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Lees ook:

Shauni Manuhutu
06 – 14 80 41 65
E shauni.manuhutu@wpgmedia.nl
T

Zo verzin je
zelf de allerleukste
grappen

en
ere e t !
h
an

Ie
k d

500

Met meer dan
moppen
en tips om zelf de allergrootste
grappenmaker te worden!

MACHINE

k
de n e n
e ig
p
mop

!

Word de allergrootste GRAPPENMAKER
van de klas en je familie met dit superleuke
MOPPENBOEK dat je laat lachen én je leert
grappig te zijn. Ontdek hoe je je eigen GRAPPEN,
moppen en taalgrapjes kunt bedenken
en leer alles over humor.
Sla dit boek snel open, dan kan de PRET beginnen!

DE

MOPPEN

B
je e

GRAPPIG!

DE MOPPEN MACHINE

Anne Hallmann
T 06 – 18 93 87 40
E anne.hallmann@wpgmedia.nl

MET DIT MOPPENBOEK
WORD JIJ SUPER

THERESA JULIAN & PAT LEWIS

Martine Aspeslagh
T 06 – 38 12 46 09
E martine.aspeslagh@wpgmedia.nl
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EEN SUPERSPANNEND ESCAPEBOEK VOOR JONGE LEZERS

ESCAPE SCHOOL

HET GEVAARLIJKE TOVERBOEK
ANNE SCHELLER

Interactief boek voor beginnende
lezers
Meer dan 40 kinder-escape
rooms in Nederland
Het Kinderpanel test Escape
School

Grappig en interactief
lees- en puzzelboek voor
beginnende lezers.

Op Espenstein gebeuren rare dingen. Het wemelt er opeens van de kobolden!
Ze zetten de hele school op stelten. Maar waar komen ze vandaan? En wat
heeft het gevaarlijke toverboek in de bibliotheek ermee te maken?
Ga samen met Anna en Tom op speurtocht om de school van deze woeste
wezentjes te bevrijden. Dat lukt alleen als je alle puzzels oplost…
Het gevaarlijke toverboek is een grappig en interactief puzzel- en leesboek
voor beginnende lezers. De lezer maakt zelf deel uit van het verhaal en
wordt daardoor uitgedaagd tot verder lezen en puzzels oplossen.

FICTIE/ZELF LEZEN 8+

GEBONDEN

PRIJS € 10,99

IN KLEUR TIMO MÜLLER-WEGNER & STEFANIE WEGNER

FORMAAT 15 X 22 CM

OMVANG 72 BLADZIJDEN

OMSLAGONTWERP CAREN LIMPENS

NUR 287

VERTALING MEREL LEENE

OMSLAG EN ILLUSTRATIES
ISBN 978 94 93 23610 3
VERSCHIJNT JANUARI
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PRACHTIG EN GROOT FAMILIEBOEK:
André Kuipers is astronaut en arts. Als 12-jarige raakte hij in de ban van de
ruimte-avonturen van Perry Rhodan. Sindsdien droomde hij ervan ooit zelf naar
de ruimte te reizen en zette hij alles op alles om die droom waar te maken.
André woonde en werkte in totaal 204 dagen in de ruimte. Sinds zijn terugkeer
inspireert hij jong en oud met zijn belevenissen als astronaut.

De Bahama’s
‘Muis, zie je hoe mooi

turquoise de zee

is bij de Bahama’s!
Onze planeet heet de ‘aarde’, maar zou
‘planeet water’ geen betere naam zijn?
Twee derde is bedekt met grote oceanen.
Soms lijkt het of we langs een muur van water vliegen!

Dolfijnen zijn heel slim en sterk.
Ze ‘praten’ door te fluiten.
En ze zwemmen wel
7x sneller dan de
snelste mens!

Water is heel belangrijk. We kunnen niet zonder.
Onderwater wemelt het van de planten en dieren.
Wist je dat het leven op aarde in de zeeën is
ontstaan. Net als in de ruimte valt er in de
oceanen nog heel veel te ontdekken!’

In de oceaan leeft het

allergrootste dier op aarde.

Als je 3o grote stappen zet,
zie je hoe lang de blauwe
vinvis kan worden!

Hier is de
beroemde
raketlanceerbasis

Dit zijn geen planten
maar diertjes!

Cuba

Koraalriffen

Florida
erika
Noord-Amerika

beschermen de kust.
Koraal kan zich helaas niet erg snel
aanpassen. Daarom heeft koraal last
van de steeds warmer wordende zee,
een gevolg van klimaatverandering.

Hoe een

buitenaards wezen
eruitziet? Kijk maar eens goed rond
in de diepzee! Daar leven de ‘gekste’
dieren, zoals lantaarnhengelvissen
en de corolla spectabilis
(zoek die maar eens op!)

algen

:
Die groene gloed op zee komt door de
piepkleine, plantachtige wezentjes die zweven in het
water. Ze zijn enorm belangrijk, want ongeveer de
helft van al het zuurstof op aarde wordt door algen
gemaakt. Sommige algen hebben de vorm van een
raket of een ster. Zou je die kunnen zien zweven, dan
zou je denken dat je onderwater in de ruimte bent!

Oh nee, plastic.
Veel dieren zien dat aan voor
voedsel. Als ze het opeten,
kunnen ze eraan doodgaan.

Dit lijkt een mooie plek
om te zwemmen, maar
sommige stille strandjes
kunnen we beter niet
bezoeken. Anders durft
de moederschildpad
haar eieren daar niet in te
graven in het zand.

,
Bahama s

Grote marketingcampagne
Levensgrote staander van André Kuipers in uw winkel – neem
contact op met verkoop@wpgmedia.nl voor de inkoopvoorwaarden
Social media campagne
Grote feestdagencampagne
Lesbrief voor het onderwijs
Gratis kleurplaten en knutselplaten op
Kinderboeken.nl/andrekuipers
Diverse interviews in de pers
Bereik social media André Kuipers: 500.000 volgers

Cape
Canaveral

ONTDEK DE AARDE VANUIT DE RUIMTE

ATLAS VAN DE AARDE
ANDRÉ KUIPERS

GROOAATT
FORM

Unieke combinatie van illustraties
en foto’s die door André Kuipers
tijdens zijn ruimtemissie zijn
gemaakt
Aandacht voor de schoonheid én de
kwetsbaarheid van onze planeet
Ruimteavontuur, atlas, fotoboek en
encyclopedie in één

EERDER
VERSCHENEN

KIJKBOEK 5+ GEBONDEN
VORMGEVING MANDY EMMEN

PRIJS € 16,99
NUR 272

FORMAAT 24,8 X 33,6 CM
ISBN 978 94 932 3609 7

astronaut?
André Kuipers &
Govert Schilling

978 94 932 3602 8
€ 15,99

OMVANG 40 BLADZIJDEN
VERSCHIJNT NOVEMBER

978 94 929 0186 6
€ 14,99

Hoe word ik

Hoe word ik astronaut?

De raket gaat 28.000 kilometer per uur. Dat betekent dat je in 90 minuten
een heel rondje om de aardbol vliegt. En dat per dag dus zestien keer! In
Atlas van de Aarde kijk je vanuit de ruimte naar zestien heel bijzondere
plekken, voor ieder ‘rondje aarde’ één. Deze plekken vertellen ons veel over
de aarde en ze laten jou op een andere manier naar de planeet kijken waarop
jij woont.

978 94 929 0178 1
€ 11,99

André Kuipers & Govert Schilling

In 90 minuten een reis om de wereld maken? Het kan! Vlieg mee aan boord
van een raket. Het uitzicht op onze aarde is mooier dan je kunt dromen!
Overdag lijkt onze planeet op een lichtgevende, blauwe knikker. In de nacht
zie je de talloze lichtjes op land en op zee. Omdat de aarde zelf ook draait,
zie je telkens weer een ander stukje van onze planeet.

978 90 487 4137 3
€ 6,99

OMSLAG EN ILLUSTRATIES IN KLEUR PACO VINK

ANDREKUIPERS.COM
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VOEL- EN AANWIJSBOEK VOL JONGE DIEREN

MIJN EERSTE
BABYDIERENVOELBOEK
Met meer dan 130 dieren
Met 20 voelelementen
Extra groot formaat

Dit aaibare speelboek is een eerste kennismaking met babydieren
dichtbij en ver weg: thuis, op de kinderboerderij, in het bos, maar
ook de jonge dieren van de savanne, jungle en de zee.
Ontwikkel de woordenschat van je kind door samen de dieren aan
te wijzen en te benoemen. Voel de vacht van het babykonijntje, aai
de kitten en voel de gladde huid van het dolfijnenkalfje.

VOELBOEK 2+ GEBONDEN

6

NUR 271

PRIJS € 16,99

ISBN 978 94 93 23606 6

FORMAAT 24 X 32 CM

VERSCHIJNT OKTOBER

OMVANG 18 BLADZIJDEN

ILLUSTRATIES ISABEL ANIEL

KNUSSE WINTERVERHAALTJES OP RIJM

WINTER MET MUIS
PAULINE BAARTMANS

Poster naar 8.000
kinderdagverblijven
Social media campagne
Boekenleggers en ansichtkaarten
van Muis beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Knusse winterverhaaltjes
op rijm voor kinderen
vanaf 2 jaar
EERDER
VERSCHENEN

Muts op, sjaal om, warme pet, het is tijd voor winterpret! Muis en Beer
kleden zich warm aan. Ze gaan schaatsen en spelen in de sneeuw! Brrr…
twee rode snoetjes en koude voetjes, tijd om binnen op te warmen met
thee en koekjes.

978 94 92 90184 2
€ 7,99

978 94 92 90191 0
€ 7,99

978 94 92 90188 0
€ 14,99

978 94 932 3603 5
€ 11,99

WEER
LEVERBAAR
VANAF
NOVEMBER
978 94 932 3612 7
€ 14,99

KARTONBOEK 2+ MET GEBONDEN BAND
NUR 271/275

ISBN 978 94 932 3607 3

PRIJS € 14,99

VERSCHIJNT DECEMBER

FORMAAT 21 X 21 CM

OMVANG 32 BLADZIJDEN

WWW.PAULINEBAARTMANS.NL

WWW.THUISBIJMUIS.NL
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ZO WORD JE KOMIEK!
J O UW B

E U RT

Wil je weten hoe je grappen maakt met overdrijving? Begin dan eerst met iets gewoons,
bijvoorbeeld een anti-stresspoppetje. Wanneer je
daaraan trekt en duwt gaat het er steeds gekker
uitzien, je overdrijft de vorm en dat kan heel
grappig zijn. Maar tegelijkertijd is het nog steeds
herkenbaar als anti-stresspoppetje. Gebruik overdrijving dus zo dat je erom kunt lachen, en het
toch herkenbaar blijft. Als je te gek doet, wordt het
krankjorum en kan niemand er meer een touw aan
vastknopen.
Probeer dit eens:

1.

Kies een interessant onderwerp om
over te praten, bijvoorbeeld IK!

2.

Concentreer je op één ding van je
onderwerp, bijvoorbeeld hoe snel ik
ben.!

3.

Maak een lijst van werkwoorden
die een actie aangeven, het liefst
dingen die je ook snel kunt doen,
bijvoorbeeld:

39

Ik
Ik rende
rende zo
zo snel
snel het
het veld
veld rond,
rond, dat
dat ik
ik startte
startte
en
finishte
in
dezelfde
seconde.
en finishte in dezelfde seconde.
Ik
Ik heb
heb mijn
mijn geschiedeniswerkstuk
geschiedeniswerkstuk zo
zo snel
snel
getypt,
dat
de
vingerafdrukken
van
mijn
getypt, dat de vingerafdrukken van mijn vingers
vingers
afgesleten
zijn.
afgesleten zijn.
Ik
Ik ben
ben zo
zo snel
snel dat
dat ik
ik al
al ga
ga boeren
boeren vóórdat
vóórdat ik
ik
Lezers op Goodreads over De moppenmachine:
van
mijn
frisdrank
heb
gedronken.
van mijn frisdrank heb gedronken.
‘De moppen in dit boek zijn echt grappig. Maar wat dit
Mijn
haar
snel
vijf
leukerzo
maakt,
datik
ook leert
om zélf goede
Mijnboek
haarnoggroeit
groeit
zo
snel isdat
dat
ikje elke
elke
vijf minuten
minuten
grappen
te verzinnen.’
bij de
kapper
zit.

bij de kapper zit.

‘Leuk voor thuis maar ook voor in de klas.’

Ik
streng.
zo
Ik kijk
kijk niet
niet
streng. Ik
Ik glimlach
glimlach
zo snel
snel dat
dat je
je het
het
RENNEN
SCHRIJVEN
gemist
hebt.
‘Grappig
een genot om te lezen!’
gemist
hebt.en gebruiksvriendelijk,
ZWEMMEN
SCHOPPEN
‘Een
absolute
hit
voor
kinderen
van
alle
leeftijden.’
Ja,
gedanst.
Maar
ik
was
zo
snel
dat
Ja, ik
ik heb
heb
gedanst.
Maar
ik
was
zo
snel
dat je
je
TEKENEN
BORSTELEN
mijn
mijn coole
coole moves
moves niet
niet hebt
hebt gezien.
gezien.
ETEN

GLIMLACHEN

PRATEN

DENKEN

KOKEN

LEZEN

LACHEN

ZINGEN

TYPEN

GROEIEN

HINKELEN

BOEREN

BEWEGEN

SLAPEN

SPRINGEN

GROMMEN

Ik
Ik teken
teken zo
zo snel
snel dat
dat de
de vonken
vonken van
van mijn
mijn
DANSEN
VERVEN
potloden
potloden spatten.
spatten.

HET WAS ZO KOUD DAT IK
TWEE IJSBEREN IN WINTERJAS
EN MUTS ZAG.

44 11

Gebruik nu een paar woorden om te beschrijven
dat ik iets snel doe, en overdrijf daarna hoe snel.
(Wat praktisch onmogelijk is, want ik ben supersonisch. Maar ga vooral je gang.) Zie het als een puzzel
en blijf net zolang schuiven totdat iets past en op je
lachspieren werkt. Hier heb je een paar waanzinnige voorbeelden:

40
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LEER JE EIGEN MOPPEN MAKEN

DE MOPPENMACHINE
THERESA JULIAN & PAT LEWIS

Aandacht in Kidsweek
Vertaald door Marjolein
Algera, de vertaalster
van Kapitein
Onderbroek
Boordevol grappige
illustraties

Met meer dan 500 supergrappige moppen en tips
om zelf de allergrootste
komiek te worden!

IK TEKEN ZO SNEL DAT
DE VONKEN VAN MIJN
POTLOOD SPATTEN.
Word de allergrootste grappenmaker van de klas en je familie met
dit superleuke moppenboek dat je laat lachen én je leert grappig
te zijn. Ontdek hoe je je eigen grappen, moppen en taalgrapjes
kunt bedenken en leer alles over humor.

PAPERBACK 10+

PRIJS € 12,99

BOEKVERZORGING REMCO JANSEN

FORMAAT 14 X 21,5 CM
ISBN 978 94 929 0176 7

OMVANG 216 BLADZIJDEN
VERSCHIJNT OKTOBER

NUR 283

VERTALING MARJOLEIN ALGERA

9

WINTERPRET

FIEN&TEUN SPELEN
SINTERKLAAS EN PIETJE
Schoencadeautip!
Social media campagne
Campagnebeeld voor uw
social media kanalen via
promotie@wpgmedia.nl

Vrolijk en
herkenbaar
Sinterklaasverhaal

Hoera! Sinterklaas is in het land! Fien en Teun mogen vanavond hun
schoen zetten. Ze kunnen bijna niet wachten tot het zover is. Fien en
Teun spelen dat ze Sinterklaas en Pietje zijn. Ze pakken cadeautjes in,
strooien met pepernoten en vullen de schoenen van papa en mama
met echte nepcadeaus. Zo gaat de tijd heel snel voorbij!

BESTEL FIEN & TEUN KNUFFELS

via www.vanhoorne.com/webshop
bestellingen@vanhoorne.com
0184-417066
€ 12,49

MINIPRENTENBOEK 2+ GEBONDEN

10

ILLUSTRATIES IN KLEUR ANET VAN DE VORST

PRIJS € 7,99

FORMAAT 19 X 19 CM

NUR 271/227

OMVANG 24 BLADZIJDEN

ISBN 978 94 92 90170 5

REEDS LEVERBAAR

OMSLAG EN

MET FIEN & TEUN

FIEN & TEUN
HOERA, HET IS WINTER!
Fien & Teun bekend van tv,
theater en bioscoopfilm
Ruim 100.000 volgers op social
media
Ontmoet Fien & Teun bij
Avonturenboerderij
Molenwaard
Lezen, zingen, knutselen en
koken in één boek
Nu nog bekender door
hun eigen bioscoopfilm
Fien en Teun – Het Grote
Dierenfeest. Met het
boek van de film!

EERDER
VERSCHENEN

Fien en Teun maken een sneeuwpop. Samen rollen ze de grootste
sneeuwballen en zetten ze op elkaar. Nu nog een gezicht. Als Fien een
wortel haalt voor de neus, krijgt Teun een idee. Even later is Fien terug met
een wortel. Als ze die in het hoofd van de sneeuwpop duwt, begint hij
plotseling te praten. Fien kan haar oren niet geloven. Een pratende
sneeuwpop? Hoe kan dat nou? Of haalt iemand een grapje met haar uit?

Winterpret met
Fien & Teun
MINIPRENTENBOEK 2+ GEBONDEN
ILLUSTRATIES IN KLEUR ANET VAN DE VORST

PRIJS € 7,99
NUR 271

978 94 92 90196 5
€ 10,99

FORMAAT 19 X 19 CM

OMVANG 24 BLADZIJDEN

ISBN 978 94 932 3611 0

VERSCHIJNT NOVEMBER

OMSLAG EN
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VOL VOERTUIGEN VOOR KINDEREN VANAF 2 JAAR

TRACTOR,VLIEGTUIG,
BRANDWEER!
WOLFGANG METZGER

Dik en stevig kartonboek
Leer en ontdek alles over
grote voertuigen en
werkverkeer

EXTIRKA
D

Kinderen raken niet
uitgekeken op dit grote,
stevige kijkboek boordevol
voertuigen

EERDER
VERSCHENEN
Ken jij de bulldozer, betonwagen en shovel al? Welke voertuigen zijn nodig
op de bouwplaats, op de boerderij, bij de brandweer of op het vliegveld?
En weet jij hoe ze heten? Leer en ontdek het in dit grote zoek- en kijkboek,
waarop je niet raakt uitgekeken!
Het leukste boek voor kleine liefhebbers van grote voertuigen: tractors,
graafmachines, brandweerauto’s, vliegtuigen en heel veel werkverkeer.
978 94 929 0189 7

978 94 929 0194 1

€ 12,99

€ 13,99

DIK ZOEKBOEK 2+ KARTONBOEK
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ISBN 978 94 932 3604 2

PRIJS € 13,99

REEDS VERSCHENEN

FORMAAT 21,5 X 24 CM

OMVANG 30 BLADZIJDEN

NUR 272

ULTIEME VOORLEESPRET

IS DAT JOUW POEP,
KANGOEROE?
Met squishy drolletje
Humoristisch voorleesboek op rijm

‘Hé,’ roept Kaketoe.
‘Is dat jouw poep, Kangoeroe?’
Kangoeroe zegt:
‘Nee, JAKKIE, hoe kom je erbij?
Die drol is niet van mij.’
Maar… van wie dan wel?

LEES
OOK

978 94 929 0151 4
€ 9,99

KARTONBOEK 2+
VERSCHIJNT OKTOBER

PRIJS € 9,99

FORMAAT 18,6 X 18,6 CM

OMVANG 14 BLADZIJDEN

NUR 271

ISBN 978 94 929 0193 4
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HET ALLERFIJNSTE BEDTIJDBOEK

Loes en Elke Kamphuis zijn zussen en moeder van
twee en vier kinderen in de leeftijd van 1 t/m 10
jaar. Vanuit eigen ervaringen en als illustratorschrijversduo spelen ze haarfijn in op de behoefte
van ouders.
Loes en Elke laten de mooie, hilarische én lastige
momenten zien, waar alle moeders dagelijks mee
te maken hebben. Relativering met een vleugje
humor. Want dat is soms precies wat we nodig
hebben.

mijn slaappaspoort
Ingrediënten voor een fijne nacht:

zo

(aanvullen, aanvinken en strepen maar)

Deze p

laten zi

zijn bli

Mijn fijnste slaapoutfit:

Hieron
Sokken aan / uit
Zoveel mogelijk / een paar / één / geen
knuffel(s) in mijn bed. Deze is mijn favoriet:
Verhaal voorlezen / zelf lezen / in mijn
bedtijddagboek schrijven
Welterustenkus van

Ik slaap het liefst op mijn buik / rug / zij
Nachtlampje aan / uit
Denken aan (bijvoorbeeld een persoon /
een mooie plek /mijn verjaardag /een
geluksmoment)

Auto’s / schaapjes / unicorns / draken /

Z z z zzz

tellen

zzzz … Op naar dromenland!

tip! Schrijf morgen meteen als je wakker wordt
bij de notities op waarover je gedroomd

hebt.

aag
d
n
a
v
ij
m
k
i
l
e
o
zo v

Maak me niet wakker. Alleen voor:

z z z ...
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In dit bedtijdboek kun
je op iedere bladzijde
de dag doornemen

z .. .

*Het kapsel
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kun je natuu
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ren en je ku

nt zelf
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?* Probeer
Kun jij een
gboekpagina
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VOOR JOU EN JE KIND

DAG VANDAAG,
TOT MORGEN
LOES EN ELKE KAMPHUIS

15 tot 30% van de
kinderen tussen de 3 en
10 jaar heeft problemen
met het inslapen door
piekeren
AANLEVEREN
kinderboekenweek sticker

Boordevol vragen en
ruimte voor eigen
notities
Maak je eigen
slaappaspoort
Inclusief aftelkalenders
naar leuke dagen

EERDER
VERSCHENEN

Weer een dag voorbij… Tijd om te gaan slapen. Maar wacht! Je
hoofd is nog niet leeg! Het zit helemaal vol met alles wat je
vandaag hebt meegemaakt. Leuke, grappige of bijzondere
gebeurtenissen, of juist minder leuke, spannende of gekke dingen.
In dit bedtijdboek kun je op iedere bladzijde de dag doornemen,
samen met je mama of papa. Om je hoofd lekker helemaal leeg te
maken. Dag, dag! Morgen is er weer een nieuwe vandaag. Tot
morgen!

INVULBOEK FULL COLOUR
TOEBAK

ISBN 978 94 929 0173 6

PRIJS € 12,99

FORMAAT 17 X 22 CM

VERSCHIJNT NOVEMBER

978 94 92 90106 4

978 94 92901 28 6

€ 7,50

€ 8,99

OMVANG 96 BLADZIJDEN

NUR 012

BOEKVERZORGING NANJA
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AL JE INLOGCODES BIJ ELKAAR

MIJN
WACHTWOORDENBOEK
Nu in vernieuwde editie
Op alfabetische volgorde

Zo vergeet je nooit meer
je wachtwoord!
Met weetjes en tips!
De helft van de Nederlanders verandert zijn
wachtwoord nooit, ondanks alle datalekken.
Een goed wachtwoord heeft niets te maken
met jou, je kinderen of je huisdieren.
Zinnen zijn lastiger te hacken.

EERDER
VERSCHENEN
Wachtwoord vergeten... Natuurlijk net als je die nieuwe schoenen wilt
bestellen, of de boodschappen zorgvuldig in het online winkelmandje
hebt gedaan. Gelukkig heb je vanaf nu al je inlogcodes en wachtwoorden
bij de hand in dit opschrijfboekje. Van je verzekering en social media tot je
favoriete kledingwinkels en streamingsdienst.
Op de link ‘wachtwoord vergeten’ hoef je nooit meer te klikken!

WACHTWOORDENBOEK PAPERBACK
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BOEKVERZORGING NANJA TOEBAK

PRIJS € 7,99

ISBN 978 94 932 3605 9

FORMAAT 11,5 X 16 CM
REEDS VERSCHENEN

978 94 929 0187 3

978 94 929 0183 5

€ 7,99

€ 12,99

OMVANG 64 BLADZIJDEN

NUR 012

HET LEUKSTE VRIENDENBOEK VOOR ECHTE PONYFANS

VRIENDENBOEK

Social media campagne
Ontmoet Stip de pony in het
echt bij Avonturenboerderij
Molenwaard
Uniek: dit vriendenboek bevat
afwisselende vragen, zodat het
leuk is voor je paardenvrienden
én voor je niet-paardenvrienden
Grootse introductie van Stip
deze zomer in bioscoopfilm Fien
& Teun - Het grote dierenfeest

Dit vrolijke vriendenboek boordevol leuke
vragen is speciaal gemaakt voor alle kinderen
die van pony’s en paarden houden. Vraag of je
vrienden, vriendinnen of klasgenoten iets over
zichzelf willen schrijven en een foto inplakken.
Een boek om voor altijd te bewaren!

EERDER
VERSCHENEN

BESTEL STIP KNUFFEL

via www.vanhoorne.com/webshop
bestellingen@vanhoorne.com
0184-417066
€ 14,99

VRIENDENBOEK 5-8 GEBONDEN
FOTOGRAFIE TON DE BRUIN

PRIJS € 9,99

ISBN 978 94 932 3608 0

FORMAAT 17 X 24 CM
REEDS VERSCHENEN

978 94 92 90199 6

978 94 92 90198 9

€ 8,99

€ 9,99

OMVANG 64 BLADZIJDEN

NUR 012

ILLUSTRATIES NICK DRIESSEN
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