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Het wiebel-kleuren-feest

Voor altijd vrienden 		

Wibbel is een kleine egel die het heel moeilijk vindt
om stil te zitten of te staan. Ze is jarig en moet van
haar moeder naar de kapper. Dat is nogal een
uitdaging, omdat Wibbel zo beweeglijk is. En haar
stekels zijn heel hard. Als de kapper op zoek gaat naar
een grotere schaar, neemt Wibbel een snel besluit en
vlucht weg voor de kapper en zijn enge schaar. Ze
vlucht een huisje binnen. Dat blijkt het huis van de
schilder Gompie. Ja, verven, denkt Wibbel, dat is veel
leuker dan knippen, mijn stekels kunnen best een
kleurtje gebruiken.

Bram en Aron zijn de beste vrienden. Hun vriendschap
is voor altijd. Ze doen alles samen. Als Bram ziek wordt,
probeert Aron hem zoveel mogelijk te helpen. En ze
hebben ondanks alles een mooie tijd samen.
Dan komt Bram te overlijden. En voelt Aron zich alleen.
Ze zouden toch altijd vrienden blijven?
Een ontroerend verhaal over doodgaan, rouwen en
troosten voor iedereen die een vriendje moet missen.
Auteur: Jeroen Hoogerwerf
Illustrator: Petra Heeze
Hardcover, staand A4, 24 pagina’s
Verschijnt Juni 2019
ISBN 9789491740695
NUR 274

Een kleurrijk en levendig prentenboek over
bewegelijkheid en moeilijk stil kunnen zitten.
Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Auteur: Pauline van Schayck
Illustrator: Daniëlle Schothorst
Hardcover, 32 pagina’s
Mei 2019
ISBN 978 94 91740 68 8
NUR 273

€ 14,95

€ 14,95
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Pier en Aat zijn paraat		

Brem en Snuit
15 verhalen over natuurbeleving

Pier mist een hand, daar zit nu een haak.
Aat mist een oog, daar zit nu een lap.
Pier kan niet vechten zonder Aat.
Aat kan niet vechten zonder Pier.
Maar samen zijn ze Piraat.
In dit tweede deel van de serie Leren lezen met Pier en
Aat beleven de twee piraten weer allerlei avonturen aan
boord van het piratenschip van Mooie Marie. Pier en Aat
hebben nu allebei hun eigen bord en kroes. De hangmat
moeten ze nog steeds delen. Maar of ze aan het einde
van de avonturen nog steeds ieder een eigen bord hebben? Onderhoofdman Bekstuk is een gemene piraat die
het leven van Pier en Aat af en toe knap lastig maakt.

Brem
en Snuit

15 verhalen over

natuurbeleving

Naast de 15 verhalen zijn voor school en thuis suggesties
voor activiteiten opgenomen in het boek. Die gaan van
spelletjes, beweging en knutselen naar echte natuurbeleving buiten. Zo ontdekken de kinderen hoe kwetsbaar en
bijzonder onze natuur is, wat hopelijk ook de betrokkenheid vergroot bij het nut en de noodzaak van natuurbescherming.

Een ondeugend en spannend piratenboek met stripachtige illustraties om samen of alleen te lezen. Voor
beginnende lezers vanaf 6 jaar.

Over Pier en Aat samen piraat (deel 1 verschenen
bij Clavis Uitgeverij, 2016)

“De illustraties van Juliette de Wit
zijn grappig, vrolijk en herkenbaar. De vorm
van een stripverhaal waarin paginagrote
afbeeldingen worden afgewisseld met twee of
die kaders naast elkaar maakt het tot een bont en
gezellig druk, maar overzichtelijk en speels geheel
- heel anders dan sommige AVI-boekjes waar alles
strak is neergezet. Volgens mij vindt mijn zoontje
het daarom alleen al veel leuker om hierin mee
te puzzelen met de woordjes.“

Auteur: Elly-Ann van Luxemburg
Illustrator: Ina Klomp-Meijer
Hardcover, 64 pagina’s
Verschijnt augustus 2019
ISBN 9789491740701
NUR 277

Het boek is zo opgezet dat kinderen met gemiddeld
12 maanden leeservaring zelfstandig kunnen lezen.
Beginnende lezertjes kunnen met een ervaren lezer
ook met het boek aan de slag. Er zijn speciale gele tekstballonnetjes voor de beginnende lezer (E3/M4) en witte
tekstballonnetjes voor de meer gevorderde lezer.
Auteur: Mariska Hammerstein
Illustrator: Juliette de Wit
Hardcover, 32 pagina’s
Verschijnt september 2019
ISBN 9789491740718
NUR 287

€ 14,95

“Dit boek is echt heel erg leuk
en aantrekkelijk voor kinderen.
Het maakt het oefenen met lezen erg leuk
en ook spannend. Kinderen houden altijd
wel van thema piraten.
De plaatjes zijn leuk en spannend en het
verhaal is simpel genoeg om te kunnen volgen
door jonge lezers.”

Sandra op blogspot Boekenlegger

Juf Jannie.nl
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Met kinderen de natuur beleven van bos, zee en duinen in
een bijzondere vriendschap van een jonge vos en een jong
konijntje. Brem en Snuit worden de beste vrienden als
Brem de vos helpt om een doorn uit zijn poot te krijgen.
Samen ontdekken Brem en Snuit de wereld om hen heen.
De wereld van bloemen, vlinders, slakken, vogels en nog
veel meer dieren en insecten.

€ 17,50
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Het humeur van de bus

De vliegcopter vol liefde		

De rode bus is onderweg naar de markt. Het is
een bus vol gevoelens. Het is jouw bus vol
gevoelens. Maar wie mag er aan het stuur? Boos,
Blij, Vertrouwen, Zorgelijk?
Alle gevoelens mogen er zijn. Maar komen we wel
op de plek van bestemming als Paniek achter het
stuur gaat zitten? En wat als Jaloers ook wil sturen?
In dit boek gaat de reis door regen en zonneschijn.
Op zoek naar welke gedachten je kunnen helpen
om je bestemming te bereiken en om te bekijken
welke gedachten daarbij een beetje in de weg
kunnen zitten.

Wat vliegt daar door tussen de wolken in de blauwe lucht?
Het is de vliegcopter, die maakt een avontuurlijke vlucht.
Door Benjamin gemaakt. Die is het pesten meer dan zat.
Hij gaat vliegen met zijn konijn en heeft nog nooit zo’n lol
gehad.
Samen gaan ze op zoek naar lief en avontuur.
Konijn Robbie zit op de uitkijk en Benjamin aan het stuur.
Ze nemen vrienden mee, zo hier en daar en overal vandaan,
Om met een volle vliegcopter over de hele wereld te gaan!

Een prachtig verhaal over de vliegcopter die liefde en
avontuur verspreidt over de wereld voor de kinderen die
dat nodig hebben. Wie liefde geeft, krijgt liefde terug.
Wie vriendschap geeft, krijgt vriendschap terug.

Auteur: Michelle Hollaar
Illustrator: Daniëlle Schothorst
Hardcover, 32 pagina’s
Januari 2019
ISBN 9789491740664
NUR 273

Auteur Jeroen Hoogerwerf
Illustrator: Géwout Esselink
Hardcover, 32 pagina’s
Februari 2019
ISBN 9789491740671
NUR 273

€ 14,95

€ 14,95

“(…) Heel fijn is het dat er tegenwoordig
boeken verschijnen die kunnen helpen om de
gevoelens van kinderen onder woorden te
brengen. De emoties worden steeds verwoord in
vierregelige versjes waarbij het gevoel van die
emotie die aan het stuur zit goed weergegeven
wordt. (…) Een mooie uitgave om in huis te
hebben maar zeker een must voor school en
de kinderopvang. Echt een verhaal om een goede
inleiding te hebben om verder in de kring over
door te praten.”

“Super leuk boek over
verschillende emoties! Mijn
dochter is razend enthousiast. Ze
zoekt de hele tijd tijdens het voorlezen de juiste plaatjes van de
emoties erbij.”
reactie van een moeder
en dochter

“Mooie indrukwekkende illustraties
van Géwout Esselink en het verhaal is
helemaal op rijm waardoor het fijn voorleest.
Wanneer worden dit soort prentenboeken
over pesten overbodig? Maar nu nog erg
belangrijk om voor te lezen aan kinderen
vanaf een jaar of vijf.”
Ineke van Nispen, Libris

Ineke van Nispen – Libris site

“De illustraties, pentekeningen
in fijne zwarte lijnen en ingevuld
met aquarelverf in warme
kleuren, zijn sfeervol en dragen
het verhaal.”
NBD recensie

“Het is een heel aandoenlijk
boek voor jonge kinderen.
Mijn kleinkinderen genieten van het
voorlezen uit de vliegcopter. Prachtige
gekleurde grote aquarellen waar heel
veel op te zien is dat de fantasie van
de kinderen prikkelt.”
reactie van een oma
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Achterop-lijstje

Bette Westera en
Barbara de Wolf
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 56 5

Wim Witvrouwen en
Géwout Esselink
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 63 3

Marieke van Riel en
Irma van Osch
hardcover, 96 pagina’s
ISBN 978 94 91740 24 4

€ 14,95

€ 12,95

€ 10,–

Tom McLaughlin
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 34 3

Laurence Anholt en Jim Coplestone
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 05 3

Martine van Nieuwenhuyzen
hardcover, 24 pagina’s
ISBN 978 94 91740 12 1

€ 10,–

€ 10,–

€ 14,95

Annemarie Muysert-Baars en
Roger Klaassen
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 57 2

Samenstelling Jeroen Hoogerwerf
hardcover, 160 pagina’s
ISBN 978 94 91740 64 0

Nele Moost en
Pieter Kunstreich
hardcover, 24 pagina’s
ISBN 978 94 91740 28 2

€ 17,50

€ 14,95
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