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Samenvatting 

 
Dit liefdevolle boek maakte Oliver Jeffers direct na de 
geboorte van zijn zoon. Zijn boodschap is universeel: 
‘Welkom op aarde. Dit kan een verwarrende plek zijn, 
vooral als je er nog maar net bent.  
 
Dit boek kan je gids zijn bij de start van je reis. Je zult zelf 
nog veel meer ontdekken.  
 
De wereld kan heel ingewikkeld zijn, maar eigenlijk is het 
ook allemaal heel simpel: je hoeft alleen maar aardig te 
zijn.’ 
 
  
 

Samenvatting 

Het inspirerende verhaal van klimaatstaakster Greta 
Thunberg, met veel tips om zelf ook iets voor het klimaat 
te doen. 
 
Wees een held, red de wereld!  
 
Hoe dan? In dit boek laat Greta Thunberg zien hoe zij dat 
aanpakt. 
Greta is inmiddels een bekende actievoerder, maar toen ze 
voor het klimaat begon te strijden, was ze helemaal alleen. 
Greta's verhaal laat zien dat iedereen kan helpen. En 
daarvoor hoef je je echt niet in allerlei ingewikkelde 
bochten te wringen. Kijk maar bij de tips in dit boek, dan 
zie je hoe snel je al een verschil kunt maken. 
 
Dus doe mee, want ook jij bent belangrijk in de strijd om 
onze planeet te redden!  
 
 
 

 

http://www.theaterdecibel.nl/
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Samenvatting 

- Slapen bomen ’s nachts? 
- Kunnen ze met elkaar praten? 
- En hoe werkt het Woud Wijde Web? 

Dit boek geeft je een kijkje in het verborgen leven van 
bomen. Want bomen kunnen en doen veel meer dan je zou 
denken. Ontdek hoe ze vijanden verjagen en waarom ze in 
de herfst hun bladeren laten vallen. Dat ze zelfs regen 
kunnen maken en waarom ze niet van straatlantaarns 
houden. En lees hoe ze samenleven met de dieren in het 
bos. Voor wie dit boek gelezen heeft, vertelt elke boom 
ineens een heel verhaal. Voor je het weet roep je: ‘Kijk, een 
bange boom!’ of: ‘Hé, die boom heeft te veel gedronken.’ 

Dus neem dit boek mee naar buiten en ontdek hoe bomen, 
dieren en planten samen een wonderbaarlijke en 
spannende wereld vormen! 

 
 
 
Samenvatting 
 
‘Onze planeet’ neemt je mee op een adembenemende reis 
rond de wereld. Prachtig fotomateriaal wordt afgewisseld 
met mooie illustraties en leuke verhalen over dieren en 
planten. De natuur komt op een boeiende manier tot 
leven: boven én onder water. 

Reis mee door fascinerende ijslandschappen, 
verbazingwekkende jungles en eindeloos diepe oceanen en 
leer hoe ze allemaal met elkaar verbonden zijn en samen 
onze planeet vormen. 

Dit prachtige boek, met een speciaal voorwoord door 
David Attenborough, verrast en prikkelt kinderen van alle 
leeftijden en inspireert het hele gezin met een hoopvolle 
boodschap. 
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Samenvatting 
 
Wat vreet een venusvliegenvanger? 
Hoe sterk is een reuzenwaterlelie? 
Kan een cactus bloeien? 
 
Lees het allemaal – en nog veel meer – in dit Briljante 
Bloemen Boek. 
Ontmoet allerlei kleurige, vreemde, vleesetende en 
wonderlijke bloeiende planten van over de hele wereld. En 
ontdek waar ze groeien, hoe ze overleven, hoe ze dieren 
lokken en nog veel meer… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Samenvatting 

Duik in de geschiedenis van wetenschap en techniek, van 
de vroegste werktuigen tot de meest recente uitvindingen.  
 
Welk metaal werd als eerste bewerkt in de prehistorie? Hoe 
zag de centrale verwarming van de Romeinen eruit? Welke 
afstand legde de eerste gemotoriseerde vlucht af? In welk 
jaar werd de eerste video geüpload naar YouTube? En zal 
men de mammoet kunnen klonen en opnieuw tot leven 
wekken?  
 
Ontdek op elke schitterende kijkplaat de vernuftige 
vondsten van de mens. Van pijl en boog tot atoombom en 
van Ada Lovelace tot Greta Thunberg. 
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ACHTERGROND INFORMATIE BIJ DE VOORSTELLING 
EEN AARDIG SPROOKJE  THEATER DECIBEL 
 

VOOR DE LEERKRACHT 
 
 
Samenvatting 
 
We stoten al meer dan honderd jaar zo veel broeikasgassen uit dat de aarde 
nu gevaarlijk opwarmt. Als we zo doorgaan, stevenen we af op een 
onleefbare planeet. Maar de grote omwenteling is begonnen. I 
 
In dit boek beschrijft Jelmer Mommers een van de grootste problemen van 
onze tijd: klimaatverandering. Een probleem dat bij de meesten van ons 
vooral een gevoel van machteloosheid oproept. Ten onrechte. Want achter 
de nieuwsberichten over smeltende ijskappen, uitstervende diersoorten en 
ontkennende politici groeit een wereldwijde beweging die laat zien: onze 
toekomst op aarde schrijven we zelf. 
 
 

 
 
Samenvatting 
 
In augustus 2018 besloot een vijftienjarig Zweeds meisje, Greta Thunberg, 
om één dag niet naar school te gaan. Dit dappere besluit zou uiteindelijk 
leiden tot een wereldwijde actie tegen de klimaatcrisis, waarmee ze 
miljoenen leerlingen inspireerde te staken voor onze planeet.  
In dit boek haar speeches, die zij sinds die dag in 2018 op de meest 
spraakmakende plekken, toppen en podia geeft, en waarmee ze 
geschiedenis schrijft in Europa en daarbuiten, schudden ons wakker.  
Thunberg laat steeds opnieuw overtuigend zien dat íedereen voor de 
bescherming van onze planeet moet vechten, hoe machteloos we ons ook 
voelen. Onze eigen toekomst hangt ervan af. 
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