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Nieuws van Ploegsma
Naar Engeland! 
De wereldwijde Engelse vertaalrechten van Het lied 
van de spreeuw van Octavie Wolters en Films die 
nergens draaien van Yorick Goldewijk zijn verkocht 
aan Pushkin Press in Engeland. Goldewijks boek zal 
worden vertaald door Laura Watkinson, die ook 
Lampje van Annet Schaap vertaalde. 

BORA heeft succes
Het katoenen knisper-
boekje BORA Jungle van 
Deborah van de Leijgraaf 
is een van de vijf genomi-
neerden voor BoekStart 
Babyboekje van het Jaar. 
De winnaar wordt op 9 no-
vember bekendgemaakt. 

En baby’s in heel Nederland kunnen kennismaken 
met BORA, want het kartonboekje Waar is Knuf? zit 
een half jaar in de BoekStart-koffertjes die ouders bij 
de bibliotheek kunnen halen. 

Yuval Noah Harari bezocht Nederland
Bestseller-auteur Yuval Noah Harari, bekend van 
onder meer Sapiens, kwam ter gelegenheid van de 
publicatie van zijn eerste kinderboek op bezoek in 
Nederland. Hoe wij het machtigste dier op aarde 
werden, een gezamenlijke uitgave van Leopold en 
Ploegsma, is het eerste boek in een reeks van vier, 
waarin het verhaal van de mensheid op een toegan-
kelijke wijze wordt verteld.  

Harari beantwoordde de vragen van kinderen in 
Naturalis en schoof daarna aan bij Humberto op 
zondag. 

Boekpresentaties Perronpapegaaien en krekel-
criminelen en Wolvenhart
Wolvenhart, van Vlag & Wimpelwinnaars Annemarie 
van den Brink en Suzanne Wouda en met illustraties 
van Marieke Nelissen, werd op 28 september gepre-
senteerd in het Amsterdamse Oosterpark, vlak bij het 
beeld van politiehond Albert, een van de hoofdperso-
nen uit de verhalen. 

Perronpapegaaien en krekelcriminelen van bioloog 
Auke-Florian Hiemstra en illustrator Annette Fienieg 
werd op 4 oktober gepresenteerd in Naturalis. In het 
bijzijn van veel nieuwsgierige kinderen en volwassen-
en overhandigde de auteur het eerste exemplaar aan 
bioloog en schrijver Remco Daalder.
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Feest, feest en nog een keer feest!

2022 zal voor Ploegsma een jaar zijn om 
nooit meer te vergeten. Het was ruim vijftig 
jaar geleden dat een boek van de uitgeverij 
bekroond werd met de Gouden Griffel – in 
1971 Het malle ding van bobbistiek van Leonie 
Kooiker. Nu is de eer aan het weergaloze Films 
die nergens draaien van Yorick Goldewijk. We 
zijn zeer, zeer trots en verheugd met dit prach-
tige nieuws! Het is een boek waar we nog heel 
lang van gaan genieten.

‘De jury is unaniem onder de indruk van de originaliteit 
en de verbeeldingskracht van Films die nergens draaien. 
Het boek is uitzonderlijk door de ingenieuze wijze waarop 
fantasie, werkelijkheid en dieper liggende thema’s in een 
meeslepend avontuur zijn vervat. Een boek dat ontroert 
en van begin tot eind intrigeert. Films die nergens draaien
is het allermooiste boek van het afgelopen jaar en 
verdient daarmee de hoofdprijs.’ – Griffeljury

We feliciteren alle makers!
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Feest, feest en nog een keer feest!Feest, feest en nog een keer feest
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Even trots en blij zijn we met het prachtige 
Zilveren Penseel voor Het lied van de 
spreeuw van Octavie Wolters. Wat ontzet-
tend fijn dat de bijzondere uitvoering en 
zeggingskracht van dit prentenboek gezien 
werd! De Penseeljury schreef o.a.: ‘Octavie 
Wolters beheerst de linotechniek tot in de 
puntjes en maakte stuk voor stuk schitteren-
de, ontroerende en krachtige platen.’ Maar 
ook: ‘Wolters koestert duidelijk een diepe 
genegenheid voor de vogels die ze zo liefde-
vol afbeeldt en dat maakt deze ode aan het 
leven op onze planeet des te treffender.’

Het feest werd compleet met de Bronzen 
Griffel voor Boutje van de rommelberg. 
Een nieuw, groot voorleesboek van Mirjam 
Oldenhave met fantastische illustraties van 
Rick de Haas. Lezers en boekhandelaren 
waren al enthousiast over dit avontuurlijke 
boek. Ook de Griffeljury is lovend: ‘Pak-
kend geschreven en met vlotte dialogen. 
(…) Boutje van de rommelberg is een heer-
lijk boek om in weg te dromen.’



Hét cadeauboek voor jonge ouders

Met: Jet Boeke, Dick Bruna, Vivian den Hollander, 
Harmen van Straaten, Jacques Vriens en vele anderen.

 voor jonge ouders

Met: Jet Boeke, Dick Bruna, Vivian den Hollander, 
Harmen van Straaten, Jacques Vriens en vele anderen.
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Prachtige bundel met de mooiste voorleesverhalen van bekende auteurs en 
illustratoren, zowel klassiek als nieuw.

Diverse auteurs en illustratoren

In de maneschijn
In de maneschijn, in de maneschijn,
klom ik op een trapje naar het raamkozijn…

Eten, knuffelen, in bad en naar bed gaan, voor 
het eerst naar de kapper, buiten spelen, van 
alles ontdekken, een broertje of zusje krijgen: 
baby’s en peuters maken ontzettend veel mee! 
En wat is er fijner dan om zo’n drukke dag af te 
sluiten met een boek? In deze bundel is een 
schat aan versjes en verhalen, liedjes en pren-
ten te vinden. Van Vivian den Hollander tot 
Jacques Vriens en van Dikkie Dik tot nijntje – 
keuze genoeg voor iedere kleine dromer die 
zich klaarmaakt voor de nacht!

• Nieuwe voorleesklassieker 

• Perfect kraamcadeau

• Backcard vanaf 5 exemplaren

• Postermailing naar 6.000 kinderdagverblijven

• Social media-campagne

verschijnt: april

Diverse auteurs

In de maneschijn

voorleesbundel vanaf 0 jaar

21 x 25 cm, 144 blz. 

geb. e 22,99
omslag: Donna Kroese

binnenwerkillustraties in kleur: 
diverse illustratoren

vormgeving: Hannah Roos

nur 271

isbn 978 90 216 8404 8

Hét cadeauboek voor jonge ouders

• Social media-campagne



Dit is Wasbeer.  
Wasbeer verveelt zich.

Vaak helpt dan een spannend boek of een beetje sporten. 

Daarna drogen ze hun vachten en 
veren in de warme zon.  

En als het avond wordt, gaan ze weer naar huis. Tenslotte liggen 
er nog wat klusjes te wachten. 

Samen kunnen ze zelfs de moeilijkste puzzels oplossen. 

En als het allebei niet helpt en er misschien ook nog verdriet bij komt, dan moet je 
een appeltaart bakken. Precies dat is Wasbeer van plan. Maar hij heeft geen eieren. 
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• Prentenboek met prachtige 
tekeningen

• Hartverwarmend verhaal over hoe je 
van verveling iets moois kunt maken

• Philip Waechter is een grootheid in 
Duitsland en won al vele prijzen

Echte vriendschap!

Innemend prentenboek 
over vijf dierenvrienden 
die altijd voor elkaar 
klaarstaan.

Philip Waechter

Een dag met 
vrienden
Wasbeer verveelt zich. De enige 
oplossing: een appeltaart bakken! 
Maar Wasbeer heeft geen eieren… 
Hij wandelt naar Vos, want die heeft 
kippen. Vos is aan het klussen en 
heeft een ladder nodig. Wasbeer 
denkt dat ze die wel kunnen lenen 
van Das. Als ze daar aankomen, is 
Das druk bezig met een kruiswoord-
puzzel. Hij zit vast. Misschien kan 
Beer helpen? En als Beer niet thuis 
is, kan Kraai hun de weg wijzen.  

Op een hartverwarmende manier 
schrijft Philip Waechter over vijf 
vrienden die er altijd voor elkaar 
zijn. Ze brengen spontaan een heer-
lijke dag door, met vissen, zwem-
men, picknicken, een dak repareren 
en natuurlijk appeltaarten bakken! 

verschijnt: februari

Philip Waechter

Een dag met vrienden

prentenboek vanaf 3 jaar

27 x 24 cm, 32 blz. 

geb. e 15,99
vormgeving: Nancy Koot

nur 273

isbn 978 90 216 8414 7

vriendschap

‘… een viering van het leven, zorgeloosheid, vrijheid 
en natuurlijk vriendschap.’ 
– Verena Hoenig, Süddeutsche Zeitung
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EERDER
VERSCHENEN

• Advertenties

• Online campagne

• POS-materiaal beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl

• Postermailing naar 6.000 
kinderdagverblijven
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BORA knisperboekje 
Jungle genomineerd 
voor Boekstart Baby-
boekje van het Jaar!
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Kiekeboe! in de 
Prentenboek Top 10 

van 2023! 

Het hele 
jaar extra 

aandacht voor 

BORA

Bestel de duurzame 
houten display of 
vul je display bij!
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Vrolijk eerste woordjes-boek voor 
peuters, waarmee ze de wereld om 
zich heen leren benoemen.

Deborah van de Leijgraaf

BORA Mijn eerste 
woordjes
In dit grote kijk- en ontdekboek leren peuters 
samen met de vaste BORA-karakters een hele-
boel nieuwe woordjes kennen. Ga bijvoorbeeld 
met Egel mee naar de speeltuin, neem met Hond-
je een kijkje in de supermarkt of vier samen met 
Kleine Muis een feestje. Binnen, buiten, eten en 
drinken, voorwerpen, voertuigen, kleding en 
dieren… De verschillende thema’s sluiten nauw 
aan bij de leefwereld van jonge kinderen. Zo 
vergroten ze spelenderwijs hun woordenschat, 
inclusief de bijbehorende lidwoorden. Gegaran-
deerd uren kijk- en leesplezier!

Deborah van de Leijgraaf

BORA Mijn eerste woordjes

prentenboek vanaf 1,5 jaar

23 x 28 cm, 96 blz. 

geb. e 19,99
vormgeving: 
Nancy Koot

nur 273

isbn 978 90 216 8425 3

verschijnt: mei

Ontdek de wereld met BORA!

• Dutch design: van eigen bodem

• Social media-campagne

• Speels en leerzaam

• Inclusief lidwoorden

• Lekker groot formaat

de afvalbak

de schommel

het springtouwhet touw

de ringen

de boom

de bel

de wip

de trampoline

het klimrek

het bankje

het boek

de emmer

de zandbak

de glijbaan

de bellenblaas

de bloem

de vogel

de schep

de voetbal

de wipkip

het speelhuisje

Hondje vindt de glijbaan een beetje spannend, is die 
niet te hoog? Toch klimt hij naar boven. Roetsj… 
daar glijdt Poes net naar beneden! Er zijn veel dieren 
in de speeltuin. Zie jij wat ze allemaal aan het doen zijn?

In de speeltuin

het

Vrolijk eerste woordjes-boek voor 
peuters, waarmee ze de wereld om 
zich heen leren benoemen.

Deborah van de Leijgraaf

BORA Mijn eerste 
woordjes
In dit grote kijk- en ontdekboek leren peuters 
samen met de vaste BORA-karakters een hele-
boel nieuwe woordjes kennen. Ga bijvoorbeeld 
met Egel mee naar de speeltuin, neem met Hond-
je een kijkje in de supermarkt of vier samen met 
Kleine Muis een feestje. Binnen, buiten, eten en 
drinken, voorwerpen, voertuigen, kleding en 
dieren… De verschillende thema’s sluiten nauw 
aan bij de leefwereld van jonge kinderen. Zo 
vergroten ze spelenderwijs hun woordenschat, 
inclusief de bijbehorende lidwoorden. Gegaran-
deerd uren kijk- en leesplezier!



• Geweldige collage-art van 
Barbara de Wolf

• Ansichtkaarten beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl
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Hooggeëerd publiek, komt dat zien!

Opnieuw een knotsgek prenten boek 
met inspirerende onder liggende 
boodschap van de makers van De 
Nietsmachine en Spoedniks zoekt 
een nieuwe planeet.

Stefan Wolters & Barbara de Wolf

Circus Pavlof
Circus Pavlof bestaat vijftig jaar! De hoogste tijd 
voor een feestje, de circusdirecteur wil er een 
spetterende show van maken. Het publiek zit 
klaar, de spotlampen springen aan, de muziek 
begint... Maar dan gaat er van alles mis. De 
clown heeft liefdesverdriet en de goochelaar 
heeft zichzelf per ongeluk weggetoverd. Een 
voor een bellen alle circusartiesten af, en de 
hele feestvoorstelling lijkt in het water te val-
len! Wat moet de directeur nu beginnen? Is er 
misschien iemand in het publiek die kan hel-
pen? Dit prentenboek laat zien dat wie flexibel 
en creatief is, alles kan oplossen!

verschijnt: mei

Stefan Wolters

Circus Pavlof

prentenboek vanaf 4 jaar

21 x 25 cm, 32 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties in kleur: 
Barbara de Wolf

vormgeving: Nancy Koot

nur 273

isbn 978 90 216 8415 4
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De pers over  De Nietsmachine:
‘Geniaal geestig prentenboek’ – Pjotr van Lenteren

‘Een heerlijk verhaal waar je niet alleen het kind 
een plezier mee doet, maar ook de voorlezer’ 
– Libris, Ineke van Nispen



Nieuw deel in succesvolle serie
avi-boekenavi-boeken
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verschijnt: mei

EERDER
VERSCHENEN

Jette Schröder & Heleen Brulot

Super AVI’s
Onzichtbaar zijn of supersterk, gedachten kunnen le-
zen, jezelf piepklein kunnen maken of kunnen vliegen… 
Wie droomt er niet van? Na het succes van Stink avi’s
en Griezel avi’s komt Jette Schröder met een splinter-
nieuw avi-boek, over (super)helden.

In de verhalen komen niet alleen helden voor met 
bovennatuurlijke krachten, maar ook kinderen die juist 
een superheld zijn door wat ze doen, zoals dieren red-
den of geld inzamelen voor een goed doel.

Natuurlijk wordt ook dit nieuwe boek weer geestig 
en zwierig geïllustreerd door Heleen Brulot!

• Derde deel in succesvolle AVI-reeks

• Meegroeiboek: avi m3 t/m e4

• Boekenlegger en poster beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl

• Social media-campagne

• Google Ads

• Aandacht in onze onderwijs-
nieuwsbrief (>5.000 leerkrachten)

Jette Schröder

Super avi's

fictie vanaf 6 jaar

17 x 24 cm, 128 blz. 

geb. e 17,99
omslag en illustraties in kleur: 
Heleen Brulot

vormgeving omslag: 
Nanja Toebak

vormgeving binnenwerk: 
Hannah Roos

verschijnt ook als -boek

nur 287

isbn 978 90 216 8412 3
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Grappige en inspirerende zelfleesverhalen op niveau E3 t/m M4.Nieuw deel in succesvolle serie
avi-boeken

Grappige en inspirerende zelfleesverhalen op niveau E3 t/m M4.

DE BESTE BOEKEN 
OM ZELF TE LEZEN!

Poster
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Hilarisch verhaal over een schatrijk gezin dat 100 dagen als een gewone familie 
moet zien te leven. 

Marjon Hoffman & Annet Schaap

De dochters van sjeik 
Boul-Boul
De vader van Narous is een schatrijke, koopzieke sjeik. 
Op een dag kondigt hij aan dat hij een dierentuin wil 
aanschaffen. Voor de moeder van Narous is de maat vol. 
Ze sluit een weddenschap met hem af: als hij honderd 
dagen als een gewoon mens kan leven, mag hij zijn die-
rentuin kopen. En dus vertrekt het gezin naar een ge-
woon huis met maar één bediende. Voor Narous en haar 
zus verandert alles. Ze gaan ineens naar school, eten 
friet en spelen met andere kinderen. Narous vindt het 
gewone leven geweldig, maar de honderd dagen gaan 
snel voorbij...

• Van de auteur van 
De regels van Floor

• Geïllustreerd door 
Annet Schaap

• Al meer dan 6.500 
exemplaren verkocht

• Social media-campagne

verschijnt: februari

zevende druk

Marjon Hoffman

De dochters van sjeik Boul-Boul

fictie vanaf 9 jaar

14 x 21,5 cm, 128 blz. 

geb. e 14,99
omslag en illustraties: 
Annet Schaap

vormgeving omslag: 
Steef Liefting

nur 282

isbn 978 90 216 8429 1 

Marjon Hoffman (1971) brak in 2003 
door met haar debuut De regels van 
Floor. Het was het begin van een goed-
lopende boekenreeks, waarvan ook een 
succesvolle televisieserie is gemaakt. 
Maar ze schreef ook verschillende andere 
boeken, waaronder De dochters van 
sjeik Boul-Boul, die allemaal gekenmerkt 
worden door haar humoristische stijl.  



Supergrappig en nu weer leverbaar!

Van de 
schrijver van 
De regels 
van Floor!



Als een nijlpaard ’s nachts zo actief is, wanneer slaapt hij dan? 

Overdag natuurlijk! Hij slaapt of doezelt dan ongeveer twaalf 

uur en maakt alleen een uitzondering voor een modderbad of 

om even te zonnen. Als hij slaapt, is hij vaak in het water en 

soms zelfs eronder. Een nijlpaard kan wel vijf minuten onder 

water blijven. Tijdens zijn dutjes gaan zijn neus en oren dicht 

en als het tijd is om adem te halen, drijft hij vanzelf naar boven. 

Daarna zakt hij al slapend weer naar beneden. 
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• Duik in de droomwereld van dieren

• Leuk voor jong en oud

• De illustraties zijn olieverfschilderijen, 
allemaal ware kunstwerken

• Poster beschikbaar via promotie@
wpgmedia.nl

Schitterend boek over de nacht

Spannende en verrassende weetjes 
over dieren die slapen of juist op 
jacht gaan als het donker wordt.

Beatrix Mannel & Karolina Benz

Hoe droomt een giraf?
Dit wonderschone boek neemt je mee de donker-
blauwe nacht in… Een geheimzinnige wereld, 
waar je dieren kunt bewonderen op hun stilste 
momenten. Maar slapen eigenlijk alle dieren 
wel? Kunnen ze dromen? En als ze slapen, hoe 
doen ze dat dan het liefst? Knus bij elkaar met de 
hele familie, of liever alleen?

In dit boek wordt op deze en vele andere vra-
gen antwoord gegeven aan de hand van allerlei 
voorbeelden van zowel exotische dieren als 
dieren dicht bij huis. Auteur Beatrix Mannel is 
redacteur en schrijver voor televisie, radio en  
maakt boeken voor alle leeftijden. Illustrator 
Karolina Benz maakte voor dit unieke boek 28 (!) 
schilderijen in olieverf.

verschijnt: februari

Beatrix Mannel

Hoe droomt een giraf? 
Wat dieren doen als jij gaat 
slapen

non-fictie vanaf 8 jaar

21 x 28 cm, 64 blz. 

geb. e 20,–
omslag en illustraties in kleur: 
Karolina Benz

vormgeving: Studio Cursief, 
Irma Hornman

nur 223

isbn 978 90 216 8427 7

Spannende en verrassende weetjes 
over dieren die slapen of juist op 
jacht gaan als het donker wordt.

Beatrix Mannel & Karolina Benz

Hoe droomt een giraf?
Dit wonderschone boek neemt je mee de donker-
blauwe nacht in… Een geheimzinnige wereld, 
waar je dieren kunt bewonderen op hun stilste 
momenten. Maar slapen eigenlijk alle dieren 
wel? Kunnen ze dromen? En als ze slapen, hoe 
doen ze dat dan het liefst? Knus bij elkaar met de 
hele familie, of liever alleen?

In dit boek wordt op deze en vele andere vra-
gen antwoord gegeven aan de hand van allerlei 
voorbeelden van zowel exotische dieren als 
dieren dicht bij huis. Auteur Beatrix Mannel is 
redacteur en schrijver voor televisie, radio en  
maakt boeken voor alle leeftijden. Illustrator 
Karolina Benz maakte voor dit unieke boek 28 (!) 
schilderijen in olieverf.



• Opvolger van het succesvolle voorlichtings-
boek Maar HOE dan?! (al meer dan 10.000 
exemplaren verkocht)

• Persaandacht

• Samenwerking met influencers, bn’ers en 
podcasts

• Advertenties

• Social media-campagne

• Google Ads

• Blog van ons Kinderpanel

• Aandacht in onze consumentennieuwsbrief 
(14.000 abonnees)

EERDER
VERSCHEEN

Samen lezen over lichaam, 
liefde en baby’s maken

MAAR HOE DAN

Dr. Karin Middelburg 
& Philippine van der Goes

‘Hoe worden baby’s gemaakt?’ en 

‘Hoe is het om verliefd te zijn?’

 helpt je om antwoord te geven 

op dit soort nieuwsgierige kindervragen. Met onderwerpen 

als lichamelĳke verschillen, diversiteit, verliefdheid, vrĳ en, 

zwangerschap en verschillende familiesamenstellingen. 

Vol geinige weetjes, interactieve doe-tips en doordenkvragen.

Dr. Karin Middelburg is gynaecoloog. Philippine van der Goes is 
coach bĳ  ziekte. Allebei moeder van jonge kinderen schreven ze 

wat ze zelf misten: een eerlĳ k en divers voorleesboek mét humor.

Voor kinderen vanaf 5 jaar

Met illustraties van Agnes Loonstra

UITGEVERĲ SNOR.NL
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Je lichaam is van jou!

Eigentijds en fris non-fictieboek 
voor kinderen vanaf 8 jaar over 
lichamelijke integriteit.

Philippine van der Goes 
& Karin Middelburg

Maar HOE dan?!  
Je lichaam is van jou – 
over wensen en grenzen
Het is een van de belangrijkste dingen die je een 
kind mee kunt geven: weten hoe je je eigen grenzen 
bewaakt. Hoe je als kind kunt zeggen wat je wel of 
niet prettig vindt en dat je weet dat die keuze geres-
pecteerd moet worden. Dus als een tante of oom je 
een zoen wil geven en je wil dit liever niet, dat je dat 
moet kunnen zeggen.

Net zo belangrijk is het om kinderen te leren hoe 
ze duidelijk kunnen maken wat ze juist wél willen of 
fijn vinden. Dit boek geeft kinderen handvatten om 
hun eigen grenzen te herkennen en te bewaken én 
om hun wensen kenbaar te maken.

verschijnt: april

Philippine van der Goes &
Karin Middelburg 

Maar HOE dan?!  Je lichaam is
van jou – over wensen en grenzen

non-fictie vanaf 8 jaar

21 x 26 cm, 64 blz. 

geb. e 18,99
omslag en illustraties in kleur: 
Agnes Loonstra

vormgeving: Nancy Koot

verschijnt ook als -boek

nur 226

isbn 978 90 216 8407 9

Philippine van der Goes is coach, 
ervaren boekenmaker en moeder 
van een zoon. Dr. Karin Middel-
burg is gynaecoloog en moeder 
van drie kinderen. Als moeders 
van jonge kinderen schreven ze 
wat ze zelf misten: een eerlijk en 
divers voorleesboek over seksuele 
opvoeding, met humor. Dat werd 
Maar HOE dan?! Samen lezen over 
lichaam, liefde en baby’s maken.
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Eigentijds en fris non-fictieboek 
voor kinderen vanaf 8 jaar over 
lichamelijke integriteit.

Philippine van der Goes 
& Karin Middelburg

Maar HOE dan?!  
Je lichaam is van jou – 
over wensen en grenzen
Het is een van de belangrijkste dingen die je een 
kind mee kunt geven: weten hoe je je eigen grenzen 
bewaakt. Hoe je als kind kunt zeggen wat je wel of 
niet prettig vindt en dat je weet dat die keuze geres-
pecteerd moet worden. Dus als een tante of oom je 
een zoen wil geven en je wil dit liever niet, dat je dat 
moet kunnen zeggen.

Net zo belangrijk is het om kinderen te leren hoe 
ze duidelijk kunnen maken wat ze juist wél willen of 
fijn vinden. Dit boek geeft kinderen handvatten om 



‘Dreamily poetic, full of black depth and 
star-washed skies, this story of sorrow, 
love and hope is lightened with down-to-
earth humour.’ – The Guardian

‘Captivating’ – The Telegraph

‘A tale of courage, understanding and 
compassion’ – The Observer

‘A triumph’ – The Daily Mail

‘A truly beautiful book, with text and  
illustrations in perfect harmony. A book 
to treasure!’ – Jacqueline Wilson

‘Julia and the Shark is deep, beautiful and 
true. The art shines and the writing soars. 
A classic from cover to cover’ – Eoin Colfer

‘There are no wasted words in this book. 
Like a seashell, or a flying bird, it is un-
cluttered and vital. The illustrations, by 
Tom de Freston, are mesmerising. I loved 
it’ – Hilary McKay

‘Tom de Freston’s stunning illustrations 
perfectly complement the poetry of Kiran 
Millwood Hargrave's story’ – Cressida 
Cowell

‘A rich, immersive and wondrous journey, 
through deep darkness to hope and light’ 
– Sophie Anderson, author of The House 
with Chicken Legs

‘What a gorgeous book – calm, funny, 
heartfelt, wise, full of the quiet and force 
of the sea’ – Ross Montgomery, author of 
The Midnight Guardians

‘I fell in love with the tale itself, the set-
ting (I do love a lighthouse!), the charac-
ters and the little details – it's a beautiful, 
forceful storm of a book’ – Emma Carroll,
author of Letters from the Lighthouse

‘INCREDIBLE. Poignant and lyrical and 
beautiful, it's my favourite of Kiran's 
books so far and that is saying some-
thing. Tom's stunning artwork just brings 
it to a whole other level’ – Cat Doyle

‘Truly extraordinary. Julia and the Shark is 
contemporary MG at its best but with a 
hint of the fantastic. It is the kind of book 
that you will want to have on your shelves 
and treasure’ – Katherine Webber Tsang

‘Dreamily poetic, full of black depth and ‘A rich, immersive and wondrous journey, 
through deep darkness to hope and light’ 
– Sophie Anderson, author of 

‘A rich, immersive and wondrous journey, 
through deep darkness to hope and light’ 
– Sophie Anderson, author of The House 
with Chicken Legs

‘What a gorgeous book – calm, funny, 
heartfelt, wise, full of the quiet and force 
of the sea’ – Ross Montgomery, author of 
The Midnight Guardians

‘A rich, immersive and wondrous journey, 
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The Observer
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illustrations in perfect harmony. A book 
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Like a seashell, or a flying bird, it is un-
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to treasure!’
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• Vertaald in 17 landen

• Waterstones Children’s Gift of the Year 2021

• Vertaald door Maria Postema

• POS-materiaal beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl

• Boektrailer beschikbaar

• Postermailing naar ruim 7.500 scholen

• Aandacht in onze consumentennieuwsbrief 
(14.000 abonnees)

'Betoverend ’ - The Telegraph

'Geïllustreerd als een droom’ - The Observer

Betoverend ’ 

Poster

Standaard
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Aangrijpend boek voor 10+ over de bijzon-
dere band tussen moeder en dochter. 

Kiran Millwood Hargrave & Tom de Freston

Julia en de haai
Mijn naam is Julia. 

Dit is het verhaal over de zomer waarin ik in een vuur-
toren woonde. 

De zomer waarin ik bijna mijn moeder kwijtraakte en 
een haai vond die ouder is dan de bomen. 

Maak je geen zorgen, dit verklapt het einde niet… 

Als Julia’s vader de opdracht krijgt om een vuurtoren te 
automatiseren, verhuist het hele gezin in de zomer naar 
het afgelegen eiland Unst. Julia’s moeder, een zeebioloog, 
stort zich op het vinden van de Groenlandse haai, die hon-
derden jaren oud kan worden en misschien iets kan bete-
kenen voor de geneeskunde.

Terwijl Julia langzaam haar weg probeert te vinden op 
het eiland, waar maar een paar kinderen wonen, wordt 
haar moeder steeds fanatieker en obsessiever in haar 
zoektocht. Zo fanatiek, dat het hun hele gezin uit elkaar 
drijft. Julia ziet maar één oplossing: zelf de Groenlandse 
haai vinden… 

Kiran Millwood Hargrave

Julia en de haai

fictie vanaf 10 jaar

14,8 x 21,5 cm, 256 blz. 

geb. e 19,99
omslag en illustraties: 
Tom de Freston

vertaling: Maria Postema

vormgeving: Nancy Koot

verschijnt ook als -boek

nur 283

isbn 978 90 216 8410 9

Op zoek naar de Groenlandse haai

Kiran Millwood Hargrave maakte furore met haar 
debuut The Girl of Ink and Stars, dat verschillende 
prijzen won en in 25 landen verscheen. Haar man 
Tom de Freston maakte voor dit boek bijzondere 
illustraties in zwart-wit en geel. 

verschijnt: februari

Kiran Millwood Hargrave maakte furore met haar 
The Girl of Ink and Stars, dat verschillende 

prijzen won en in 25 landen verscheen. Haar man 
 maakte voor dit boek bijzondere 



Sigi weet al precies hoe de andere kinderen naar hem zullen kijken. Dit is 

niet de eerste keer dat het misgaat. Bij lange na niet. Terwijl hij zout zeewa-

ter ophoest, sleurt hij zichzelf met pijnlijke armen en benen het strand op. 

De golven duwen hem telkens omver als hij op wil staan, maar hij weet dat 

niemand hem komt helpen.

Natuurlijk zal Ivar hem uitlachen. Magnilde zal naar hem kijken alsof hij 

een hoop rottend zeewier is. En tussen hen staat de gevaarlijkste van alle 

vikingkinderen waarschijnlijk woedend naar hem te schreeuwen.

‘Hoe krijg je dát nou weer voor elkaar!’ buldert de stem van Einar al over 

het strand. 

Einar Eirikson is de oudste zoon van jarl Eirik, het stamhoofd van Lilleby.

Eindelijk lukt het Sigi om op te staan. Hij draait zich om en speurt de zee 

af. Het roeibootje waar hij in had gezeten om de visnetten uit te gooien is 

nergens meer te zien.

Vanochtend was Sigi heel even hoopvol. Zijn oom Hugin vertelde hem 

dat hij de vikingen mocht helpen met het uitzetten van visnetten langs het 

strand. Het was een kleine taak, maar wat had hij zichzelf belangrijk ge-

voeld! Het was alweer weken geleden dat Sigi voor het laatst iets nuttigs 

mocht doen voor het vikingeiland. Maar hij had kunnen weten dat alles 

weer mis zou gaan. Dat hij wéér iets fout zou doen. Toen hij Einar, Ivar en 

Magnilde op het strand zag – duidelijk ontevreden over hun nieuwe hulpje 

– zakte alle moed die Sigi met moeite had verzameld hem meteen in de 

schoenen.

Het was niet zijn bedoeling om te struikelen over de wirwar van netten 

in zijn boot. En al helemaal niet om het bootje weg te laten drijven. Maar 

omdat een viking zijn problemen alleen moet kunnen oplossen, had hij 

niet om hulp durven roepen toen zijn voet vast kwam te zitten tussen de 

touwen. 

Sigi voelt hoe alles in hem brandt. Zijn keel, zijn neus, zijn ogen en 

maag. Hij heeft een flinke hoeveelheid zeewater doorgeslikt, dat weet hij 

zeker. Het voelt alsof hij elk moment kan overgeven. 

De tekenstijl van Aron Dijkstra (1992) laat 

zich het best omschrijven als kleurrijk, 

toegankelijk en sfeervol. Inmiddels zijn er 

al verschillende prentenboeken van zijn 

hand bij meerdere uitgeverijen versche-

nen. Voor Ploegsma illustreerde hij de 

dichtbundel Vliegen zonder vleugels van 

Theo Olthuis. Drengr is zijn fictiedebuut.
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• Indrukwekkend en meeslepend fictiedebuut 
van illustrator Aron Dijkstra

• Voor fans van De Grijze Jager

• Samenwerking met Archeon

• Blog van ons Kinderpanel

• Social media-campagne

• Aandacht in onze onderwijs-nieuwsbrief 
(>5.000 leerkrachten)

Spannend vikingavontuur voor lezers 
van 9 jaar en ouder.

Aron Dijkstra

Drengr
Alles draait om ‘drengr’ bij vikingen. Dat woord staat 
gegraveerd in de balken van hun huizen, de planken 
van hun boten en het ijzer van de zwaarden en bijlen 
waarmee ze vechten. Iedereen wil drengr zijn. Drengr 
betekent stoer, dapper en sterk.

Als de tienjarige Sigi iets níét is, dan is het wel stoer, 
dapper en sterk. Overal waar hij komt, brengt hij juist 
ongeluk met zich mee, waardoor de inwoners van Lilleby 
geloven dat Sigi Loki aantrekt, de god van chaos en pro-
blemen. Het liefst willen ze dan ook zo min mogelijk met 
hem te maken hebben. Als Einar, de zoon van jarl Eirik, 
Siggi op een avond publiekelijk uitdaagt, krijgt Siggi van 
het stamhoofd een laatste kans om te bewijzen dat hij 
een van hen is. Hij krijgt een boot en een strijdbijl, en 
wordt op een missie naar de Oerzee gestuurd. Pas als 
het hem lukt om daar als een echte viking de Wereld-
Slang te doden, zal hij zich van Loki bevrijden en mag 
hij terugkomen…

verschijnt: maart

Aron Dijkstra

Drengr

fictie vanaf 9 jaar

14,5 x 21,8 cm, 240 blz. 

geb. e 18,99
illustraties in zwart-wit

vormgeving omslag: 

Nanja Toebak

verschijnt ook als -boek en 

luisterboek

nur 283

isbn 978 90 216 8426 0 

Ook buitenbeentjes kunnen stoer 
en dapper zijn!



26

‘Blessed with an evocative, timeless 
feel, Tilley’s masterful debut centres on 
Wick, a boy desperate to escape the 
oppressive orphanage, and the minia-
ture protectors of the forest who offer 
him a tantalising chance of freedom.’ 
– Waterstones

‘Classical storytelling with distinctive, 
atmospheric graphics.’
– The Observer
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• Bomvol zwart-wit illustraties

• Boektrailer beschikbaar 

• Social media-campagne

Een spannend jeugdboek waarin de 
natuur een belangrijke rol speelt. 

Tim Tilley

Vonk
Wiek woont in een luciferfabriek waar hij en andere wees -
kinderen hard moeten werken voor de verschrikkelijke 
Ma Boeman, die een geweer heeft en kinderen straft door 
ze in een bodemloze put te gooien. 

Op een dag vindt hij een heel klein baby’tje in een 
eikelwiegje, en ’s avonds staan er drie kleine wezentjes 
voor het raam. Het zijn Hobs, en ze willen de baby terug. 
In ruil voor Wieks goede zorg helpen ze hem te ontsnap-
pen uit het weeshuis.

Wiek went algauw aan het bosleven en leert snel van 
de natuurminnende Hobs. Voor het eerst van zijn leven 
heeft hij een familie. Maar er is iets vreemds gaande 
in het bos: andere Hob-volken verdwijnen en er is een 
reusachtig monster gezien. Kan Wiek de Hobs helpen én 
tegelijkertijd de andere kinderen uit de handen van Ma 
Boeman redden? 

verschijnt: april

Tim Tilley

Vonk

fictie vanaf 10 jaar

14 x 21,5 cm, 304 blz. 

pb. e 17,99
vertaling: Hanneke Majoor

vormgeving omslag: 
Buro Blikgoed

verschijnt ook als -boek

nur 283

isbn 978 90 216 8413 0

Een magisch avontuur

Een spannend jeugdboek waarin de 
natuur een belangrijke rol speelt. 

Tim Tilley

Vonk
Wiek woont in een luciferfabriek waar hij en andere wees -
kinderen hard moeten werken voor de verschrikkelijke 
Ma Boeman, die een geweer heeft en kinderen straft door 
ze in een bodemloze put te gooien. 

Op een dag vindt hij een heel klein baby’tje in een 
eikelwiegje, en ’s avonds staan er drie kleine wezentjes 
voor het raam. Het zijn Hobs, en ze willen de baby terug. 
In ruil voor Wieks goede zorg helpen ze hem te ontsnap-
pen uit het weeshuis.

Wiek went algauw aan het bosleven en leert snel van 
de natuurminnende Hobs. Voor het eerst van zijn leven 
heeft hij een familie. Maar er is iets vreemds gaande 
in het bos: andere Hob-volken verdwijnen en er is een 
reusachtig monster gezien. Kan Wiek de Hobs helpen én 
tegelijkertijd de andere kinderen uit de handen van Ma 
Boeman redden? 



Ploegsma feliciteert Mirjam 
Oldenhave met haar 25-jarig 
jubileum als schrijver!

Mirjam Oldenhave (1960) wilde als kind juf worden en was gek op lezen. 
Haar kinderboeken van toen heeft ze nog steeds in de kast staan, 
helemaal stukgelezen. Na de middelbare school volgde Mirjam een 
opleiding tot dramatherapeut, waarna ze toneel- en muziekles ging 
geven in het speciaal onderwijs. Ze werd dus inderdaad juf. 

Toen Mirjam op een gegeven moment van Nijmegen naar Amsterdam 
verhuisde, leek het haar een goed idee om een cursus kinderboeken 
schrijven te gaan volgen. Ze hoopte zo wat meer mensen in haar nieuwe 
woonplaats te leren kennen, maar ze werd meteen gegrepen door het 
schrijven. In 1998 verscheen haar debuut, Een vriendin met vuisten, en 
sindsdien heeft Mirjam meer dan veertig boeken geschreven. Het 
bekendst is haar serie over mees Kees, de populaire stagiair over wie 
ook een tv-serie en vijf films werden gemaakt. Haar recentste boek, 
Boutje van de rommelberg, werd bekroond met een Bronzen Griffel. 
Heel 2023 zal bij Ploegsma in het teken staan van dit mooie jubileum.

Wauw, 
dat is lang! Gefelicitaart Mirjam 



Ploegsma feliciteert Mirjam 
Oldenhave met haar 25-jarig 
jubileum als schrijver!
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Meteen diezelfde avond vertelden mijn ouders dat er iemand om mijn hand 

had gevraagd. 

‘Een hele goeie jongen,’ zei mijn vader. ‘Hij drinkt niet en hij heeft nog geen 

meisjes gehad. Hij heeft een mooie baan waar hij veel geld mee verdient. Op 

dit moment woont hij nog bij zijn moeder in Erbil, maar na de bruiloft koopt 

hij een eigen huis.’ Dromerig staarde hij in de verte, hij hield nu al van zijn 

nieuwe schoonzoon. ‘Echt een hele goeie jongen,’ herhaalde hij. 

Ik had het ineens ijskoud. ‘Ik wil eerst mijn school afmaken.’

‘Natuurlijk!’ antwoordde mijn vader. Hij was het nog nooit zo met me eens 

geweest. ‘We gaan alleen maar op vakantie naar Irak, dan kunnen jullie kennis-

maken, maar daarna mag je terug naar Nederland om je diploma te halen!’

Hij loog.

‘Ik wil niet naar Irak,’ zei ik na het eten tegen mijn moeder. Ze stond in de 

keuken met haar rug naar me toe. 

‘Maak nou eerst maar eens kennis met hem. Misschien wil hij daarna wel 

naar Nederland komen,’ antwoordde ze. 

Leugens, leugens, leugens.

‘Als ik hem niet leuk vind, mag ik dan weigeren?’ vroeg ik.

‘Natuurlijk, dat is toch de afspraak?’

Ze bedoelde de afspraak met Jeugdzorg: ‘Nu u in Nederland woont, moet u 

zich wel aan de Nederlandse regels houden,’ zeiden ze streng toen wij weer 

van ons pleeggezin definitief terug naar mijn ouders moesten. ‘Uw kinderen 

maken hun school netjes af en ze hoeven niet te trouwen als ze niet willen. 

En u bent de baas over hen, niet hun broer of hun ooms.’

Natuurlijk, natuurlijk! Mijn ouders knikten en lachten.

Mooi zo, dat was dan geregeld. Onnozele Jeugdzorg. Zivan en ik wisten 

wel beter en mijn pleegouders ook. Maar we konden niks doen.

 Ik keek naar mijn moeders handen. Ze werkte altijd heel snel, maar nu 

poetste ze een schoon aanrecht schoner en nog schoner. Haar mond kon wel 

liegen, maar haar ogen niet en dat wist ze. Ze kon zich niet omdraaien, want 

dan zou ik de waarheid in haar ogen lezen: Nee meisje, je gaat terug en je zit 

aan hem vast.

‘Mama, ik ben veertien!’ zei ik.

Ze knikte. Ze dacht waarschijnlijk: Inderdaad, de hoogste tijd! Zelf was ze 

getrouwd toen ze twaalf was, dus ik had nog mazzel.
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• Mirjam Oldenhave 25 jaar 
auteur

• Raak, aangrijpend en 
belangrijk

• Met bijzondere zwart-wit 
illustraties

• Persaandacht

• Social media-campagne

• Lesbrief

Klem tussen twee culturen

Een indringend, waargebeurd verhaal 
over een Koerdisch-Nederlands meisje 
dat tegen alles in haar eigen weg kiest.

Mirjam Oldenhave 

De levens van Lanya
Toen wij Mirjam in het kader van haar 25-jarig schrijvers-
jubileum vroegen wat ze nou écht graag nog eens wilde 
schrijven, had ze meteen een antwoord klaar: het waar-
gebeurde verhaal van de zestienjarige Lanya. Als kind 
vluchtte zij met haar gezin van Irak naar Nederland, waar-
na haar ouders in een AZC terechtkwamen en Lanya en 
haar zusje bij een pleeggezin. Pas na zeven jaar krijgt het 
gezin verblijfsvergunningen en een eigen huis, maar op 
dat moment begint ook Lanya’s grote worsteling. Haar 
ouders verwachten namelijk dat alle kinderen weer ‘nor-
maal’ gaan doen. Normaal, net als vroeger in Irak, maar 
dan hier in Nederland. En Lanya kan dat niet meer, zij wil 
haar eigen leven leiden…

Van binnenuit en op de rake, maar toch ook humoristi-
sche wijze die we zo van Mirjam kennen en waarderen, 
vertelt zij over Lanya’s verschillende levens: over de 
vlucht van Irak naar Nederland, het verblijf in het AZC en 
de jaren in het pleeggezin, maar ook over de tijd waarin 
Lanya onderduikt om daarmee een uithuwelijking te voor-
komen. Het is een verhaal over een ongelooflijk dapper 
meisje dat, mede dankzij de bijzondere potlood illustraties 
van Carolien Wesselink, hard bij de lezer binnenkomt.

verschijnt: maart

Mirjam Oldenhave

De levens van Lanya

fictie vanaf 12 jaar

14 x 21,5 cm, 160 blz. 

pb. e 15,99
omslag en illustraties: 
Carolien Wesselink

vormgeving omslag: 
Steef Liefting

verschijnt ook als -boek en 
luisterboek

nur 284/285

isbn 978 90 216 8428 4
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Klem tussen twee culturen

Een indringend, waargebeurd verhaal 
over een Koerdisch-Nederlands meisje 
dat tegen alles in haar eigen weg kiest.

Mirjam Oldenhave 

De levens van Lanya
Toen wij Mirjam in het kader van haar 25-jarig schrijvers-
jubileum vroegen wat ze nou écht graag nog eens wilde 
schrijven, had ze meteen een antwoord klaar: het waar-
gebeurde verhaal van de zestienjarige Lanya. Als kind 
vluchtte zij met haar gezin van Irak naar Nederland, waar-
na haar ouders in een AZC terechtkwamen en Lanya en 
haar zusje bij een pleeggezin. Pas na zeven jaar krijgt het 
gezin verblijfsvergunningen en een eigen huis, maar op 
dat moment begint ook Lanya’s grote worsteling. Haar 
ouders verwachten namelijk dat alle kinderen weer ‘nor-
maal’ gaan doen. Normaal, net als vroeger in Irak, maar 
dan hier in Nederland. En Lanya kan dat niet meer, zij wil 
haar eigen leven leiden…

Van binnenuit en op de rake, maar toch ook humoristi-
sche wijze die we zo van Mirjam kennen en waarderen, 
vertelt zij over Lanya’s verschillende levens: over de 
vlucht van Irak naar Nederland, het verblijf in het AZC en 



EERDER
VERSCHEEN

Een spannend en intrigerend verhaal voor 13+, met een ontknoping als 
een mokerslag.

Yorick Goldewijk

Duizend & ik
Als ik voor mijn raam uitkijk over de spierwitte betonnen 
torens van Surdus, denk ik altijd aan jou. Het moment 
dat jij je gezicht oprichtte en omhoogkeek naar de zon, 
en toen – een seconde misschien maar – recht in mijn 
ogen. Het moment dat er tussen alle anderen die alle-
maal precies hetzelfde waren en die nooit recht in mijn 
ogen keken, iemand was zoals ik.

Voor Acht is elke dag hetzelfde: opstaan, naar de Pro-
menade, waar de Principes van gehoorzaamheid onop-
houdelijk uit de speakers galmen, met de trein naar de 
Terminal, zinloze opdrachten uitvoeren, en weer terug 
naar haar cel in de woontoren. Tot dat ene moment. Het 
brengt haar aan het wankelen. Want wie afwijkt, wordt 
beëindigd, maar voor Acht is er eigenlijk geen weg meer 
terug.

Gouden-Griffelwinnaar Yorick Goldewijk verrast totaal 
met dit prachtige verhaal over vrijheid en de drang om 
jezelf te kunnen zijn, ook al betaal je daarvoor mis-
schien wel de hoogste prijs.

• Films die nergens draaien werd 
bekroond met een Gouden Griffel!

• Persaandacht

• Samenwerking met booktokkers 
en bookstagrammers

• POS-materiaal beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl

verschijnt: maart

Yorick Goldewijk

Duizend en ik

fictie vanaf 13 jaar

13 x 19,7 cm, 200 blz. 

geb. e 17,99
omslag en illustraties: 
Yvonne Lacet

vormgeving: Studio Cursief, 
Irma Hornman

verschijnt ook als -boek en 
luisterboek

nur 284/285

isbn 978 90 216 8408 6
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‘Na Films die nergens draaien was ik ontzet-
tend benieuwd waar Yorick mee zou komen; 
zou het wel net zo mooi kunnen zijn…? 
Ja, dat kon. Ik was compleet overrompeld na 
het lezen van Duizend & ik!’ 
 – redacteur Susan Brooijmans

32
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Yorick Goldewijk is een van de 
verrassendste schrijvers van dit 
moment



In een fractie van een seconde 
kan alles veranderen…
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EERDER
VERSCHENEN

Spannend en actueel 12+-verhaal over een jongen die betrokken raakt 
bij een steekpartij.

Caja Cazemier

Split second
Zijn vrienden hebben allemaal een mes op zak, en dus is 
dat voor Thijs (15) ook vanzelfsprekend. Een mes draag 
je om jezelf te beschermen. Wat er zou kunnen gebeuren 
als je het ook écht gebruikt, daar denkt Thijs niet over 
na. Tot het te laat is…

Ineens is hij een crimineel. Politie, jeugdgevangenis, 
reclassering, schaamte en schuldgevoel, het komt alle-
maal voorbij. Thijs is in shock. Hij was toch een doodnor-
male jongen met een doodnormaal leven? Maar nu is hij 
van het ene op het andere moment in een nachtmerrie 
beland, en daar moet hij zelf weer uit zien te komen.

Caja Cazemier verdiepte zich in de cultuur waarin jonge-
ren steeds vaker wapens dragen en sprak met een kin-
derrechter, een rechercheur, iemand van de jeugdreclas-
sering en een jonge dader.

• Actueel onderwerp

• Persaandacht

• Social media-campagne

• Aandacht in onze onderwijs-
nieuwsbrief (>5.000 leerkrachten)

verschijnt: mei

Caja Cazemier

Split second

fictie vanaf 12 jaar

14 x 21,5 cm, 192 blz. 

pb. e 15,99
vormgeving omslag: 
Nanja Toebak

verschijnt ook als -boek en 
luisterboek

nur 284/285

isbn 978 90 216 8405 5
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De pers over de boeken van Caja Cazemier:
‘Jongeren vanaf dertien, veertien jaar worden mede danzij de direc-
te manier van vertellen beslist geraakt. De gebeurtenissen maken 
indruk, komen binnen.’ – Levende Talen Magazine over Roes

‘Blauwe dagen is een knap geschreven boek over puberteit, vriend-
schap, verliefdheid, maar vooral over depressie. [...] Een aanrader 
voor jongeren die beter willen weten wie ze zijn.’ – Nel van 
Meurs, Libris Kinderboekeninspiratie over Blauwe dagen

‘Een meeslepend boek met een interessant onderwerp.’ 
– Lees-Wijzer over Vuurspuwen
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Voorlezen met Ploegsma
Onze voorleesbundels zijn mooi en rijk geïllustreerd en staan vol met verhaaltjes die 
precies lang genoeg zijn om te voor te lezen voor het slapengaan. En er is ook elke dag 
iets anders te lezen, want er is zowel variatie in schrijvers en tekenaars als in soorten 
verhalen. Dus klim in een stoel of kruip in bed: het voorlezen gaat beginnen! 
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Februari
Hoffman – De dochters van sjeik Boul-Boul
Mannel – Hoe droomt een giraf?
Millwood Hargrave – Julia en de haai
Waechter – Een dag met vrienden

Maart
Dijkstra – Drengr
Goldewijk – Duizend & ik
Oldenhave – De levens van Lanya

April
Diverse auteurs – In de maneschijn
Tilley – Vonk
Van der Goes & Middelburg – Maar HOE dan?! 

Je lichaam is van jou – over wensen en grenzen

Mei
BORA – Mijn eerste woordjesboek
Cazemier – Split second
Schröder – Super AVI’s
Wolters – Circus Pavlof

VerschijningslijstVerschijningslijst
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