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De Wolfert van Borselen scholengroep viert dit schooljaar zijn 
50-jarige jubileum. Daar hoort natuurlijk een jubileumboek bij 
en dat komt er ook! Het rijk geïllustreerde boek van meer dan 
500 pagina’s (geschreven door Arthur Roza en Henk May) over 
de geschiedenis van de Wolfert loopt vanaf de tijd dat er van een 
Wolfert van Borselen nog helemaal geen sprake was, via de tijd 
van de openbare scholengemeenschap tot aan de periode waarin 
we nu zijn aanbeland: het tijdperk van de Wolfert van Borselen 
scholengroep.
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Rob Fitzgerald is een dertienjarige jongen 
die smoorverliefd is op het nieuwe meisje 
uit de klas, maar haar niet eens durft aan 
te spreken. Logisch, want Rob heeft last 
van paniekaanvallen die gepaard gaan met 
overgeven en volstrekt niet meer kunnen 
functioneren. Dus aanbidt hij haar van een 
afstand.

Maar dan begint Rob anonieme 
tekstberichtjes te ontvangen: 
tekstberichtjes die hem uitdagen dingen te 
doen, die hij denkt niet te durven.

Een lied dat alleen ik kan horen
Barry Jonsberg

Niemand had het zien aankomen. Jesper 
pleegt zelfmoord en zijn vrienden blijven in 
verbijstering achter. Hadden ze iets moeten 
merken? Waren ze er niet voor hem toen 
hij hen nodig had? Kunnen zij er nog achter 
komen wat hem tot zo iets wanhopigs 
heeft gedreven? Elk op hun eigen manier 
worstelen Femke, Lisa, Bruno en Max 
met deze vragen. Vragen waarop ze nooit 
antwoord kunnen krijgen.
Voor de vrienden van Jesper gaat het leven 
door. Met veel moeite pakken zij de draad 
weer op na Jespers zelfgekozen dood.

Verboden terrein
Caja Cazemier

Jeugdliteratuur
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geopend pretpark, waaraan de familie 
Morris, vergezeld door het vriendje van de 
jongste zoon, een bezoek brengt. Waar ze 
eerst nog denken dat de monsters verklede 
acteurs zijn, begint steeds meer het besef 
door te dringen dat het allemaal bittere ernst 
is. 
Het blijkt dat de monsterlijke creaties van de 
oprichter van het park, professor Hubbels, 
hem niet langer gehoorzamen. Wat ze niet 
direct doorhebben, is dat ook de monsters 
het park verlaten en de achtervolging 
inzetten...

Kippenvel: Horrorland
R.L. Stine

De 11-jarige Laila woont met haar moeder 
en broer en zus in een asielzoekerscentrum 
in Almere. Ze zijn gevlucht uit Syrië. Laila 
voelt zich somber in dit grijze, natte land. 
Wanneer zij voor een vrijwilligersproject 
voor school moet opruimen bij de oude 
meneer Cohen, verandert echter alles. Op 
de zolder van de norse man stuit zij op 
het mysterie van Mia, een Joods meisje 
dat dringende brieven aan Isa Cohen 
schrijft tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Laila bijt zich vast in de puzzel die de 
brieven vormen. Hoe zou het met Mia zijn 
afgelopen?

De brieven van Mia
Astrid Sy
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grote katten zijn hongerig. Na een explosie 
pakt Charith het stuur over van de stuurloze 
bus maar dan ontdekt hij dat de rem het 
niet doet. Taks’ klas is op excursie naar een 
legerbasis wanneer ze oog in oog komen 
te staan met een experimentele militaire 
robot. De jacht begint...

Jack Heaths tien korte verhalen zijn elk 
dertig minuten lang nagelbijtend spannend. 
In de kantlijn tellen de actieminuten af van 
40 naar 0 minuten – je weet dus precies 
hoeveel minuten je nog hebt. Spannend 
dus!

400 minuten
Jack Heath

In het boek “Gameboy’ vertelt Michiel 
Smit het persoonlijke verhaal van zijn 
gameverslaving. Vanaf het moment dat 
Smit als vijfjarige een gameboy krijgt, is hij 
verloren. Wat begint als een potje gamen 
op de achterbank verandert sluipenderwijs 
in nachtelijke sessies in de computerkamer. 

De tweedimensionale spelwerkelijkheden 
leggen steeds meer beslag op zijn geest. 
Zelfs wanneer hij met vriendjes buiten 
speelt of zich op school staande probeert te 
houden, wordt hij gedreven door de binaire 
realiteit van computergames. 
Winnen-verliezen, leven-dood.

Gameboy
Michiel Smit
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Max en Alissa denken dat ze alle moderne 
valkuilen van racisme en antiracisme 
hebben doorstaan. Hij is een jood uit 
Amsterdam-Zuid, zij is zwart en komt uit 
de Bijlmer. Hun zoon Salomon is zeventien 
jaar en staat voor de keuze: hoor ik bij de 
mensen die op mijn vader lijken of bij de 
kinderen die zwart zijn, net als ik? Max en 
Alissa denken dat ze op dezelfde manier 
naar de wereld kijken, tot Salomon door 
zijn vriendinnetje wordt beschuldigd van 
verkrachting.

Zoals de ondertitel al zegt: een 
verzamelbundel met alle verhalen van 
Martin Bril die over Frankrijk gaan. Tout va 
bien en C’est la vie, maar ook een aantal 
niet eerder gepubliceerde verhalen. Bril 
schetst op luchtige en aangename wijze 
het leven van de Fransen, hun gewoontes 
en het reilen en zeilen van zijn gezin tussen 
diezelfde Fransen.

Salomons oordeel
Robert Vuijsje

Au revoir
Martin Bril

Nederlands
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jeugdliefde. 
Feit: niet veel later, in het holst van de 
nacht, loopt ze bij hem weg. 
Ze neemt alleen haar dagboeken mee. 
Die vrouw ben ik. Die nacht is nu. Alles 
ervoor en erna een verhaal. 

Drift
Bregje Hofstede

Semmier Kariem vlucht uit Irak. Zeven 
jaar van honger, verdwalen en angst later 
landt hij op Schiphol. In de chaos van die 
eerste dagen in Nederland kan hij zich het 
precieze tijdstip niet meer herinneren. Hij 
vraagt asiel aan. Wat hij niet weet is dat 
hiermee het langste wachten van zijn leven 
begint, in het asielzoekerscentrum, een 
wachtkamer die hij deelt met vijfhonderd 
anderen. Intussen bestudeert Semmier het 
land waarvan hij misschien ooit deel mag 
uitmaken, maar ook al verblijft hij er nu, hij 
blijft een buitenstaander.

Hoe ik talent voor het leven 
kreeg
Radaan Al Galidi
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Kavanagh begins his life patrolling the Wall. 
If nothing goes wrong, he only has two 
years of this, 729 more nights. The best 
thing that can happen is that he survives 
and gets off the Wall and never has to 
spend another day of his life anywhere 
near it. He longs for this to be over; longs 
to be somewhere else. He will soon find 
out what Defenders do and who the Others 
are. Along with the rest of his squad, he will 
endure cold and fear day after day, night 
after night. But somewhere, in the dark 
cave of his mind, he thinks: wouldn’t it be 
interesting if something did happen, if they 
came, if you had to fight for your life?

The Wall
John Lanchester

Fifteen-year-old Muzna Saleem is 
passionate about writing and dreams 
of becoming a novelist. There’s just one 
problem - her super-controlling parents 
have already planned her life out for her:

Step 1) Get educated
Step 2) Qualify as a doctor
Step 3) Marry a cousin from Pakistan. Oh, 
and boyfriends are totally haram.

No one is more surprised than Muzna when 
high school hottie, Arif Malik, takes an 
interest in her...

I am thunder
Muhammad Khan
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Laten we het er maar niet over hebben gaat 
vooral over ongemak in communicatie. We 
spreken bijna nooit uit wat we werkelijk 
denken. We houden onze gedachten 
voor ons of geven een veilig antwoord 
en omzeilen het probleem. Laten we het 
maar niet over hebben. Waarom doen we 
dat? Akwasi gaat het omzeilen te lijf. Of 
het nu gaat om je haar of je hoofddeksel, 
je taal of je Nederlands, je fobieën of je 
achtergrond... 

In 2014, journalist Reni Eddo-Lodge wrote 
about her frustration with the way that 
discussions of race and racism in Britain 
were being led by those who weren’t 
affected by it. Exploring issues from 
eradicated black history to the political 
purpose of white dominance, whitewashed 
feminism to the inextricable link between 
class and race, the author offers a timely 
and essential new framework for how to 
see, acknowledge and counter racism.

Why I’m no longer talking to 
white people about race
Reni Eddo-Lodge

Laten we het er maar niet over 
hebben
Akwasi

Informatief
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in lijn met zijn eerdere publicaties over 
utopieën. Hij situeert deze utopie in 
het bredere historische verband van de 
opkomst van de markteconomie. 
De markt, die in traditionele economieën 
werd begrensd en ingebed in religieuze 
en maatschappelijke structuren, kreeg 
een zelfstandige en belangrijke rol in 
de opkomende moderne kapitalistische 
economie. 

De utopie van de vrije markt
Hans Achterhuis

Atleet Abdi Nageeye is de koning van de 
lange afstand in Nederland.

Nadat hij op jonge leeftijd terechtkwam in 
Den Helder, volgde een wonderlijke en bij 
vlagen levensgevaarlijke reis die hem in 
Syrië, Somalië en Ethiopië bracht, voordat 
hij als tiener op eigen kracht terugkeerde in 
Nederland en de liefde voor het hardlopen 
ontdekte. 
Dit boek is het verhaal over een zoektocht 
naar een betere toekomst van een atleet 
zonder grenzen, die vastberaden zijn eigen 
weg kiest.

Abdi Nageeye: atleet zonder 
grenzen
André van Kats
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gevonden? De legendarische monsterjager 
Van Helsing wordt door het Vaticaan naar 
het afgelegen Transsylvanië gestuurd, 
een land dat wordt geterroriseerd door 
de machtige graaf Dracula. Van Helsing 
bundelt zijn krachten met een dappere 
zigeunerprinses. Zij is vastbesloten een 
einde te maken aan een eeuwenoude vloek 
op haar familie door de beruchte vampier 
te verslaan. Van Helsing zet zijn heilige 
missie voort om de wereld van het kwade 
te verlossen.

Van Helsing

‘Crazy Rich Asians’ volgt de in New York 
geboren Rachel Chu (Constance Wu) 
wanneer ze haar vriend Nick Young (Henry 
Golding) vergezelt naar de bruiloft van zijn 
beste vriend in Singapore. Nick heeft een 
aantal belangrijke details over zijn leven 
vergeten te vermelden, waardoor Rachel 
geheel onvoorbereid belandt in bijzondere 
situaties. Het blijkt dat hij niet alleen de 
afstammeling is van één van de rijkste 
families van het land, maar ook behoort tot 
één van de meest gewilde vrijgezellen...

Crazy rich Asians

DVD’s

Let op! Geen Nederlandse ondertiteling.
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DVD’s

In the aftermath of the devastating quake, 
a widowed seamstress must choose which 
of her brother-and-sister twins will be saved 
after rescuers find them pinned down by 
a single concrete block. She chooses her 
son, Fang Dan, unaware that her daughter 
Fang Deng  has in fact also survived the 
ordeal. The film then follows the divergent 
lives of the two siblings from this point 
until their eventual reunion in the Sichuan 
earthquake of 2008.

The Great Wall vertelt het verhaal van een 
dappere elite-eenheid die, bovenop het 
meest iconische bouwwerk ter wereld, 
opkomt voor de mensheid.

The Great Wall

Aftershock


