OKTOBER… HEKSENTIJD… TIJD VOOR EEN… HEKSENBOEK!
Vlak voor de herfstvakantie organiseert de school in haar vestigingen steevast een
griezelig… pompoenfeest. Dit jaar spelen heksen de hoofdrol in dit toonmoment.
Uitgangspunt zijn de afschuwelijk lelijke heksen met gemene toverkracht van Roald Dahl…
De kinderen nemen de uitdaging aan om de wereld (B!) te redden! Als dat maar goed afloopt!
Best dat we nu reeds deze boosaardige heksen beter leren kennen in allerlei vormen en
gedaanten… Iedere klas kan nu reeds een reeks boeken inkijken en uitwisselen… We
selecteerden de avontuurlijkste, spannendste en leukste heksenboeken voor de beginnende
heks van dit moment. Heksendag komt… hokus, pokus, pats! Waar is mijn toverbezem?

De Heksen (Roald Dahl) – H4A-H4B-T34
Heksen zijn eng en gemeen, maar de heksen uit Roald Dahl's gelijknamige verhaal zijn
afschuwelijk gemeen en lelijk en ze hebben een hekel aan kinderen. In dit spannende
verhaal moet een jongetje het opnemen tegen de heksen en hun toverkracht om de
kinderen van de wereld te redden. Vanaf 9 jaar

Heksje Mimi en de kabouter (Katleen Amant) – HKS1-HKS5-T123
Een vrolijk verhaal over grote vriendschappen met kleine vriendjes. Voor heksenvriendjes
vanaf 3 jaar.
Heksje Mimi maakt een herfstwandeling door het bos. Plots ziet ze een klein mannetje,
heen en weer wippend op een paddenstoel. Het kaboutertje is de weg naar zijn huis kwijt.
Heksje Mimi besluit te helpen. Vanaf 3 jaar.

Hennie de Heks en de wonderlijke pompoen (Valerie Thomas) – H5AH5Bs
Hennie de Heks wil haar eigen groenten telen, want dat is handiger dan naar huis vliegen
met een bezem vol boodschappen. Eerst probeert ze het met water en geduld, maar ze
heeft niet zoveel geduld. Daarom besluit ze de tuin met haar toverkunsten een handje te
helpen. De gevolgen zijn reusachtig... Vanaf 10 jaar

De kleine Heks (Otfried Preussler) – H1A-H1B
Samen met haar raaf Abraxas woont de kleine heks diep in het bos. Ze kent nog niet alle
heksenkunsten uit haar hoofd. Daarom mag ze niet meedoen aan de heksenbijeenkomst
op de Bloksberg.
Maar de kleine heks zal die bergheksen, bosheksen, moerasheksen, nevelheksen,
onweersheksen, windheksen, knoestheksen en kruidenheksen eens wat laten zien!
Ze haalt heel wat streken uit. De kleine heks helpt de een, plaagt de ander en rolt van het
ene avontuur in het andere. Van zo'n heksje moét je wel houden. Vanaf 4 jaar – 8 jaar

Wie is er bang voor de boze heks? (Jonas Boets) – H2A-H2B
Een grappige mix van de klassieke sprookjes. Lentebloesem wil heel graag een heks zijn en
kunnen vliegen. Ze laat zich Abracadabra noemen en gaat naar de heksenkring. Daar krijgt
Abracadabra te horen dat ze één slechte daad moet stellen om een heks te worden. Dat lijkt
makkelijk. Maar Abracadabra's plannetjes mislukken keer op keer ... (7-9 jaar)

Ssst… ik lees! Een lieve heks in mijn straat (Pieter van
Oudheusden) – HKS2-HKS3
Er staat een eng huis bij Fee in de straat, waarin een heks woont. Eerst denkt Fee dat
de heks doodeng is, maar Fee ontdekt dat de heks helemaal geen heks is en erg lief
is in het boek
De reeks Ssst...ik lees! bevat leuke boeken op maat voor jonge lezers! 3 jaar en meer

Hoe wordt je een heks? (AM Boer) – T34-T5
Heksen en toveren zijn, in tegenstelling tot vroeger, mateloos populair. In dit
heksenboek voor jonge heksjes worden geschiedkundige feiten en weetjes over
heksen afgewisseld met doe- en maakideeen. Zo worden tips gegeven voor
heksenfeestjes, tovertrucs en spreuken, je leert amuletten of toverzalf en -drank
maken, hoe je met je huisdieren kunt praten, een heksenbezem maken en erop
vliegen en nog veel meer. De positieve toon van het boek is krachtig: ga goed om
met de natuur, probeer zelf alles met plezier te doen, doe wat je wilt maar doe
niemand kwaad en blijf bij jezelf. De toverkrachten die gebruikt worden zijn vooral
gericht op het goede, om mensen of jezelf te helpen. De vrolijke waterverfillustraties
ondersteunen deze sfeer, samen met de persoonlijke inleiding en uitleg van de heks
Arwen Evenstar. Vrolijke heksenkunst! De auteur ontving voor 'Menseneters:
koninklijke tijgers en heilige haaien' (2005), dat zij samen met Jet Bakels schreef,
een Vlag en Wimpel. Vanaf ca. 9 jaar.

Heks Teekla (Patricia David) – H4A-H4B
- Over milieu en het belang van de natuur
- Patricia David staat bekend voor haar leuke heksenverhalen
- Vierde deel in deze populaire reeks
De heksen uit het heksenbos proberen de aarde te redden.
Heks Teekla is bezorgd: de mens maakt de aarde kapot. Ze roept de andere heksen
bijeen. Samen moeten ze er iets aan doen. Heks Miezamplie en heks Marjol stellen voor
om bomen te planten. Heks Deeprie vindt het maar niks. Ze heeft een beter plan. Maar
is dat wel zo'n goed idee?
7-9 jaar

Hennie de heks, de wereld rond (Valerie Thomas) – HKS4-TKS123
Als Hennie een prachtig dierenboek van de bieb leent, krijgt ze een heksenissig idee.
Samen met Helmer stapt ze op haar bezem om al deze bijzondere beesten in het echt
te bekijken. De wervelende wereldreis brengt Hennie en Helmer van Afrika naar
Australië en van China naar de Noordpool. Maar ze komen er ook achter dat niet alle
dieren even ongevaarlijk zijn…
Vanaf 3 jaar

Merlinde, de kleine heks (D Drescher) – H1A-H1B
Merlinde de kleine heks kan met behulp van haar toverstaf en toverboek heel wat voor
elkaar krijgen. Maar soms gaat er nog wel eens iets mis... Als haar huisdraak Igor met het
binnenhalen van de oogst een doorn in zijn teen krijgt, is ze zo opgewonden, dat ze alles
door elkaar haalt wat ze ooit heeft geleerd - en wat er dan niet allemaal gebeurt!
3-12 jaar

Kom je dansen, boze heks? (Hanna Kraan) – HKS5-TKS123
Het is feest in het bos! De haas, de uil en de egel zijn al dagen bezig met de
voorbereidingen. Maar met al die herrie kan de boze heks haar toverdrank niet maken.
En als die mislukt, wordt ze Heel Verschrikkelijk Boos...
Het eerste enige echte prentenboek over de boze heks. Een feest voor iedereen! 4-6 jaar

Heks Deeprie (Patricia David) – H3A-H3B
Heks Deeprie is een vreselijke bemoeial en betweter. Heks Miezamplie geeft haar een
hondje, in de hoop dat ze de andere heksen dan meer met rust zal laten. Deeprie schiet
eerst niet goed op met Pineute. Elke keer als het dier een plas in huis wil doen, bevriest
Deeprie haar en zet ze haar neer bij een boom. Als ze Pineute laat praten, schieten de
twee beter op. Heks Teekla wil dat Deeprie met Pineute naar de hondenschool in
mensenland gaat. Maar na de tweede les wordt de pratende Pineute ontvoerd. Vinden de
heksen haar terug?. 8-10 jaar

Hennie de heks, en de raadselachtige ridder (Valerie Thomas) H5AH5B
Hennie en Helmer vliegen over de resten van een oud kasteel. Hoe zag het kasteel er
vroeger uit? Wie wonnden hier? Koninginnen? Prinsessen? Hennie heeft een heksenissig
antwoord op deze vragen... abracadabra...
Samen met haar zwarte kat Helmer gaat ze terug naar de middeleeuwen. Terug naar de
dag dat er op het kasteel een riddertoernooi wordt gehouden!
10-12 jaar

Hennie de heks, spookhuis (Korky Paul) – HKS3
Spookt het in huis of vallen vazen echt zomaar van tafel? En dat is nog maar het begin:
gordijnen, kroonluchter... niets is veilig voor het 'spokende spook'. Tijd voor een wegspook-toverspreuk!
Misschien kan Hennie voortaan toch beter haar bril opzetten voor ze zomaar een spreuk
uitspreekt... Vanaf 3 jaar

Hennie de heks en de piraten (Valerie Thomas) – H2A-H2B
Hennies neefje Neef is jarig, hij geeft een feestje ... een verkleedfeestje! Hennie gaat als
piraat en Helmer als... piratenpapegaai. Hennie zou Hennie niet zijn of ze bouwt haar
eigen feestje, een heus piratenavontuur, compleet met schat. Een schat waar alleen
Helmer wel pap van lust! 6-8 jaar

Hennie, de klungelige heks (Valerie Thomas) – H6A-H6B
Hennie de Heks is een pechgeval met een toverstokje. Acht verhalen, acht
heksenescapades. Enge verhalen, spannende plots, maar altijd iets te lachen!
Kleurrijk geïllustreerd. Vanaf 10 jaar

