek meegenomen. Twan twijfelt.

Wat moet hij doen? Opi Kas helpen of het geheime plan verraden?



Tijdens de Boekenweek van Jongeren vroegen we om jullie 

favoriete jongerenboek met ons te delen. 

We hebben een doos vol fantastische tips gekregen, dankjewel

hiervoor, die gaan we zeker toepassen.

 

We hebben ‘ad random’ twee winnaars getrokken die te tegoedbon

van Koops ter waarde van €10,00 ontvangen.

De winnaars zijn... Laura en Noer!

Gefeliciteerd met jullie prijs!

 

En voor iedereen die niet gewonnen heeft; wij gaan er in ieder voor

zorgen dat zoveel mogelijk tips in onze collectie beschikbaar zijn.
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Uitslag: Wat is jouw favoriete boek?

Veel leesplezier toegewenst!

Maand van de Geschiedenis
Oktober is 'Maand van de Geschiedenis'. Ideaal om stil te staan bij alle prachtige boeken die

verschenen zijn binnen dit genre. Guus die zelf Geschiedenis heeft gestudeerd zet hier beneden zijn

top 3 voor je op een rijtje. Klik op het boek om het direct te reserveren via onze site. 

#1  De Tunnel 

door Anna Woltz
#2  Overleven na de Holocaust  

door Ruth Gruener

#3 Het Achterhuis (Graphic Novel)

door Anne Frank

https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1463325?offset=0&qs=overleven%20na%20de%20holocaust&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/965507?offset=5&qs=het%20achterhuis&search_in=iets&state=search
https://webcat.hostedwise.nl/wise-apps/catalog/7799/detail/wise/1545490?offset=1&qs=de%20tunnel&search_in=iets&state=search

