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Wij maken kinderdromen waar

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, geluidenboek, fictie,
reeks, van eigen bodem, fantasie,
dagdromen, klassieke muziek,
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, vriendschap,
magie, toveren, vliegen

Een betoverend geluidenboek

Clavis Muziek

Dit magische toververhaal met meeslepende
muziekfragmenten van Tsjaikovski is een ode aan
de kinderlijke fantasie én de klassieke muziek. Voor
onverschrokken magiërs vanaf 4 jaar.
Soms, als Sofia ’s avonds in bed ligt en haar ogen
dichtdoet, gebeurt er iets bijzonders: alles wat ze
verzint, wordt echt! Vanavond verandert haar kamer
in een kasteel vol toverstafjes, heksenketels en vliegende bezems. Vanavond is Sofia een tovenaar!

ISBN 978-9044841855

2

Prijs: € 19,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4185 5
Titel: Klassiek Fantastiek. Tovenaar Sofia
Auteur en illustrator: An Leysen (Eindhout)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 230 x 240 mm

Meer in deze reeks

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3847 3

Klassiek
Fantastiek

is een betoverende en meeslepende reeks
binnen Clavis Muziek, waarin telkens één klassieke
componist centraal staat. Zijn of haar muziek wordt
verwerkt in het verhaal, en achteraan in het boek
wordt uitleg gegeven over zijn of haar leven en werk.
Klassiek Fantastiek is een ode aan de kinderlijke
fantasie én de klassieke muziek.

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, geluidenboek,
van eigen bodem, Clavis Muziek,
tellen, getallen, boerderijdieren

Clavis M

uziek

Luisteren … én tellen!

Konijn blaast op de trompet. Panda slaat met
de stokken op het drumstel. En Hond tokkelt
op de snaren van zijn gitaar. Maar het mooist
klinken ze natuurlijk als ze sámen spelen!

Meer Clavis Muziek

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3560 1

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3453 6
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Een wonderlijk bedtijdgeluidenboek voor goede
en minder goede slapers vanaf 2,5 jaar.

Een vrolijk geluidenboek voor luistervinkjes
en dansertjes vanaf 2 jaar.

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

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

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt - België

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt – België

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837612

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3520 5

11/12/18 10:05

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.

Anita Bijsterbosch
Uil kan niet slapen (geluidenboek)
© 2020 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Alkmaar – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Trefw.: slapengaan, slapeloosheid, lawaai
NUR 273 – ISBN 978 90 448 3761 2
D/2020/4124/006
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.anitabijsterbosch.nl
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CV_9789044835205.indd 3

ISBN: 978-9044835205

9 789044 835205

Guido Van Genechten
Bam boem! (geluidenboek)
© 2019 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Amsterdam – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Dierenstemmen: Elmo De Groof,
Meadow Segers
Trefw.: Afrika, jungle,
muziek maken, dieren
nur 273 – isbn 978 90 448 3520 5
D/2019/4124/005
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.guidovangenechten.be

kan niet slapen

EN

www.clavisbooks.com

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.

Uil

LUIDE

OEKJ

Uil kan niet slapen

UIL kan niet slapen. Overal waar hij heen vliegt,
is er te veel lawaai of iets anders wat hem uit
zijn slaap houdt. Het wordt voor UIL een hele zoektocht
naar een geschikte slaapplaats, maar uiteindelijk
vallen zijn ogen dicht op de plek waar hij zijn moet …
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Anita Bijsterbosch

Druk op de knop
en luister naar
de geluiden die Uil
uit zijn slaap houden.
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Het is één groot feest in de Afrikaanse jungle.
Koning Leeuw slaat de maat,
kleine Zebra zorgt voor een streepje trom
en Aapje roffelt er vrolijk op los.
Doe je met de diertjes mee?
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Meer Clavis Muziek

N

Bea het schaap staat hoog in de wei.
Iedereen slaapt, alleen Bea die blaat.
Weet jij hoe vaak?

Druk op de knop
en luister naar
de leukste
junglegeluiden!

Prijs: € 17,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4183 1
Titel: Hoe vaak blaat Bea het schaap?
(geluidenboek)
Auteur en illustrator: Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 2 jaar / nur 273 / Kartonboek 16 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Prijs: € 17,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4184 8
Titel: Vrolijke muziekmakers (geluidenboek)
Auteur en illustrator: Anita Bijsterbosch (Brummen)
Vanaf 2 jaar / nur 273 / Kartonboek 16 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

ISBN 978-9044841848

Clavis Muziek

Een vrolijk luister-en-telboekje vol
dierengeluiden. Voor kinderen vanaf
2 jaar.

prentenboek, geluidenboek,
Clavis Muziek, fictie, van eigen
bodem, muziekinstrumenten, viool,
trompet, drumstel, gitaar, contrabas,
piano, orkest

Clavis Uitgeverij

Iedereen maakt muziek!
Een kleurrijk en luisterrijk geluidenboek vol
dieren en instrumenten. Voor muzikanten
vanaf 2 jaar.

ISBN 978-9044841831
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Clavis

Anita Bijsterbosch

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3761 2
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

geluidenboek, reeks, vertaling,
Frans, de seizoenen, lente,
zomer, herfst, winter,
natuur, dieren

Deze geluidenboekjes worden herdrukt

Een heel jaar luisterplezier

Prijs: € 13,95
isbn

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2945 7
Vijfde druk: maart 2021

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3094 1
Derde druk: maart 2021

Prijs: € 13,95

Prijs: € 13,95

Prijs: € 13,95

isbn

isbn

isbn

978 90 448 3095 8
Derde druk: maart 2021

978 90 448 2833 7
Vijfde druk: maart 2021

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1525 2
Achtste druk: maart 2021

978 90 448 3216 7
Derde druk: maart 2021

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1546 7
Negende druk: maart 2021

978 90 448 2587 9
Vijfde druk: maart 2021

geluidenboek
DE WERELD

Een eerste kennismaking met de seizoenen in
woord, beeld én geluid. Voor luistervinkjes vanaf
12 maanden, met de wereld rondom het kind
als thema.
Lammetjes in de lente, krekels in de zomer,
ganzen in de herfst, vosjes in de winter. In alle
seizoenen is er veel te zien … én veel te horen!

ISBN 978-9044841725
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Prijs: € 13,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4172 5
Titel: Seizoenen (geluidenboekje)
Auteur en illustrator: Marion Billet
Oorspronkelijke titel: Au fil des saisons
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 12 maanden / nur 273 / Kartonboek, 14 pagina’s met geluiden
Formaat: 155 x 155 mm

Prijs: € 13,95
978 90 448 2295 3
Vierde druk: maart 2021
isbn

Prijs: € 13,95

978 90 448 2294 6
Vijfde druk: maart 2021
isbn

Prijs: € 13,95

978 90 448 1547 4
Achtste druk: maart 2021
isbn

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1972 4
Vijfde druk: maart 2021

Prijs: € 13,95

978 90 448 2834 4
Vierde druk: maart 2021
isbn
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Clavis Uitgeverij

Paco blijft muziek maken
Prijs: € 17,95
978 90 448 3226 6
Derde druk: maart 2021
isbn

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2944 0
Vierde druk: maart 2021

Prijs: € 17,95
978 90 448 2807 8
Derde druk: maart 2021

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2424 7
Zesde druk: maart 2021

isbn

Clavis Peuter
Ieder kind houdt van lezen. Ook baby’s en
peuters kunnen genieten van warme verhalen
en mooie beelden. Maar dan moeten de boeken
wel bij hen passen. De titels in onze peuterlijn
zijn daarom helemaal op maat gemaakt
voor de allerkleinsten: met herkenbare thema’s,
rijke taal, leuke personages en stevige pagina’s.
Probeer het zelf maar uit: met onze
peuterboeken houdt ieder kind van lezen.

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2943 3
Vijfde druk: maart 2021

Prijs: € 17,95
978 90 448 2808 5
Vijfde druk: maart 2021
isbn

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 2600 5
Vijfde druk: maart 2021

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3227 3
Vierde druk: maart 2021

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3565 6
Derde druk: maart 2021

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

peuterboek, schuifboek, reeks,
vertaling, Frans, natuur, weer,
regen, het veld, onder de grond,
sterren

Prijs: € 14,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4056 8
Titel: Mijn schuifboekje.
Op pad in het veld
Auteur en illustrator: Emiri Hayashi
Oorspronkelijke titel: Promenade dans les prés
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 1 jaar / nur 273 / Kartonboek,
10 pagina’s met schuifsysteem
Formaat: 160 x 160 mm

Prijs: € 14,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4058 2
Titel: Mijn schuifboekje.
Op pad onder de grond
Auteur en illustrator: Emiri Hayashi
Oorspronkelijke titel:
Promenade sous la terre
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 1 jaar / nur 273 / Kartonboek,
10 pagina’s met schuifsysteem
Formaat: 160 x 160 mm

ISBN 978-9044840551

Wat is de natuur toch mooi! Of je nu op pad
gaat in de regen, in het veld, onder de grond
of onder de sterren: er is overal van alles te
zien.

Prijs: € 14,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4057 5
Titel: Mijn schuifboekje.
Op pad in de regen
Auteur en illustrator: Emiri Hayashi
Oorspronkelijke titel: Promenade
sous la pluie
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 1 jaar / nur 273 / Kartonboek,
10 pagina’s met schuifsysteem
Formaat: 160 x 160 mm

ISBN 978-9044840582

Een nieuwe reeks schuifboekjes die kinderen
uitnodigen om zelf de plaatjes te veranderen.
Voor lezers vanaf 1 jaar.

ISBN 978-9044840568

Deze boeken kunnen bewegen!

ISBN 978-9044840575
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4055 1
Titel: Mijn schuifboekje.
Op pad onder de sterren
Auteur en illustrator: Emiri Hayashi
Oorspronkelijke titel: Promenade sous les étoiles
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 1 jaar / nur 273 / Kartonboek,
10 pagina’s met schuifsysteem
Formaat: 160 x 160 mm
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

peuterboek, kijkboek, reeks,
remake, van eigen bodem,
kijken, ogen, dieren

peuterboek met flapjes,
van eigen bodem, Nederlands,
spelen, vriendschap, een tent
bouwen, balspel, in de zandbak

Kijken, wijzen, lezen, genieten

DE WERELD

DE WERELD
Prijs: € 10,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4175 6
Titel: Kijk je mee?
Wilde beestjes
Auteur en illustrator:
Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 12 maanden / nur 271
Kartonboek 18 pagina’s
Formaat: 160 x 160 mm

Clavis Uitgeverij

Samen spelen is fijn!

Meer van
Pauline Oud
EMOTIES
ISBN 978-9044841763

De dieren in deze boeken kijken met
open ogen de wereld in, net zoals
mensenkinderen dat doen. Kijk je
mee?

Met flapjes

Prijs: € 10,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4174 9
Titel: Kijk je mee?
Tamme beestjes
Auteur en illustrator:
Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 12 maanden / nur 271
Kartonboek 18 pagina’s
Formaat: 160 x 160 mm

ISBN 978-9044841756

Twee heerlijke kijk- en woordenboeken over tamme beestjes en wilde
beestjes. Voor de allerjongsten vanaf
12 maanden.

ISBN 978-9044841749
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Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3647 9

Prijs: € 14,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4176 3
Titel: Vriendjes
Auteur en illustrator: Pauline Oud
(Bilthoven)
Vanaf 18 maanden / nur 271
Kartonboek, 10 pagina’s met flapjes
Formaat: 185 x 185 mm

Een vrolijk peuterboek met flapjes, over samen spelen
met je vriendjes. Voor peuters vanaf 18 maanden, met
de emoties van het kind als thema.
Samen spelen is fijn! Met je vriendjes bouw je een
tent, speel je met de bal of in de zandbak en maak
je een mooi groot schilderij. Maar wat heb je daar
allemaal voor nodig?

13

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

peuterboek met flapjes,
van eigen bodem, huis, thuis,
keuken, badkamer, woonkamer,
slaapkamer, dagelijks leven

peuterboek, reeks, van eigen
bodem, boerderij, boerderijdieren,
kip, koe, eend, tractor,
eten en drinken

Een dagje thuis

Een leerrijk flapjesboek over een dagje in je eigen
huis. Vol kamers en spulletjes om te herkennen. Voor
peuters vanaf 18 maanden, met het dagelijks leven
van het kind als thema.
Goeiemorgen! Ik ben net wakker. Vandaag eet ik
ontbijt in de keuken, poets ik mijn tandjes in de badkamer en speel ik in de woonkamer. En ik doe nog
veel meer, hoor!

DAGELIJKS LEVEN
Prijs: € 14,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4177 0
Titel: Mijn huisje
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers (Herentals)
Vanaf 18 maanden / nur 271
Kartonboek
10 pagina’s met flapjes
Formaat: 185 x 185 mm

Clavis Uitgeverij

En een dagje op de boerderij

Met flapjes

Meer van
Liesbet Slegers

Meer van
Liesbet Slegers
DE WERELD
ISBN 978-9044841787

Clavis Uitgeverij

ISBN 978-9044841770

14

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3646 2

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3068 2

Prijs: € 13,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4178 7
Titel: Karel op de boerderij
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers
(Herentals)
Vanaf 24 maanden / nur 271
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Een verhaal vol koeienvlekken, over een fijne dag
op de boerderij. Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.
Vandaag ben ik op de boerderij bij tante Klaar. Ik
heb mijn plastic laarsjes aan. Kom je mee kijken
naar de boerderijdieren, en durf je mee te rijden
op de tractor?
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, peuterboek, fictie,
van eigen bodem, oppas,
papa en mama missen,
spelen

peuterboek, doe-boek, fictie,
van eigen bodem, vragen,
zoekopdrachten, spelletjes,
dieren, bos, Afrikaanse savanne

Wat een lieve oppas!

Clavis Uitgeverij

Een vrolijke beestenbende

Een herkenbaar verhaal over een avondje met
de oppas. Voor peuters vanaf 30 maanden, met
de emoties van het kind als thema.
Vanavond komt er een oppas! Die let op Anna,
zodat papa en mama kunnen gaan sporten.
Eerst moet Anna even wennen, maar eigenlijk
is de oppas heel erg leuk en lief!

EMOTIES
Prijs: € 13,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4179 4
Titel: Anna en de oppas
Auteur en illustrator: Kathleen Amant (Lede (Impe))
Vanaf 30 maanden
nur 271
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Prijs: € 13,95
isbn

978 90 448 3222 8

Twee spelboekjes die lezers aanmoedigen om actief
mee te doen. Vol zoekopdrachtjes en spelletjes. Voor
peuters vanaf 30 maanden met de wereld rondom
het kind als thema.
Welke staart past bij de eekhoorn? Wat heeft een hert
op zijn hoofd? Wie verstopt zich achter de paddenstoel? En zie jij de sluipende leeuw, de drinkende
olifant, en giraf met zijn lange nek?

DE WERELD

DE WERELD

Prijs: € 14,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4181 7
Titel: Eten, spelen, slapen in het bos
Auteur en illustrator: Mack van Gageldonk
(Berkel en Rodenrijs)
Vanaf 30 maanden / nur 271
Kartonboek 24 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Prijs: € 14,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4182 4
Titel: Eten, spelen, slapen onder de zon
Auteur en illustrator: Mack van Gageldonk
(Berkel en Rodenrijs)
Vanaf 30 maanden / nur 271
Kartonboek 24 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

ISBN 978-9044841824

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 0909 1
Veertiende druk: februari 2021

ISBN 978-9044841817

Meer over Anna

ISBN 978-9044841794
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

peuterboek, reeks, fictie,
leren lezen, van eigen bodem,
plaatjes, dieren, aap, jungle

Plaatjes lezen met Kleine Aap

Een interactief samenleesboek met woorden,
plaatjes, spelletjes en opdrachten. Voor peuters
vanaf 30 maanden, met de taalontwikkeling van
het kind als thema.
Elk dier is ergens goed in. Kleine Aap kan springen,
Krokodil kan zwemmen en Bosolifant is sterk. En
Spin? Die kan niet springen en niet zwemmen en
is ook niet sterk, maar ze kan wel een web maken!

TAALONTWIKKELING
ISBN 978-9044841800
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Prijs: € 14,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4180 0
Titel: Kleine Aap. Spelen in de jungle
Auteur: Marja Baeten (Amsterdam)
Illustrator: Annemiek Borsboom (Sittard)
Vanaf 30 maanden / nur 271 / Kartonboek 24 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Meer in deze reeks

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 4028 5

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3934 0
Tweede druk: januari 2021

Een helpende hand
Niets is zo belangrijk voor kinderen als
de liefde van hun ouders of verzorgers.
Maar ook zij kunnen af en toe wat hulp
gebruiken. Bij moeilijke momentjes of
spannende uitdagingen kan een boek
nét dat beetje extra bieden.

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, zwemmen, zwemles,
kikker, doorzettingsvermogen,
je eigen talent ontdekken

aal talent:
Internation
it Italië
illustrator u

Een kikkersprong in het diepe
Een kleurrijk en grappig boek over een kleine
kikker op zwemles … en het vinden van je
eigen weg. Voor zwemmers vanaf 4 jaar.

Omdat schoenen kopen soms een heel
avontuur is. Een herkenbaar boekje voor
doorstappers vanaf 4 jaar.

Plons! Alle kikkertjes moeten op zwemles van
Mama! Drijven, rugslag, watertrappelen: Hop
doet zijn vrolijke best, maar bakt er weinig
van. Eén keer is hij de dapperste, maar was
dat wel zijn bedoeling?

Sara’s voeten passen niet meer in haar
schoenen! En slippers, zwemvliezen of
naaldhakken zijn ook geen optie. Maar …
wat dan wel?

Prijs: € 16,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 3985 2
Titel: Hop op zwemles
Auteur en illustrator:
Esther van den Berg (Amersfoort)
Vanaf 4 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm

Meer van
Esther van den Berg

Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4142 8
Titel: De schoenen van Sara
Auteur en illustrator: Francesca Pirrone
Vanaf 4 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

ISBN 978-9044839807

ISBN 978-9044840278

20

Meer van
Francesca Pirrone
Francesca Pirrone

Bruno is dolgelukkig als hij
een mobiele telefoon vindt.
Nu heeft hij in een keer heel veel
vrienden, overal op de wereld!
Maar hij is zo veel bezig met zijn
‘wonderlijke doosje’ dat hij Renzo
en Rico uit het oog verliest.
Een sfeervol boek over echte vriendschap.
Voor bijdetijdse kinderen vanaf 5 jaar.
Dit verhaal won de Key Colours
Illustrator’s Award 2016.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044830378

Francesca Pirrone

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3627 1

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3913 5

Prijs: € 12,95
isbn 978 90 448 3741 4

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3037 8

prentenboek, fictie, vertaling,
Italiaans, opgroeien,
nieuwe schoenen kopen,
schoenen passen, grote voeten

Clavis Uitgeverij

Tijd voor nieuwe schoenen!
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, fantasie, honger,
bordje leegeten, zonder eten
naar bed, moeilijke en
kieskeurige eters

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, lezen, leren lezen,
voorlezen aan een huisdier

Internatio
naal talen
t:
illustrator
uit China

Ik heb geen honger!

aal talent:
Internation
it Spanje
illustrator u

Clavis Uitgeverij

Ik en mijn voorleespoes

‘Naar bed, naar bed, kleine meid!’
‘Nee, papa en mama, het is nog geen tijd!’
Anna wil nog niet naar bed.
Maar alle andere plekjes waar ze zich opkrult, zijn al bezet …
Een verhaal vol humor en fantasie over naar bed gaan,
voor wakkerblijvertjes vanaf 4 jaar.

Naar bed, naar bed

Naar bed, naar bed

Yuanyuan heeft nóóít honger. Tot ze een keer
zonder avondeten naar bed gaat, en wakker
wordt op Planeet Hap Slik. Daar hoeft niemand ooit te eten. En dan begint haar buikje
toch te rommelen.

Prijs: € 15,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4138 1
Titel: Planeet Hap Slik
Auteur: Wu Dandan
Illustrator: Jiang Yihan (Joy Jiang)
Oorspronkelijke titel: 咕噜咕噜星球
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Valeria Kiselova Savrasova & Sara Casilda

Een grappig en fantasierijk boek, voor moeilijke etertjes vanaf 5 jaar.

Valeria Kiselova Savrasova
& Sara Casilda
www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835946

Clavis

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3594 6

ISBN 978-9044840308

Meer van
Sara Casilda
ISBN 978-9044840285
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4136 7
Titel: Een boek voor poes
Auteur: Dianna Wilson
Illustrator: Sara Casilda
Oorspronkelijke titel: James’ Reading Rescue
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 6 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een vertederend verhaal over voorlezen aan je lievelingsdier. Voor dierenvrienden én boekenvrienden
vanaf 6 jaar.
James houdt niet van lezen. Hij struikelt over woorden en valt over zinnen. Van de meester moet hij
meer oefenen. Vooral met hardop voorlezen! Maar
niemand wil naar hem luisteren … of toch?
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, koala, slapengaan,
wakker blijven, jezelf zijn

Koala blijft wakker

Internatio
naal talen
t:
illustrator
uit China

Meer van Jin Xiaoyu
Een zacht en grappig boekje over jezelf durven zijn. Voor
wakkere slaapkopjes vanaf 5 jaar.
Slapen! Koala’s doen niets liever dan slapen. Behalve
déze koala. Liedjes zingen, sporten, stilliggen, kletsen:
wat hij ook probeert, hij kan gewoon niet indutten. Maar
… is dat dan echt zo erg?

ISBN 978-9044840315
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 3926 5
Titel: Koala kan niet slapen
Auteur: Jin Xiaoyu
Illustrator: Xuyang
Oorspronkelijke titel: 睡不着的小考拉
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3925 8

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, druk zijn, ADHD,
wiebelen, rustig worden

prentenboek, fictie, vertaling,
Frans, je kamer opruimen,
monsters, rommel,
speelgoed

Zit nu toch eens stil!

Clavis Uitgeverij

Het rommelmonster!
Een grappig prentenboek over een meisje dat
niet stil kan zitten! Voor wiebellezers vanaf
5 jaar.

Een grappig boekje over rommelige monsters en
opgeruimde kamers. Voor nette sloddervossen
vanaf 4 jaar.

Willemijn Wiebelkont
wiebelt van bil tot bil.
Willemijn Wiebelkont
zit nu toch eens stil!
Prijs: € 15,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4137 4
Titel: Willemijn Wiebelkont
Auteur: Howard Pearlstein
Illustrator: Renate Vermeulen-Potter
Oorspronkelijke titel: Sally Ann McFidgetbottom
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Ook monsters moeten hun kamer opruimen!
Echt waar. Geloof je het niet? Lees dan dit boek
maar, en ontdek wat er gebeurt met een rommelige monsterkamer …
ISBN 978-9044840308

ISBN 978-9044840360
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4102 2
Titel: Zelfs monsters ruimen op
Auteur: Jessica Martinello
Illustrator: Grégoire Mabire
Oorspronkelijke titel: Même les monstres
rangent leur chambre!
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 225 x 275 mm
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, verantwoordelijkheid
dragen, sleutel kwijtraken, zoeken,
familie

prentenboek, fictie, reeks, vertaling,
Japans, meesterillustrator
Kazuo Iwamura,
slapengaan, avondritueel

Internatio
naal talen
t:
illustrator
uit China

Zoek je mee?

Clavis Uitgeverij

Een muizenslaapje

ek in
Het laatste bo
eks
re
e
d
am
de befa

Meer van Mr Biro

Een bijzonder prentenboek over koesteren van de dingen
waar je om geeft. Voor sloddervosjes en pietjes-precies
vanaf 4 jaar.

op

ti jd

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044838572

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3857 2

ISBN 978-9044840308

Pang Shuo & Mister Biro
De bewoners van het groene woud zijn heel blij
met hun mooie, nieuwe, kleine trein. Eerst was hij
er niet, en toen moesten de dieren alles te voet
doen. Maar op een dag zorgen ze niet meer goed
voor de kleine trein …

Netjes op tijd

Waar is de sleutel toch naartoe? Het meisje en
haar moeder zoeken overal en halen het hele
huis overhoop. Maar nergens is de sleutel terug
te vinden … Of toch?

Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 3927 2
Titel: Waar is de sleutel?
Auteur: Hong CuiLi
Illustrator: Mr Biro
Oorspronkelijke titel: 钥匙去哪里了
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Pang Shuo & Mister Biro

Een grappig boek over verantwoordelijkheid
dragen en foutjes maken. Maar vooral over een
verloren sleutel. Voor speurneusjes vanaf 5 jaar.

ISBN 978-9044840360
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 3953 1
Titel: 14 muisjes gaan naar bed
Auteur en illustrator: Kazuo Iwamura
Oorspronkelijke titel: 14ひきのこもりうた
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Een perfect boek voor het slapengaan, in de klassieke reeks
van meesterillustrator Kazuo Iwamura. Voor snurkmuisjes
vanaf 3 jaar.
Tijd voor bed! De muisjes poetsen hun tanden en trekken
hun pyjama aan. Daarna lezen ze samen nog een verhaaltje
en zingen ze een slaapliedje. En dan … welterusten!
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, samen spelen,
mobiele telefoon, smartphone,
televisie, schermverslaving

prentenboek, fictie, vertaling, Engels,
smartphone, buiten spelen, voetbal,
skateboard, vissen, onderzoek,
creativiteit

Buiten schijnt de zon

Een kijkje achter de schermen
Een grappig boekje over leven met en zonder schermpjes. Voor lezers vanaf 4 jaar.
Waarom kijkt iedereen toch steeds op een
schermpje? Telefoons, televisies, computers: niemand wil nog echt spelen. Totdat de
schermpjesdief besluit om al die schermpjes
op te eten!
Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4162 6
Titel: Het schermdiefje
Auteur: Helen Docherty
Illustrator: Thomas Docherty
Oorspronkelijke titel: The Screen Thief
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 40 pagina’s

Meer van Adam Ciccio

Formaat: 250 x 275 mm

www.clavisbooks.com

Adam Ciccio & Gertie Jaquet

De spiegel van Marie

Een gevoelig verhaal over onzekerheid en over geliefd willen zijn.
Voor iedereen vanaf 5 jaar.

Adam Ciccio & Gertie Jaquet

Iedereen in de klas vindt Marie geweldig.
Maar als er een nieuw meisje in de klas komt,
voelt Marie zich opeens minder speciaal.
Thuis vraagt ze aan haar spiegel wat er met haar scheelt.
Hoe vaker ze in de spiegel kijkt, hoe treuriger Marie wordt.

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044836813

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3681 3

CV_9789044836813_v2.indd All Pages

11/09/19 16:33

Meer van dit duo
ADAM CICCIO & EMMANUEL VOLANT

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

ISBN 978-9044839937

ISBN 978-9044840360
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cape

DE ORANJE CAPE

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

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044838893

9 789044 838893

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 2027 0

CV_9789044838893.indd All Pages

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3889 3

7/05/20 08:34

Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4079 7
Titel: Lekker naar buiten
Auteur: Adam Ciccio
Illustrator: Katrien Benaets (Hasselt)
Oorspronkelijke titel: Go Outside
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 6 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een vrolijk en fantasierijk verhaal om iedereen
naar buiten te krijgen. Voor binnenzitters en buitenspelers vanaf 6 jaar.
Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Snel naar
buiten, kom maar gauw! Met de bal, of skates, of
zelfs een banaan. Zolang we maar naar buiten
gaan!

31

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
boerderij, tractor, emoties,
bang zijn, angsten overwinnen

Clavis Uitgeverij

Een kleine tractor op een grote boerderij

Zoveel emoties!

Meer over
Kleine Tractor

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3936 4

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4037 7

ISBN 978-9044841879

Hoe voel jij je vandaag?
Zoveel situaties en zoveel emoties.
Boeken helpen kinderen om hun gevoelens
te herkennen en te benoemen.
Zo wordt elke ervaring bespreekbaar.
Boos, blij, verdrietig?
Het mag allemaal.

Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4187 9
Titel: Kleine Tractor is bang
Auteur: Natalie Quintart (Brussel)
Illustrator: Philippe Goossens (Brussel)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een herkenbaar boek over een beetje bang en een beetje
dapper zijn. Voor iedereen vanaf 4 jaar.
Kleine Tractor is bang. Het regent hard en de heuvel is
steil, dus hij wil écht de berg niet af. Totdat zijn vriendjes
hulp nodig hebben, want dan durft Kleine Tractor alles!
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, familie missen,
naar school gaan, gevoelens,
elkaar weer terugzien

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, dagje school,
afscheid nemen,
elkaar missen, elkaar terugzien

Clavis Uitgeverij

Ik mis jullie ook!

Ik mis jullie!
Een warm prentenboek over het dagdagelijkse
missen, met speelse en liefdevolle manieren
om het wat lichter te maken. Voor grote en
kleine lezertjes vanaf 2,5 jaar.
Hallo! Ik ben Nena. Ik voel me bang en verdrietig als ik mijn familie niet zie. Als ik naar
school ga, mis ik ze soms de hele dag.
Gelukkig komen we altijd weer bij elkaar …
Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4091 9
Titel: Tot straks!
Auteur: Brigitta Bijloos (Hasselt)
Illustrator: Esther Miskotte (Amsterdam)
Vanaf 2,5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 210 x 290 mm

Meer van
Brigitta Bijloos

ISBN 978-9044841091

ISBN 978-9044840919
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Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3392 8

Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4109 1
Titel: Rond de zon en over de maan
Auteur: Ann Harrell
Illustrator: Linda Heijnekamp
Oorspronkelijke titel: Around the Sun and over the Moon
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Een grappig boek over eventjes afscheid moeten nemen, om
elkaar snel weer terug te zien. Voor iedereen vanaf 4 jaar.
‘Tot straks! Ik ga gewoon even rond de zon en over de
maan!’ Zo neemt mama afscheid van Pieter op het schoolplein. Straks komt ze hem weer ophalen. Maar hoelang is
dat, rond de zon en over de maan?
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, emoties, geboorte,
ontmoeting, vriendschap, inzicht,
ontwikkeling, verandering

Het begon met nee

Een poëtisch zacht verhaal over aandacht hebben voor elkaar. Voor kinderen vanaf 5 jaar.
Mama heeft een dikke buik en ze heeft het druk.
Ze zegt: ‘Ik zie je niet!’ Bonne sluit zijn ogen, zo
ziet hij ook niets! Maar zelfs met dichte ogen
herkent hij de dieren in het park. Als hij thuiskomt opent hij zijn ogen. Hij ziet mama en zijn
pasgeboren zusjes. ‘Zie je mij?’ vraagt hij aan
mama. ‘Ik zie een grote broer,’ fluistert mama.
ISBN 978-9044840834
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4083 4
Titel: Het begon met nee
Auteur: Margreet Schouwenaar (Heiloo)
Illustrator: Daniëlle Schothorst (Steenwijk)
Vanaf 5 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer van Daniëlle
Schothorst
Daniëlle Schothorst

Maar … Papa Pluis houdt ook van zichzelf.
Dat begrijpt Pluisje niet. Als papa van
zichzelf houdt, blijft er dan genoeg

houden van over voor Pluisje?

Een warm en filosofisch verhaal over houden
van jezelf en houden van elkaar.

Ik hou ook van mij!

Papa Pluis en zijn kleintje houden van elkaar.

Voor hartendiefjes vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044834130

9 789044 834130

Clavis

Daniëlle Schothorst

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3413 0

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, overlijden,
rouwverwerking, afscheid,
vriendschap, bosdieren

l talent:
Internationaa
Italië
illustrator uit

Afscheid van Ooievaar

Een betoverend verhaal over de kracht van
lezen en schrijven. Voor kinderen vanaf 5 jaar.

Een zacht en gevoelig boek over afscheid nemen.
Voor kinderen vanaf 5 jaar.
Ooievaar komt terug van wintervakantie. Uil kan niet wachten
op haar verhalen! Maar … ze valt steeds stil. En uiteindelijk
stopt ze met bewegen. Ooievaar is dood. Gelukkig helpen
de dierenvrienden elkaar daarmee om te gaan.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4067 4
Titel: Alles wat was. Afscheid van Ooievaar
Auteur: Janna de Lathouder (Lutjebroek)
Illustrator: Anne Schneider (Enkhuizen)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer in deze reeks

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3203 7

Prijs: € 23,95
isbn 978 90 448 3339 3

ISBN 978-9044841121

Oma leest voor. Uit een dagboek. Lissy luistert
gespannen toe. Wat een mooie verhalen vertelt oma! Maar … over wie gaan die verhalen
eigenlijk?

ISBN 978-9044840674
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4112 1
Titel: Lissy’s dagboek
Auteur: Ellen DeLange
Illustrator: Ilaria Zanellato
Oorspronkelijke titel: Grandma’s Diary
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

prentenboek, fictie, lezen,
voorlezen, oma, dagboek,
samen genieten van verhalen,
jong en oud

Clavis Uitgeverij

Samen lezen, samen genieten
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, non-fictie, reeks,
van eigen bodem, seksuele
voorlichting, gevoelens, blijdschap,
verdriet, verliefdheid, jaloezie

Clavis Uitgeverij

Een wereld van gevoelens
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.

kin d
er

en

lit

e it

k
ui

els in je
b
ieb

e n se k s u a

In samenwerking met

Een grappig en leerrijk boek over … gevoelens!
Voor kinderen vanaf 5 jaar.
Waarom heb ik zoveel gevoelens? Is dat normaal? En wat moet ik ermee dóén? Van dagelijkse emoties zoals blij en verdrietig tot overweldigende gevoelens zoals verliefd of jaloers
… dit boek legt het ze allemaal uit.
ISBN 978-9044840636

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.

Kr
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4063 6
Titel: Kriebels in je buik. Kinderen en seksualiteit.
Kleine hartjes en grote gevoelens
Auteur: Nathalie Depoorter (Oostende)
Illustrator: Marianne van der Walle (Nijmegen)
Vanaf 5 jaar / nur 226 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

al ben ikzelf nog best wel klein
mijn hart kan al snel kloppen
ik ben op jou, ’k wil bij je zijn
en ’k lach om al jouw moppen
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Sleutelwoorden:

Eerste boek

Clavis Uitgeverij
in de reeks

Ik, jij & w

ij

prentenboek, non-fictie,
reeks, van eigen bodem,
echtscheiding

ove

r

Kleine kinderen, grote thema’s

ec

Seksuele voorlichting voor kinderen

g

Clavis Uitgeverij

h tsch e id i

n

Ook voor de jongste kinderen
is het belangrijk om te begrijpen
wat er in de wereld om hen heen
gebeurt. Ik, jij & wij zorgt dat
kinderen hun emoties en gevoelens
beter kunnen verwoorden en delen.

In dit boek maken peuters en kleuters op een heldere en interactieve manier kennis met het leven
van kinderen wiens ouders gescheiden zijn. Voor
kinderen vanaf 3 jaar.
Als je papa en mama niet meer bij elkaar wonen,
waar woon jij dan? Kai woont bij papa. In het weekend slaapt hij in mama’s huis. Mika woont soms
bij papa, soms bij mama. Ieder gezin is anders.
ISBN 978-9044841893
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4189 3
Titel: Ik, jij en wij. Als je papa en mama
gescheiden zijn (over echtscheiding)
Auteur en illustrator: Pauline Oud (Bilthoven)
Vanaf 3 jaar / nur 218-273
Geb. 40 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Alles over jouw lichaam
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3460 4
Vanaf 3 jaar
Waar komen baby’s vandaan?
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3767 4
Vanaf 3 jaar
Mijn familie, jouw familie
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3799 5
Vanaf 3 jaar
Ja & nee gevoelens
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3798 8
Vanaf 3 jaar
Hier komen de baby’s
vandaan
Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3837 4
Vanaf 7 jaar
Mijn papa heeft een piemel
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3423 9
Vanaf 4 jaar
Bolle buiken en blije baby’s
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3907 4
Vanaf 5 jaar
Je kunt niet kiezen op
je verliefd wordt
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3722 3
Vanaf 5 jaar
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Sleutelwoorden:

Eerste boek
in
de reeks

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, krokodil, willen,
kunnen, talenten, anders leren

Clavis Uitgeverij

Wat wil jij?
Een prachtig prentenboek over niet willen, maar gelukkig ook weer wel. Voor
kinderen vanaf 4 jaar.

Een steuntje in je rug,
een klopje op je schouder,
een lief woordje in je oor,
een boek in je hand:
het zijn de kleine dingen
die je nét dat extra zetje geven.

ISBN 978-9044840889

Geloof in jezelf!

Krak is een luie krokodil die niets
meer wil, omdat niemand samen wil.
Gelukkig is er Mag de mug. Zij wil wel.
Krak ontdekt wie hij echt is. Een lieve
krokodil die wel weer wil.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4088 9
Titel: Krak de krokowil
Auteur: Bart Van Puyenbroeck (Genk)
Illustrator: Jessica Raes (Opwijk)
Vanaf 4 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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prentenboek, fictie, serie,
van eigen bodem, circus,
acrobatiek, doorzettingsvermogen,
zelfvertrouwen

Bianca A
ntonissen
ken je on
line
als Juf B
ianca

Hooggeëerd publiek!

Opstaan voor de zon

Een mooi verhaaltje over doorzettingsvermogen
en je eigen talent vinden. En dat heel vroeg op
de ochtend. Voor wakkere lezers vanaf 5 jaar.

Meer van Bianca
Antonissen

ISBN 978-9044840650

Elke ochtend komt de zon op. Heel vroeg. Vos
denkt dat Merel de zon wakker maakt, want
Merel fluit altijd zo mooi. Maar misschien kan
Vos dat ook een keertje doen?
Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4065 0
Titel: Wie fluit de zon wakker?
Auteur en illustrator: Daniëlle Schothorst
(Steenwijk)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer van Daniëlle
Schothorst
Prijs: € 15,95
isbn

Wanneer de kleine vogel Tin uit zijn ei kruipt,
vinden de andere vogels dat hij moet leren vliegen.
Alle vaders en moeders geven hun eigen wijze raad.
Maar Tin heeft het druk met heel andere dingen.
Moet hij wel echt leren vliegen?

Bianca Antonissen
& Lisa Brandenburg

doet zijn

SuperTess wil net zo knap zijn als de mensen in het
circus. Ze probeert van alles: leeuwen temmen, een
handstand doen, een steen optillen, jongleren … Maar
wat als het niet in één keer lukt?

Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 3715 5
Titel: SuperTess in het circus
Auteur: Bianca Antonissen (Assen)
Illustrator: Marloes Van Loon (Utrecht)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s

978 90 448 3210 5

Bianca Antonissen & Lisa Brandenburg

Een grappig en herkenbaar boek over doorzettingsvermogen. Voor circusartiesten vanaf 4 jaar.

ISBN 978-9044837155
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Een prachtig boek over talenten, diversiteit en je eigen ding doen.
Voor eigenwijze kuikens vanaf 4 jaar.

Formaat: 250 x 260 mm

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044838961

9 789044 838961

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3896 1

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3128 3
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling, Engels,
zelfwaardering, zelfvertrouwen,
genieten van de kleine dingen in het
leven, alledaagse dingen

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, verlegenheid,
zelfvertrouwen,
vriendschap

Ook jij bent genoeg

Clavis Uitgeverij

Geloof in jezelf
Leer jezelf te omarmen, want ook jij bent
genoeg. Een sfeervol en poëtisch boek vol
prachtige tekeningen. Voor kinderen vanaf 4
jaar.

Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4114 5
Titel: Ik ben genoeg
Auteur: Jessy Humann (Washington, VS)
Illustrator: Federico Van Lunter (Tongeren)
Oorspronkelijke titel: I Am Enough
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een inspirerend boek over geloven in een
magisch knoopje, maar vooral over geloven
in jezelf. Voor kinderen vanaf 5 jaar.
Lily heeft een toverknoopje. Op haar jas.
Als ze dat knoopje aanraakt, is ze trots op
zichzelf. En dan durft ze alles. Zelfs aan
klasgenootjes vragen of ze willen spelen.
ISBN 978-9044840841

Elke dag is bijzonder. Misschien kijk je vandaag naar de wolken. Of drink je een kopje
thee. En misschien geniet je gewoon van
de bloemetjes. Maar wat je dag ook brengt:
jij bent altijd genoeg.
ISBN 978-9044841886
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4084 1
Titel: Het toverknoopje
Auteur: Danette Richards
Illustrator: Annelies Vandenbosch
Oorspronkelijke titel: The Proud Button
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, muziek, smaken verschillen,
hobby’s, doorzettingsvermogen,
volhouden, dieren

Clavis Uitgeverij

Bereleuke muziek
Een kleurrijk boek over doen waar je van
houdt en vólhouden. Voor muziekmakers
vanaf 4 jaar.
Beer maakt graag muziek. Hij blaast op zijn
fluit en danst rond. Maar niemand vindt zijn
muziek mooi. Mevrouw Hert niet. Meneer
Neushoorn niet. En zelfs oma Antilope niet.
Helemaal niemand. Of toch?
ISBN 978-9044841107

Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4110 7
Titel: Beer wil muziek maken
Auteur: Pang Shuo
Illustrator: Gan Yufang (Amber)
Oorspronkelijke titel: 爱吹笛子的小熊
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273

Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer van Pang Shuo
Pang Shuo & Mister Biro

op

ti jd

Netjes op tijd

Een bijzonder prentenboek over koesteren van de dingen
waar je om geeft. Voor sloddervosjes en pietjes-precies
vanaf 4 jaar.

Pang Shuo & Mister Biro

De bewoners van het groene woud zijn heel blij
met hun mooie, nieuwe, kleine trein. Eerst was hij
er niet, en toen moesten de dieren alles te voet
doen. Maar op een dag zorgen ze niet meer goed
voor de kleine trein …

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044838572

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3857 2

l talent:
Internationaa
China
illustrator uit
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, zelfvertrouwen, je eigen
grenzen verleggen, geloven in
jezelf, talenten, familie

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, strand, vuurtoren,
dag en nacht, licht, familie,
problemen oplossen

Internatio
naal talen
t:
illustrator
uit Roeme
nië

Durf te vliegen!

Clavis Uitgeverij

Als de lamp niet aangaat

Een grappig boek over je eigen grenzen verleggen. En vliegen! Voor nestvlieders en nestblijvers
vanaf 5 jaar.
Er was eens een vogeltje dat niet durfde vliegen.
Zijn moeder en zijn broertjes en zusjes deden
alles om hem aan te moedigen, maar hij wilde
het nest niet uit. Tot die ene dag …
Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4124 4
Titel: Vlieg, vogeltje, vlieg
Auteur: Caroline Nastro
Illustrator: Anca Sandu
Oorspronkelijke titel: Fly, Little Bird, Fly
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer van Ton Koene
ISBN 978-9044841657

Clavis Uitgeverij

ISBN 978-9044841244
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Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 4043 8

Prijs: € 17,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4165 7
Titel: De vuurtoren van Biem
Auteur en illustrator: Ton Koene
(Texel)
Vanaf 5 jaar / nur 273
Geb. 56 pagina’s
Formaat: 290 x 210 mm

Het prentenboekdebuut van Ton Koene. Een sfeervol verhaal over een jongen, zijn vader, en hun
vuurtoren. Voor kinderen vanaf 5 jaar.
Op een avond pakken donkere wolken zich samen
boven de zee. Het is al donker, maar er komt nog
geen licht uit de vuurtoren. Hoe kan dat? Biem
besluit op onderzoek uit te gaan.
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Sleutelwoorden:

aal talent:
Internation
it Polen
illustrator u

prentenboek, fictie, vertaling, Duits,
nieuwe buren, onbekenden,
vooroordelen, angsten overwinnen,
jezelf openstellen voor anderen

Clavis Uitgeverij

Is de buurman een … monster?
Een grappig boek over vooroordelen hebben
en vooroordelen overwinnen. Voor dappere
muisjes vanaf 5 jaar.

We leven samen
Boeken brengen mensen samen.
Lezen leert ons dat we allemaal
anders zijn én allemaal hetzelfde zijn.
Met elke lezer wordt de wereld
een beetje mooier.

ISBN 978-9044840711

Kikker is zijn bal kwijt. Dat kan geen toeval
zijn, want er is een nieuwe bosbewoner. Die
heeft de bal vast gestolen! Alle dierenvrienden
willen de buurman aanvallen, maar Muis heeft
een ander idee …
Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4071 1
Titel: Bang voor de buurman
Auteur: Katherina E. Volk
Illustrator: Malgorzata Zajac
Oorspronkelijke titel: The Brave Mouse
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

55

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, angst voor
het onbekende, vertrouwen hebben,
nieuwe vriendschappen sluiten,
vooroordelen

baar boek
Een herken
n corona
in tijden va

Wie helpt Vos?

Een leerzaam boek over jezelf bescherm én anderen
beschermen voor ziektes en infecties. Voor kinderen
vanaf 5 jaar.
Bever is ziek. Hij snottert en hoest. Misschien is het
gewoon een koutje, maar misschien is het iets ernstigers! Bever neemt het zekere voor het onzekere: hij
doet voor niemand de deur nog open!

Een boeiend verhaal over vooroordelen en nieuwe
vriendschappen durven sluiten. Voor kinderen
vanaf 5 jaar.
Na veel omzwervingen komt Vos aan in een nieuw
bos. Hij moest van huis vluchten. Nog steeds
buiten adem klopt hij op de eerste deur die hij
ziet. Zou de bewoner Vos willen helpen?
Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4075 9
Titel: Een nieuw thuis voor Vos
Auteur: Ellen DeLange
Illustrator: Agnes Ofner
Oorspronkelijke titel: A New Home for Fox
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, ziek zijn, infectie, corona,
COVID-19, immuniteit, anderen
beschermen, mondmasker dragen

Clavis Uitgeverij

Nooit voorzichtig genoeg

Internatio
n
illustrator aal talent:
uit Oosten
rijk

ISBN 978-9044841343

Clavis Uitgeverij

ISBN 978-9044840759
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4134 3
Titel: Even geen bezoek
Auteur: Pang Shuo
Illustrator: Jiang Ziying
Oorspronkelijke titel: 水濑先生不开门
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

57

Sleutelwoorden:

aal talent:
Internation
it Congo
illustrator u

Een betoverend oerwoudverhaal met authentieke tekeningen van de Congolese illustrator
Patrick Ntabaza. Voor avonturiers vanaf 5 jaar.
Kleine okapi is vroeg opgestaan. In z’n eentje
trekt hij door het oerwoud. Hij geeft zijn ogen de
kost, want er is zoveel te zien en alles is nieuw.
Maar … waar is mama eigenlijk?
ISBN 978-9044840230

Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4023 0
Titel: Wapi
Auteur: Bart Demyttenaere (Beverlo)
Illustrator: Patrick Ntabaza
Vanaf 5 jaar / nur 273

Geb. 40 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer van
Bart Demyttenaere

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.

B ar t De m yt t e n a e re & M Y R IAM B E RE N S C H O T

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�.

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�...

B�r� �e�y�t�n�e�e�& �y�i�m�B�r�n�c�o�

B a r t D e my t t e na e r e
& MY R I A M B E R E NSCHO T

Hoe

Kleintje een

werd

Een grappig regenwoudboek over jezelf zijn
en je eigen talenten ontdekken.
Voor échte tijgertjes vanaf 5 jaar.

Hoe Kleintje een HELD werd

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044837889

ISBN 978-9044837896

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3788 9

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3789 6

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, Congo, oerwoud, okapi,
avontuur, ontdekkingsreis,
mama missen

Clavis Uitgeverij

Een okapi op avontuur
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Sleutelwoorden:

prentenboek met foto’s, non-fictie,
reeks, van eigen bodem, natuur,
bos, bomen, bosdieren

Clavis Uitgeverij

Het betoverende bos

Omarm de wereld

ISBN 978-9044841909

Van de sterren aan de hemel
tot de insecten in het gras.
Wie echt nieuwsgierig is,
vindt overal verwondering.
Duik in de wereld via een boek.

Prijs: € 19,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4190 9
Titel: Geheimen van het wilde woud.
Op pad in het diepe bos
Serie: Wow!
Auteur en illustrator: Mack van Gageldonk
(Berkel en Rodenrijs)
Vanaf 5 jaar / nur 223 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een leerrijk boek vol prachtige foto’s, waarin je de grootste
geheimen van het bos ontdekt. Voor natuuronderzoekers
vanaf 5 jaar.
De natuur is prachtig! Sommige bomen helpen elkaar op
afstand. Andere bomen werken samen met paddenstoelen.
En natuurlijk zijn er nog die talloze schitterende dieren.
Stap maar mee door het betoverende bos.
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, zoekboek, non-fictie,
van eigen bodem, Clavis-debuut,
natuur, milieu, vogels, vaderlandse
landschappen

prentenboek, zoekboek, fictie,
van eigen bodem, insecten,
zoekopdrachten, weetjes,
bedankjes

Met leuk
e weetjes
en zoekv
raagjes

Wat is de natuur toch mooi!

ISBN 978-9044840858

Fijne bedankjesdag! Alle insecten zijn
druk in de weer. Ze maken honing, spelen muziek of rollen mestballetjes. Maar
ze zijn vooral heel lief voor elkaar, met
complimentjes en bedankjes!

Een prachtig kijk-en-zoekboek vol vogels, vogels en nog
eens vogels. Voor dierenvrienden vanaf 5 jaar.
De natuur wordt nog leuker als je er net iets meer van
weet. In dit boek ontdek je meer dan honderd vogels die
je écht in jouw omgeving kunt tegenkomen. Ben jij een
echte speurneus? Dan is dit het boek voor jou.

Clavis Uitgeverij

Krioelende zoekers!
Een krioelend zoekboek vol insecten. Met
leuke feitjes én extra zoekvraagjes. Voor
zoekwondertjes vanaf 4 jaar.

ISBN 978-9044841633
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Prijs: € 19,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4163 3
Titel: Het grote vogelzoekboek
Auteur en illustrator: Erik van Bemmel (Amsterdam)
Vanaf 5 jaar / nur 273
Kartonboek 16 pagina’s
Formaat: 260 x 260 mm

Prijs: € 16,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4085 8
Titel: Bedankjesdag
Auteur en illustrator: Sam Loman (Rijswijk)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, wachten, spelen,
relativiteit van tijd, lezen,
voorlezen

prentenboek, fictie, serie,
van eigen bodem, dieren in de tuin,
hagedis, worm, groentjes leren eten

Clavis Uitgeverij

Hoelang is vijf minuten?

Een dis voor hagedis
Een grappig prentenboek over zorgzaamheid en … sperzieboontjes. Voor kinderen
vanaf 4 jaar.
Een hagedis was in het badje van Manu
gekropen. Een kleine hagedis. Hij had niet
geklopt en had geen koffer bij zich. Manu
wil het diertje graag verzorgen, maar wat eet
een hagedis eigenlijk?
Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 3546 5
Titel: De hagedis van Manu
Auteur: Szilvia Hunyadi (Eindhoven)
Illustrator: Natascha Stenvert (Zeijen)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer over Manu

HET KLEINTJE VAN MANU

Manu kijkt vol verwondering om zich heen.
De lente brengt zijn gedachten op gang.
Een aandoenlijk prentenboek voor dagdromers vanaf 4 jaar.

Szilvia Hunyadi & Natascha Stenvert

Manu is in de tuin met mama. Het wordt lente
en hij krijgt het te warm onder zijn muts.
Alle dieren krijgen kleintjes in de lente, denkt hij opeens.
Hij duwt de pompon van zijn muts tussen de takken van de struik.
Zou dat een goed nest zijn voor een kleintje?

Szilvia Hunyadi &
Natascha Stenvert

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044826227

9 789044 826227

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2067 6

Clavis

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 2622 7

ISBN 978-9044840780

ISBN 978-9044835465
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4078 0
Titel: Vijf minuten
Auteurs: Liz Garton Scanton en Audrey Vernick
Illustrator: Olivier Tallec
Oorspronkelijke titel: Five Minutes
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een grappig en herkenbaar boek over hoe
snel én hoe traag de tijd soms gaat. Voor
lezers vanaf 4 jaar.
Vijf minuten. Dat is héél kort, als je aan het
spelen bent. En héél lang, als je ergens op
moet wachten. Maar vijf minuten is toch
gewoon … vijf minuten?
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, fruit, appels, appelboom,
verkopen, bewaren, proeven,
beer, konijn

Internati
ona
illustrato al talent:
r uit Chin
a

Een appeltje voor de dorst
Een grappig en zacht verhaal over appels proeven
en proeven en proeven en proeven. Voor gezonde
snoepers vanaf 5 jaar.
Appels te koop! Beer en Konijn bieden de lekkerste
appels aan. Versgeplukt van de grote boom. Maar
hoe weten ze zo zeker dat de appels lekker zijn?
Door ze een voor een te proeven, natuurlijk!
ISBN 978-9044840698
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4069 8
Titel: Appels te koop
Auteur: Liu Bin
Illustrator: Dan Song
Oorspronkelijke titel: 熊和兔⼦卖苹果作者：刘斌
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen bodem,
reeks, moestuin, tuinieren, zaadjes,
plantjes, groenten, fruit,
groene vingers

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, moestuin,
tuinieren, natuur, groenten uit
eigen tuin, vogels, insecten

Lekker lezen in de tuin

9 789044 842449

ISBN: 978-9044842449

Groentjes uit eigen tuin! Muffin plant zaadjes
en geeft elke dag een beetje water. Na een
tijdje worden die zaadjes planten met echte
bloemen. En dan … is het tijd om te oogsten!
Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021

978 90 448 4244 9
Titel: De moestuin van Muffin
Auteur en illustrator: Sam Loman (Rijswijk)
Vanaf 4 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
isbn

Meer over Muffin

Muffin zoekt Konijn

Een vrolijk verhaal over vriendschap
en samen verstoppertje spelen.
Voor zoekkampioenen vanaf 3 jaar.

Sam Loman

Muffin wil een spelletje doen met Konijn.
Maar … waar is hij?
Muffin zoekt in de woonkamer,
in haar slaapkamer, in de waskamer,
maar hij is nergens te vinden.
Heb jij Konijn gezien?

Sam Loman
www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835861

Clavis

Meer van
Luuk en Lotje

Vandaag moestuinieren Luuk en Lotje. Ze harken
het zand en ze zaaien radijsjes. Luuk plant zelfs
een snoepjesboom! Maar of die zal groeien? Een
moestuin met groenten en fruit is leuk én lekker.

Prijs: € 15,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4186 2
Titel: Luuk en Lotje. Moestuinieren!
Auteur en illustrator: Ruth Wielockx (Balen)
Vanaf 3 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3586 1

Naar school!
De tweeling Luuk en Lotje
heeft een leuke dag in de klas.
Ze knutselen en spelen, leren en eten,
maken muziek en sporten.
En dan gaat de bel alweer,
want een schooldag is zo voorbij!

Naar school!

Een vrolijk en herkenbaar verhaal over de moestuin.
Voor lezers met groene vingers vanaf 3 jaar.

Clavis Uitgeverij

Lekker lezen in de tuin
Een vrolijk en leerzaam boek over Muffin
en haar moestuin. Voor lezers met groene
vingers vanaf 4 jaar.

ISBN 978-9044841862
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Een vrolijk en herkenbaar prentenboek over een dagje op school.
Voor leergierige lezers vanaf 3 jaar.
www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044836615

9 789044 836615

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3661 5

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3738 4
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek met kleurenillustraties,
reeks, fictie, voorlezen, van eigen
bodem, huisdier, hond, teckel,
voorjaar, verliefd

Eén teckel maakt nog geen lente

De lente hangt in de lucht

taalontwikkeling

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835533

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

Een vrolijk en leerrijk verhaal over een stralende lentedag.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044829549

CV_9789044835533.indd All Pages

dagelijks leven
vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.
vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3553 3

Prijs: € 10,95
isbn 978 90 448 2533 6

voor baby’s
vanaf 12 m.

26/11/18 14:13

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044821871

de wereld

Clavis peuter

Clavis peuter
vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Ruth Wielockx

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2954 9
Vierde druk reeds verschenen

Prijs: € 16,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4095 7
Titel: Lentekriebels met teckel Tokkel
Auteur: Ilse De Keyzer (Tielt-Winge)
Illustrator: Ina Hallemans (Herselt)
Vanaf 5 jaar / nur 281 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2984 6

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 0836 0
Achtste druk reeds verschenen

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2985 3

Meer over teckel
Tokkel
Ilse De Keyzer & Ina Hallemans

in de tuin, barbecueën en … op vakantie gaan naar zee.
Natuurlijk is ook teckel Tokkel van de partij, maar is zo’n
zwembadje wel een goed idee met zo’n ondeugend teckeltje
in de buurt? En is het niet gevaarlijk op het strand met
die forse zeewind als je zulke lange oren hebt?

Ilse De Keyzer & Ina Hallemans

Het is eindelijk zomer! Basiel verheugt zich op alle dingen
die horen bij mooi weer, zoals zwemmen in een opblaasbadje

Dadelijk stijgt Tokkel nog op!

Voor al die voorlezers en luisteraars die maar niet genoeg kunnen krijgen
van de avonturen van dit vrolijke hondje en zijn lieve baasje Basiel.
Vanaf 5 jaar.

OP VAKANTIE
OP VAKANTIE

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044839050

9 789044 839050

Clavis

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3905 0

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2221 2

Kathleen Amant

Anna en de lente

Anna en de lente

de wereld

Kathleen Amant

emotie

vanaf 30 m.

Een vrolijk en eenvoudig verhaal over de lente.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

Het is lente!

vaardigheden

vanaf 24 m.

Het is lente!
De tweeling Luuk en Lotje gaat in de tuin spelen.
De bomen hebben nieuwe blaadjes gekregen
en de vogels maken een nest.
Maar hé, wat piept er daar in de struiken?
Een pluizig geel kuikentje! Wie zou de mama zijn?
Zoek je mee met Luuk en Lotje?

De zon schijnt heerlijk vandaag.
Hetlaarsjes
is lente!
Het is lente! Anna trekt haar
aan
en gaat op ontdekkingstocht in de tuin.
Ze ziet bloesems aan de bomen,
kleine vogels en pasgeboren lammetjes.
Bij het kippenhok vinden Anna
en haar buurjongen een chocolade ei.
Wat gek! Zouden kippen chocolade eieren
leggen in de lente?

Luuk en Lotje

dagelijks leven

vanaf 12 m.
vanaf 18 m.

Fien en Milo
Pauline Oud

Een eenvoudig en interactief verhaal over de lente.
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

voor baby’s

Lente met

Ruth Wielockx

Het is lente!
Fien en Milo gaan naar buiten,
want in de tuin is heel veel te doen.
In het gras vinden ze een mooi ei.
Het is rood met witte streepjes.
Misschien is het ei uit een vogelnestje gevallen?

Lente met Fien en Milo

Leve de lente! Teckel Tokkel geniet van de eerste warme
zonnestralen op zijn snuit, fietstochtjes, paaseieren zoeken en lange wandelingen met mama en Basiel. Ook in
dit seizoen blijft Tokkel zijn ondeugende zelf: hij plaagt
schapen of doet een avondje visite in het honderd lopen.
In de tuin ontluiken de eerste bloemen, maar ook tussen
Tokkel en zijn vriendinnetje Trojka lijkt er iets moois te
bloeien …

Pauline Oud

Een grappig en ondeugend boek vol warme voorleesverhaaltjes voor kindjes die een hondje hebben of er
eentje willen. Vanaf 5 jaar.

ISBN 978-9044840957
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Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3856 5

Clavis peuter

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2187 1
Zesde druk reeds verschenen
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Alaaf! De leukste carnavalsboeken

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3216 7

Prijs: € 9,95
isbn 978 90 448 3552 6

Prijs: € 10,95
isbn 978 90 448 3217 4

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 0692 2
Twaalfde druk reeds verschenen

Vrolijk Pasen!

Prijs: € 10,95
isbn 978 90 448 2981 5

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 0838 4

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3318 8

LOTTA

en de paashaas

Lotta en de paashaas

Prentenboek nummer vijf over de vrolijke kip Lotta
is een lentefris paasboek met Lotta, de paashaas
én humor in de hoofdrollen. Vanaf 3 jaar.

Diane Put | Rik De Wulf

Op een mooie lenteochtend vindt Lotta grote, kleurige eieren in het gras.
Welke kip legt nu zulke eieren?
Dan komt de paashaas aangefietst.
In de wei liggen natuurlijk geen gewone eieren, maar paaseitjes van chocola.
De paashaas en de kip worden goeie maatjes.
Lotta maakt niet alleen de paashaas blij, maar ook de kuikentjes!

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1905 2

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044819106

Diane Put & Rik De Wulf

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3571 7

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3277 8

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2994 5

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2413 1

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3561 8

Clavis

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 1910 6

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3854 1

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3224 2
Mieke Goethals

LOU

DE PAASHAAS

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?

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.

VIERT CARNAVAL

voorlees - en
vertelplaten

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044838589

Clavis

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3180 1
Voorlees- en vertelplaten

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 1840 6

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 2640 1

Mieke Goethals

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3858 9
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prentenboek, non-fictie, reeks,
van eigen bodem, muziek,
muziekinstrumenten, muziekstijlen,
popmuziek, liedjes

Daar zit muziek in!

Wil je nóg meer weten?
4+

Pierre Winters & Margot Senden

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

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 4 jaar over

wow-elementen in de wereld namelijk de zon, de maan en de aarde.

wow-elementen
vanaf

4 jaar

De zon, aarde
en maan
Pierre Winters & Margot Senden

willewete De zon, aarde en maan

Wil je alles weten over de zon, de aarde en de maan? Waarom is
het ’s nachts donker, maar overdag licht? Wie woont er allemaal
op aarde? Waarom is het kouder in de winter dan in de zomer? Kun
je reizen naar de maan? Is het warm op de zon? Op deze en vele
andere vragen krijg je een antwoord. Je vindt in dit boek ook leuke
liedjes en opdrachten, een grote uitklappagina en een miniquiz,
zodat je een echte expert wordt.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044819823

9 789044 819823

Clavis
INFORMATIEF

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1982 3
Zevende druk: februari 2021

Prijs: € 16,95

978 90 448 1173 5
Vijfde druk: februari 2021
isbn

Prijs: € 16,95
978 90 448 1984 7
Vierde druk: februari 2021
isbn

Een informatief prentenboek over … muziek!
Voor muzikantjes vanaf 5 jaar.
Wil jij alles weten over muziek? Ben je benieuwd
welke muziekinstrumenten er bestaan? Of hoe
mensen vroeger muziek maakten? En wist je
dat er zelfs muziek in de ruimte is? Ontdek
het in dit boek!

ISBN 978-9044840995
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Prijs: € 16,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4099 5
Titel: Willewete. Muziek
Auteurs: Sanne Ramakers (Den Haag)
en Jeroen Schipper (Utrecht)
Illustrator: Hélène Jorna (Apeldoorn)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 36 pagina’s,
inclusief grote uitklappagina en flap
Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1331 9
Vijfde druk: februari 2021

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1387 6
Zesde druk: februari 2021

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1171 1
Vijfde druk: februari 2021

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3089 7
Derde druk: februari 2021
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kookboek met foto’s en illustraties,
non-fictie, reeks, van eigen bodem,
samen koken, gerechten, recepten,
ingrediënten, vegetarisch eten,
de wereldkeuken

Samen koken, samen leren, samen eten

Promotie:
proefrecepten om
thuis uit te printen
ansichtkaarten
kleurplaten

De Kookhoek is de plek met
kookvideo’s en kookboeken
voor jong en oud. Kinderen
én hun ouders, broer, zus,
vriend, tante of meester steken
hun handen uit de mouwen en
maken de lekkerste gerechten.

Van een ontbijtmuffin tot een pizza Margherita en van springrolls
met mango tot viskoekjes uit Thailand. In deze nieuwe reeks kookboeken leer je niet alleen hoe je deze gerechten kunt maken,
maar ook waar de ingrediënten vandaan komen. Want hoe groeit
een appel eigenlijk, waar vind je bloemkool en hoe wordt kaas
gemaakt? Met deze boeken wordt koken leuk, leerzaam en lekker.

Prijs: € 19,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4098 8
Titel: Koken met kinderen.
Lekker vega
Auteur: De Kookhoek
Fotograaf: Marianne Snel
(Rotterdam)
Vanaf 4 jaar / nur 216 / Geb. 80 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm
ISBN 978-9044840810

Een unieke combinatie van verhalen, achtergrondinformatie en
recepten. Zo wordt koken leuk en leerzaam. Twee kookboeken
voor kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders.

ISBN 978-9044840988

76

Prijs: € 19,95
Verschijnt: april 2021

978 90 448 4081 0
Titel: Koken met kinderen.
Van over de hele wereld
Auteur: De Kookhoek
Fotograaf: Marianne Snel (Rotterdam)
Vanaf 4 jaar / nur 216
isbn

Geb. 80 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, fantasie, eenhoorn,
dagdromen

Clavis Uitgeverij

Eenhoorn in galop

aal talent:
Internation
erika
it Noord-Am
illustrator u

Fantasie!
Vlieg op de rug van een draak,
bezoek een verre planeet,
red een onhandige prins uit de toren,
of reis naar de toekomst.
Alles kan, in je fantasie …
en in een boek.

ISBN 978-9044841398

Meer van
Vanessa Westgate

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3336 2

Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4139 8
Titel: Hoe vang je een eenhoorn?
Auteur en illustrator: Vanessa Westgate
Oorspronkelijke titel: To Catch a Unicorn
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 250 x 260 mm

Een betoverend boek over fantasie.
Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Je kunt een eenhoorn niet vangen. Je
kunt hem een appeltje voeren. Hem
knuffelen. Of een stukje op zijn rug
rijden. Maar je kunt een eenhoorn niet
vángen … toch?
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, sprookje,
van eigen bodem, klassieker,
Roodkapje, gebroeders Grimm,
Charles Perrault

aal talent:
Internation
it Italië
illustrator u

Een sprookje komt tot leven

prentenboek, fictie, reeks,
vertaling, Engels, spelen,
fantaseren, ruimtereis,
ruimteraket, knutselen

Clavis Uitgeverij

Klaar voor vertrek?
Het klassieke sprookje van de gebroeders
Grimm, nu helemaal in de stijl van Kathleen
Amant. Voor lezers vanaf 4 jaar.

Een grappig boek over samen spelen en samen
fantaseren … en over samen een ruimtereis
maken. Voor astronautjes vanaf 5 jaar.

Er was eens een lief klein meisje. Ze woonde aan de rand van het bos. Van haar oma
had ze een rood manteltje gekregen, met een
kapje eraan. Daarom noemde iedereen haar
Roodkapje.

Op naar de ruimte! Pep en Pino willen de eerste
varkentjes in de ruimte worden. Maar hoe? Ze
proberen trampolines en ballonnen, maar niks
werkt. En dan besluiten ze zélf maar een raket
te bouwen.

Prijs: € 15,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4188 6
Titel: Roodkapje
Auteur en illustrator: Kathleen Amant
(Lede (Impe))
Vanaf 4 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

ISBN 978-9044840933

ISBN 978-9044841886

80

Prijs: € 15,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4093 3
Titel: Pep en Pino in de ruimte
Auteur: Bonnie Grubman
Illustrator: Judi Abbot
Oorspronkelijke titel: Walter and Willy in Space
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer sprookjes

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3766 7

Goudlokje

Goudlokje

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

Kathleen Amant

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?

Meer over Pep en Pino

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044836561

Kathleen Amant

CV_9789044836561.indd 1

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3656 1

8/05/19 15:37

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3718 6

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4002 5
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prentenboek, versjes, van eigen
bodem, fantasie, verbeelding,
dagdromen, speelgoedhondje,
op weg naar school

Een ode aan de kinderlijke fantasie

Katootje is een dromerige kleuter. Onderweg naar
school gaat ze helemaal in haar verbeelding op.
Een prentenboek om even bij weg te dromen.
Nee, o, nee, dacht toen Katootje.
Ik ging eigenlijk naar de klas.
Ik was – eerlijk – glad vergeten
dat ik zelf geen hondje was.

ISBN 978-9044840902

82

Versjes stimule
ren
de taalontwik
keling

Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4090 2
Titel: Met een hondje aan mijn handje
Auteur: Nathalie Depoorter (Oostende)
Illustrator: Barbara van Rheenen (Dodewaard)
Vanaf 3 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 290 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, Clavis-debuut,
van eigen bodem, juffen en meesters,
bedanken, cadeau, school, einde
schooljaar, laatste schooldag

prentenboek, vertaling, Engels,
regeltjes, ondeugend zijn,
fantasie, verbeelding,
buiten spelen

Tijd voor juffendag!

Clavis Uitgeverij

Durf te dromen
Een grappig en eigentijds prentenboek, over een klein
misverstand en een groot bedankje! Voor iedereen
vanaf 4 jaar.
Het is bijna zomervakantie. Maar eerst komt nog de
juffendag! Dan krijgt de juf een cadeautje van alle
kinderen. De juf wil graag een grote knuffel … maar
wat bedoelt ze daar eigenlijk mee?

Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 3810 7
Titel: Lieve juf, dikke knuf!
Auteur en illustrator: Petra Heezen (Arnhem)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

ISBN 978-9044841350

ISBN 978-9044838107

84

Prijs: € 15,95
Verschijnt: februari 2021
isbn 978 90 448 4135 0
Titel: Klim eens op een giraf
Auteur: Adam Ciccio
Illustrator: Yuke Li
Oorspronkelijke titel: Climb a Giraffe
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Een grappig boek over regeltjes durven breken en er
lekker op los fantaseren. Voor dromers vanaf 5 jaar.
Ik wil een giraf beklimmen, om de wereld van bovenaf
te zien. En dansen met een pauw. Ik wil een schat
vinden. En een ruimtereis maken … Maar ik zal op
tijd thuis zijn voor het eten!
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Sleutelwoorden:

prentenboek, versjes, gedichten,
poëzie, rijm, Clavis-debuut,
van eigen bodem, dagelijks leven,
verwondering, fantasie

Poëzie sti
muleert
de taalon
twikkelin
g

Gedichten die meer doen dan rijmen
een gedicht
dat is een klein verhaal
waar woorden samen spelen
zo maken ze hun eigen taal
dat zal niet snel vervelen

Een vrolijke bundel gedichten die voorlezer en luisteraar aan het denken
zetten of aan het lachen maken. Voor liefhebbers vanaf 4 jaar.

ISBN 978-9044840209

86

Prijs: € 17,95
Verschijnt: januari 2021
isbn 978 90 448 4020 9
Titel: Rijmelsteeltje
Auteur: Eva Vleeskruyer (Amersfoort)
Illustrator: Hiky Helmantel (Zeewolde)
Vanaf 4 jaar / nur 281-290-291 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Clavis Uitgeverij
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jeugdboek met illustraties, fictie,
vertaling, Italiaans, dino,
dinosaurus, humor, stoere meisjes

Een nieuwe dinovriend

Vannina ziet er heel lief en onschuldig uit. Maar het
meisje heeft een groot geheim. Want ze doet wel net
alsof ze altijd braaf is en altijd naar je luistert, maar
in gedachten is ze met heel andere dingen bezig
… Met dino’s! Zelfs haar beste vriendje is een dino:
een gevederde velociraptor … gemaakt van pluche.

Prijs: € 17,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4086 5
Titel: Dinomeisje
Auteur en illustrator: Vanna Vinci
Oorspronkelijke titel:
La bambina giurassica
Vertaling: Veerle Willems
Vanaf 6 jaar / nur 282
Geb. 56 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

ISBN 978-9044840872

Twee grappige boeken over een meisje dat helemaal gek is op dino’s. Voor stoere onderzoekers
vanaf 6 jaar.

ISBN 978-9044840865

88

Prijs: € 17,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 4087 2
Titel: Dinomeisje en het mysterieuze ei
Auteur en illustrator: Vanna Vinci
Oorspronkelijke titel:
La bambina giurassica e l’amico misterioso
Vertaling: Veerle Willems
Vanaf 6 jaar / nur 282
Geb. 56 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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