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Sleutelwoorden:

prentenboek, van eigen bodem,
reeks, Rikki, konijn, feest,
familie, vriendschap,
dansen

Clavis Uitgeverij

Ruim je kast maar op:
dit najaar komen er
Rikki-pyjama’s en
Rikki-onesies van JBC!

Wat een feest!

Het is bijna Kerstmis, maar bij Rikki thuis staat nog altijd geen kerstboom.
Papa heeft het veel te druk om er een te halen.
Maar vandaag moeten ze gewoon samen naar de kerstbomenmarkt,
vindt Rikki. Papa heeft er eerst niet veel zin in, maar dankzij Rikki’s
enthousiasme ontdooit hij algauw helemaal.
Een winterwarm prentenboek voor kinderen
vanaf 4 jaar over tijd maken voor elkaar.

www.clavisbooks.com

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 682 2626 3

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 0607 6

Elk jaar, op het einde van de zomer, geven de konijntjes
een groot feest op de Konijnenberg. Iedereen helpt een
handje bij de opbouw. En … iedereen danst, natuurlijk!

Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2020
isbn 978 90 448 3739 1
Titel: Rikki viert feest
Auteur en illustrator: Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

9 789044 837391

Een nieuwe Rikki. Tijd voor een feestje! Voor iedereen
vanaf 4 jaar.

ISBN: 978-9044837391
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Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 0032 6

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 0810 0
Elfde druk: juli 2020

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1679 2
Achtste druk: juli 2020

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 682 2847 2

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 0121 7
HD9_CV_rikki.indd 1

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 0343 3
Dertiende druk september 2020
27/08/18 16:07

Prijs: € 15,95
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1146 9
isbn 978 90 448 1315 9
Negende druk: september 2020

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1500 9

Prijs: € 15,95
978 90 448 1920 5

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3355 3

isbn

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2663 0
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Sleutelwoorden:

4

prentenboek, geluidenboek,
Clavis Muziek, fictie, reeks,
van eigen bodem,
papegaaiduiker, dieren, water,
waterdieren, reizen, duikboot

Clavis Uitgeverij

Pippa duikt in het diepe!

Spits je oren!
Dit is

Clavis

Je kunt boeken lezen.
Je kunt boeken voelen.
Je kunt boeken zien, ervaren, meemaken.

En je kunt boeken ook horen.
Meer over Pippa

Clavis

k

Muzie

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3760 5

ISBN 978-9044840544

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3559 5

Prijs: € 17,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4054 4
Titel: Pippa in haar duikbootje
Auteur en illustrator: Anita Bijsterbosch
(Brummen)
Vanaf 2 jaar / nur 273 / Geb. 16 pagina’s

Formaat: 210 x 220 mm

Een spannend geluidenboek vol verrassende dieren! Voor waterratjes en avonturiers.
Tijd voor avontuur! Pippa het papegaaiduikertje
gaat met haar duikbootje op ontdekking in de zee.
Poppy het junglemuisje gaat met haar mee. Samen
kijken ze naar de prachtige zeedieren. Kijk je mee?
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, geluidenboek,
van eigen bodem, verkleden,
feest, robot, cowboy,
piraat, clown, vriendschap

Een muzikaal verkleedboek

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3456 7

B

LUIDE

OEKJ

E

Druk op de knop
en luister naar de
grappigste verkeerde
dierengeluiden!

N

GE

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3467 3

Prijs: € 17,95
isbn

978 90 448 3558 8

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3557 1

Prijs: € 17,95

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3560 1
Tweede druk: juni 2020

Prijs: € 17,95

978 90 448 3764 3
Verschijnt: juni 2020
isbn

Doe eens een kikker na,

papa!

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044838466

9 789044 838466

Clav

is M

Een vrolijk verkleedboek met leuke muziekjes. Voor carnaval, voor
een verkleedfeestje, of voor zomaar. Voor kinderen vanaf 2 jaar.
Bobbie en Trix zijn uitgenodigd voor een verkleedfeestje! Maar
hoe gaan ze zich verkleden? Als robots of als piraten? Als clowns
of als cowboys? Of … toch nog als iets anders?

uzie

Prijs: € 17,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 3765 0
Titel: Verkleden met Bobbie (geluidenboek)
Auteur en illustrator: Ruth Wielockx (Balen)
Vanaf 2 jaar / nur 273 / Geb. 16 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

k

BELANGRIJK!
- Schroef het deksel van de batterijenhouder
open met een schroevendraaier om de batterijen
eruit te halen of erin te stoppen.
Schroef de houder na vervanging weer goed dicht.
- De batterijen in dit boekje zijn 3 knoopbatterijen AG10.
- Laad de batterijen niet op.
- Gebruik geen verschillende types batterijen
of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Plaats de batterijen in de juiste richting (+/-).
- Haal gebruikte batterijen uit het boekje.
- Raak het uiteinde van de batterij niet aan
met een metalen voorwerp om kortsluiting
te vermijden.

Guido Van Genechten
Doe eens een kikker na, papa! (geluidenboek)
© 2020 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Alkmaar – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Trefw.: dierengeluiden, nadoen, humor
NUR 273 – ISBN 978 90 448 3846 6
D/2020/4124/018
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.guidovangenechten.be

D
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N

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt – België

BO KJ
E

E

Doe eens een
kikker na, papa!

Een beestig geestig geluidenboek
voor kleine en grote imitatoren vanaf 2 jaar.
Zet het knopje op
ON om de geluidjes
te kunnen horen.

GE

Dierengeluiden nadoen is leuk.
Samen dierengeluiden nadoen én
elkaar op het verkeerde been zetten
is nog veel leuker!

ISBN 978-9044837650

6

Clavis

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3761 2
Verschijnt: juni 2020

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3846 6
Verschijnt: juni 2020

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3453 6

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3455 0

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3730 8
Verschijnt: juni 2020

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3763 6
Verschijnt: juni 2020

978 90 448 3520 5
Tweede druk: juni 2020
isbn
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek met cd, reeks,
fictie, van eigen bodem,
verhalen, liedjes,
knutselopdrachten

Nog meer muziek!

Zing je mee met Lotta?
Meer van Lotta

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3938 8
Verschijnt: augustus 2020

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2900 6

Boek +

CD
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3773 5

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2906 8

Een lekker dik en lekker muzikaal boek vol miniverhaaltjes, hoorspelen, knutselopdrachten, liedjes en
kijkspelletjes. Voor muzikale kipjes vanaf 4 jaar.
Stap en scharrel mee door de muzikale wereld van
Lotta! Maak kennis met muziekinstrumenten, zing klassieke melodietjes en speel gezellige spelletjes, beleef
muzikale avonturen, knutsel je eigen instrumenten …
en kakel mee met je favoriete kippenliedjes!

ISBN 978-9044840391
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Prijs: € 29,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 4039 1
Titel: Het grote muziekboek van Lotta
Auteurs en illustrators: Diane Put (Herselt)
& Rik De Wulf (Dilbeek)
Muziek: Tom Dewulf
Vanaf 4 jaar / nur 273-275
Geb. 120 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: € 19,95

978 90 448 3847 3
Verschijnt: april 2021
isbn
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Sleutelwoorden:

Hoe eerder je met
beter.
voorlezen begint, hoe
eg!
vro
te
oit
no
t
Het is ech

pagina’s

Met uitklap

peuterboek, van eigen bodem,
flappen, uitklappagina’s,
dieren, raden

Clavis Uitgeverij

Lezen, kijken, raden
Waarom voorlezen aan
je peuter zo belangrijk is
Lezen is leuk! En voorlezen is gezellig: het is een knus en intiem moment
om samen tot rust te komen en te genieten. Maar lezen en voorlezen zijn óók
van groot belang voor de ontwikkeling van je kind. Je stimuleert de taalontwikkeling,
je vergroot de leefwereld, je helpt om nieuwe indrukken en gevoelens te verwerken,
je versterkt de luistervaardigheid en het concentratievermogen, én je stimuleert
het kind om later zelf te lezen. Leesplezier geef je door!

Vraag naar
on
peuterfolder ze speciale
informatie , vol tips en
voor voorlez
ers!

Meer van
Liesbet Slegers

CV_9789044836493.indd All Pages

dagelijks leven
vaardigheden

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044836493

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Clavis peuter

Prijs: € 12,95
isbn 978 90 448 3649 3

21/06/19 10:09

Prijs: € 12,95
Verschijnt: augustus 2020
isbn 978 90 448 4026 1
Titel: Knor, knor, wie ben ik?
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers
(Herentals)
Vanaf 18 maanden / nur 271
Geb. 34 pagina’s, met uitklappagina’s
Formaat: 185 x 185 mm

9 789044 840261

vanaf 12 m.

ISBN: 978-9044840261

voor baby’s

vanaf 18 m.

Rara, wie ben ik?

Een vrolijk kijk- en raadboek met flappen
en vol onverwachte gelijkenissen.
Voor peuters vanaf 18 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

DE WERELD

Liesbet Slegers

Wist je dat schaapjes op een wolk lijken?
Dat bloemblaadjes en vlindervleugels
bijna dezelfde vorm hebben?
En dat de maan soms aan een banaan doet denken?
Sla de flappen van dit boek om en wees verbaasd!

Een vrolijk kijk- en raadboek met flappen en vol
onverwachte gelijkenissen. Voor peuters vanaf 18
maanden, met de wereld rondom het kind als thema.
Waarin lijkt een kip op een ster? Wat heeft een bijtje
gemeen met de zon? En wist je dat het oor van
een varken aan een flamingo doet denken? Sla de
flappen om en wees verbaasd!
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, Anna,
missen, gevoelens, school,
papa en mama

Ik mis je, mama!
Anna wil dat Konijn op het potje gaat.
Maar dat lukt niet zo goed.
Het potje blijft leeg.
Anna weet al heel goed hoe het moet.
Ze zal het Konijn eens laten zien …

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Op je potje, Konijn

Op je potje, Konijn

Dé handleiding om op het potje te leren gaan!
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de vaardigheden van het kind als thema.

Kathleen Amant

Kathleen Amant

er

sklassiek

De potje

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044805659

Clavis peuter

9 789044 805659

Prijs: € 13,95

Prijs: € 13,95

Prijs: € 13,95

isbn

isbn

isbn

978 90 448 0565 9
Veertiende druk: augustus 2020

978 90 448 0692 2
Twaalfde druk: oktober 2020

Prijs: € 13,95
978 90 448 1333 3
Elfde druk: oktober 2020

978 90 448 0421 8
Dertiende druk: oktober 2020

isbn

Kathleen Amant

Kathleen Amant

Niet slaan, Anna!

Niet slaan, Anna!

Anna heeft twee handjes.
Twee handjes en tien vingers.
Met haar handjes kan Anna lekker zwaaien,
eten en fietsen.
En af en toe helpt ze mama met opruimen.
Maar soms wordt Anna boos.
Dan willen haar handjes slaan.
Of aan de haren van Leon trekken.
Dat doet pijn!
Andere kindjes slaan, dat mag niet …
Een herkenbaar verhaal over omgaan met boosheid en leren emoties
op de juiste manier te uiten. Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2751 4
Vierde druk: augustus 2020

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

www.clavisbooks.com

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2382 0
Zesde druk: augustus 2020

Clavis peuter

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2409 4
Zesde druk: oktober 2020

EMOTIES

Een herkenbaar verhaal over mama missen en hoe de mama van
Anna daarvoor een leuke oplossing heeft bedacht. Voor peuters vanaf
30 maanden, met de emoties van het kind als thema.
Anna wil niet naar school vandaag. Ze wil liever thuisblijven. Bij mama.
Maar dat kan niet. Mama en papa moeten gaan werken. Alle kindjes
moeten naar school. Gelukkig heeft mama een idee!

ISBN 978-9044840278
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Prijs: € 13,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4027 8
Titel: Anna mist mama
Auteur en illustrator: Kathleen Amant (Lede (Impe))
Vanaf 30 maanden
nur 271 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Prijs: € 13,95
978 90 448 2187 1
Zesde druk: oktober 2020
isbn

Prijs: € 13,95

978 90 448 2271 7
Zevende druk: augustus 2020
isbn

Prijs: € 13,95
978 90 448 2350 9
Zesde druk: oktober 2020
isbn
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, reeks, fictie, leren lezen,
voorlezen, samen lezen,
plaatjes lezen, van eigen bodem,
dieren, boerderij, geit

Plaatjes lezen met Kleine Geit
Zoek snuit bij staart

Meer in deze reeks
Bij elk van de drie bosverhalen in dit boek
horen ook een grote zoekplaat en een grappige puzzel
die je samen op kunt lossen.

Prijs: € 14,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4028 5
Titel: Kleine Geit. Spelen op de boerderij
Auteur: Marja Baeten (Amsterdam)
Illustrator: Annemiek Borsboom (Sittard)
Vanaf 30 maanden / nur 271
Kartonboek 24 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Een veelzijdig kartonboek waar peuters
heel veel plezier aan zullen beleven.
Voor kleine natuuronderzoekers vanaf 30 maanden,
met de taalontwikkeling van het kind als thema.

Tekst: Marja Baetten / Illustraties:
Annemiek Borsboom
Kleine Vos. Spelen in het bos
@ 2020 Clavis Uitgeverij, Hasselt – Alkmaar – New York
Trefw.: dieren, bos, herfst
nur 271 – isbn 978 90 448 3934 0
D/2020/4124/176
Alle rechten voorbehouden

CV_9789044839340_V2.indd All Pages

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Kleine Vos Spelen in het bos

Als Mama Kleine Geit roept om te eten, komt ze niet.
Mama gaat haar zoeken. De andere dieren wijzen haar
steeds een stukje op weg naar de stal, waar Kleine Geit
zelf haar buikje al heeft volgegeten.

Kleine Vos beleeft avonturen in het bos.
Hij zoekt een plekje om te slapen.
Hij helpt Konijn om een cadeautje te bedenken
voor de verjaardag van Klein Zwijn. En hoe kan hij Eekhoorn
redden van zijn boomstam midden in een diepe plas?

Marja Baeten &
Annemiek Borsboom

TAALONTWIKKELING

Een interactief samenleesboek met woorden, plaatjes,
spelletjes en opdrachten. Voor peuters vanaf 30 maanden, met de taalontwikkeling van het kind als thema.

ISBN 978-9044840285
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Kleine Vos

Spelen in het bos
Marja Baeten &
Annemiek Borsboom

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044839340

9 789044 839340

Clavis peuter

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3934 0
Verschijnt: augustus 2020
18/05/20 13:55

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie en non-fictie,
van eigen bodem, reeks,
dino’s, dinosaurussen, museum,
geschiedenis

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, vader en dochter, familie,
spelen en leren, dieren, staart,
nieuwsgierigheid, bezit

Op dinojacht met Karel
Een grappig en herkenbaar boek over papa’s,
dochtertjes … en staarten. En over iets willen
wat je eigenlijk al bezit! Voor kleine rakkers
vanaf 3 jaar.

ISBN 978-9044840346

‘Papa, wat is dat vreemde ding daarbeneden?’
‘Dat is mijn staart!’
‘Wow! Een staart? Ik wil ook een staart!’
‘Weet je dat echt heel zeker?
Nou, dan zal ik daar eens gauw voor zorgen.’

Meer in deze reeks

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3567 0

Een lekker dik dinoboek, met grote prenten (ideaal voor
in de klas) en zoekopdrachtjes, inclusief scherpe tanden.
Maar helemaal niet eng, hoor! Voor kinderen vanaf 3 jaar.
Karel gaat naar het dinomuseum! Hoe zien dino’s eruit?
Lijken ze op de dieren die wij kennen? En wist je dat er
ook heel lieve en heel kleine dino’s waren? Je ontdekt
het allemaal in dit boek!

Clavis Uitgeverij

Een verhaal met een staartje

ISBN 978-9044840315

16

Prijs: € 17,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4031 5
Titel: Hallo dino! Karels grote boek
over dinosaurussen
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers
(Herentals)
Vanaf 3 jaar / nur 273 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2987 7

Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4034 6
Titel: Mijn papa heeft een staart
Auteur en illustrator:
Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 3 jaar / nur 273 /Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, reeks, spelen, knutselen,
thuiswerken, moeder en zoon,
stout, ondeugend, ondernemend,
kus

prentenboek, fictie, reeks, serie,
van eigen bodem, fiets, step,
verkeer, verkeersveiligheid,
naar school, verkeersregels

Koenijn lost het op

Clavis Uitgeverij

Veilig naar school!

Meer van Kas en Saar

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2729 3
Derde druk: augustus 2020

Meer over Koenijn
Martine van Nieuwenhuyzen

proeft (bijna) alles

www.clavisbooks.com
www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044837940

9 789044 837940

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3794 0
Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1839 0
Zesde druk: juni 2020

ISBN 978-9044840308

Een vrolijk boek voor fijnproevertjes vanaf 3 jaar.

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1838 3
Vijfde druk: juni 2020

proeft (bijna) alles

Is het papier te klein? Dan kleurt Koenijn toch op
het behang! En zijn de knutselspullen op? Dan knipt
hij wel in boeken. Maar mama is niet altijd blij met
zijn ideetjes …

Koenijn is een lekkerbek.
Hij smikkelt zandtaartjes in de zandbak,
proeft een kiezel op het terras …
Maar wat hij op zijn bordje krijgt,
gaat minder makkelijk naar binnen.
Totdat hij samen met mama iets leuks bedenkt:
lijkt die broccoli niet op een boom?
En kijk, die spaghettisliert is net een slang!

Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4036 0
Titel: Koenijn heeft (altijd) een goed idee
Auteur en illustrator:
Martine van Nieuwenhuyzen (Ulvenhout)
Vanaf 3 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Martine van Nieuwenhuyzen

Een nieuw verhaal over Koenijn. Een luchtig en
grappig boek over een druk baasje. Voor iedereen
vanaf 3 jaar.

ISBN 978-9044840360
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4030 8
Titel: Kas en Saar in het verkeer
Auteur en illustrator: Pauline Oud (Bilthoven)
Vanaf 3 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een herkenbaar en nuttig prentenboek over verkeersveiligheid. Voor kinderen vanaf 3 jaar.
Vandaag is het wielendag! Alle kindjes mogen hun fiets
of step meenemen. Opa brengt Saar naar school. Kas
komt met zijn step! Maar het is druk op straat. Kijkt iedereen wel goed uit?

19

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks, vertaling,
Japans, meesterillustrator Kazuo
Iwamura, muizen, familie, maanlicht

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, reeks, ridder, draak,
herfst, bos, spoorzoeken,
soep koken, vriendschap

Kleine muisjes en een grote maan

Een herfstridder in het bos

Een perfect boek voor het slapengaan, in de
klassieke reeks van meesterillustrator Kazuo
Iwamura. Voor maanmuisjes vanaf 3 jaar.
De muisjes bouwen een boomhut. Ze dragen
takjes en touwtjes naar boven. Naar het allerhoogste puntje van de boom. Hard werken, de
hele dag. Maar dan … een geweldige picknick
in het licht van de vollemaan!
Prijs: € 15,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3796 4
Titel: 14 muisjes en de maan
Auteur en illustrator: Kazuo Iwamura
Originele titel: 14ひきのおつきみ
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 3 jaar / nur 273 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

ISBN 978-9044837964

Meer over de 14 muisjes
Kazuo Iwamura

Meer over
Ridder Milan
Ruth Brillens & Rik De Wulf

14 muisjes

Milan is een dappere ridder. Of beter, dat zou
hij wel willen zijn. Want eigenlijk is hij bang,
bijvoorbeeld voor het donker en voor grote honden.
Ridder Elias wil Milan helpen en neemt hem mee
naar het bos. Daar leert Milan een heel klein
maar ook bijzonder dapper draakje kennen …

Ruth Brillens & Rik De Wulf

en de draak

Een grappig en herkenbaar ridderverhaal over
je angst overwinnen en zelfvertrouwen krijgen.
Voor kleine ridders en jonkvrouwen vanaf 5 jaar.

en de draak

Vandaag wordt het een warme dag. Het is fijn om met
z’n allen de was te doen bij de beek, die vrolijk klatert
door de regen die is gevallen. Een kikkertje gebruikt
het wasbord als bootje. Maar dan voert
de stroom het bootje mee naar de waterval …

Kazuo Iwamura

Alweer slagen de Japanse muisjes erin om
een alledaagse klus tot een feest van samenzijn te maken.
Voor wasbeertjes en -muisjes vanaf 3 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837971

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044836325

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3797 1

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3175 7

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3632 5

ISBN 978-9044839937

20

Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2020
isbn 978 90 448 3993 7
Titel: Ridder Milan op avontuur in de herfst
Auteur: Ruth Brillens (Lembeek)
Illustrator: Rik De Wulf (Dilbeek)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een grappig verhaal over kleine avonturen in een
groot bos. Met alle bekende herfstelementen. Voor
leesridders vanaf 4 jaar.
Het is herfst! Het perfecte moment voor een avontuur in het bos. Zeker als je een ridder bent. En
Milan ís een ridder. Hij trekt zijn laarsjes aan en
begint zijn tocht.
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De beste boeken voor de herfst

r baby’s

dagelijks leven

af 12 m.

vaardigheden

af 18 m.

emotie

af 24 m.

de wereld

af 30 m.

taalontwikkeling

Annemarie van der Heijden

NOORTJE
in het bos

Noortje in het bos

vrolijk verhaal over een meisje en haar
spelen. Voor peuters vanaf 18 maanden,

reld rondom het kind als thema.

Annemarie van der Heijden

elt samen met haar hondje Woef
zijn niet alleen. In de bomen ziet
eekhoorn springen en tussen
tblaadjes kruipen twee egeltjes.
ook eikels op de grond en
en staan mooie paddenstoelen.
indt het heerlijk in het bos.

En de beste boeken voor de winter

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044822700

9 789044 822700

Clavis peuter

Prijs: € 10,95
isbn 978 90 448 2270 0

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3384 3

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2790 3
Vierde druk: augustus 2020

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2271 7
Zevende druk: augustus 2020

Het sneeuwt! Dat betekent lekker buiten spelen. Beer is
dik aangekleed, want het is berekoud. Maar zijn vriendjes
hebben geen muts op, een sjaal om of handschoenen aan.
Beer deelt zijn spulletjes uit, zodat iedereen
het lekker warm heeft … of toch niet?

in de herfst

Sam Loman

Anita Bijsterbosch

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3145 0

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3773 5

De warme

winterkleren
van

Een hartverwarmend winterverhaal over denken aan anderen én denken aan jezelf.
Voor knuffelbeertjes vanaf 4 jaar.

De warme winterkleren van Beer

Het is herfst. Aan de boom zijn
de appels rijp en overal op de grond
liggen blaadjes, kastanjes en eikeltjes.
Sammie en Job knutselen binnen
en gaan dan buiten in de regen spelen.
Daar worden ze lekker moe van.

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2350 9
Zesde druk: oktober 2020

Een boek met verrassende halve tussenpagina’s
over Sammie en zijn paardje Job die de herfst ontdekken.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

in de herfst

Anita Bijsterbosch

Sam Loman

www.clavisbooks.com

Prijs: € 13,95

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

isbn

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3068 2

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2819 1
Vierde druk: augustus 2020

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3148 1

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2538 1

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3941 8
Verschijnt: augustus 2020

978 90 448 0424 9
Elfde druk: augustus 2020

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044837421

ISBN 978-9044830705

Clavis

Clavis peuter

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3070 5

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3881 7

Prijs: € 15,95
CV_9789044837421.indd All Pages

isbn

978 90 448 2101 7

Prijs: € 15,95
isbn

978 90 448 3438 3

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3742 1

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3129 0

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2038 6

11/09/19 16:29

Prijs: € 15,95
978 90 448 3176 4

isbn

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 0807 0

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3132 0
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, interactief, winter, sneeuw,
sneeuwbal, buiten spelen,
dieren, vriendjes

Een boek vol sneeuw!

prentenboek, reeks, fictie,
vertaling, Frans, boerderij,
tractor, winter, sneeuw,
dieren

Kantel h
et boek
en de sn
eeuwba
l
gaat éch
t rollen

Clavis Uitgeverij

Een kleine tractor op een grote boerderij

Een interactief prentenboek met een (bijna) echte
sneeuwbal! Voor winterkindjes vanaf 3 jaar.
De dieren in het bos willen een sneeuwpop maken!
Boven op een berg. Maar … zo’n grote sneeuwbal
is best zwaar. Help jij de dieren om de bal naar
boven te rollen?

Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4035 3
Titel: Winterpret
Auteur en illustrator:
Anita Bijsterbosch (Brummen)
Vanaf 3 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3936 4

ISBN 978-9044840377

Meer over Kleine
Tractor

ISBN 978-9044840353
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4037 7
Titel: Kleine Tractor in de winter
Auteur: Natalie Quintart (Brussel)
Illustrator: Philippe Goossens (Brussel)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een herkenbaar winterboekje, vol sneeuw én vol warmte.
Voor iedereen vanaf 4 jaar.
Het is winter! En Kleine Tractor vindt dat helemaal niet
fijn. De gans vertrekt op reis, de bomen worden kaal, en
het is al heel vroeg donker. Of … zijn er ook leuke dingen
aan de winter?
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, legende, mythe,
volksverhaal, feniks, vogels

Clavis Uitgeverij

Sla je vleugels uit
Winnaar
rs China
Key Colou

Key Colours China
Een prentenboek voor kinderen tussen de 2 en
de 7 jaar. Dat is de opdracht van Key Colours China,
de tweejaarlijkse wedstrijd voor illustratoren uit China.
Een vakjury beoordeelt de artistieke, literaire en kindgerichte
kwaliteiten van de inzendingen – en het bekroonde werk
wordt uitgegeven door Clavis Uitgeverij.

ISBN 978-9044839746
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Prijs: € 18,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 3974 6
Titel: De legende van de feniks
Auteur: Yang Fan
Illustrators: Zang Xu, Su Wenhoa, Guo Yihong, Ran Debo
Oorspronkelijke titel: 百鸟朝凤
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 6 jaar / nur 274 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een schitterende hervertelling van een oude legende. Een prachtig
staaltje Chinese volkscultuur. Voor kinderen vanaf 6 jaar.
De mooiste vogel ooit? Dat is de feniks. Met zijn kleurrijke veren
springt hij meteen in het oog. Maar ooit was de feniks een heel
gewone en heel onopvallende vogel …
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Sleutelwoorden:

Ontdekt bij
Key Colours
China

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, hoed, kleuren,
regenboog, dieren

Hoedje af!

Alles waait over. Een kleurrijk en grappig verhaal over hoedjes en dieren. Met prachtige
illustraties. Voor lezers vanaf 3 jaar.
Beer draagt een mooie hoed. Met alle kleuren
van de regenboog. Maar opeens waait het
hoedje weg! Hij zweeft van schildpad naar
kikker en van eend naar ooievaar … Krijgt Beer
zijn lievelingshoedje nog terug?
ISBN 978-9044839821
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3992 0
Titel: Regenbooghoedje
Auteur en illustrator: Hong Hai
Originele titel: 小彩帽
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 3 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, vertaling, Chinees,
Key Colours Competition China,
sprookjesachtig, kunst,
muze, Claude Monet,
Camille Doncieux

prentenboek, vertaling, Chinees,
Key Colours Competition China,
monsters, plagen, bang maken,
vriendschap, spelen, kussen

t bij
Ontdek China
lours
Key Co

Een ode aan de kunst

Ontde
Key Co kt bij
lours C
hina
Een grappig boek over een tegendraads
monstertje. Voor kleine … engeltjes vanaf
4 jaar.
Boe! Echte monstertjes houden ervan
mensen te plagen en bang te maken.
Toch? Nou, dit monstertje niet. Hij vindt
het veel leuker om met mensen te spelen,
lachen … en kussen!

Een betoverend verhaal uit China.
Én een prachtige ode aan de kunst
van Claude Monet. Voor kinderen
vanaf 5 jaar.
Camille wandelt met haar parasol.
Tot een harde wind haar optilt en
meevoert. Ze zweeft over vijvers en
zeeën … tot in de armen van haar
favoriete schilder.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3975 3
Titel: De parasol van Camille
Auteur en illustrator: Liu Hao
Oorspronkelijke titel: 阳伞卡蜜儿刘皞 著、绘
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

ISBN 978-9044839807

Clavis Uitgeverij

ISBN 978-9044839753
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 3980 7
Titel: Een merkwaardig monsterdagje
Auteur: Lyu Lina
Illustrator: Xi Nian
Oorspronkelijke titel:
小妖怪的一天吕丽娜 文 西年 图
Vertaling: Uitgeverij Clavis
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Clavis Uitgeverij

Een heel lief monstertje
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Sleutelwoorden:

prentenboek, non-fictie, leren lezen,
vertaling, Engels, tweetalig,
woordenschat, letters, alfabet,
dieren, vervoermiddelen

Alle dieren van het alfabet

Ontdekt bij
Key Colours
China

a Monkey on a Magic carpet
Een uniek alfabetboek over dieren en vervoermiddelen. Tweetalig in het Engels en het
Nederlands. Voor lettersmullers vanaf 4 jaar.
De A is van Ant en Ambulance. De B is van
Beer en Bicycle. De C is van Cavia en Cruise.
De D is van Dolfijn en Dogsled. En de Z …
is van Zoo en Zeppelin!

ISBN 978-9044840001
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4000 1
Titel: Engelse letterpret van a tot z
Auteur en illustrator: Qji Cui
Oorspronkelijke titel: 邱翠 著、绘
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, sok, knuffel, vriendschap,
afscheid, kleine dingen in
het leven

prentenboek, vertaling, Chinees,
Key Colours Competition China,
knuffel, beer, vriendschap,
muziek, spelen

talent
ionaal ina
t
a
n
r
e
t
In
Ch
tor uit
Illustra

Een aandoenlijk verhaal over een sok, een jongen,
en een bijzondere vorm van troost. Voor kinderen
vanaf 5 jaar.

ISBN 978-9044839258

Een rode sok! Zomaar op straat gevonden. Een
klein jongetje raapt de sok op, neemt hem mee
naar huis, wast hem … en wordt er beste vriendjes
mee. In leuke én in minder leuke tijden.

Ontde
kt bi
Key C
olours j
China

Een vrolijk en herkenbaar prentenboek over een lievelingsknuffel. Voor superbeertjes en supervriendjes vanaf 5 jaar.
Dit is mijn superbeer. Ik weet het: hij ziet eruit als een gewone
beer. Maar voor mij is deze superbeer héél bijzonder.

Prijs: € 15,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3996 8
Titel: Superbeer
Auteur: Miss Sasa
Illustrator: Zen.zz
Oorspronkelijke titel: 超级熊 莎莎小姐 文
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 210 x 290 mm

Clavis Uitgeverij

Mijn lieve knuffelsok

De beste beer van de hele wereld

ISBN 978-9044839968

34

Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 3925 8
Titel: De rode sok
Auteur: Jin Xiaoyu
Illustrator: Jiang Ziying
Oorspronkelijke titel: 红袜子
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, Koreaans, bang,
angst overwinnen, vriendschap,
poëtisch

aal talent
Internation
it Korea
Illustrator u

Ik ben niet meer bang!

Een vrolijk en optimistisch boek over zorgen maken
en zorgen laten verdwijnen. Voor kleine piekeraars
vanaf 5 jaar.
Juju maakt zich zorgen. Over van alles. En dan nog
wat. Gelukkig heeft zijn vriend Tijger een idee: stop
al die zorgen gewoon eens in een doosje … en kijk
wat er dan mee gebeurt.

ISBN 978-9044839449

Internati
ona
Illustrato al talent
r uit Kor
ea

Een kleurrijk boek over het overwinnen
van je angsten. Voor kom-maar-oppers
vanaf 5 jaar.
Er is iets. Iets waar ik soms wat duizelig
van word. Iets wat me af en toe bang
maakt. Totdat ik ernaartoe stapte. En ik
het iets recht in de ogen keek.

ISBN 978-9044839456
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 3945 6
Titel: Kom maar op
Auteur en illustrator: MiJa Cho
Oorspronkelijke titel: Meet my friend, Anxiety
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: € 15,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3944 9
Titel: Al je zorgen in een doos
Auteur en illustrator: MiJa Cho
Oorspronkelijke titel: Worry Box
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, Koreaans, zorgen,
vriendschap, doos,
oplossing

Clavis Uitgeverij

Opgeruimd staat zorgeloos
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, vertaling, Indonesisch,
heks, magie, toveren, bezem, poes,
doorzettingsvermogen,
familie

Internati
o
Illustrato naal talent
r uit Ind
onesië

Hocus pocus … oeps!

Griezellezen!
Ruth Wielockx

Het is Halloween!

Een vrolijk en herkenbaar verhaal over Halloween.
Voor moedige spookjes en heksjes
vanaf 3 jaar.

Het is Halloween!

Het is Halloween!
De tweeling Luuk en Lotje gaat op griezeltocht.
Luuk verkleedt zich als spook en Lotje als heks.
Ze zetten pompoenmannetjes aan de deur
en maken lekkere hapjes.
Dan gaan ze samen met papa op pad.
Halloween is griezelig gezellig!

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044830972

Clavis

Ruth Wielockx

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3097 2
Derde druk: augustus 2020

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1856 7
Zesde druk: reeds verschenen

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3939 5
Verschijnt: augustus 2020

isbn

Prijs: € 16,95

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2938 9

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2243 4

978 90 448 2993 8

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3518 2

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3501 4

Sanne Miltenburg

Meer over Heksje
Hannelore
9 789044 839616

Heksje Hannelore is uitgenodigd voor een ijsjesfeest!
Op de uitnodiging staat dat ze haar vrolijkste
bloemetjeskleren aan moet trekken …
maar ze heeft alleen zwarte jurkjes,
zwarte hoedjes en zwarte laarsjes!
Wat nu?

Een grappig en magisch boek over nieuwe dingen proberen,
over volhouden én over ijsjes eten!
Voor heksen en tovenaars vanaf 4 jaar.

Een spannend en lief boek
over katten, heksen en vriendschap.
Voor tovenaars vanaf 5 jaar.

De bloemetjesheks

Oeps! De bezem van Heksje Hannelore is kapot. Hij is
doormidden gebroken. En zelfs toverspreuken kunnen
de bezem niet maken. Gelukkig kan Oom Tovenaar
haar helpen. Maar … hoe moet Heksje Hannelore
naar hem toe?

Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3972 2
Titel: De gebroken bezem
Auteur en illustrator: Ratna Kusuma Halim
Oorspronkelijke titel: Little Witch’s Broken Broom
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Op een avond staat het katje Salmiak
voor Noahs deur. Het dier is weggelopen
van zijn baasje: een gemene heks!
De tovenares probeert alles om haar kat
terug te krijgen, maar Noah laat zijn
nieuwe vriend niet zomaar in de steek.

Ratna Kusuma Halim

Een grappig en magisch boek over magie, bezems, en
doorzettingsvermogen. Voor tovenaars vanaf 4 jaar.

ISBN: 978-9044839616
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Sanne Miltenburg

Ratna Kusuma Halim
www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044834185

9 789044 834185

Clavis

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044833973

CV_9789044833973.indd All Pages

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3397 3

13/07/18 14:01

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2278 6

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3659 2
Tweede druk: juni 2020

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3418 5

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3704 9
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Kerntitels in de Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2020 staat in het teken van En toen?
Kinderen duiken de geschiedenis in en ontdekken werelden van vroeger door het lezen van boeken.
willewete

Wil je alles weten over Romeinen? In dit boek lees je meer over hoe
Romeinen leefden. Waar woonden ze? Hoe zagen hun huizen eruit?
Wat deden Romeinse soldaten allemaal? Op deze en veel andere
vragen krijg je een antwoord. Je vindt in dit boek ook een overzicht
van gevonden Romeinse spullen, een grote uitklappagina en een
miniquiz, zodat je een echte expert wordt.

Suzan Boshouwers & Veronica Nahmias

willewete Romeinen

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3874 9
Verschijnt: juni 2020

Suzan Boshouwers & Veronica Nahmias

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3873 2
Verschijnt: augustus 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2657 9
Tweede druk: juni 2020

van jonge kinderen. Sommige onderwerpen staan dicht bij hen, andere een
beetje verder. Ze gaan over de wereld en de natuur om ons heen, over
het leven in het verleden en het leven nu. Op een speelse en spitsvondige
manier vertellen deze boeken wat kinderen graag willen weten.

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar over
namelijk Romeinen.

personages in de geschiedenis,

personages

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3231 0
Tweede druk: mei 2020

Romeinen

5+

… dat zijn informatieve prentenboeken die een antwoord geven op de vragen

Verkoz
en tot
kerntit
els

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044821994

vanaf

5 jaar

Clavis
INFORMATIEF

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3046 0

Prijs: € 16,95

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1173 5

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1641 9
Zesde druk: september 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2105 5
Zesde druk: september 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1303 6

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1684 6

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1520 7
Zesde druk: september 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1585 6
Achtste druk: juni 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1362 3
Vierde druk: september 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3619 6
Verschijnt: september 2020

isbn

isbn

978 90 448 2199 4

Prijs: € 16,95
978 90 448 3508 3
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, zoekboek, fictie,
van eigen bodem, zoeken, kijken,
koning, prins, prinses, boefjes,
cadeautjes

elke
Vind jij op
oorn
h
n
ee
plaat 1
ters?
u
o
b
a
en 10 k

Een koninklijk zoekboek!
Een kunstig kijk- en zoekboek waarbij je koninklijke
kamers vergelijkt vóór en ná het bezoek van een
ondeugend prinsje en prinsesje. Voor jonge en oude
cadeautjesjagers vanaf 4 jaar.

Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3986 9
Titel: Schattige diefjes. Zoektocht in de nacht
Auteur en illustrator: Mieke Goethals (Roeselare)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm

Meer van Mieke Goethals
Mieke Goethals

Is de paashaas op bezoek geweest?
Natuurlijk, want de dierenhuisjes
liggen vol met lekkers!
Van chocolade kippen tot eieren
en van chocolade autootjes
tot taarten. Maar kun jij
álle verrassingen vinden?

Ga mee op avontuur door het sprookjesbos
en kijk je ogen uit! De mooiste sprookjes
worden verteld en op de zoekplaten kun je
alle bekende sprookjesfiguren vinden. Er is
zoveel te ontdekken!
Prijs: € 18,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 4038 4
Titel: In het sprookjesbos.
Het grote fantasiezoekboek
Auteur en illustrator: Lotje (Lizelot Versteeg)
(Lochem)
Vanaf 4 jaar / nur 273
Kartonboek 16 pagina’s
Formaat: 260 x 340 mm

Meer van Lotje

DE

PAASHAAS

Een kunstig kijk-en-zoekboek waarbij je huisjes
vergelijkt vóór en ná het bezoek van de paashaas.
Voor jonge en oude cadeautjesjagers vanaf 4 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044835762

ISBN 978-9044838589

Clavis

Mieke Goethals

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3576 2

Clavis

Mieke Goethals

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3858 9

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3568 7

Clavis Uitgeverij

Er was eens … een zoekboek!

DE PAASHAAS

DE KERSTMAN

Een kunstig kijk-en-zoekboek waarbij je huisjes vergelijkt
vóór en ná het bezoek van de Kerstman.
Voor jonge en oude cadeautjesjagers vanaf 4 jaar.

Mieke Goethals

Is de Kerstman op bezoek geweest?
Natuurlijk, want het hele huis ligt vol met cadeautjes!
Van knuffelberen en robots tot gemorst eten en badeendjes.
Maar kun jij álle verrassingen vinden?

prentenboek, zoekboek, fictie,
van eigen bodem, sprookjes,
leren tellen, opdrachtjes,
spelletjes, weetjes, prinsen
en prinsessen

Een fantasievol kijk- en zoekboek vol verhalen, opdrachtjes en spelletjes. Voor prinsen
en prinsessen vanaf 4 jaar.

ISBN 978-9044840384

Wat zijn prins Leon en prinses Luna van plan?
Waarom sluipen ze ’s nachts door het paleis? Ze
hebben van alles nodig: een kandelaar, zwembandjes, kussens, badeendjes, een reuzetaart … Help
jij zoeken naar alle spulletjes? Niet te luid, want
niemand mag het horen …
ISBN 978-9044839869
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Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2283 0
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, van eigen bodem,
reeks, Minipiet, Sinterklaas,
verlanglijstjes, inpakmachine,
december, geheimen

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2352 3

Weet jijthuis
het geheim van Sinterklaas?
Lekker

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2643 2

Aftelkalender
voor sinterkla
as!
Vraag onze ve
rtegenwoordig
er!

Een warm en grappig verhaal over Sinterklaas, geheimen én geheimverklappers. Voor toekomstige Pieten vanaf 4 jaar.
Sinterklaas heeft nieuwe Pieten nodig! Kinderen vragen steeds meer
cadeautjes, dus er moet steeds meer worden ingepakt! Maar niet alle
Leerlingpieten zijn even betrouwbaar. Want sommige willen de geheimen
van Sinterklaas verklappen!

ISBN 978-9044839838

44

Prijs: € 15,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3983 8
Titel: Minipiet en het geheim van Sinterklaas
Auteur: Guy Daniëls (Niel-Bij-As)
Illustrator: Ina Hallemans (Herselt)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 210 x 290 mm

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3415 4

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2913 6

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3130 6
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Lieve Sinterklaas …

Die stopt ze in haar laarsje.
Ze zet er ook iets naast voor het paard van Sinterklaas.
Zouden Sint en Piet vannacht komen?
Een eenvoudig en herkenbaar verhaal over Sinterklaas.
Voor peuters vanaf 18 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

schoentje

zet haar schoentje

CD

Annemarie van der Heijden

NOORTJE
zet haar

Noortje

Boek +

Annemarie van der Heijden

Het is bijna Sinterklaas.
speelt Sinterklaasje
en maakt een mooie tekening.

NOORTJE

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044834529

Clavis peuter

9 789044 834529

Prijs: € 10,95
isbn 978 90 448 3452 9

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 0613 7
Elfde druk: augustus 2020

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1620 4

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1624 2

Prijs: € 15,95
978 90 448 2242 7
Vijfde druk: augustus 2020

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1424 8
Zesde druk: augustus 2020

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3443 7

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3321 8

isbn

Lotte is boos. Papa had beloofd om met haar
naar de sinterklaasintocht te gaan, maar hij is
nog niet thuis van zijn werk. Was papa maar net zo lief
als Sinterklaas, denkt Lotte, die komt altijd op tijd!
Misschien wil de Sint haar papa wel worden?

Een ontroerend en spannend verhaal
over de band tussen vader en kind.
En over Sinterklaas.
Voor kinderen vanaf 5 jaar.

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3774 2

Prijs: € 15,95
978 90 448 3543 4
Tweede druk: augustus 2020
isbn

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835359

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1146 9
Negende druk: augustus 2020

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3535 9

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3457 4

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 0101 9
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Sleutelwoorden:

prentenboek, zoekboek, samen lezen,
van eigen bodem, Kerstmis,
Kerstman, tradities,
humor, zoekvraagjes

Een heel jaar Kerstmis!

Zoekboek a
ls
de nieuwe k
ersttraditie

!

Een grappig prentenboek over wat de Kerstman doet als het
géén kerst is. Met genoeg zoekopdrachten voor een heel
jaar leesplezier. Voor kinderen vanaf 5 jaar.
De Kerstman … Je kent zijn baard, zijn slee, zijn rendieren
en zijn cadeautjes. Want die zie je elke december weer.Maar
weet je ook wat hij de rest van het jaar allemaal uitspookt?

ISBN 978-9044839630
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3963 0
Titel: Het jaar van de Kerstman
Auteur: Rik Peters (Sittard)
Illustrator: Federico Van Lunter (Tongeren)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm
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Maak de mooiste
cadeautjes

Perfect voor onder de kerstboom
Waar is de Kerstman toch?
Help je Muisje mee met zoeken?
Kijk onder de flapjes, druk
telkens op de knop en luister.
…

ek

geluidenbo

Het is nacht. Muisje is nog wakker.
Ze wacht op de Kerstman,
maar het is muisstil …

Help jij Muisje mee met zoeken?
Een kijk- en zoekboek met flapjes
waar je ook naar kunt luisteren.
Probeer het zelf maar!
Voor kerstkindjes vanaf 2 jaar.

Zet het knopje op ON
om de geluidjes
te kunnen horen.

Waar is de Kerstman? (geluidenboek)
© 2017 Éditions Gallimard Jeunesse, Parijs
© 2018 voor het Nederlandse taalgebied:
Uitgeverij Clavis, Hasselt – Amsterdam – New York
Gallimard Jeunesse Musique: Paul du Bouchet
Illustraties: Marion Billet – Vormgeving: Marguerite Courtieu
Redactie: Marine Arnould – Productie: Pascale Le Roch
Muziek en geluidseffecten: Isabelle Davy / Studios Circé
Oorspronkelijke titel: Où est père Noël ? (livre sonore)
Oorspronkelijke uitgever: Éditions Gallimard Jeunesse, Parijs
Trefw.: Kerstmis, dieren, zoeken, geluiden
nur 273 – isbn 978 90 448 3449 9
D/2018/4124/212
www.clavisbooks.com – Alle rechten voorbehouden

BELANGRIJK!
- Schroef het deksel van de batterijenhouder open
met een schroevendraaier om de batterijen
eruit te halen of erin te stoppen.
Schroef de houder na vervanging weer goed dicht.
- De batterijen in dit boekje zijn 3 knoopbatterijen

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044834499

Waar is de Kerstman?

Misschien
zijn de
in de sneeuw
sporen
van de
arrenslee

Waar is
de Kerstman?
MARION BILLET

6 flapjes

om onder te kijken

7 geluiden

lr1130/ag10.

- Laad de batterijen niet op.
- Gebruik geen verschillende types batterijen
of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Plaats de batterijen in de juiste richting (+/-).
- Haal gebruikte batterijen uit het boekje.
- Raak het uiteinde van de batterij niet aan
met een metalen voorwerp om kortsluiting
te vermijden.

om naar te luisteren

Clavis

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3449 9

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 0813 1

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1142 1
Negende druk: oktober 2020

Prijs: € 13,95
978 90 448 2896 2

isbn

Pauline Oud

De opa van Saar brengt Kas en Saar naar school.
Vandaag is het een bijzondere dag.
Het is feest op school. Kerstfeest!

De kleine

kerstboom

Pauline Oud

Kas en Saar

Vandaag is een speciale dag.
Een heel jaar lang heeft Kleine Boom naar deze dag uitgekeken.
‘Misschien word ik dit jaar wel een echte kerstboom!’ zegt hij opgewonden.

vieren kerst

De kleine kerstboom

Kas en Saar vieren kerst

Het is bijna Kerstmis!
Bij Kas en Saar in de klas staat een grote dennenboom.
Samen versieren ze de klas en de boom, ze knutselen de mooiste kerstkaarten,
en smullen van een lekker kerstdiner. En dan komt er ook nog bezoek in de klas.
Wie zou dat zijn?

Het is bijna Kerstmis. Vol ongeduld wacht een groepje bomen
tot de kerstbomenverkoper hen komt halen.
In welke woonkamer zullen ze terechtkomen?
En welke pakjes zullen er op kerstavond aan hun voet liggen?
Over één ding zijn de bomen het eens: hun lieve vriend Kleine Boom
is dit jaar nog te klein om kerstboom te zijn. Hebben ze gelijk?

Een warm kerstverhaal over een kleine boom met een grote droom,
en over de Kerstman natuurlijk!
Voor kinderen (groot of klein) vanaf 4 jaar.

Cadeaupapier Anna
op rol 100 x 50 cm
Prijs: € 35
isbn 978 90 448 4051 3
Cadeaupapier Klein wit visje
op rol 100 x 50 cm
Prijs: € 35
isbn 978 90 448 4052 0

Een warm en herkenbaar verhaal
over een gezellig kerstfeest op school.
Voor kerstengeltjes vanaf 3 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044837698

ISBN 978-9044837681

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3422 2
Derde druk: oktober 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3458 1
Tweede druk: augustus 2020

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3768 1
Tweede druk: augustus 2020

CV_9789044837681.indd 1

CV_9789044837698_DEF.indd 1

DE KERSTMAN

Een kunstig kijk-en-zoekboek waarbij je huisjes vergelijkt
vóór en ná het bezoek van de Kerstman.
Voor jonge en oude cadeautjesjagers vanaf 4 jaar.

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3769 8
Vierde druk: oktober 2020

Mieke Goethals

Is de Kerstman op bezoek geweest?
Natuurlijk, want het hele huis ligt vol met cadeautjes!
Van knuffelberen en robots tot gemorst eten en badeendjes.
Maar kun jij álle verrassingen vinden?

11/09/19 16:25

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835762

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3442 0

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 0343 3
Dertiende druk: september 2020

Prijs: € 15,95
isbn

Mieke Goethals

978 90 448 3576 2

17/09/19 15:30

Cadeaupapier Clavis
op rol 100 x 50 cm
Prijs: € 35
isbn 978 90 448 4053 7
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

voorleesboek met illustraties,
van eigen bodem, debuut,
voorlezen, leren lezen,
verhaaltjes, dagelijks leven,
verwondering

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, losse tand,
wiebeltand, tandwisseling

Voorleesverhaaltjes vol verwondering

Maandag. Jules is op school. Hij gaat niet graag
naar school. Hij is liever bij mama, of bij papa, en bij
Knuffeldraak. Maar hij is wel graag op school, eigenlijk.
Vanmorgen hebben ze samen met juf Trees een lied
gezongen. Daarna heeft juf een verhaal verteld. Over
kabouter Pim. Jules kent het verhaal; juf heeft het al dikwijls verteld. Dat vindt Jules fijn. Het verhaal is spannend,
maar Jules weet dat het vrolijk eindigt. Gelukkig …

Anna heeft een wiebeltand. Ze kan hem heen
en weer bewegen. Met haar vinger en met
haar tong. De wiebeltand staat helemaal los.
‘Jouw wiebeltand gaat uitvallen,’ zegt papa.
‘In de plaats komt een nieuwe, grote tand.’
ISBN 978-9044840322

Een praktisch en herkenbaar boek over een
losse tand. Voor wiebelaars vanaf 5 jaar.

Prijs: € 16,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3820 6
Titel: Jules
Auteur: Erik Wouters
Illustrator: Anne Schneider (Enkhuizen)
Vanaf 4 jaar / nur 281 / Geb. 48 pagina’s

Clavis Uitgeverij

Mijn tand zit los!

Eenvoudige en herkenbare voorleesverhaaltjes, met af
en toe een vrolijk versje. Voor iedereen vanaf drie jaar.

9 789044 838206

ISBN: 978-9044838206
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4032 2
Titel: Grote Anna en de wiebeltand
Auteur en illustrator: Kathleen Amant
(Lede (Impe))
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Formaat: 210 x 290 mm

Meer van Grote Anna

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3078 1

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2818 4
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, Britse humor, David Walliams
en Tony Ross, meesterillustrator,
dieren, muziek, koor

prentenboek, fictie,
sprookjesachtig, kikker, zoen,
prins, prinses

Zing maar mee!

Clavis Uitgeverij

Tot hier en niet verder

lent
naal ta alië
o
i
t
a
n
r
Inter
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ator u
r
t
s
u
l
l
I

Een vrolijk prentenboek over doen
waar jíj je goed bij voelt. Voor lawaaimakers vanaf 4 jaar.
Willy Walrus houdt van zingen!
Jammer alleen dat het niet om aan
te horen is. Maar … wat maakt dat
eigenlijk uit?

Prijs: € 16,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3997 5
Titel: Het knotsgekke kabaalkoor
Auteur: David Walliams / Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: The Creature Choir
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 270 x 270 mm

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2260 1

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2720 0

ISBN 978-9044839579

Meer van dit duo

ISBN 978-9044839975

54

Prijs: € 15,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 3957 9
Titel: Theo’s prinses
Auteur: Ellen DeLange
Illustrator: Monty Lee
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een grappige twist aan een klassiek sprookje.
Voor kikkerprinsjes en kikkerprinsesjes vanaf 5
jaar.
Er was eens … een kikker die van sprookjes hield.
Vooral van het sprookje waarin een prinses een
kikker kust, waarna die kikker een prins wordt!
Maar niemand wil hém kussen. Of toch?
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, elfjes, uiltjes,
sprookjes, nieuwkomers,
anders zijn, pesten, vriendschap

prentenboek, fictie, van eigen bodem,
grenzen aangeven, grenzen
accepteren, samen spelen,
vriendschap, bal, egel, haas

Iedereen mag meedoen

‘Stop!’ Egel probeert zijn vriend nog tegen te
houden, maar Haas gooit de bal toch gewoon in
de boom. En het is nog wel Egels favoriete bal!
Gelukkig lossen echte vrienden dat snel weer op.
ISBN 978-9044839951

Prijs: € 15,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3995 1
Titel: Stop
Auteur: Annemie Vandaele (Neigem)
Illustrator: Emmanuel Volant (Den Haag)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer over Toto
Esther Miskotte

Meer van
Emmanuel Volant

Prijs: € 15,95
Verschijnt: november 2020
isbn 978 90 448 3999 9
Titel: Toto en het motje
Auteur en illustrator: Esther Miskotte (Amsterdam)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

lent
onaal ta
Internati
nkrijk
r uit Fra
Illustrato

cape

Een inspirerend boek over moed, zorgzaamheid
en de held die in iedereen schuilt.
Voor superhelden vanaf 5 jaar.

Esther Miskotte

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044835328

DE ORANJE CAPE

Er is een nieuw elfje in het veld. Hij komt van ver, uit het
donkere dennenbos. Het elfje praat gek. En hij ziet er gek uit.
Maar hij wil ook graag meespelen, net als alle andere elfjes.

oranje cape

Corneel draagt een
.
Elke dag. Ook naar school.
De kinderen op zijn school plagen hem ermee,
maar toch houdt Corneel vol.
natuurlijk niet zonder reden …
Want hij draagt die

Een betoverend prentenboek over vriendschap,
doorzettingsvermogen en geloven in jezelf.
Voor waaghalzen vanaf 4 jaar.

ADAM CICCIO & EMMANUEL VOLANT

Het veldje in het bos lijkt wel een bijenkorf.
Alles zoemt en gonst. Vandaag gaan de
kleine elfjes voor het eerst leren vliegen.
Juf Elvira doet het voor. ‘Adem in, vleugels
uit ... En omhoog!’ Maar zo makkelijk is het
niet, merkt Toto. Hij komt niet van de grond.
Toto wil het juist opgeven als hij in het bos
een dapper uiltje ontmoet ...

Een klein sprookje met een grote les. Voor grote en kleine
elfjes vanaf 4 jaar.

Clavis Uitgeverij

Tot hier en niet verder

Een vrolijk boek over grenzen aangeven en grenzen accepteren. Voor leesegeltjes vanaf 5 jaar.

ISBN 978-9044839999

56

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044838893

9 789044 838893

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3532 8

CV_9789044838893.indd All Pages

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3889 3

7/05/20 08:34
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, natuur, libelle,
vleugels, vliegen, verlegen zijn,
opbloeien, vrienden maken

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, liefde, chocolaatjes, cadeautje,
per ongeluk, snoepen, probleempjes
oplossen, familie

Jij geeft me vleugels!

Clavis Uitgeverij

Een boek om van te smullen

Een zacht en dromerig boek, over anderen
helpen én zelf leren vliegen. Voor verlegen
lezers vanaf 5 jaar.
Wat een prachtige libelle! Mika vindt hem
langs de beek in het bos. Maar … het diertje
mist een vleugel. Mika besluit het insect te
redden. En misschien kan de libelle háár ook
wel helpen.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3809 1
Titel: Mika en de libelle
Auteur: Ellen DeLange
Illustrator: Martina Schachenhuber
Vanaf 5 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

t
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Illustrator
ISBN 978-9044839814

ISBN 978-9044838091
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 3981 4
Titel: Een doosje vol liefde
Auteur: Anne Sawan
Illustrator: Katrien Benaets (Halen)
Oorspronkelijke titel: A Box Full of Love
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een grappig en aandoenlijk verhaal over lieve
cadeautjes en te lekkere chocolaatjes. Voor
snoepjes vanaf 5 jaar.
Max kijkt in het doosje vol chocolaatjes. Wat
zien ze er lekker uit! Mama is vast heel blij met
het cadeautje. Maar … misschien kan Max er
ook ééntje proeven?
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Frans, dieren, kip, boerderij,
jezelf durven zijn, vriendschap

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, jezelf zijn, talenten
ontdekken, verschillen accepteren,
tijger, regenwoud

Kip, ik heb je!

Een grappig regenwoudboek over jezelf zijn
en je eigen talenten ontdekken. Voor échte
tijgertjes vanaf 5 jaar.
Kleintje is een échte tijger. Nou ja … Hij
is niet snel, niet sterk en niet stoer. En hij
kan niet goed jagen. Maar hij is wel heel
oplettend. Erg handig, als je een tijger bent.
ISBN 978-9044837896

Prijs: € 15,95
Verschijnt: september 2020
isbn 978 90 448 3789 6
Titel: Hoe Kleintje een held werd
Auteur: Bart Demyttenaere (Beverlo)
Illustrator: Myriam Berenschot (Groningen)
Vanaf 5 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer van Zoubida
Mouhssin

Meer van dit duo

Hoe maak je vriendjes? Yvette de kip weet het niet.
Ze besluit het gewoon te vragen. Aan Tilou de hond,
Pacha de kat en Babeth de mol. Iedereen heeft een
ander antwoord … of toch niet?

Prijs: € 15,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 4005 6
Titel: Yvette de kleurenkip
Auteur: Zoubida Mouhssin (Brussel)
Illustrator: Katrien Benaets (Halen)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 250 x 260 mm

B�r� �e�y�t�n�e�e�& �y�i�m�B�r�n�c�o�

P�t�r�i� �e� �i�v� �o�g�n�d�e�v�n�l�z�n�e� �r�m�n�
h�u�t. �p� �i�d� �e� �o�s�n�t�e�n�m�i�j�.
M�j�g�e�, �e�k� �e�e�. �i� �e�a�d�r� �i�n�n�a�
i� �e�r�v�, �r�k� �a�a’s�t�o�w�u�k�a�n�e� �a�k�
z�c� �o�i. �e�d�e�e� �n�h�t�b�s�z�e� �a�w�l�j�s�
h�t�v�r�c�i�. �n�P�t�r�b�i�k� �e� �i�z�n�e�
d�p�e� �n�s�i� �e�s�e�t� �i�n�...

Een grappig boek over dieren, vriendjes en dierenvriendjes. Voor leeskipjes vanaf 5 jaar.

Clavis Uitgeverij

Een papieren tijgertje

ISBN 978-9044840056
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B�r� �e�y�t�n�e�e�& �y�i�m�B�r�n�c�o�

E�n�s�r�o�j� �v�r�j�z�l� �u�v�n�z�j�, �a�p�r�e�d
e� �e�d�a�g�a�m�e�d, �r�j�n�a� �e�w�r�l�b�r�e�d�
m�z�k�l� �e�t�l�i�g�v�n�S�r�e� �r�k�f�e�.
V�o� �e�e�e�n�v�n�f�6�j�a�.

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3136 8
Genomineerd voor
de Key Colours International
Illustrators Award

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837889

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3788 9

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3631 8
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
van eigen bodem,
timmerman, een huis bouwen,
grijs, kleuren, vrolijkheid

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, Amerikaans, baby,
broer en zus, spelen, lachen,
luier verschonen

Haal wat kleur in huis!

Clavis Uitgeverij

Kleine broer, grote lach!

Een inspirerend boek over de kleur van het leven.
Voor knutselaars en kunstenaars vanaf 5 jaar.
Meer van Jackie
Azúa Kramer
Prunella is jarig. Nu is ze groot, vindt ze.
Hartjespannenkoeken als ontbijt, in bed ingestopt worden,
een kinderfeestje … dat is allemaal voor baby’s!
Zelfs haar lievelingspop Polly stopt ze weg in een houten kist.
Maar als het op een nacht dondert en bliksemt,
vindt ze het stiekem toch fijn om weer even klein te kunnen zijn …

Een teder boek over groeien voor kleine grote
en grote kleine mensen vanaf 3 jaar.
Daar ben ik te groot voor

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044830248

Clavis

Jackie Azúa Kramer en Lisa Brandenburg

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3024 8

Kleine Muis ligt allang in bed, maar toch kan hij niet slapen.
Misschien helpen de oplossingen die Mama Muis verzint:
een boekje lezen, denken aan koek en snoep bij het ontbijt,
de sterren tellen …
Zal Kleine Muis nu eindelijk in slaap vallen?

13/07/18 12:20

Jackie Azúa Kramer & Lisa Brandenburg

ISBN 978-9044830231

CV_9789044830248.indd All Pages

Jackie Azúa Kramer & Lisa Brandenburg

Prijs: € 16,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3808 4
Titel: De muur van meneer Mo
Auteur: Ellen DeLange
Illustrator: Connie Snoek
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 235 x 235 mm

Jackie Azúa Kramer en Lisa Brandenburg

Timmerman Mo heeft een plan! Hij wil een huis
met alle kleuren van de regenboog bouwen, maar
iedereen wil een saaie en grijze woning. Daarom
maakt Mo een grote muur … met daarachter een
geheim bouwproject!
ISBN 978-9044838084
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Een heerlijk boekje voor het slapengaan,
zacht en warm als een lekkere donsdeken.
Voor slaapkopjes en wakkerblijvers vanaf 4 jaar.
Een knuffel voor het slapengaan

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044827774

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2777 4

Prijs: € 15,95
Verschijnt:december 2020
isbn 978 90 448 3023 1
Titel: Lach eens, Lars
Auteur: Jackie Azúa Kramer
Illustrator: Gertie Jaquet (Amsterdam)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een grappig en herkenbaar prentenboek over
kleine broertjes en grote lachjes. Voor kinderen
vanaf 4 jaar.
Prunella doet alles om haar broertje Miles aan
het lachen te krijgen. Ze trekt gekke gezichtjes,
maakt gekke geluidjes, doet gekke dansjes. Maar
Miles blijft stil en braaf. Tot er een héél grappig
ongelukje gebeurt …
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

Interna
tio
Illustrat naal talent
or uit A
merika

prentenboek, fictie, vertaling, Engels,
Amerikaans, vriendschap, bang zijn,
de grote stad, openbaar vervoer,
varkens

prentenboek, fictie, vertaling,
Amerikaans, bang zijn, angsten
overwinnen, zelfvertrouwen,
dapper zijn, vriendschap,
samen spelen

Kleine varkentjes in de grote stad

Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 3970 8
Titel: Ik kan het!
Auteur: Adam Ciccio
Illustrator: Nynke Talsma (Apeldoorn)
Oorspronkelijke titel: Anxious Andy
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s

9 789044 839708

ISBN: 978-9044839708

Bert is altijd bang. Zijn vriendjes durven álles,
maar hij durft niets. Kan hij niet een beetje
dapperder worden?

Formaat: 210 x 290 mm

Meer over Pep
en Pino
Een grappig boek over nooit bang zijn! En over
soms een béétje bang zijn … Voor dappere kinderen vanaf 5 jaar.
Pep is nooit bang! Niet voor monsters, niet voor
de wilde zee, niet voor pestkoppen en zelfs niet
voor enge films. Maar dan gaan Pep en Pipo een
dagje naar de grote stad …

Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4002 5
Titel: Pep en Pino. Naar de grote stad
Auteur: Bonnie Grubman / Illustrator: Judi Abbot
Oorspronkelijke titel: Walter and Willy Go to the City
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Clavis Uitgeverij

Ik durf het wél!
Een herkenbaar en nuttig boek over je angsten
overwinnen. Voor dappere kinderen vanaf 5
jaar.

ISBN 978-9044840025

64

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3718 6
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, van eigen bodem,
tweetalig, Engels leren, liedjes,
muziek, lessuggesties, dans,
beweging

t
erking me
In samenw ersiteit
iv
Kleuterun

Leer Engels
Lekker
thuis met leuke liedjes

In sam
enw
Kleuter erking met
univers
iteit

prentenboek, van eigen bodem,
bewegingsverhalen, muziek,
dans, emotie, beweging

Clavis Uitgeverij

Iedereen in beweging

Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3403 1
Tweede druk: reeds verschenen

9 789044 839944

Met liedjes over klusjes, tandenpoetsen, het weer, familie,
fouten maken en boodschappen doen is dit boek perfect
voor school én thuis. Het boek bevat 25 nieuwe liedjes én
suggesties rondom muziek, dans, beweging en spel.

Prijs: € 24,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 3942 5
Titel: Zinglish 2
Auteurs: Jeroen Schipper (Utrecht),
Marlijn van Kempen (Voorburg) en
Sanne Ramakers (Den Haag)
Illustrator: Margot Senden (Mechelen)
Vanaf 4 jaar / nur 275 / Geb. 128 pagina’s

9 789044 839425

Zingenderwijs Engels leren! Een boek met 25 liedjes in het
Nederlands en het Engels. Met extra spelsuggesties. Voor
kinderen van 4 jaar en ouder.

ISBN: 978-9044839944

Meer Zinglish
ISBN: 978-9044839425
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Prijs: € 24,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 3994 4
Titel: RitMoGo!
Auteurs: Sanne Ramakers (Den Haag), Jiska Zandijk
(Hoogvliet) en Thomas van Oostrum (Rijssen)
Illustrator: Margot Senden (Mechelen)
Vanaf 4 jaar / nur 150-190 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een fantastisch concept waarbij muziek, emotie, dans
en beweging samenkomen in thematische bewegingsverhalen. Laat je meevoeren! Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Beweeg door de seizoenen, dans in de ruimte, swing
onder water en ren over de boerderij. Mooie verhalen met
bijpassende muziek én individuele bewegingsoefeningen.
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, non-fictie, reeks,
serie, van eigen bodem,
seksuele voorlichting
voor kinderen

prentenboek, non-fictie, reeks,
van eigen bodem, seksuele
voorlichting, zwangerschap,
baby, mama, papa

Met gratis d
oe-poster:
mijn familie
stamboom

Elke familie is anders!

Clavis Uitgeverij

Waar komen baby’s vandaan?

Meer Kriebels
in je buik

Kriebels in je buik maakt al deze stappen
bespreekbaar, met op maat gemaakte boeken voor
verschillende leeftijden. Kinderen groeien op,
en Kriebels in je buik groeit
met hen mee. Wat een fijn gevoel.

Noa wordt grote zus. Er zit een baby in haar mama’s buik.
Maar hoe komt de baby in mama’s buik?
Hoe groeit de baby? Wanneer komt de baby
uit mama’s buik? En hoe gaat dat dan?
Aan de hand van korte, herkenbare situatieschetsen
en interessante weetjes worden alle vragen
van kinderen beantwoord.

e it

re

Clavis

bels in je
rie

n

it

Pauline Oud

baby’s vandaan?

kin de

ISBN 978-9044837674

ik
bu

Waar komen
www.clavisbooks.com

K

Een heldere en interactieve eerste kennismaking met het lichaam,
baby’s en voortplanting. De eerste seksuele voorlichting
voor kinderen vanaf 3 jaar.

e n s e k s u al

informatief

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3767 4

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3615 8

ISBN: 978-9044839074

Ook kinderen hebben vaak kriebels in hun buik.
Als ze hun eigen lichaam leren kennen, als ze
voor het eerst verliefd worden, of als ze intimiteit
en seksualiteit ontdekken. Dat is heel natuurlijk.

Waar komen baby’s vandaan?

Je mama, papa, broertjes en zusjes zijn je familie. Opa’s,
oma’s, tantes en ooms: ze horen bij jou en maken je blij.
Misschien woon je soms bij mama, soms bij papa! Of
heb je twee mama’s of woon je bij je oma. Elke familie
is anders!

Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3799 5
Titel: Kriebels in je buik. Kinderen
en seksualiteit. Mijn familie, jouw familie
Auteur en illustrator: Pauline Oud (Bilthoven)
Vanaf 3 jaar / nur 226-218-273
Geb. 40 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Pauline Oud

In dit boek maken kinderen op een heldere en interactieve
manier kennis met familie en relaties. De eerste seksuele
voorlichting voor kinderen vanaf 3 jaar.

Meer van dit duo

Prijs: € 15,95
Verschijnt: december 2020
isbn 978 90 448 3907 4
Titel: Kriebels in je buik. Kinderen en
seksualiteit. Bolle buiken en blije baby’s
Auteur: Nathalie Depoorter (Oostende)
Illustrator: Marianne van der Walle
Vanaf 5 jaar / nur 226 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

9 789044 839074

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3460 4
ISBN 978-9044837995
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Een grappig en leerzaam boek over … baby’s!
Voor kinderen vanaf 5 jaar.
Seks, wat is dat? Wat hebben ooievaars met
baby’s te maken? Verveelt een baby zich in moeders buik? En waarom kunnen zwangere vrouwen
geen veters strikken? Je komt het allemaal te
weten in dit boek.
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, van eigen bodem,
reeks, Klimaatjes, milieubescherming,
klimaatverandering,
voedselverspilling, kliekjes

prentenboek, non-fictie, reeks,
van eigen bodem, grote dieren,
natuur

Eet smakelijk!
Lekker
thuis

Clavis Uitgeverij

De reuzen uit het dierenrijk!
Een vrolijk verhaal waarin kinderen beleven en
ervaren dat ze met iets kleins toch grote dingen
kunnen bereiken. Voor alle kinderen vanaf 5 jaar.

Het derde deel in de prachtige
non-fictiereeks Superbeesjes.
Met veel boeiende weetjes en
adembenemende illustraties.
Voor dierenvrienden vanaf 5 jaar.

Een moestuintje is hard werken. Ook voor de
groenten, want die moeten groeien. Daarom is
het goed om zo min mogelijk weg te gooien, zegt
Uil. Gelukkig ontdekken de Klimaatjes dat je met
kliekjes heerlijke dingen kunt maken.

De giraf, de komodovaraan, de olifant, de kolossale
inktvis, de eland, de blauwe vinvis, de struisvogel,
de galápagosreuzenschildpad én het nijlpaard …
In dit boek worden negen dieren voorgesteld
die elk op hun manier de allergrootste zijn.

Prijs: € 15,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3989 0
Titel: Klimaatjes. Kliekjesfeest
Auteurs: Judith Koppens (Eindhoven)
en Andy Engel (Eindhoven)
Illustrator: Nynke Mare Talsma (Apeldoorn)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s

Prijs: € 18,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 3878 7
Titel: Superbeesjes. De allergrootste
Auteur: Reina Ollivier (Sterrebeek)
en Karel Claes (Sterrebeek)
Illustrator: Steffie Padmos (Amsterdam)
Vanaf 5 jaar / nur 223 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm

ISBN 978-9044838787

9 789044 839890

ISBN: 978-9044839890
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Formaat: 250 x 260 mm

Meer over de
Klimaatjes

Meer Superbeesjes

BOUWERS

Ook voor beestjes zijn mama’s en papa’s belangrijk.

de negen
je in dit boek leert kennen,
ReinaEn
Ollivier
&dieren
Kareldie
Claes

zijn heel
zorgzame
Ontdek de wereld van
Geïllustreerd
door
Steffieouders!
Padmos

de keizerspinguïn, de vos, de orang-oetan, de anemoonvis,
de rode flamingo, de rode kangoeroe, de zebravink,
de wolf en het gele zeepaardje.
Ontmoet de beste mama’s en papa’s uit het dierenrijk
in het tweede boek van de serie ‘Superbeesjes’.
Voor kleine biologen vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com

MAMA’S EN PAPA’S
Reina Ollivier & Karel Claes

Geïllustreerd door Steffie Padmos

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044836783

ISBN 978-9044838640

Clavis

9 789044 836783

Clavis

informatief

CV_9789044836783.indd All Pages

DE BESTE

DE BESTE MAMA’S EN PAPA’S

BOUWERS

Dit is het eerste boek in de serie ‘Superbeesjes’,
heerlijke non-fictie over bijzondere dieren.
Voor kleine biologen vanaf 5 jaar.

SUPERBEESJES

Net als mensen willen dieren graag een huis om in te wonen.
Maar de negen dieren die in dit boek aan bod komen,
zijn wel heel bijzondere bouwers! Ontdek de wereld van
de bever, de kruisspin, de republikeinwever, de termiet,
de ooievaar, het stokstaartje, de honingbij,
de Japanse kogelvis en de mol.

SUPERBEESJES

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3274 7

Reina Ollivier & Karel Claes & Steffie Padmos

Reina Ollivier & Karel Claes

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3550 2

informatief

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3678 3
CV_9789044838640.indd All Pages

18/07/19 15:24

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3864 0

3/04/20 07:00
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

Prentenboek met foto’s, non-fictie,
reeks, van eigen bodem, thema’s,
sterren, planeten, heelal,
ruimte, maan, zon, ruimtereis,
raket, astronaut

prentenboek met illustraties en foto’s,
van eigen bodem, voertuigen,
vervoermiddelen, vliegtuig, bus,
auto, boot, veranderingen, vragen
en antwoorden, kinderantwoorden

Een reisthuis
om stil van te worden
Lekker

Clavis Uitgeverij

Veel vragen en veel antwoorden
Elke dag gebeuren er dingen om je heen
waar je meer van wilt weten. In deze
nieuw serie zíé je de antwoorden die
normaal verborgen blijven. Voor nieuwsgierige kinderen vanaf 5 jaar.

Meer in deze serie

ISBN 978-9044839081

Hoe tankt een vliegtuig? Hoe komt melk
in de melktankauto? En waar gaat de
laatste bus naartoe? Eerst geven kinderen antwoord op elke vraag. Daarna lees
en zie je het echte antwoord.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2020
isbn 978 90 448 3908 1
Titel: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet …
Wie maakt die vieze trein schoon?
Auteur: Marja Baeten (Amsterdam)
Illustrator: Hiky Helmantel (Amsterdam)
Vanaf 5 jaar / nur 210-231 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3662 2

Het raadsel van de reuzen

Daar is deze serie voor bedoeld –
voor dieren, planten en verschijnselen die zo bijzonder zijn,
dat je er helemaal stil van wordt
en nog maar één woord kunt zeggen:

In dit tweede boek in de WOW-reeks ontrafel je een stukje
van het mysterie rond de dinosauriërs en hun tijdgenoten.
Voor kinderen vanaf 5 jaar.

Met vrag
en en
antwoor
den, foto
’s
en teken
ingen

Dino’s

Het raadsel van de reuzen

CV_9789044833935_DEF.indd All Pages

Miljoenen en miljoenen jaren geleden
zag de aarde er heel anders uit. Door de lucht vlogen
wezens die leken op gigantische vleermuizen.
In de zee zwommen reptielen die eruitzagen als
echte monsters. En op het land
denderden dieren zo groot als gebouwen.
Dat waren de dinosaurussen!
Reis mee naar het tijdperk van deze indrukwekkende reuzen.

Dino’s

Achter de maan en achter de sterren ligt een onmetelijke ruimte vol met prachtige planeten en sterrenstelsels. Maar hoe worden sterren geboren? En waar
komen kometen vandaan? Er bestaat geen groter
mysterie dan het geheim van het heelal.

Prijs: € 19,95
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4041 4
Titel: Geheimen van het heelal.
Reis door de ruimte
Serie: Wow!
Auteur en illustrator: Mack van Gageldonk
(Berkel en Rodenrijs)
Vanaf 5 jaar / nur 225 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Mack

Een leerrijk boek vol prachtige foto’s, waarin je de
grootste geheimen van het heelal ontdekt. Voor astronauten vanaf 5 jaar.

ISBN 978-9044840414
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www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044833935

9 789044 833935

Clavis

Mack

informatief

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3393 5

16/07/18 10:06
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De nieuwe Clavis
fondsfolder komt eraan!

Alweer herdrukt!

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1145 2
Veertiende druk: augustus 2020

Prijs: € 13,95
isbn

978 90 448 3069 9
Derde druk: augustus 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1172 8
Achtste druk: juni 2020

isbn

Prijs: € 16,95
978 90 448 1174 2
Vijfde druk: september 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2106 2
Vijfde druk: september 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1944 1
Vijfde druk: september 2020

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 0732 5
Tiende druk: oktober 2020

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1260 2
Zevende druk: oktober 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2570 1
Derde druk: september 2020

isbn

Prijs: € 16,95
978 90 448 1985 4
Vierde druk: september 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1331 9
Vijfde druk: september 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1984 7
Vierde druk: september 2020

Bestel nu de Clavis fondsfolder 2021
•

Voor ontdekkingsreizigers vanaf 5 jaar.

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 6 jaar
over mensen in de wereld, meer bepaald over
hun voeding en eetgewoonten.

Prijs: € 15,95

Clavis

Clavis

978 90 448 3656 1
Tweede druk: oktober 2020
isbn

Wil je meer weten over de kinderen die overal in de wereld wonen?
In dit boek ga je mee op reis naar alle werelddelen. Waarom hebben kinderen in Azië spleetvormige ogen en in Afrika een donkere
huid? Welke talen spreken ze in Zuid-Amerika? Welk continent
staat bekend om zijn barbecues en zijn koala’s? Hoe komt het dat
de wereld steeds kleurrijker wordt? Op deze en vele andere vragen
krijg je een antwoord. Je vindt in dit boek ook een leuke strip, liedjes, doe-tips, een grote uitklappagina en een miniquiz, zodat je een
echte expert wordt.

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar over
mensen in de wereld, namelijk kinderen.

mensen

mensen

Kathleen Amant

Wereldkinderen
Reina Ollivier & Eline van Lindenhuizen

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044837759

ISBN 978-9044835731

ISBN 978-9044836561

CV_9789044836561.indd 1

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

van jonge kinderen. Sommige onderwerpen staan dicht bij hen, andere een
beetje verder. Ze gaan over de wereld en de natuur om ons heen, over het
leven in het verleden en het leven nu. Op een speelse en spitsvondige manier
vertellen deze
boeken wat
graag willen
weten.
Reina
Ollivier
&kinderen
Barbara
van Rheenen

willewete Wereldkinderen

naar de mysterieuze kern van onze planeet.

… dat zijn informatieve prentenboeken die een antwoord geven op de vragen

willewete Eten in de wereld

In dit derde boek in de wow-reeks reis je mee

Wil je alles weten over wat en hoe de mensen in de wereld eten?
Aten onze overgrootouders hetzelfde voedsel als wij? Waar komt
de aardappel vandaan? Is het eten in koude landen anders dan in
warme? Waarom is gezond eten belangrijk? Eten mensen overal met
mes en vork? Zijn er plekken waar je lekker van je soep mag slurpen?
Wat is een vegetariër? Op deze en vele andere vragen krijg je een
antwoord. Je vindt in dit boek ook een smakelijk gedicht, een grote
uitklappagina en een miniquiz, zodat je een echte expert wordt.

4+

willewete

Reina Ollivier & Barbara van Rheenen

Vanuit de ruimte ziet de aarde eruit als een prachtige,
gekleurde bal. Je herkent meteen de witte wolken,
blauwe oceanen, en groene, grijze
en bruine stukken land. Maar vanbinnen ziet de aarde
er heel anders uit. Ben je ook benieuwd wat er zich
onder je voeten bevindt? Is het warm binnen in de aarde?
Leven er dieren? Ga mee op reis en ontdek alles
over grotten, geisers, vulkanen en andere magische
verschijnselen onder de aardkorst.

van jonge kinderen. Sommige onderwerpen staan dicht bij hen, andere een
beetje verder. Ze gaan over de wereld en de natuur om ons heen, over
het leven in het verleden en het leven nu. Op een speelse en spitsvondige
manier vertellen deze boeken wat kinderen graag willen weten.

Onder de
aardkorst

Eten in
de wereld
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… dat zijn informatieve prentenboeken die een antwoord geven op de vragen

Reina Ollivier & Eline van Lindenhuizen

willewete

Reis naar de kern van onze planeet

Daar is deze serie voor bedoeld –
voor dieren, planten en verschijnselen die zo bijzonder zijn,
dat je er helemaal stil van wordt
en nog maar één woord kunt zeggen:

Onder de aardkorst

Een warme en originele versie van het klassieke
sprookje over Goudlokje en de drie beren.
Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Goudlokje

Mack

Midden in het bos staat een gezellig berenhuis.
Daar wonen drie aardige beren:
Papa Beer, Mama Beer en Baby Beer.
Op een ochtend wordt de rust in het berenhuis
verstoord door een klein meisje dat er heel lief uitziet.
Ze heeft goudblonde haren en iedereen noemt haar Goudlokje.
Maar is Goudlokje wel zo lief als ze eruitziet?

Goudlokje

Clavis fondsfolder 2021
Verschijnt: oktober 2020
isbn 978 90 448 4059 9
Verpakt in een doos met circa 15 exemplaren

Kathleen Amant

ISBN 978-9044840599

•
•

Overzicht van alle leverbare Clavistitels,
gerangschikt op leeftijd en genre
Met handige themalijst
Ideaal voor de verlanglijstjes van sinterklaas en kerst

Mack

informatief

8/05/19 15:37

Prijs: € 17,95

978 90 448 3573 1
Tweede druk: augustus 2020
isbn

vanaf

6 jaar

vanaf

4 jaar

Clavis
informatief

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3775 9
Tweede druk: september 2020

Clavis
INFORMATIEF

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1788 1
Vierde druk: september 2020

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2569 5
Vierde druk: september 2020
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