Clavis Uitgeverij

Het plezier van leren lezen
‘Lezen is leuk! Voor mij staat dat altijd voorop. Lezen is belangrijk
en lezen is goed voor de ontwikkeling – maar het is ook gewoon leuk.
Onze uitgaven voor beginnende lezers zijn daarom niet gericht
op AVI-niveaus of op lesmethodes, maar op leesplezier.
De conceptboeken van Clavis laten kinderen dromen, fantaseren …
en genieten. Lezen is leuk, en léren lezen ook.’
- Uitgever Kristien Werck
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties, samenleesboek, Nederlands, van eigen
bodem, reeks, voorlezen, leren
lezen, fantasie, heimwee, familie,
vriendschap, geboortedorp

Samen leren lezen

prentenboek, jeugdboek
met illustraties, Nederlands,
van eigen bodem, samen lezen,
reeks, Kriebels in je buik,
seksuele voorlichting

Samen leren liefhebben
Meer van Sep en Saar (en Moek)

Actieprijs: € 19,95

(i.p.v. € 23,95) geldig van
01-09 t.e.m. 30-11-2020
ISBN

Moek is een wiezel, een klein mannetje, zo klein als een duim. Hij woont
bij zijn beste vrienden, Sep en Saar. Moek vindt het leuk in zijn huisje
onder de vloer, maar hij mist zijn familie in het bos. Sep, Saar, Jan en
duif Roek gaan samen met Moek op zoek naar zijn dorp. Eerst lijkt
hun zoektocht hopeloos, maar dan vindt Sep de knorrige wiezel Luuk.

Een unie
ke instee
k vo
seksuele
voorlichti or
ng

Prijs: € 23,95
ISBN

978 90 448 3466 6

978 90 448 3257 0

SAMENLEZEN

Een samenleesboek voor een beginnende lezer én een voorlezer. Met
nuttige tips die het oefenen met zelf lezen nog leuker maken. Vanaf 6 jaar.

Clavis Uitgeverij

Prijs: € 23,95
Verschijnt: augustus 2020
ISBN 978 90 448 3903 6
Titel: Sep en Saar. Met Moek op zoek
Auteur: Isabelle Gielen (Wilrijk)
Illustrator: Madeleine van der Raad (Groningen)
Vanaf 6 jaar / NUR 287 / Geb. 136 pagina’s
Formaat: 195 x 254 mm

SAMENLEZEN

Een rijk geïllustreerd en vrolijk samenleesboek over alles wat met de
liefde te maken heeft. Ouders raken op speelse wijze in gesprek met
hun kind. Vanaf 7 jaar.
Er valt veel te weten over je lijf, over verliefd zijn, over zoenen en bloot
knuffelen. Kinderen die zelf al een beetje kunnen lezen, kunnen hun
ouders stukken voorlezen uit dit samenleesboek. Andere stukken
leest de ouder voor.

Prijs: € 16,95
Verschijnt: juni 2020
ISBN 978 90 448 3837 4
Titel: Hier komen de baby’s vandaan! Samenleesboek
over seksuele voorlichting (Kriebels in je buik)
Auteur: David Vlietstra (Paterswolde)
Illustrator: Renske de Kinkelder (Arnhem)
Vanaf 7 jaar / NUR 226-287 / Geb. 48 pagina’s

Formaat: 250 x 260 mm
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

poëzie, gedichten, jeugdboek
met illustraties, leren lezen,
taalontwikkeling, Nederlands,
van eigen bodem, dagelijks leven

Gedichten voor kinderen

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

jeugdboek
young adult,
met
Nederlands,
illustraties,
van
Nederlands,
eigen bodem,
vangeweld,
eigen bodem,
misdaad,
reeks,
voorlezen,liefde,
huisdier,
hond,
vriendschap,
moord,
teckel, vakantie,
aanslag
zee, strand

Vlijmscherp
Voorleesverhaaltjes
en mokerhard
vol zon
Eenvoudige gedichtjes voor jonge en oude kinderen.
Voor iedereen die van taal houdt, vanaf 6 jaar.
Wolk
wonen
met mijn
hoofd
en lijf
in de wolken
was niet
mijn idee
tot ik jou zag
en mijn hart
vleugels kreeg

LEREN LEZEN
Prijs: € 16,95
Verschijnt: augustus 2020
ISBN 978 90 448 3829 9
Titel: Mag ik dicht bij jou?
Gedichtjes voor beginnende lezers
Auteur: Inge Sacré (Gingelom)
Illustrator: Nynke Boelens (Delft)
Vanaf 6 jaar / NUR 287-291 / Geb. 48 pagina’s

Een grappig boek vol zonnige voorleesverhaaltjes, voor kinderen die een hondje hebben of er eentje willen. Vanaf 5 jaar.
Eindelijk vakantie! Basiel en teckel Tokkel nemen de trein
naar zee. Wanneer Tokkel pardoes in een plas zeewater
trapt en daardoor haast helemaal nat wordt, schudt hij zich
uit. Basiel begint te lachen, want hij weet dat zijn hond
eigenlijk niet zo van water houdt. Maar Tokkel jaagt vrolijk
een paar meeuwen op, begint in het zand te graven en
speelt met een krabbetje. Hij begint steeds meer op een
echte zee-hond te lijken.

Marketingcam
pagne
met Sealife

VOORLEZEN

Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2020
ISBN 978 90 448 3905 0
Titel: Teckel Tokkel op vakantie
Auteur: Ilse De Keyzer (Tielt-Winge)
Illustrator: Ina Hallemans (Herselt)
Vanaf 5 jaar / NUR 281 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer van Teckel Tokkel

Formaat: 250 x 260 mm

Prijs: € 15,95
ISBN 978 90 448 3698 1

Prijs: € 15,95
ISBN 978 90 448 3043 9
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jeugdboek met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem,
debuut, verhaaltjes, voorlezen, leren
lezen, vluchtelingen, nieuwkomers,
multiculturele samenleving

Maak kennis met Naima

Sleutelwoorden:

jeugdboek
young adult,
met
Nederlands,
illustraties,
van
Nederlands,
eigen bodem,
vangeweld,
eigen bodem,
misdaad,
voorlezen,
vriendschap,
familie,liefde,
jezelf durven
moord, zijn,
geestelijke
aanslag
gezondheid

Clavis Uitgeverij

En maak kennis met Leentje
Meer van deze illustrator

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3517 5

Meer van Kiek Manasse

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3526 7

Prijs: € 23,95
ISBN

978 90 448 3339 3

VOORLEZEN

Vrolijke voorleesverhaaltjes over de kleine én de grote avonturen van een vluchtelingenkind. Voor iedereen vanaf 5 jaar.
‘Mag ik buiten spelen?’ vraagt Naima aan haar moeder. Ze zijn samen naar Nederland
gevlucht, en vandaag hebben ze voor het eerst in hun nieuwe huis geslapen. Er
hangen nog geen gordijnen voor het raam. Toen Naima wakker werd, kon ze vanuit
haar slaapkamer meteen het speelveld zien. Ze kijkt en ziet een jongetje dat net
zo groot is als zij. Ze wijst door het raam naar het jongetje. ‘Met hem ga ik spelen.’

Prijs: € 19,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3815 2
Titel: Naima is hier nieuw.
30 voorleesverhaaltjes
Auteur: Carolijn Leisink (Arnhem)
Illustrator: Anne Schneider (Enkhuizen)
Vanaf 5 jaar / NUR 273 / Geb. 80 pagina’s

Formaat: 210 x 290 mm

VOORLEZEN

Een gevoelig geschreven verhaal over Leen, haar konijnen, en haar moeder in
het ziekenhuis. Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Als je denkt dat ik stil ben, dan heb je het mis. Want wie zegt dat stil vanbuiten
ook stil vanbinnen betekent? Wie bepaalt dat je, wanneer je zwijgt, niets zegt?
Misschien praat ik honderduit, maar in stilte, omdat ik niet wil dat je me hoort. Er
is een groot verschil tussen horen en luisteren. En als ik praat en niet gehoord
word, waarom zou mijn taal dan nog geluid willen maken? Wie verstaat mij?

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3897 8
Titel: Leentje buitenbeentje
Auteur: Kiek Manasse (Amersfoort)
Illustrator: Chris Vosters (Kinrooi)
Vanaf 6 jaar / NUR 274 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem,
reeks, geschiedenis, historie,
Vikingen, walrus, ivoor,
slagtanden

Duik in het verleden met deze nieuwe serie!
Het eerste deel in deze historische serie is meteen
raak. Ragnar grijpt je direct bij het hart. Voor avonturiers vanaf 7 jaar.
Ragnar sluipt aan boord van het Vikingschip.
Hij wil mee op reis. Maar onderweg ontdekt hij
dat er geplunderd gaat worden, en daar houdt
Ragnar niet van. Zijn grootste zorg is echter de
jonge walrus, die hij beschermt tegen zijn wrede
medereizigers. Die willen dat het jong hen naar zijn
moeder leidt, want het ivoor van de slagtanden is
geld waard. Ook daar probeert Ragnar een stokje
voor te steken. Maar of dat lukt?
Prijs: € 9,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3875 6
Titel: Ragnar en de walrus
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Rudi Jonker (Amsterdam)
Vanaf 7 jaar / NUR 282 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Thema
Kinderboekenwee
k 2020:
geschiedenis

Sleutelwoorden:

Thema
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jeugdboek met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem,
reeks, geschiedenis, historie,
indianen, stoere meisjes,
eigenwaarde

Clavis Uitgeverij

Dit tweede deel uit de serie draait om eigenwaarde.
Kies je voor de wens van iemand waar je veel om
geeft? Of houd je vast aan je eigen gevoel? Vanaf
7 jaar.
Snelle Bliksem is een meisjesindiaan van negen
jaar. Te jong om met haar vader te gaan jagen.
Maar op een dag sluipt ze achter hem aan. Al snel
raakt ze de weg kwijt en loopt ze een buffelmoeder
en haar jong tegen het lijf. Snelle Bliksem wint hun
vertrouwen en leidt hen naar de grasweide. Als ze
’s avonds thuiskomt, blijkt dat papa niets gevangen
heeft. Wijst ze haar vader de buffel, of vindt ze een
andere oplossing?
Prijs: € 9,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3876 3
Titel: Snelle Bliksem en de buffel
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Rudi Jonker (Amsterdam)
Vanaf 7 jaar / NUR 282 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem,
reeks, wonderwaar, non-fictie,
wetenschap, geschiedenis,
paleontologie, dinosaurussen

Diepgravend onderzoek

jeugdboek met illustraties,
vertaling, Duits, non-fictie,
strip, taal, schrift, geschiedenis

Het staat zwart-op-wit

Clavis Uitgeverij

Thema
Kinderboekenwee
k 2020:
geschiedenis

Meer in deze serie
Een non-fictie-stripboek over de geschiedenis van
het schrift. Voor schrijvers en lezers vanaf 10 jaar.
Van de hiërogliefen uit het oude Egypte tot de
emoji’s op je nieuwe smartphone. Ontdek alles
over het menselijke schrift. En het staat allemaal
zwart-op-wit, dus het moet wel waar zijn.
Prijs: € 14,95
ISBN 978 90 448 3464 2

Prijs: € 15,95
ISBN 978 90 448 3534 2

Thema
Kinderboekenwee
k 2020:
geschiedenis

Het vierde deel in de serie over wetenschappelijke verwondering. Dromen, durven,
denken én doen. Voor onderzoekers vanaf 6 jaar.
Mary Anning was pas twaalf jaar oud toen ze haar eerste dinosaurusskelet
vond. Niet zomaar een skelet, maar de eerste bijna volledige Ichthyosaurus
ooit gevonden. En dat terwijl ze eigenlijk gewoon op zoek was naar fossielen
om te verkopen. Tussen 1811 en 1830 vond Mary nog verschillende skeletten
van dinosauriërs. En hoewel ze als vrouw niet toegelaten werd op de universiteit, werd ze daardoor wel een van de belangrijkste fossielenjagers ooit.

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3891 6
Titel: Wonderwaar. De ontdekking
van de dinosaurussen
Auteur: Jan Leyssens (Gent)
Illustrator: Joachim Sneyers (Turnhout)
Vanaf 6 jaar / NUR 212-223 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Prijs: € 24,95
Verschijnt: augustus 2020
ISBN 978 90 448 3785 8
Titel: Wie schrijft, die blijft
Auteur en illustrator: Vitali Konstantinov
Oorspronkelijke titel: Es Steht Geshrieben.
Von der Keilschrift zum Emoji
Vertaling: Ingrid Vandekerckhove
Vanaf 10 jaar / NUR 212-217

Geb. 80 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm
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Perfect voor de Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2020 staat in het teken van En toen?
Kinderen duiken de geschiedenis in en ontdekken
werelden van vroeger door het lezen van boeken.

Samengesteld door

Margot Senden

Samengesteld door

Margot Senden

Van de zeemeermin
uit Zeeland tot een spookhuis
in Friesland, een hoofdloze juffrouw
in Limburg tot de witte wieven uit Gelderland:
dit boek bundelt de mooiste volksverhalen uit
de twaalf Nederlandse provincies. Gebaseerd op oude
sagen, mythen en sprookjes, maar ook op nieuwe feiten,
laten deze verhalen je het land van vandaag
opnieuw ontdekken. De geheimzinnige
gebeurtenissen zijn van alle tijden
en loeren om de hoek …

Op avontuur door de tijd, in eigen land.
Voor jong en oud vanaf 9 jaar.

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 2722 4

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 2917 4

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3869 5

Prijs: € 19,95
978 90 448 2322 6

Prijs: € 19,95

Prijs: € 18,95

ISBN

ISBN

Prijs: € 12,95
ISBN 978 90 448 3583 0

Volksverhalen uit de 12 provincies

Met prachtige illustraties van Margot Senden en bijdragen van
Christien Boomsma, Suzanne Buis, Femke Dekker, Joke Eikenaar,
Gonneke Huizing, Hein Klompmaker, Li Lefébure, Joke Reijnders,
Marion van der Kleij, Marcel van Driel, Pimm van Hest,
Anneriek van Heugten en Chris Vegter.

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3716 2

www.clavisbooks.com
ISBN 978-90 448 3390 4

9 789044 833904

Prijs: € 19,95
ISBN 978 90 448 3823 7

Clavis

Prijs: € 22,95
ISBN 978 90 448 3390 4

Prijs: € 19,95
ISBN 978 90 448 2299 1

ROBE RTO I N NOCE N T I

978 90 448 3574 8

De Rupelstreek, 1900. Na de dood van haar moeder komt
Mathilde in het gezin van haar tante en oom terecht. Met negen
kinderen wonen ze in een piepklein huisje op een steenbakkerij.
Van klein tot groot, iedereen moet keihard meewerken. Mathilde
schrikt van het zware leven. Al snel neemt ze het besluit om niet
de rest van haar leven op een steenbakkerij door te brengen.
Hoe dol ze ook is op Marie, Rosalie, Prosper en Fonske … Ze
wil vluchten!

Mathilde, ik kom je halen

‘Welkom in het kleiparadijs!’ lacht een jongen met zwart haar en
donkere ogen naar Mathilde. ‘Jou heb ik hier nog nooit gezien.’
‘Ze is mijn nichtje,’ roept Fonske. ‘Mathilde komt bij ons wonen!’
Een paar buurvrouwen kletsen zich op de dijen van de lach.
‘Als ze daar maar geen spijt van krijgt!’
‘Trek het je niet aan, ze bedoelen het niet kwaad,’ fluistert
tante terwijl ze haar klompen voor een van de huisjes uitdoet.
‘Kom, we gaan gauw naar binnen.’

Inez van Loon



ISBN

 ROSE BLANCHE

Met zijn meesterlijke, realistische illustraties
laat Roberto Innocenti ons naar
de Tweede Wereldoorlog kijken
door de ogen van een kind.
Voor iedereen vanaf 10 jaar.



ROBE RTO I N NO CE N T I

Zonder echt te begrijpen wat er aan de hand is,
kijkt een jong Duits meisje naar de soldaten
en de tanks in de straten van haar stad.
Op een dag volgt ze een vrachtwagen het bos in
en ontdekt ze een verschrikkelijk geheim.

 ROSE BLANCHE

978 90 448 2644 9

Inez van Loon

Mathild
Mathilde,
e,
ik kom je halen

Een ontroerend en realistisch verhaal over een moedig
meisje en het leven aan het begin van de 20ste eeuw. Voor
lezers vanaf 11 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837025

Clavis

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3702 5

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3283 9

Prijs: € 19,95
ISBN 978 90 448 3436 9

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044832709

Clavis

Prijs: € 14,95

Prijs: € 19,95

ISBN

ISBN

978 90 448 3959 3

978 90 448 3254 9

Prijs: € 15,95
ISBN 978 90 448 3270 9
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Sleutelwoorden:

jeugdboek met kleurenillustraties,
vertaling, Engels, David Walliams,
Tony Ross, humor, school,
meester, juf

School kan áltijd erger
Een hilarisch meesterwerkje van David Walliams, met kleurenillustraties van Tony Ross. Voor de braaf-braver-braafste kinderen vanaf 8 jaar.

‘Er zijn al drie boeken over de grootste ettertjes
van de wereld. Maar nu krijgen de kinderen een
kans om wraak te nemen, met De ergste juffen
en meesters van de wereld. Ik denk dat dit mijn
grappigste boek tot nog toe is, en ik hoop dat zelfs
de moeilijkste lezer ervan zal genieten.’
- David Walliams

Heb jij een vervelende juf of meester? Dat dacht je maar!
Want de leraren in dit boek zijn pas écht verschrikkelijk.
Mevrouw Ziedend is altijd boos en laat iedereen nablijven,
meneer Foob is doodsbang (echt dóódsbang) voor kinderen, mevrouw Klieder maakt de smerigste schoollunches
aller tijden en meneer Vrees laat de ene knetterscheet na
de andere waaiwind. Beloofd: als je dit boek uithebt, lijkt je
eigen klas opeens zo erg niet meer …
Prijs: € 22,95
Verschijnt: juni 2020
ISBN 978 90 448 3883 1
Titel: De ergste juffen en meesters van de wereld
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: The World’s Worst Teachers
Vertaling: Elan Languages
Vanaf 8 jaar / NUR 282-283 / Geb. 312 pagina’s
Formaat: 153 x 200 mm

Prijs: € 19,95
978 90 448 3683 7

ISBN

Prijs: € 19,95
ISBN 978 90 448 2872 6

Prijs: € 19,95
ISBN

978 90 448 3113 9
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jeugdboek met illustraties,
vertaling, Engels, David Walliams,
Tony Ross, Buckingham Palace,
toekomst, humor, heldhaftigheid

Een groot avontuur voor een kleine prins

David Walliams: de bestsellerauteur van dit moment
d meer
Wereldwij
iljoen
dan 25 m
n
exemplare
verkochte

Een nieuwe richting voor David Walliams! Een episch
toekomstavontuur (waarin natuurlijk nog steeds heel
wat te lachen valt, hoor). Voor lezers vanaf 8 jaar.
Londen ligt in puin, mensen lijden honger, de duisternis ligt over de stad. Maar prins Alfred groeit veilig
op binnen de dikke muren van Buckingham Palace.
En gelukkig maar, want als zwak en boekachtig kind
maakt hij anders weinig kans. Maar dan beginnen
er plots ook ín het kasteel allerlei vreemde dingen te
gebeuren. En als de koningin zelfs wordt ontvoerd,
lijkt haar lot én het lot van Londen opeens in Alfreds
handen te liggen.

Prijs: € 19,95
978 90 448 3574 8
Perfect voor de Kinderboekenweek
ISBN

Prijs: € 19,95
978 90 448 2964 8

ISBN

Prijs: € 16,95
ISBN

978 90 448 1952 6

Broodje rat
Prijs: € 15,95
ISBN 978 90 448 2143 7

Tante Troela
Prijs: € 17,95
ISBN 978 90 448 2407 0

Prijs: € 21,95
Verschijnt: september 2020

ISBN 978 90 448 3914 2
Titel: Het Beest van Buckingham Palace
Auteur: David Walliams
Illustrator: Tony Ross
Oorspronkelijke titel: The Beast of Buckingham Palace
Vertaling: Roger Vanbrabant
Vanaf 8 jaar / NUR 282-283 / Geb. 464 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 17,95
ISBN

Prijs: € 19,95
ISBN 978 90 448 3281 5
Prijs: € 15,95
978 90 448 2064 5

ISBN

Prijs: € 17,95
978 90 448 1845 1

ISBN

Prijs: € 18,95
ISBN 978 90 448 2644 9
Perfect voor de Kinderboekenweek

978 90 448 2333 2
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jeugdboek met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem,
reeks, voetbal, Kief de
goaltjesdief, brandstichting

Een vlammend schot van Kief

Een schot in de roos!

Prijs: € 9,95
978 90 448 1236 7

Prijs: € 9,95
978 90 448 1515 3

ISBN

Prijs: € 9,95
978 90 448 1667 9

ISBN

Prijs: € 9,95
978 90 448 1727 0

Prijs: € 9,95

ISBN

ISBN

ISBN

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 1925 0

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 2125 3

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 2535 0

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 2155 0

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 3041 5

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 2324 0

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 3635 6

Prijs: € 14,95
ISBN 978 90 448 3273 0

Het twaalfde boek in de serie ‘Kief de goaltjesdief ’ is weer een schot
in de kruising. De vriendelijke Daan blijft je steeds weer verbazen.
Deze reeks is de perfecte warming-up voor Gerard van Gemerts
successerie ‘De Voetbalgoden’. Vanaf 7 jaar.

De club van Daan Kiefsma, die ook wel Kief de goaltjesdief wordt genoemd, heeft het moeilijk. Een van de bestuursleden heeft al het geld
van de club kwijtgemaakt. Als er niet binnen een week een oplossing
gevonden wordt, gaat vv Almia failliet. Kief kan zich niet voorstellen
dat hij straks bij aartsrivaal Almse Boys, de enige andere voetbalclub
in Almen, moet gaan voetballen. Samen met zijn teamgenoten zet hij
meteen enkele acties op om geld in te zamelen. Dat gaat moeizaam.
Kiefs vriend Remy zegt dat hij wil helpen. Maar is Remy nog wel te
vertrouwen? Hij speelt immers bij Almse Boys … Het toeval wil dat
beide clubs in de volgende (en voor vv Almia misschien wel laatste)
wedstrijd tegen elkaar uitkomen. Die partij wil Kief natuurlijk absoluut winnen.
Ook het dertiende boek over Kief is spannend tot de laatste bladzijde. Keer op keer slaagt Gerard van Gemert erin Daan Kiefsma en
zijn vrienden wervelende avonturen te laten beleven. Voor voetbalfans vanaf 7 jaar.

AARTSRIVAAL

Kief zit in de voorselectie van Oranje JO-10. Dit weekend kan hij een definitieve
selectie afdwingen. Maar dan ontstaat er brand in het ballenhok. Het lijkt aangestoken, hoewel alle vijftien spelers ontkennen. Eerst wijst alles naar Kief, maar later
lijkt Nicolai het gedaan te hebben. De beste speler van de groep overtuigt Kief
echter dat hij het niet geweest is. Samen proberen ze zijn onschuld te bewijzen.

Daan Kiefsma, oftewel Kief de goaltjesdief, krijgt vlak voor de
belangrijke wedstrijd tegen medekoploper bvc een nieuwe speler
in zijn team. Hij heet Jeffrey en woont in een woonwagenkamp.
Al zijn teamgenoten laten de jongen links liggen, alleen Daan
bekommert zich om hem. Tijdens de trainingen ziet Kief dat ze
Jeffrey best kunnen gebruiken, maar de anderen twijfelen. Als hij
vriendschap met Jeffrey wil sluiten, komt hij erachter dat de jongen
en zijn broer verdacht worden van diefstal. Daan kan het zich niet
voorstellen, maar alles wijst erop dat het toch waar is. Samen met
zijn vrienden Remy en Joeri probeert Daan de waarheid boven
tafel te krijgen. Lukt het Daan en zijn vrienden om de onschuld
van Jeffrey te bewijzen, zodat hij mee kan doen tegen bvc?

DE SPELLETJESDIEF

In zijn zestiende verhaal zet Daan Kiefsma een definitieve selectie in Jong Oranje
op het spel om een concurrent uit de brand te helpen. De boeken over Kief zijn de
perfecte aanloop naar Gerard van Gemerts successerie over de Voetbalgoden.
Vanaf 7 jaar.

Prijs: € 9,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3901 2
Titel: Vurige strijd
Serie: Kief de goaltjesdief
Auteur: Gerard van Gemert (Alphen aan den Rijn)
Illustrator: Mark Janssen (Valkenburg aan de Geul)
Vanaf 7 jaar / NUR 282 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

SPORT

G E RA R D
VAN GEMERT

GE RARD
VAN GEMERT

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 1120 9

SPORT
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GERARD VAN GEMERT

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044826982

9 789044 826982

DE SPELLETJESDIEF
www.clavisbooks.com

978-9044828658
MET ILLUSTRATIES VANISBN:
MARK
JANSSEN

Clavis

9 789044 828658

SPORT

GERARD VAN GEMERT
7+

AARTSRIVAAL

MET ILLUSTRATIES VAN MARK JANSSEN

Clavis
SPORT

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 2698 2

Prijs: € 9,95
ISBN 978 90 448 2865 8

978 90 448 1862 8
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

jeugdboek met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem,
reeks, trilogie, avontuur,
geschiedenis, scifi, geheimen,
vriendschap

‘Stranger Things’ voor kinderen

De tijd dringt!

Geautor
iseerd do
or
de Alber
t Einstein
Archives

Prijs: € 18,95
ISBN 978 90 448 3509 0

Prijs: € 14,95
ISBN 978 90 448 3639 4

Meer vragen dan antwoorden. Emil probeert nog steeds uit te vissen wat zijn
grootvader te maken heeft met het mysterieuze Team Leonardo. Maar hij niet
alleen. Ook een topgangster wil meer weten over die raadselachtige groep wetenschappers. En net als Emil het antwoord op zijn vragen lijkt te vinden, staat die
sluwe boef opeens voor zijn neus. Misschien is Team Leonardo wel veel gevaarlijker dan hij had gedacht!

Clavis Uitgeverij

Meer van Max Einstein

Meer Team Leonardo

Het tweede deel in een snelle en spannende driedelige serie. Voor avonturiers
vanaf 10 jaar.

jeugdboek met illustraties,
vertaling, Amerikaans, reeks,
wetenschap, Albert Einstein,
tijdreizen, natuurkunde, scheikunde,
stoere meiden

Prijs: € 16,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3904 3
Titel: Geesten en gekken (Team Leonardo 2)
Auteur: Erwin Claes (Kessel-Lo)
Illustrator: Michaël Olbrechts (Kessel-Lo)
Vanaf 10 jaar / NUR 283 / Geb. 208 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Het derde deel van de spannende reeks vol humor en wetenschappelijke
weetjes. Een New York Times-bestseller voor tijdreizigers vanaf 11 jaar.
De toekomst of het verleden, wat is belangrijker? Max Einstein moet een onmogelijke keuze maken. Samen met haar vrienden in de Knappekoppenclub
staan ze voor de uitdaging om de wereld te redden, door ervoor te zorgen
dat er in de toekomst geen honger meer is. Maar tegelijkertijd krijgt ze de
kans om eindelijk meer te ontdekken over haar eigen afkomst en geschiedenis. Of is er ook een mogelijkheid om het allebei te doen?

Prijs: € 19,95
978 90 448 3510 6

ISBN

Prijs: € 18,95
Verschijnt: september 2020
ISBN 978 90 448 3511 3
Titel: Max Einstein redt de toekomst (Max Einstein 3)
Auteurs: James Patterson en Chris Grabenstein
Illustrator: Beverly Johnson
Oorspronkelijke titel: Max Einstein: Saves the Future
Vanaf 11 jaar / NUR 283 / Geb. 296 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Zomerlezen

Zomerprijs € 7,95

geldig van 1/06 t.e.m. 31/08/2020

Kinderen lezen op school. Maar het belang van lezen stopt niet in de vakantie.
Clavis stimuleert kinderen om ook thuis en ook in de vakantie elke dag een kwartier te lezen.
Daarom: spannende avonturenverhalen voor een zomerse actieprijs!

Zomerprijs: € 7,95 i.p.v. € 18,95
ISBN 978 90 448 2624 1
Zomerprijs: € 7,95 i.p.v. € 17,95
ISBN

Zomer

978 90 448 3513 7

ISBN

prijs €

van 1/0 7,95
31/08/2 6 t.e.m.
020

geldig

Zomerprijs: € 7,95 i.p.v. € 18,95
978 90 448 2430 8

Zomerprijs: € 7,95 i.p.v. € 19,95
ISBN

978 90 448 2288 5

Zomerprijs: € 7,95 i.p.v. € 19,95
Zomerprijs: € 7,95 i.p.v. € 19,95
ISBN 978 90 448 2320 2

Zomerprijs: € 7,95 i.p.v. € 18,95
ISBN 978 90 448 2965 5

ISBN

978 90 448 2195 6

Zomerprijs: € 7,95 i.p.v. € 18,95
ISBN 978 90 448 2687 6

Zomerprijs: € 7,95 i.p.v. € 15,95
978 90 448 2626 5

ISBN

Zomerprijs: € 7,95 i.p.v. € 17,95
ISBN 978 90 448 2873 3
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Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

Laat je meeslepen door Woodwalkers

Maak kennis met deze spannende serie. Wedden dat je alle boeken wilt verslinden?
ISBN

978 90 448 3487 1

jeugdboek met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem,
debuut, avontuur, mysterie, vampier,
griezelen, Zwarte Woud,
Roemenië

Clavis Uitgeverij

Hotel hommeles

Actieprij
(i.p.v. €

s: € 10

16,95)

Geldig va
n 1/05
t.e.m. 30
/06/2020

Een vlot en spannend avontuur, in korte hoofdstukjes vol cliffhangers. Voor avonturiers vanaf
10 jaar.
Bren droomt van avontuur! Daarom reist hij
naar hotel Het Rode Huis in het Zwarte Woud.
Zijn oom Waldo heeft namelijk een mysterieus
document vol magische symbolen gevonden,
en de sleutel tot die geheime code zou verstopt
zijn in een van de kamers. Maar eenmaal in het
vreemde hotel blijkt er veel meer aan de hand
te zijn. Magische poorten, vampiers en een
eeuwenoude vloek: het avontuur komt opeens
wel heel erg dichtbij!

Prijs: € 16,95
Verschijnt: mei 2020
ISBN 978 90 448 3877 0
Titel: Het raadsel rond Het Rode Huis
Auteur: Bianca Nederlof (Papendrecht)
Illustrator: Conz (Oostende)
Vanaf 10 jaar / NUR 283 / Geb. 240 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 17,95
978 90 448 3489 5

ISBN

Prijs: € 17,95
ISBN 978 90 448 3488 8

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3490 1
Verschijnt mei 2020
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jeugdboek, Nederlands,
van eigen bodem, reeks,
geschiedenis, Tweede
Wereldoorlog, geheimen,
verraad

Het spel en de knikkers

Sleutelwoorden:

jeugdboek, Nederlands, van eigen
bodem, sociale media, smartphone,
telefoonverslaving, technologie,
digitale detox, erbij willen horen,
verliefdheid, misdaad

Clavis Uitgeverij

Kun jij zonder smartphone leven?
Meer in deze reeks

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3063 7

Meer van Astrid Witte

Prijs: € 16,95
ISBN 978 90 448 3360 7

Prijs: € 15,95
ISBN 978 90 448 2838 2

Prijs: € 15,95
ISBN 978 90 448 3373 7

Thema
Kinderboekenwee
k 2020:
geschiedenis

Het vervolg op Het pistool en Er mag zoveel niet. Een verhaal over geheimen, loyaliteit,
vriendschap en verraad, verliefdheid en vertrouwen. Vanaf 14 jaar.
1946 is een verwarrend en verrassend jaar. De zestienjarige Ziska moet het opnieuw
zonder haar ouders stellen, want haar moeder is ziek en haar vader zit in een strafkamp. Daar vertelt hij haar een geheim. Het heeft te maken met een knikkerzak,
waarop de letter E staat. Haar vriend Jan helpt haar ernaar te zoeken, maar ze vinden
meer vragen dan antwoorden. En dan is er dat vreemde meisje, dat ruzie maakt met
Ziska’s vader. Zij wil ook iets uit die knikkerzak. Maar dat gaat zomaar niet!

Prijs: € 16,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3888 6
Titel: De E van Eva
Auteur: Ria Lazoe (Wierden)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 14 jaar / NUR 284 / Geb. 248 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Een spannend en realistisch verhaal over jongeren van nu. Voor lezers
vanaf 12 jaar.
Kun jij zonder smartphone leven? Dat staat op de briefjes die Tess steeds
vaker tegenkomt, ondertekend door ‘Disconnect’. Om bij deze club te
komen, moet je je smartphone inleveren en je computer uit laten. Tess
raakt geïntrigeerd door Disconnect en door de stoere Vince, die al lid is.
Om erbij te horen en indruk te maken, doet ze dingen waar ze eigenlijk niet
achter staat. Was lid worden van Disconnect misschien toch een grote fout?

Prijs: € 16,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3892 3
Titel: Disconnect
Auteur: Astrid Witte (Oosterend)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 12 jaar / NUR 284
Geb. 232 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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Sleutelwoorden:

Sleutelwoorden:

young adult, Nederlands,
van eigen bodem, debuut,
eetstoornis, psychiatrische
stoornis, vakantie, liefde

Leven met een eetstoornis

Clavis Uitgeverij

young adult, Nederlands,
van eigen bodem, reeks,
liefdesverdriet, thriller, stalken,
wraak

Mijn eigen schuld?
Meer over Quirine
Een aangrijpende maar hoopvolle young adult over
een eetstoornis, geschreven door een behandelaar
binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie.
Ellendig! Zo voelt Marscha zich als ze voor een vakantie van drie weken met haar ouders en broertje in
Zuid-Frankrijk aankomt, want haar eetstoornis en alle
angsten die daarbij horen, reizen gewoon met haar
mee. Toch is ze vastberaden de strijd aan te gaan en
het normale leven op te pakken. Als ze op camping
Le Tournesol de vrolijke, aantrekkelijke Ruben leert
kennen, weet ze niet of dat het makkelijker of juist
nog moeilijker maakt.

Prijs: € 18,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3909 8
Titel: Wat je zegt, zie je zelf
Auteur: Jacodine van de Velde (Westkapelle)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / NUR 285 / Geb. 376 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm

Prijs: € 15,95
ISBN 978 90 448 3285 3

Promotie

• youngadultfolder in het boek

Het tweede, los te lezen boek over Quirine. Een spannende roman waarin iedereen
verdacht lijkt. Voor young adults.
Waar heeft ze dit aan verdiend? Alsof het nog niet erg genoeg is dat haar vriendje
het heeft uitgemaakt, wordt Quirine geconfronteerd met een opeenstapeling van
rampspoed. De ene tegenslag volgt op de andere. Het kan haast niet anders
dan dat iemand haar dit met opzet aandoet. Maar wie? En waarom? Waar heeft
zij schuld aan? Als de acties tegen haar steeds heviger worden, besluit Quirine
op onderzoek uit te gaan. Maar dat blijkt niet zonder gevaar.

Prijs: € 16,95
Verschijnt: mei 2020
ISBN 978 90 448 3911 1
Titel: Schuldig
Auteur: Folkert Oldersma (Annen)
Coverontwerp: Studio Clavis
Young adult / NUR 285 / Geb. 240 pagina’s
Formaat: 145 x 210 mm
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jeugdboek met illustraties,
Nederlands, van eigen bodem,
vriendenboek, tekenen, stickers,
plakken, creativiteit

Voor lezers die ook graag schrijven

Clavis Uitgeverij

Je vrienden tekenen voor jou!
Meer van Juf Marit

Prijs: € 24,95
ISBN 978 90 448 2336 3

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3833 6
Titel: Notebook Cleo
Auteur en illustrator:
Sassafras De Bruyn
NUR 012 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 140 x 198 mm

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3834 3
Titel: Notebook Truth or Dance
Auteur: Chinouk Thijssen
Coverontwerp: Studio Clavis
NUR 012 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 140 x 198 mm

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3832 9
Titel: Notebook Kapitein Sofia
Auteur en illustrator:
An Leysen
NUR 012 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 140 x 198 mm

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3831 2
Titel: Notebook Mama
Auteur en illustrator:
Quentin Gréban
NUR 012 / Geb. 128 pagina’s
Formaat: 140 x 198 mm

Een nieuwe variatie op het klassieke vriendenboek en poëziealbum: nodig
iedereen maar uit om een tekeningetje te maken op een sticker en plak hem
op zodat je hen nooit zult vergeten! Voor kinderen vanaf 6 jaar.
Spaar tekeningen op stickers van al jouw vrienden (en alle andere mensen
die je leuk vindt). Zo maken jullie samen een echt vriendschapsboek, met
originele en zelfgemaakte tekeningen over selfies, spookhuizen, insecten,
vrolijke ijsjes, complimentjes, ... Met bijgevoegde tekenstickers. Wie tekent
en plakt in dit boek zul jij nooit vergeten!

Prijs: € 19,95
978 90 448 2876 4

Prijs: € 17,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3817 6
Titel: Teken jij voor mij? Vriendschapsboek
Auteur en illustrator Juf Marit (Sassenheim)
Coverontwerp: Studio Clavis
Vanaf 6 jaar
NUR 228 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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jeugdboek met foto’s, Nederlands,
van eigen bodem, creativiteit,
levenskunst, motivatie, inspiratie,
kunst, fotografie

Inspiratie is overal!

Een inspirerend boek dat je aanmoedigt het beste uit
jezelf én elkaar te halen. Voor levenskunstenaars van
3 tot 103 jaar. Kinderen kunnen dit boek zelf lezen
vanaf 8 jaar.
Iedereen is een geboren kunstenaar. Levenskunst
vertelt je hoe je in het leven staat en hoe je er elke
dag opnieuw het beste van maakt. Dit boek staat vol
waargebeurde verhalen, creatips, ideeën en foto’s om
jouw leven leuker te maken!
Prijs: € 18,95
Verschijnt: augustus 2020
ISBN 978 90 448 3898 5
Titel: Levenskunst voor kinderen
van 3 tot 103 jaar
Auteur: Veerle Koninckx (Hasselt)
Fotografie: Veerle Koninckx (Hasselt)
Alle leeftijden / NUR 450 / Geb. 80 pagina’s

Formaat: 250 x 260 mm
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Beter
Vlijmscherp
schrijven,
en mokerhard
beter lezen
Lezen is leuk! De nieuwe imprint Clavis Leerplezier
helpt volwassenen om kinderen nog meer van lezen
te laten houden. Lezen en leren, voor jong en oud.

Willewete is een initiatief van Clavis Uitgeverij,
PXL-Education en Pabo Hogeschool Inholland Alkmaar. Professionele verhalenvertellers en deskundige didactici werken samen om kinderen onder te
dompelen in taal en wetenschap, met spannende
verhalen en bewezen methodieken.
Klasbezoeken, nascholingen, voorleessessies en
andere activiteiten maken leren leuk – voor jong en
oud. Het educatieve centrum is dé plek voor iedereen
die houdt van lezen, onderzoeken, vragen stellen en
nieuwsgierig zijn. Bezoek Willewete in onze vestigingen op abdijsite Herkenrode of in monumentaal
pand Het Hooge Huys in Alkmaar!

Een schat aan inspiratie voor creatieve schrijfopdrachten voor kinderen in het basisonderwijs. Door
Schoolschrijver en gastdocent creatief schrijven Li
Lefébure.
Op zoek naar inspirerende schrijfopdrachten? Meer
creatief zelfvertrouwen voor je leerlingen? Wil je spelen met taal? Meer lol in lezen? Wil je ongemerkt
de woordenschat van je leerlingen vergroten? En
begrijpend lezen leuk maken? Dan is dit het boek
dat je zoekt! Creatief dichten, nieuws als inspiratiebron, grappige schrijfopdrachten, spelen met
spreekwoorden, brieven schrijven: zomaar een
paar hoofdstukken uit dit praktische boek. Lees.
Verwonder. En … schrijf!

Prijs: € 24,95
Verschijnt: juli 2020
ISBN 978 90 448 3886 2
Titel: Lees, verwonder en… schrijf!
Auteur: Li Lefébure (Maastricht)
Illustrator: Studio Clavis
Coverontwerp: Studio Clavis
Voor leerkrachten basisonderwijs en ouders
NUR 620-191
Geb. 120 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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