De maand van het spannende boek
Nog heel even wachten en dan zien jullie al je klasgenootjes weer. Wat fijn! Ook
de bibliotheek is weer te bezoeken voor fijne boeken. Voor grote mensen staat de maand juni in het
teken van het spannende boek. Maar ook kinderen vinden spannende boeken vaak erg leuk om te
lezen. Daarom testen we in deze nieuwsbrief of je geschikt bent als geheim agent. Los jij de misdaad
op? En we geven je natuurlijk bijpassende Leestips voor thuis!

Om te doen
Je bent aangenomen als junior geheim agent en voor je eerste missie moet je al je collega geheim
agenten naar het juiste land sturen. Ze staan allemaal in de hal van Schiphol en je weet nog niet wie
ze zijn. In je missiemap, te vinden op de website, zit een overzicht van alle mensen in de hal en de
vliegtickets met hun vlucht (flight) nummer en de bestemming, die je nog even moet ontcijferen. Aan
jou de taak om de juiste agenten naar de juiste bestemming te sturen. Vul alle informatie in op het
missierapport. In de volgende nieuwsbrief zullen we de antwoorden geven. Veel succes, detectives!

Spannende boeken om te lezen
Voor kinderen van 6-9 jaar:
Operatie Hondendief – Mirjam Mous
Olle spaart fopartikelen, maar nog liever maakt hij ze zelf. Tara heeft een fotografisch geheugen
en is voor niemand bang. Puck kan geweldig goed geluiden nadoen. Samen vormen ze het TOPteam. Hun specialiteit: spioneren! Tijdens een bezoekje aan een hondenshow zien Olle, Tara en
Puck opeens hun vader lopen. Wat gek, hij was toch naar zo'n saai biologencongres? En dan doet
hij ook nog alsof hij hen niet kent. Daar moet het TOP-team meer van weten. Ze gaan op
onderzoek uit en ontdekken dat hun vader een groot geheim heeft... Een spannend boek vol tips
over codetaal, afluistertechnieken en bijzondere gadgets voor toekomstige geheim agenten.
Voor kinderen van 9-12 jaar:
Spanning in Amerika – Nanda Roep
Een superspannend boek! Zeer geschikt voor de lezers van Plaza Patatta, want dit boek is de
vroege voorloper van de geliefde serie. Sabine en Jasper mogen op bezoek bij hun oom in
Amerika. Supervet! Totdat blijkt dat er een gevaarlijke gek actief is. Een Serieknokker, die zomaar
mensen in elkaar slaat... Het wordt pas echt eng als de broer en zus ontdekken wie die
Serieknokker wel is. Ze moeten alles op alles zetten om het vege lijf te redden! Inclusief veel
informatie over Amerika, plus foto's van de Nederlandse reisfotograaf Ronald de Hommel, die
internationaal wordt gepubliceerd.
Je vindt deze spannende aanraders op www.onlinebibliotheek.nl. Veel leesplezier!
Binnenkort sturen we je weer nieuwe tips én de oplossing van geheim agent. We hopen je snel
weer een keer te zien in de bibliotheek!
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