Kind en jeugd

Voor
jaar
zomer
2020

Must haves

Tijdlijn. Wetenschap en Techniek

Ontzettend irritant

Peter Goes
€ 25,99 | isbn 978 94 014 6068 2

Andy Griffith & Terry Denton
€ 13,99 | isbn 978 94 014 6275 4

De school van de magische dieren II

Oef, wat een geluk

Margit Auer & Martijn van der Linden
€ 12,99 | isbn 978 94 014 5936 5

Ghislaine Roman & Tom Schamp
€ 16,99 | isbn 978 94 014 6313 3

KIND &
jeugd
voor
jaar

HEB J E ZE A LLEM A A L
IN H UIS?

De waanzinnige boomhut
van 13 verdiepingen
€ 15,99
isbn 978 94 014 0932 2

De waanzinnige boomhut
van 26 verdiepingen
€ 15,99
isbn 978 94 014 1534 7

De waanzinnige boomhut
van 39 verdiepingen
€ 15,99
isbn 978 94 014 2101 0

De waanzinnige boomhut
van 52 verdiepingen
€ 15,99
isbn 978 94 014 2702 9

De waanzinnige boomhut
van 65 verdiepingen
€ 15,99
isbn 978 94 014 3376 1

De waanzinnige boomhut
van 78 verdiepingen
€ 15,99
isbn 978 94 014 4117 9

De waanzinnige boomhut
van 91 verdiepingen
€ 15,99
isbn 978 94 014 4311 1

De waanzinnige boomhut
van 104 verdiepingen
€ 15,99
isbn 978 94 014 5762 0

Fictie 7+

Meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht!
Deel 9 van de populairste kinderboekenreeks van het moment
Een leesboek boordevol hilarische tekeningen
Beleef opnieuw een knettergek avontuur met Andy en Terry

Eindelijk:
deel 9!

Andy en Terry hebben weer dertien waanzinnig
grappige verdiepingen toegevoegd aan hun
steeds groter wordende boomhut. Er is nu een
minipaardjes-verdieping, een slaapfeestjeskamer,
het Onderbroekmuseum en een Boomhut Informatie
Centrum!
Maar Andy en Terry moeten ook vluchten voor de
verhaalpolitie en de enige manier om te ontsnappen
is via de afgrijselijke Deur des Doods!
Dus waar wacht je nog op? Kom naar boven!

‘Voor de moeilijk lezende jongere of
de beelddenker zijn deze boeken een
uitkomst. Zij kunnen deze boeken ook
tot zich nemen en ervaren hierdoor
misschien wel voor het eerst wat het
woord leesplezier betekent. Dit is
toegankelijk genieten tot op het bot.’

MARKETING
De waanzinnige boomhut
(meer dan 5.000 volgers)
POS materiaal beschikbaar voor de winkels
Crosspromotie in alle boeken van Griffiths &
Denton
Aftelklok digitaal beschikbaar
Aandacht in Kidsweek

– Hebban.nl over de boomhutreeks

Andy Griﬃths & Terry Denton
De waanzinnige boomhut van  verdiepingen
€ 15,99 | februari 2020 | hardcover
140 x 210 x 35 mm | ca. 384 pp. | nur 282/283
isbn 978 94 014 6538 0
Themacode: YFC, YFQ, 5AH
E-BOEK BESCHIKBAAR

Andy Griﬃths is een van de populairste kinderboekenauteurs
in Australië. Hij schreef al meer dan twintig boeken en van een
van zijn reeksen werd een animatiereeks gemaakt. Griffiths
werkt al jaren succesvol samen met auteur en illustrator Terry
Denton. Hun werk werd al meermaals bekroond.
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W E TEL LEN A F NA A R 11 FE BRUA RI!
DA N V E R S C H IJ N T DE E L 9 :
DE W A A N ZI N N IGE BOOM H U T
VA N 1 17 V E R DIE PI NGE N

COMING SOON

DAGEN

POS PAKKET WAANZINNIGE BOOMHUT
VOORJAAR 
Boekenleggers & A poster
isbn 871 37 910 5992 9 | 04030

Display (enkel verkrijgbaar in Nederland)
isbn 871 37 910 5993 6

W A A N ZI N N IG
BOOM H UT N IE U W S!
Expo Waanzinnige Boomhut 2020
Fort Napoleon te Oostende (BE)
15/02 – 19/04
De Waanzinnige Boomhut Fandag (NL)
In samenwerking met Kidsweek en theatergroep Meneer Monster

Voorjaar 2020
Een waanzinnig irritante
reeks van Andy en Terry
Hou ook dit boek op voorraad
'Dit boek zal
geen literaire
prijzen winnen,
maar in de klas zal
erom gevochten
worden.'
- The Guardian

Volg al het Boomhutnieuws via

dewaanzinnigeboomhut

‘Fantastisch geschreven. Ik wilde alleen maar verder lezen,
verder lezen, verder lezen.’
– M.G. Leonard, auteur van Keverjongen

‘Het kinderboekenlandschap wemelt van auteurs die spoorloos
kunnen verdwijnen, maar Taylor valt op. Dit is een prachtig verhaal
dat de lezer kan betoveren.’
– The Telegraph

‘Een schitterend fantasierijk en sfeervol avontuur, met mythes
en legendes en een heerlijk donker kantje... Taylor is bekend
als illustrator, [...] maar met Malamander wordt bevestigd
dat hij een geweldig getalenteerd schrijver is...
Dit verdient alle hype.’
– The Bookseller

Fictie 9+

Superspannend avontuur, meesterlijk verteld
Eerste boek van de reeks werd voor publicatie al verkocht aan 12 landen
Een meeslepend verhaal over vriendschap en verlies
Filmrechten verkocht aan Sony Pictures

Herbert Citroen (alias Herbie), ‘gevonden-voorwerper’
van het Grand Hotel Nautilus, weet dat het niet
gemakkelijk is om verloren voorwerpen terug bij hun
eigenaars te krijgen – zeker wanneer het verloren
voorwerp geen voorwerp is, maar een meisje.
Niemand weet wat er 12 jaar geleden gebeurd is
met de ouders van Violet Purperwier. Wanneer ze
Herbie vraagt om haar te helpen, ontdekken ze dat
de verdwijning misschien iets te maken heeft met het
legendarische zeemonster, de Malamander. Owee
aan Zee is altijd een sinister kustplaatsje geweest,
waar vreemde verhalen aanspoelen. En het zal nog
vreemder worden…
In het voorjaar van 2021 verschijnt deel 2: Het geheim
van de Gargantis.

MARKETING
Boek trailer
Social Media Campagne
Aandacht op facebook: de leukste kinderboeken
(30K volgers)
Leesexemplaren zijn beschikbaar

Thomas Taylor
Het geheim van de Malamander
€ 15,99 | maart 2020 | hardcover
140 x 210 x 25 mm | ca. 304 pp. | nur 282/283
isbn 978 94 014 6274 7
Themacode: YFB, YNXB, 5AK

Thomas Taylor studeerde kunst in Norwich en Cambridge.
Zijn carrière als illustrator begon met de cover voor Harry
Potter en de Steen der Wijzen van J.K. Rowling. Ondertussen
schreef en illustreerde hij al verschillende prentenboeken.
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Fictie 10+

Kate DiCamillo: ﬁctie op haar best
Over vriendschap, gemis en rechtvaardigheid
Een mix van pittige dialogen en messcherpe humor
Van de bekroonde auteur van ‘Neem mijn hand’ en ‘De vloek van de vliegende Olifantes’

Billie was al zo vaak van huis weggelopen,
maar toen was ze nog een kind.
Deze keer was het geen weglopen, dacht ze.
Het was vertrekken.
Ze was vertrokken.
Vastbesloten om het in haar eentje te redden, vindt
ze werk en onderdak en probeert ze niet meer te
denken aan haar hond Flappy, die nu thuis onder de
sinaasappelbomen begraven ligt; aan haar vriendin
Raymie, tegen wie ze geen woord heeft gezegd over
haar vertrek; en aan haar moeder Rhonda, die altijd
alleen maar aan zichzelf heeft gedacht. Billie wil van
niemand afhankelijk zijn, en ze wil al helemaal niet dat
iemand van haar afhankelijk is. Maar hoe ze haar best
ook doet, ze vormt toch relaties met de mensen om
haar heen – en langzaamaan leert ze om zichzelf met
hun ogen te zien.

9 789401
7
465533

IN DEZELFDE REEKS
Neem mijn hand
€ 16,99 | isbn 978 94 014 3556 7
De vloek van de Vliegende Olifantes
€ 16,99 | isbn 978 94 014 5485 8

Kate DiCamillo is één van de meest toonaangevende Amerikaanse kinderboekenauteurs van dit moment. Ze won maar
liefst twee Newbery Medals en veel van haar boeken zijn of
worden verﬁlmd.
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Kate DiCamillo
Onmogelijk blauw
€ 16,99 | maart 2020 | hardcover
140 x 210 x 22 mm | ca. 256 pp. | nur 283/284
isbn 978 94 014 6553 3
Themacode: YF5AL, YF5LF, YXFD

Fictie 8+

Een verrassend verhaal over een meisje,
haar tante en… een draak
Voor iedereen die houdt van avontuur, magie en humor
Dit boek leest als een trein
Met sfeervolle illustraties van Hanneke Siemensma

Op een dag ontdekt Nicolette in het weeshuis dat
ze een tante heeft. Ze mag het weeshuis verlaten
en wordt in een koets naar een groot en rommelig
landhuis gebracht. Tante Fien blijkt heel lief, al is er
iets vreemds aan de hand.
Waarom mag Nico geen geluid maken? Waarom sluipt
de buurman om het huis heen? En wat zit er in de
kelder? Nico gaat op onderzoek uit. En dan ontdekt
ze een draak…

Hoewel ze ook modeontwerpster, archeoloog, dirigent en
acteur wilde worden, wist Tanneke Wigersma toch altijd al
dat ze boeken ging schrijven. Ze schreef verschillende leesen prentenboeken voor kinderen. Hanneke Siemensma is
een freelance illustrator en werkt daarnaast als redacteur. Ze
studeerde Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van
Amsterdam en aan Stockholms Universtet. Daarna volgde ze
een aantal jaren de opleiding Beeldende kunst aan de KABK
in Den Haag.

Tanneke Wigersma & Hanneke Siemensma
Het geheim van tante Fien
€ 15,99 | februari 2020 | hardcover
140 x 210 x 23 mm | ca. 248 pp. | nur 282/283
isbn 978 94 014 6314 0
Themacode: YF, YNXB1, 5AJ
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‘De priemgetallen, faculteiten en factoren vliegen de
lezer om de oren in “Alice in wiskunde wonderland”:
een vrolijk en leerzaam boek.’
– Pjotr van Lenteren in De Volkskrant

Fictie 10+

Een wonderbaarlijke reis door de wetenschap
Een speels verhaal met boeiende informatie over fysica
Het vervolg op de succesvolle titel ‘Alice in Wiskunde Wonderland’
Met kleurrijke illustraties van Wendy Panders

Maak samen met Alice een wonderbaarlijke reis en
kom alles te weten over materie, zwaartekracht, het
broodje van Democritus en het bad van Archimedes.
En wat was er nu eerst: de kip of het ei?

MEER DAN . EX.
VERKOCHT

IN DEZELFDE REEKS
Alice in Wiskunde Wonderland
€ 18,99 | isbn 978 94 014 4119 3

‘Dit boek is een ware boeiende
ontdekking van de wiskunde, dat vele
jongeren gelukkig zal maken. Een boek
dat hoort op de bovenste plank van elke
school.’
– Pluizer.be over Alice in Wiskunde Wonderland

Carlo Frabetti is een Italiaanse wiskundige en schrijver. Hij
schreef meer dan dertig kinderboeken, waaronder verschillende bestsellers. Wendy Panders is illustrator en graﬁsch
ontwerper. Ze werkt voor tijdschriften en kranten. Maar het
allerliefst illustreert ze kinderboeken, boeken met verhalen of
informatieve boeken over de aarde, landen, dieren, en wetenschap!

Carlo Frabetti & Wendy Panders
Alice in WetenschapsWonderland. Een avontuur
over atomen, slingers en de zwaartekracht
€ 16,99 | februari 2020 | hardcover
170 x 210 x 16 mm | ca. 136 pp. | nur 283
isbn 978 94 014 6160 3
Themacode: YN, YNT, 5AL
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Heb je deze boeken van Vos en Haas al?
‘Er is in Nederland al twintig jaar maar één geweldige manier
om met zelf lezen te beginnen en dat is met de avonturen van
Vos en Haas.[...] Knap hoeveel humor Sylvia Vanden Heede
kwijt kan in woorden van één lettergreep.’
– Pjotr van Lenteren – de Volkskrant

IK LEES ALS UIL – IK LEES ALS VOS – IK LEES ALS HAAS

Ik leer lezen met Vos en
Haas – Ik lees als Uil –
uil wil op reis
€ 7,99
isbn 978 94 014 6207 5

Ik leer lezen met Vos en
Haas – Ik lees als Vos –
Het maatje van Haas
€ 7,99
isbn 978 94 014 5309 7

VOORLEESBOEKEN

GROEIBOEKEN

Vos en Haas
€ 15,99
isbn 978 94 014 3279 5

Ik leer lezen met Vos en
Haas – Ik lees als Haas –
Gaatjes
€ 7,99
isbn 978 94 014 3336 5

Vos en Haas
Een boef in het bos
€ 15,99
isbn 978 94 014 5849 8

Vos en Haas Feestboek
€ 15,99
isbn 978 94 014 5017 1

www.vosenhaas.com

Het grote voorleesboek
van Vos en Haas
€ 19,99
isbn 978 94 014 3476 8

Vos en Haas 3+

Leer op een speelse manier nieuwe woorden
met Vos en Haas
Met korte verhalen van Sylvia Vanden Heede en grote nieuwe kijkplaten van Thé Tjong-Khing
Onmisbaar voor thuis en in de klas
Een uniek woordenboek op groot formaat

Wat zijn er veel woorden in de wereld!

Soms is een woord bijzonder.
Soms is een woord heel gewoon.
Hoeveel woorden heb je nodig voor een verhaal?
Honderd? Of een miljoen?
En voor een woordenboek?
Staat daar echt alles in?
Kun je de woorden dan nog tellen?

(voorlopige cover)

Sylvia Vanden Heede schrijft voor kinderen die net kunnen lezen, maar ook voor oudere kinderen en tieners. Haar
werk werd onder meer bekroond met een Zilveren Griffel en
de Gouden Uil Prijs van de Jonge Lezer. Thé Tjong-Khing
sleepte met zijn illustraties al verschillende prijzen in de wacht,
waaronder de Woutertje Pieterse Prijs, een Gouden Penseel
en de Max Velthuijs-prijs.

Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing
Het kijkwoordenboek van Vos en Haas
€ 24,99 | maart 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 240 x 280 x 13 mm | ca. 120 pp.
nur 222/287 | isbn 978 94 014 6589 2
Themacode: YBCS, YRDC, 5AC
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Set Vos en Haas ﬁguur NL
isbn     

POS PAKKET VOS&HAAS VOORJAAR 
 A poster,  folders &
 boekenleggers
isbn 541 05 749 1181 0 | 04031

Nu te zien op Ketnet Junior
en NPO Zappelin

Stinkhond. De naam is Stinkhond.
Hij ruikt naar sardientjes, is bedekt met vlooien, en
zijn vacht lijkt nog het meest op een oud, gerafeld
tapijtje. Tot overmaat van ramp is hij net zo dom
als lelijk.

Plattekat en
Stinkhond, de
twee antihelden
van de vuilnisbak,
zullen je doen
krabben van
plezier!

Beginnende lezers 6+

Hij is gek en hij stinkt,
maar hij heeft een hart van goud!
Een nieuwe reeks voor beginnende lezers over vriendschap en avontuur
Meesterlijk vertaald door Sylvia Vanden Heede
Meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht in Frankrijk

STINKHOND zoekt een baasje
Op een dag besluit Stinkhond de wijde wereld in te
trekken op zoek naar een baas. Hij droomt al van
hondensnoepjes en spelen met de bal. Voor de baas
zou hij door het vuur gaan!
Helaas liggen goede bazen niet voor het grijpen.
En de wijde wereld? Die ligt bezaaid met
kraaienpoten en klemmen.
Zal Stinkhond ondanks alles toch de baas van zijn
dromen vinden?

€ 9,99

STINKHOND leert een lesje
Vandaag gaat Stinkhond voor het eerst naar school!
Zal hij goed genoeg leren lezen om de etiketten te
lezen van wat mensen in zijn vuilnisbak gooien? Of zal
hij Plattekat kunnen voorlezen uit zijn lievelingsboek?
Veel geluk, Stinkhond!

MARKETING
Boek trailer
POS-pakket
Social Media Campagne
Aandacht op facebook: de leukste kinderboeken
(30K volgers)

Colas Gutman & Marc Boutavant
Vertaald door Sylvia Vanden Heede
Stinkhond zoekt een baasje
€ 9,99 | maart 2020 | hardcover | vierkleurendruk
170 x 240 x 12 mm | ca. 64 pp. | nur 287
isbn 978 94 014 6551 9
Themacode: YPCA2, YNMK5AH

Colas Gutman is een échte tovenaar. In 2012 heeft hij de
Franse Prix sorcière gekregen in de categorie ‘Eerste lezers’.
Hij creëerde de serie Stinkhond samen met tekenaar Marc
Boutavant, bekroond Frans illustrator van onder meer Mouk.
Sylvia Vanden Heede schrijft voor kinderen die net kunnen
lezen, maar ook voor oudere kinderen en tieners. Haar werk
werd onder meer bekroond met een Zilveren Griffel en de
Gouden Uil Prijs van de Jonge Lezer.

Colas Gutman & Marc Boutavant
Vertaald door Sylvia Vanden Heede
Stinkhond leert een lesje
€ 9,99 | maart 2020 | hardcover | vierkleurendruk
170 x 240 x 12 mm | ca. 64 pp. | nur 287
isbn 978 94 014 6552 6
Themacode: YPCA2, YNMK5AH
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Prentenboek 3+

Ga je mee naar de maan?
Een woordeloos beeldverhaal over een bijzondere reis
Indrukwekkende illustraties van aanstormend talent John Hare
Met een leuke en onverwachte wending

Klim aan boord van het ruimteschip en ga mee op
avontuur naar de maan. Alle kinderen van de klas
gaan er op ontdekking. Ze springen over kraters en
klimmen over heuvels. Wanneer iedereen weer vertrekt, blijft één leerling alleen achter.
Of toch niet helemaal?

‘Laat verbeelding de vrij loop in
dit prachtige, grappige verhaal.
Fantastisch om samen met je kind
te lezen!’
– Spiegel

John Hare
Reisje naar de maan
€ 15,99 | februari 2020 | hardcover
254 x 242 x 9 mm | ca. 48 pp. | nur 273
isbn 978 94 014 6583 0
Themacode: YBCS, YNNZ, 5AC

John Hare studeerde graﬁsch ontwerp en werd artistiek directeur in een bedrijf voor sportkleding. Daarnaast werkte hij als
freelancer. Field trip to the moon is zijn eerste prentenboek.
20

Prentenboek 9+

Een schitterend en teder prentenboek over
de sterke band tussen ouder en kind
Een unieke kijk op adoptie
Een treffend beeldverhaal van virtuoos Pieter Gaudesaboos
Met krachtige tekst van bekroond auteur Elvis Peeters

Een hart, daar begon het mee.
Iedereen heeft een hart.
Tot dan had mijn hart altijd alleen geklopt.
Over een moeder met een hart en een keuze die
voor haar geen keuze is en over een gezin met
warmte en open armen. Een ingetogen verhaal dat
de geboortemoeders die maar zelden gehoord
worden een stem geeft. Gebaseerd op persoonlijke
getuigenissen, met dank aan expertisecentrum
Steunpunt Adoptie. Dit bijzondere boek van illustrator
én adoptievader Pieter Gaudesaboos met woorden
van literair en maatschappelijk bewogen talent Elvis
Peeters ontroert iedereen die zijn hart openstelt.
Een prachtig verhaal over afstand nemen en
onvoorwaardelijke liefde.

Pieter Gaudesaboos werkt als illustrator, vormgever en auteur.
Hij valt op door zijn gevarieerde, eigenzinnige stijl. Zijn boek
Linus won De Gouden Uil Jeugdliteratuur en Mannetje Koek
schrijft een boek – Martha werd bekroond met een Boekenpluim. In 1992 publiceerde Elvis Peeters zijn eerste verhalenbundel. Sindsdien schreef hij samen met Nicole Van Bael
romans, theaterstukken, hoorspelen en kinderboeken. Voor
Meneer Papier en zijn meisje ontving hij in 2009 een Zilveren
Griffel. Hij werd ook genomineerd voor de Libris Literatuurprijs.

Pieter Gaudesaboos & Elvis Peeters
Klein verhaal met een hart
€ 19,99 | februari 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 170 x 210 x 16 mm | ca. 160 pp.
nur 274 | isbn 978 94 014 6271 6
Themacode: YBCS, YXFF, 5AK
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Prentenboek 3+

Een actueel prentenboek over een drukke agenda
en je tijd nemen
Met tekeningen in krachtige, felle kleuren
Ontdek uren, minuten en seconden, maar ook dat niets doen heerlijk kan zijn
Vlot vertaald door Sylvia Vanden Heede

Mijn beer rent van hot naar her en altijd komt hij overal
te laat.
Dus leert hij klokkijken, maar wordt het dan wel beter?
Een voorleesverhaal over haast en over je tijd nemen.

Jean-Luc Fromental schrijft strips en kinderboeken. Hij is ook
scenarioschrijver voor ﬁlms en animatieseries. Samen met
Joëlle Jolivet maakte hij al verschillende prentenboeken.
Haar illustraties bevatten een stevige portie humor.
Sylvia Vanden Heede schrijft voor kinderen die net kunnen
lezen, maar ook voor oudere kinderen en tieners. Haar werk
werd onder meer bekroond met een Zilveren Griffel en de
Gouden Uil Prijs van de Jonge Lezer.

Jean-Luc Fromental & Joëlle Jolivet
Vertaald door Sylvia Vanden Heede
Wacht op mij! Een voorleesverhaal over geen tijd
€ 16,99 | februari 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 250 x 330 x 9 mm | ca. 48 pp.
nur 273/274 | isbn 978 94 014 6485 7
Themacode: YBCS, YBLJ, 5AC
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Kleurrijke kartonboeken
voor de allerkleinsten

Het grote boek voor
kleine klussers
€ 13.50
isbn 978 94 014 4929 8

Het grote boek voor
kleine koks
€ 13.99
isbn 978 94 014 5788 0

Welterusten Kareltje
€ 9.99
isbn 978 94 014 6063 7

Goede reis Kareltje
€ 9.99
isbn 978 94 014 6064 4

NIEUW

 seizoenen
€ 25,99
isbn 978 94 014 4698 3

Tram Bxl
€ 13,99
isbn 978 94 014 6093 4

Steek je vinger niet in…
€ 9,99
isbn 978 94 014 6066 8

NIEUW

Mijn eerste koﬀertje
€ 9,99
isbn 978 94 014 5851 1

Waar is iedereen
€ 13,99
isbn 978 94 014 6267 9

NIEUW

Daarom vind ik jou zo lief
€ 9,99
isbn 978 94 014 6277 8

Schattige kartonboeken in de vorm van een hart

Een lief
cadeau
€ 9,99

Display hartjesboeken bij bestelling
20 exemplaren
isbn 871 37 910 5999 8 (NL) | 04032
Vraag uw vertegenwoordiger naar de voorwaarden

Kartonboek 2+

Een ontroerend cadeau voor mama’s en papa’s
Met teksten van Gouden Griffelwinnaar Bette Westera
Geïllustreerd door Gouden Penseelwinnaar Martijn van der Linden
In een bijzondere vorm

Voor mama
Om alle kusjes die je geeft
en alle pleisters die je plakt
Om alle taartjes die we bakken
in het zand en in de keuken
Om je roodgeverfde lippen en wiebelige hakken
…
Daarom vind ik jou zo lief, mama.
Voor papa
Om hoe je zingt onder de douche
Om hoe het scheerschuim sneeuwt
als jij je staat te scheren
Om hoe lief je naar me kijkt
als ik met modder zit te spelen
…
Daarom vind ik jou zo lief, papa.

IN DEZELFDE REEKS
Daarom vind ik jou zo lief
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6277 8

Bette Westera & Martijn van der Linden
Daarom vind ik jou zo lief, mama
€ 9,99 | maart 2020 | kartonboek
vierkleurendruk | 180 x 180 x 12 mm | ca. 16 pp.
nur 271/272 | isbn 978 94 014 6603 5
Themacode: YBCB, YBLQ, 5ABK

Bette Westera schreef al heel wat kinderboeken, waaronder
prentenboeken, gedichtenbundels en non-ﬁctie. Ze is ook een
veelgevraagd vertaler van prentenboeken, vaak op rijm. Haar
werk werd al meermaals bekroond, onder andere met een
Gouden Griffel. Martijn van der Linden studeerde in 2001 af
aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam, waar hij de
richting illustratie volgde. Hij maakt omslagen, prentenboeken
en illustraties voor verschillende uitgeverijen. Zijn werk won
verschillende prijzen, waaronder de Woutertje Pieterse prijs en
het Gouden Penseel.

Bette Westera & Martijn van der Linden
Daarom vind ik jou zo lief, papa
€ 9,99 | maart 2020 | kartonboek
vierkleurendruk | 180 x 180 x 12 mm | ca. 16 pp.
nur 271/272 | isbn 978 94 014 6604 2
Themacode: YBCB, YBLQ, 5ABK
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Kartonboek 2+

Stevige kartonnen koffertjes met handvat,
en veel plezier binnenin
Ontdek spelenderwijs de wereld
Een 30-tal woorden met heldere tekeningen
Met herkenbare voorwerpen voor peuters

Mijn eerste gereedschapskistje
Ik ga klussen en ik neem mee: een hamer, spijkers,
een waterpas…
Mijn eerste boodschappentasje
Ik doe boodschappen en ik koop: een brood,
tomaten, een fles shampoo…
Vind jij het lieveheersbeestje op elke pagina?
Stimuleert creativiteit en verbeelding bij peuters.

IN DEZELFDE REEKS
Mijn eerste koﬀertje
€ 9,99 | isbn 978 94 014 5851 1

Pieter Gaudesaboos
Mijn eerste gereedschapskistje
€ 9,99 | februari 2020 | kartonboek
vierkleurendruk | 225 x 225 x 10 mm | ca. 16 pp.
nur 271/272 | isbn 978 94 014 6563 2
Themacode: YBCB, YBLA, 5ABK

Pieter Gaudesaboos
Mijn eerste boodschappentasje
€ 9,99 | februari 2020 | kartonboek
vierkleurendruk | 225 x 225 x 10 mm | ca. 16 pp.
nur 271/272 | isbn 978 94 014 6564 9
Themacode: YBCB, YBLA, 5ABK

Pieter Gaudesaboos werkt als illustrator, vormgever en auteur.
Hij valt op door zijn gevarieerde, eigenzinnige stijl. Zijn boek
Linus won De Gouden Uil Jeugdliteratuur 2008 en Mannetje
Koek schrijft een boek – Martha werd bekroond met een
Boekenpluim.
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Kartonboek 2+

Een verbluffend kartonboek van bekroond
illustrator Tom Schamp
Speelse en kleurrijke zoektocht naar dieren
Prikkelt op een originele manier de verbeelding
Een heerlijk cadeauboek voor de allerkleinsten

Met
flapjes!

Draai de flapjes om en ontdek waar ieder dier
zich verstopt heeft.
Wie woont in de paddenstoel?
Wie doet een dutje achter de bank?
En wie waakt onder het bed?

de sportieve

de

Tom Schamp
Waar is iedereen?
€ 13,99 | februari 2020 | kartonboek met flapjes
vierkleurendruk | 220 x 220 x 18 mm | ca. 16 pp.
nur 271 | isbn 978 94 014 6267 9
Themacode: YBCB, YBLL, 5ABK

Tom Schamp volgde toegepaste graﬁek en werkt als zelfstandig illustrator. Hij illustreert boeken, tijdschriften, affiches, postzegels, kalenders, cd-hoezen, enz. Zijn werk werd meermaals
bekroond, o.a. met een Boekenpauw en een Gulden Palet.
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Vul deze vaas
met roze bloemen.

Vind enkele mooie bloemen en leg ze tussen de bladzijden van een boek.
Leg er een zwaar voorwerp op ZODAT ZE HELEMAAL PLATGEDRUKT WORDEN.
NU MOET JE GEDULDIG AFWACHTEN TOT DE BLAADJES lekker KROKANT ZIJN.
é!
eten, h
niet op

BLOEMEN, een boek, een zwaar voorwerp, lijm

Hang blaadjes
aan de takken
van de boom.
kleine bladeren van een boom of plant
lijm

Maak e en roze kunstwerk
in het donk er!
Kruip

bouw

onder je lakens,
een dekenfort

on der EEN tafel

e e naar
of n e em dit boek m

de bioscoop.

op welke donkere plaats heb jij DIT KUNSTWERK GEMAAKT?

STOEPKRIJT, verf, papier, glitterlijm, wasco’s

OEPS!
DEZE SPIEGEL IS STUK. HERSTEL
HEM DOOR HIER IETS TE KLEVEN DAT BLINKT.

ROZE PAPIER DAT BLINKT

, lijm

(SNOEPVERPAKKING, glitterpapier,...)

MARKETING
Elise De Rijck books & stuff
elisederijck
www.elisederijck.com
Social media campagne

PLANO TAFELDISPLAY
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is...
Gevuld met 16 ex. (4 ex. van elk).
€175,84 | 04022 (VL)
isbn 871 37 910 6000 0 (NL)

Doeboek

Elise De Rijck zet kinderen vier maal
aan het werk rond kleur
Vier creatieve doe-boekjes van bestsellerauteur én mama Elise De Rijck
Kies je lievelingskleur of verzamel ze allemaal
Speelse boekjes die de creativiteit stimuleren

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is… is een reeks van
4 doe-boekjes voor kinderen met telkens één kleur
in de hoofdrol! De kinderen worden uitgedaagd om
kunst te maken met voorwerpen en materialen die ze
thuis, onderweg, op school… kunnen vinden.
Doordat alle zintuigen – horen voelen, proeven,
ruiken en zien – geprikkeld worden, zorgen deze
boeken voor uren creatief speelplezier.
Kies voor blauw, groen, roze of geel of verzamel alle
kleurtjes!

Elise De Rijck schreef in 2015 haar eerste boek. Het Bucketlist
Boek bleek algauw een bestseller te zijn. Ondertussen
publiceerde ze al meer dan 10 boeken waaronder ook Het
Bucketlist Boek voor Koppels en My Boss thinks I’m working.
Ze verkocht reeds meer dan 500.000 ex. van haar boeken.

Elise De Rijck
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is…
Creatief doe-boek voor kinderen
€ 10,99 | april 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 170 x 210 x 8 mm | ca. 40 pp.
nur 450 | isbn 978 94 014 6667 7 (Blauw)
isbn 978 94 014 6681 3 (Groen)
isbn 978 94 014 6682 0 (Roze)
isbn 978 94 014 6683 7 (Geel)
Themacode: WZG, YBG
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Elise verkocht
meer dan
500.000 ex.
van haar
boeken

‘Ze heeft een fijnzinnig talent voor realisme, een
voorliefde voor stippeltjes en arceringen en andere
patroontjes, het lef om tekst en tekening met elkaar
te laten versmelten en een steeds weer verkwikkend
gevoel voor humor. Tot in de kleinste details zijn er
grapjes van Rieder te ontdekken. De lol spat ervan af.’
– Juryrapport Gouden Penseel 2014

Non-ﬁctie 8+

Floor Rieders ode aan het meest
eigenzinnige huisdier
Met karakteristieke prenten van bekroond talent Floor Rieder
Boordevol fijne en interessante weetjes
Een bijzonder cadeauboek op groot formaat, voor iedere liefhebber

In dit boek kun je alles ontdekken over katten!
•
•
•
•
•

Welke katten zijn beroemd en waarom?
Waarom is er vaak bijgeloof rond katten?
Wat kunnen ze meten met hun snorharen?
Wat zijn hun eigenaardigheden?
Waarom komen katten altijd op hun pootjes
terecht?

Voor iedereen die thuis een kat heeft of er graag een
zou willen.

MARKETING
POS-materiaal beschikbaar (vraag ernaar bij
uw vertegenwoordiger)
Social Media Campagne

Floor Rieder
De wereld volgens de kat
€ 25,99 | mei 2020 | hardcover | vierkleurendruk
270 x 370 x 13 mm | ca. 80 pp. | nur 223/253
isbn 978 94 014 5405 6
Themacode: YNN, YNNH2, 5AJ

Floor Rieder is een Nederlandse illustrator. Zij woont en werkt
in Amsterdam voor onder andere Het Parool en tijdschrift Flow.
Ze illustreerde al meerdere kinderboeken en won verschillende prijzen, zoals het Gouden Penseel in 2014.
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‘Het gebeurt zelden dat een informatief
boek toch zo entertainend is.’
– Pluizer.be over 321 superslimme dingen die je moet
weten over dieren

IN DEZELFDE REEKS
321 superslimme dingen die je moet weten
voor je 13 wordt
€ 20,50 | isbn 978 94 014 4121 6
321 superslimme dingen die je moet weten over dieren
€ 20,50 | isbn 978 94 014 5124 6
123 superslimme dingen die je moet weten
over het klimaat
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6300 3

‘Alle stukjes gaan gepaard met
bijpassende, leuke tekeningen van
Louize Perdieus. De vormgeving is
aantrekkelijk en nergens te druk.
Het lijkt me ook een goede weetjesencyclopedie voor op school. Iedere dag
een dierenweetje, wie wil dat nou niet?’
– NEMO Kennislink.nl

Non-ﬁctie 8+

De ultieme weetjes-encyclopedie
over geschiedenis
Boordevol verbluffende feiten en grappige tekeningen
In de succesvolle reeks ‘321 superslimme dingen’
De reeks werd vertaald in tien talen. Van de Nederlandse uitgave zijn al meer
dan 25.000 exemplaren verkocht!

Wist je dat:
•
•
•
•
•
•
•

we nog steeds erfelijk materiaal van de neanderthaler in ons lichaam dragen?
de Perzen in 400 v.Chr. de diepvriezer uitvonden?
de oude Grieken in hun blootje deelnamen
aan sportwedstrijden
Julius Caesar het schrikkeljaar bedacht?
ook vrouwen hofnar konden worden in de
middeleeuwen?
de Azteken een dierentuin én een mensentuin
hadden?
er elke dag ongeveer tweehonderdzevenentwintigduizend mensen bijkomen op aarde?

Mathilda Masters is ontdekkingsreiziger. Ze heeft haar
beroep gemaakt van het ontdekken van nieuwe continenten
en landen. Dat is niet gemakkelijk, want de meeste landen zijn
al ontdekt. Als Mathilda niet ontdekkingsreist, schrijft ze over
haar avonturen. En als die avonturen niet avontuurlijk genoeg
zijn, verzint ze er gewoon wat bij. Louize Perdieus studeerde
graﬁsch ontwerp/illustratie aan de Academie voor Schone
Kunsten in Antwerpen. Als freelance illustrator maakt ze zowel
kinderboeken als tekeningen in opdracht. Haar illustraties zijn
gelaagd en gekruid met humor, en worden gewaardeerd door
mensen van verschillende leeftijden.

Mathilda Masters & Louize Perdieus
 superslimme dingen die je moet weten
over geschiedenis
€ 20,50 | april 2020 | paperback met flappen
vierkleurendruk | 195 x 240 x 26 mm | ca. 288 pp.
nur 210/240 | isbn 978 94 014 6091 0
Themacode: YNG, YNH, 5AJ
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Non-ﬁctie 6+

Leuke weetjes over de wereld verzameld in
een grote encyclopedie
Over jou en je omgeving, andere culturen en de natuur om je heen
Met kleurrijke foto’s en speelse illustraties
Voor nieuwsgierige kinderen vanaf 6 jaar

•
•
•
•
•

Welke talen worden het meest gesproken?
Wat is een geiser?
Waar vier je het Lantaarnfestival en wie viert
Suikerfeest?
Welke dieren leven er op Antarctica?
Hoe ziet de vlag van jouw land eruit?

IN DEZELFDE REEKS
De encyclopedie van alle belangrijke
dingen
€ 18,99 | isbn 978 94 014 4021 9
De belangrijke encyclopedie van alle dieren
€ 18,99 | isbn 978 94 014 4932 8
De belangrijke encyclopedie van alle dino’s
€ 18,99 | isbn 978 94 014 5760 6

‘Een heerlijk fotoboek met heel
aansprekende foto’s en gemakkelijke
taal.[…] Een echte aanrader voor
thuis, maar deze hoort ook wel in iedere
schoolbibliotheek thuis.’

De belangrijke encyclopedie van mijn wereld
Voor nieuwsgierige kinderen die alles willen weten
€ 18,99 | februari 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 255 x 231 x 25 mm | ca. 224 pp.
nur 222/223 | isbn 978 94 014 6425 3
Themacode: YRE, YNMC, 5AG

– Libris.nl over De belangrijke encyclopedie
van alle dieren
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Non-ﬁctie 7+

Laat je omverblazen door de kleine wonderen
van de natuur
Luxueus uitgegeven met goud op snee en leeslint
Adembenemende combinatie van fotografie en illustraties
Uitzonderlijk gedetailleerd en met leuke weetjes

Wist je…
•
dat waterlelies kevers naar zich toe lokken met
hun ananasgeur?
•
dat regenwater massief kan worden en zo opalen
vormt?
•
dat wombats hun holen met hun achterwerk
blokkeren als er gevaar dreigt?
Ontdek alles over de verschillende edelstenen
en mineralen, maar lees ook over de reusachtige
mammoetboom en de gestreepte nautilus.
Een indrukwekkend boek vol ongelooflijke feiten en
boeiende verhalen over onze fascinerende natuur.

‘Wakkert de weetlust aan en zit tjokvol
merkwaardige dierenfeiten. Auteur
Ben Hoare rangschikt de beestenbende
van groot naar klein, van baleinwalvis
tot spin. Door de krachtige illustraties
en foto's lijk je bijna omsingeld door
viervoeters, insecten, buideldieren,
slangen en inktvissen..’

IN DEZELFDE REEKS
Het dikke boek van alle bijzondere
dieren
€ 19,99 | isbn 978 94 014 5680 7

– De Morgen over Het dikke boek van alle bijzondere
dieren
Ben Hoare
Het dikke boek van onze bijzondere natuur
€ 19,99 | februari 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 276 x 216 x 27 mm | ca. 224 pp.
nur 223/253 | isbn 978 94 014 6424 6
Themacode: YRE, YNN, 5AH

Ben Hoare schreef verschillende boeken over de natuur en
het dierenrijk. Hij is lid van de Zoological Society of London en
zijn teksten worden gepubliceerd in BBC Wildlife en Birdlife.
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Amerikaanse spionnen gebruikten duiven
om mensen en plekken vanuit de lucht te
bespioneren. Daarmee begonnen ze al in 1903.
De spionduiven kregen ook een naam:
het Beierse Duivenkorps.
De spionduiven konden stiekem foto’s maken.
Ze droegen een soort harnas waarop een klein
fototoestel was gemonteerd, dat ook een batterijtje bevatte. De camera bleef filmen terwijl de
duiven boven het doelwit vlogen. Spionduiven
waren handig omdat ze niet opvielen tussen de
duizenden andere vogels in de lucht. Ze konden
ook lager vliegen dan spionagevliegtuigen en
van dichterbij beelden maken dan satellieten.

Non-ﬁctie 9+

Een spannende kijk op de geheime wereld
van spionage
Over geheime diensten, spiondieren, wapens en gadgets, internationale missies, cyberspionage
en nog véél meer
Geschreven door topjournalist en expert staatsveiligheid Lars Bové
Met gedetailleerde illustraties van jong talent Yannick Pelegrin

Wil je weten:
•
•

•
•
•

hoe James Bond de codenaam ‘007’ kreeg?
waar het eerste gebouw van de CIA stond, dat zo
geheim was dat zelfs de Amerikaanse president
het niet kon vinden?
welke gadgets en afluisterapparatuur de
Belgische geheime dienst gebruikt?
wat honden, duiven, vissen en libellen te maken
hebben met spionage?
hoe jij zelf spion kan worden?

Sla dan snel dit boek open!

Lars Bové is al meer dan 15 jaar journalist bij de krant De Tijd.
Hij legde talloze schandalen bloot, waarvoor hij meermaals
bekroond werd. Bové is lid van het internationale netwerk dat
de beste onderzoeksjournalisten van de wereld bijeenbrengt.
Hij schreef eerder al de bestseller De Geheimen van de
Staatsveiligheid. Hij doceert gerechtsjournalistiek en is regelmatig te gast in nieuwsprogramma's. Bové is gehuwd en vader
van drie kinderen. Yannick Pelegrin is stripmaker en illustrator.
In 2017 rondde hij een master Graphic storytelling af aan LUCA
Brussel. Zijn debuut, de graphic novel Aldo werd gepubliceerd
in 2018 en werd zeer lovend onthaald.

Lars Bové & Yannick Pelegrin
Spionage. Van geheime codetaal tot
vergiftigde tandpasta
€ 17,99 | maart 2020 | paperback met flappen
vierkleurendruk | 195 x 240 x 17 mm | ca. 184 pp.
nur 210/218 | isbn 978 94 014 6010 1
Themacode: YN, YNKC, 5AJ
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Doeboek

Laat je fantasie de vrije loop en maak zelf
echte meesterwerken!
Hernieuwde uitgave van ‘Dat kan een aap schilderen, maar kan jij ook een aap schilderen?’
Met eigenzinnige opdrachten en leuke tekentips
Boordevol verrassende anekdotes over kunstenaars en hun werk

Originele opdrachten, zoals:
•
Schilder een dier dat nog nooit iemand gezien
heeft
•
Maak een schilderij in het donker
•
Creëer je eigen kleur
•
…
Wist je trouwens dat een schilderij van Van Gogh ooit
dienst deed als de deur van een kippenhok?
Of dat de schilder Mondriaan een hekel had aan
groen?

Peter Slabbynck is vooral bekend als zanger van de new
wave band Red Zebra en in het bijzonder van hun culthit
‘I can't live in a living room’. Ook buiten de woonkamer is hij
actief en wel als gids in musea en als copywriter. Hij heeft al vijf
kinderboeken op zijn naam staan, waarvan één, Het huis in het
midden van de straat, de longlist van de Gouden Uil haalde.
Veerle Jacobs heeft meer dan 25 ervaring als docente
Beeldende Kunst voor kinderen en heeft een voorliefde voor
natuurlijke materialen.

Peter Slabbynck & Veerle Jacobs
Och, het is maar een Van Gogh
Kunst maken kun jij ook!
€ 15,99 | februari 2020 | paperback
vierkleurendruk | 240 x 320 x 10 mm | ca. 96 pp.
nur 214/217 | isbn 978 94 014 6481 9
Themacode: YBG, YNA, 5AJ
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Ketnet

Gniffelen, grinniken, schateren met dit
nieuwe Ketnet moppenboek
Originele grapjes en grappige klassiekers
Met humoristische tekeningen
plezier gegarandeerd!

Wat is het verschil tussen een kat en
een duizendpoot?
996 pootjes.
Twee katten lopen door de woestijn.
'Wauw', zegt de ene kat,
wat een grote kattenbak is dit!'

MARKETING
VRT promotiecampagne

Els Hoebrechts is een winterkind van 1971, al heel snel
gewapend met pen en papier. Na een carrière als redacteur
in een educatieve uitgeverij en een 15-tal kinderboeken is ze
nu fulltime auteur en copywriter. Daarnaast is ze ook bedenker en auteur van het blog ‘De reis van je leven’.
Inge Voets is een veelgevraagd illustrator voor educatieve
uitgaven, kinderboeken en spellen. Vanuit Berlijn komen
plezier en humor tot leven achter de tekentafel.

Els Hoebrechts & Inge Voets
Het grote Ketnet moppenboek
€ 12,99 | maart 2020 | hardcover
135 x 185 x 22 mm | ca. 224 pp.
nur 219 | isbn 978 94 014 6613 4
Themacode: YNU, 5AJ
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Must haves

Het kijkwoordenboek
van Vos en Haas

Het dikke boek van onze
bijzondere natuur

Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6589 2

Ben Hoare
€ 19,99 | isbn 978 94 014 6424 6

Het geheim van de Malamander

123 superslimme dingen die je
moet weten over het klimaat

Thomas Taylor
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6274 7

Mathilda Masters & Louize Perdieus
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6300 3

KIND &
jeugd
zomer

van dezelfde auteur

Geluk voor kinderen
€ 20,50 | isbn 978 94 014 2181 2

Geluk voor kinderen – Vriendschap
€ 20,50 | isbn 978 94 014 3791 2

Geluk voor kinderen – Feest
€ 20,50 | isbn 978 94 014 5533 6

Prentenboek 2+

Drie voorleesverhalen voor de allerkleinsten
van geluksexpert Leo Bormans
Herkenbare thema’s voor peuters en kleuters: spelen, emoties, kiezen
Met schitterende beelden van jong talent Rosalien Helsen
Voor thuis en in de kleuterklas

Felix zoekt geluk is een ‘knusselboek’: bij elk
verhaal over Felix hoort een knuﬀelmoment en
een knutselopdracht.

Al meer
dan 30.000
exemplaren
verkocht van
de reeks ‘Geluk
voor kinderen’

Het regent.
Felix wil met de bal spelen.
Maar de bal ligt buiten.
Felix is boos.
Zijn zusje Gloria komt binnen.
Zij heeft een groot pak bij zich.
Dat is voor Felix.
Wat zou erin zitten?

marketinG
De auteur geeft tientallen lezingen en
interviews in Vlaanderen en Nederland.
De auteur is keynote speaker op het Nationaal
Onderwijs Congres in Nederland.
Social media campagne
Aandacht op Facebookpagina ‘De Leukste
Kinderboeken’ (K volgers)
Speciale educatieve Felix- namiddagen voor
leerkrachten kleuteronderwijs

9 789401 467223

Leo Bormans is expert in geluk en reist de wereld rond als
‘Ambassador of Happiness & Quality of Life.’ Hij heeft een
Master in Talen en Wijsbegeerte en is auteur van internationale bestsellers als The World Book of Happiness en The
World Book of Hope. Die heeft hij vertaald voor kinderen in de
succesvolle reeks Geluk voor Kinderen. Nu neemt hij ook de
allerkleinsten mee in de universele zoektocht naar geluk.
Rosalien Helsen studeerde in 2019 af aan Sint Lucas
Antwerpen met een master graﬁsch ontwerp. Sindsdien werkt
ze als illustrator en motion designer en maakt prentenboeken,
editorial illustraties en animaties.
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Leo Bormans & Rosalien Helsen
Felix zoekt geluk
Lachen, spelen, kiezen
€ 19,99 | mei 2020 | hardcover | vierkleurendruk
240 x 240 x 10 mm | ca. 64 pp. | nur 273
isbn 978 94 014 6722 3
Themacode: YBCS, 5ABK

Zie je
Willem de Wolf in de brandweerwagen?
Of Pieter de Pinguïn in een vorkheftruck?
En Kiki Konijn in haar racewagen?
Je vindt ze allemaal in dit twee meter
brede reuze-zoekboek met een
gigantische verzameling voertuigen:
van eenwieler tot limousine,
van ambulance tot vuilniswagen.
Dit ZigZag-zoekboek staat boordevol
weetjes over de kleinste, langste en
snelste voertuigen ter wereld!
Met
superveel
weetjes en
leuke zoekopdrachten

buite

nkan

t

binn

enka

nt

Non-ﬁctie 3+

Een twee meter breed kijk- en zoekboek
met heel veel voertuigen!
Een stevige kijkplaat voor eindeloos kijkplezier
Vol weetjes en grappige verhalen om te ontdekken
Met kleurrijke en gedetailleerde illustraties

Makii is een fantasierijk duo Nederlandse designers.
Met hun kleurrijke en gekke personages willen ze kinderen
inspireren om hun creativiteit te laten exploderen.

Twee
meter
breed!

marketinG

9 789401 465908

Social media campagne
Aandacht op Facebookpagina ‘De Leukste
Kinderboeken’ ( K volgers)
Boektrailer
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Makii
ZigZag – Voertuigen
€ 19,99 | augustus 2020 | hardcover leporello
vierkleurendruk | 350 x 2000 x 30 mm | ca. 16 pp.
nur 210 | isbn 978 94 014 6590 8
Themacode: YNG, YNTR, 5AC

‘Je eerste dierenboek was nog nooit zo vet!’

Kartonboek 2+

Een bijzonder eerste dierenboek
Benoem alle dieren en vind de gelijkenissen of verschillen
Een dik kartonboek met felle kleuren en duidelijke vormen
Van opkomend talent Jasper Van Gestel!

Snel of traag?
Groot of klein?
Wild of tam?
Herken de dertig dieren en zoek de verschillen en
verbanden tussen de felle dierenduo’s.

‘Dick Bruna met een twist!’

marketinG

9 789401 468862

Mogelijkheid om een unieke muur- of
raamschildering te maken voor uw winkel.
Making of video’s voor social media

Jasper Van Gestel is illustrator, schilder en tattoo-artist. Hij
werkt voor De Morgen, Humo, Stad Antwerpen en Studio
Brussel. Hij houdt van gekke dieren, simpele vormen en zijn
twee dochters.
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Jasper Van Gestel
Dier van hier
€ 13,99 | juli 2020 | kartonboek | vierkleurendruk
220 x 220 x 31 mm | ca. 30 pp. | nur 271
isbn 978 94 014 6886 2
Themacode: YBCB, YBLL, 5ABK

Prentenboek 4+

Een ontwapenend voorleesboek over ADHD
Herkenbaar voor iedereen die bruist van ideeën en niet houdt van stilzitten
Met prachtige tekeningen van Julie van Hove
Nieuw deel in de reeks ‘Superdieren’ over persoonlijke groei

Piep gaat op bezoek bij oma Paula. Die voelt zich
niet zo lekker. Piep zit boordevol ideeën om haar op
te vrolijken. Zal hij een mop vertellen of een gedicht
voor haar schrijven? Of thee voor haar zetten of een
vogelkwetterconcert houden of papieren bootjes
knutselen?
Piep duikelt en buitelt en kwettert en ﬂaddert. Zal zijn
enthousiasme oma Paula weer opbeuren?

in dezelfde reeks
FlaminGo!
€ 17,99 | isbn 978 94 014 3785 1
Kleine Struis
€ 8,99 | isbn 978 94 014 5086 7
Ik prik
€ 17,99 | isbn 978 94 014 4684 6
In de gloriefant!
€ 17,99 | isbn 978 94 014 6325 6

9 789401 469265

Mieke Dobbels is actrice. Ze is vooral actief in het theater en
speelt af en toe een gastrol in een televisieserie. Ze speelde
onder meer bij Theater Malpertuis, het Publiekstheater en
Compagnie Cecilia. Julie van Hove is een illustratrice uit
Antwerpen. Ze heeft een passie voor de natuur en voor dieren in het bijzonder, dit zie je in haar expressieve tekeningen.
Zimbabwe, waar ze een groot deel van haar jeugd heeft
doorgebracht, is voor haar een belangrijke inspiratiebron.
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Mieke Dobbels & Julie van Hove
Hieperdepiep. Een voorleesverhaal over ADHD
€ 17,99 | augustus 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 300 x 190 x 10 mm | ca. 32 pp.
nur 273 | isbn 978 94 014 6926 5
Themacode: YXL, 5AD

Prentenboek 4+

Leer Engelse woorden met Mister Oscar!
Een heerlijk voorleesverhaal vertaald door Marjet Huiberts
Van meesterillustrator Jim Field
Ontdek met je kleuter meer dan 100 Engelse woorden en zinnen

Ga je mee met Mister Oscar en zijn goudvis Finn?
Het wordt een onvergetelijke reis naar het platteland,
de bergen en het strand.
Je leert onderweg allerlei leuke Engelse woorden en
uitdrukkingen.
Een onmisbaar boek om kleuters spelenderwijs hun
eerste woordjes Engels te leren. Met eenvoudige
tekeningen waarop heel veel te zien is.

How are you?
Hoe gaat het?

marketinG
Social media campagne

9 789401 468244

Jim Field is een Brits illustrator, maar woont in Parijs. Hij
vond voor zijn dochter geen tweetalige boeken voor jonge
kinderen in de boekhandel, dus maakt hij ze maar zelf! Hij
tekende onder andere de bestsellers Laat maar los, Koala
en De leeuw in de muis. Marjet Huiberts vertaalde dit boek
met veel ﬂair. Zij is bekend van de boeken Do het draakje en
Aadje Piraatje.
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Jim Field
Mister Oscar op vakantie
Een voorleesverhaal met meer dan
100 Engelse woorden
€ 14,99 | juni 2020 | hardcover | vierkleurendruk
315 x 236 x 10 mm | 32 pp. | nur 273
isbn 978 94 014 6824 4
Themacode: YPCK2, YBCH, 5AD

‘Plattekat en Stinkhond, de twee antihelden van
de vuilnisbak, zullen je doen krabben van plezier!’

pos materiaal besCHikbaar
Set met poster en 2x10 ansichtkaarten
isbn 871 37 910 6100 7 (NL)
artikelnummer 04054

Beginnende lezers 6+

Hij is gek en hij stinkt, maar hij
heeft een hart van goud!
Populaire, humoristische reeks voor beginnende lezers
Meesterlijk vertaald door Sylvia Vanden Heede
Meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht in Frankrijk

€ 9,99
Het is zomer en snikheet!
En zeker als je in een vuilnisbak woont.
Stinkhond en Plattekat dromen van een verfrissende
vakantie aan zee! Wonder boven wonder krijgen ze
de allerlaatste plaatsjes in een vakantiekamp voor
achtergelaten dieren, wat een geluk!
Maar wanneer ze aan het strand een wedstrijdje ‘Vind
je kindje’ spelen, raakt Stinkhond in de problemen.
Niet iedereen heeft het goed met hem voor …

in dezelfde reeks
Stinkhond zoekt een baasje
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6551 9
Stinkhond gaat naar school
€ 9,99 | isbn 978 94 014 6552 6

marketinG
Social media campagne
Aandacht op facebook via ‘De Leukste
kinderboekenpagina’ (K volgers)
POS-pakket

9 789401 468138

Colas Gutman is een échte tovenaar. In 2012 heeft hij
de Franse Prix sorcière gekregen in de categorie ‘Eerste
lezers’. Hij creëerde de serie Stinkhond samen met tekenaar
Marc Boutavant, bekroond Frans illustrator van onder meer
Mouk. Sylvia Vanden Heede schrijft voor kinderen die net
kunnen lezen, maar ook voor oudere kinderen en tieners.
Haar werk werd onder meer bekroond met een Zilveren
Griﬀel en de Gouden Uil Prijs van de Jonge Lezer.
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Colas Gutman en Marc Boutavant
Vertaald door Sylvia Vanden Heede
Stinkhond aan zee
€ 9,99 | mei 2020 | hardcover | vierkleurendruk
240 x 170 x 12 mm | ca. 72 pp. | nur 287
isbn 978 94 014 6813 8
Themacode: YPCA2, YNMK, 5AG

‘Een heerlijk boek voor kinderen om zelf te lezen,
maar absoluut ook een geweldig boek om voor te
lezen in een klas!’
– Leerkracht over De school van de magische dieren op Hebban.nl

in dezelfde reeks
De school van de magische dieren
€ 12,99 | isbn 978 94 014 5935 8
De school van de magische dieren 2
€ 12,99 | isbn 978 94 014 5936 5

Fictie 7+

Lezen is een feest met deze
magische bestsellerreeks!
1,5 miljoen exemplaren verkocht van de reeks, vertaald in meer dan 20 talen
Meeslepend en avontuurlijk
Met illustraties van Gouden Penseelwinnaar Martijn van der Linden

Wanneer warhoofd Eddie een magisch dier krijgt, is
de klas een beetje jaloers. Vleermuis Eugenia houdt
net als Eddie van rommel, en ze worden meteen
dikke vrienden.
Miss Cornﬁeld heeft een verrassing: ze organiseert
een grote leesnacht op school. De leerlingen brengen
matjes en slaapzakken mee, ze eten pizza en lezen
spannende boeken. Maar als de stroom uitvalt, en
enkele leerlingen opgesloten raken in de kelder van
het gebouw, ontstaat er paniek. Zal Eugenia kunnen
helpen?

marketinG
Social Media Campagne
Aandacht op facebook via ‘De Leukste
kinderboekenpagina’ (K volgers)

9 789401 461955

Margit Auer is journalist. Toen haar zonen werden geboren, begon ze zelf te schrijven. Na verschillende historische
kinderboeken publiceerde ze De school van de magische
dieren, meteen een schot in de roos! Martijn van der Linden
studeerde in 2001 af aan de Willem de Kooning Academie
in Rotterdam, waar hij de richting illustratie volgde. Hij maakt
omslagen, prentenboeken en illustraties voor verschillende
uitgeverijen. Zijn werk won verschillende prijzen, waaronder
de Woutertje Pieterse prijs en het Gouden Penseel.
55

Margit Auer & Martijn van der Linden
De school van de magische dieren 3
Avontuur in het donker
€ 12,99 | juni 2020 | hardcover
210 x 140 x 23 mm | ca. 208 pp.
nur 282/283 | isbn 978 94 014 6195 5
Themacode: YFP, 5AH
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‘Kinderen die dit boek lezen, zullen de hele
middag aan het gniffelen zijn.’
– De Volkskrant

‘Herkenbaar, hilarisch, hectisch
en heerlijk chaotisch.’
– Coolesuggesties.nl

‘Je lacht gewoon hardop mee om de verhalen en je
voelt de bui al hangen vanaf het eerste woord van
een nieuw verhaal. Dit kan nooit goed aﬂopen …
en dat doet het ook vaak niet.’
– Chicklit.nl

in dezelfde reeks
Ontzettend irritant
€ 13,99 | isbn 978 94 014 6275 4

Fictie 9+

Doe ontzettend stom met Andy Grifﬁths
en Terry Denton!
Het tweede boek in de fantastische Ontzettend-reeks
Over de meest idiote acties en maffe ongelukken die je je kunt inbeelden
Honderden illustraties: gekke opdrachten, dilemma’s en grapjes

Is dit een boek voor jou?
Dat weet je als je deze STOMME TEST doet.
•
Maak jij je weleens zorgen dat je vast komt te
zitten in de treden van een roltrap?
•
Duw jij altijd tegen een deur als er TREKKEN op
staat en trek je eraan als er DUWEN staat?
•
Geloof jij in monsters onder je bed?
•
Draai jij je altijd om als iemand ‘Hé stomkop!’
roept?
•
Geloof jij dat iemand die zijn mond volpropt met
marshmallows tot de bovenmatig intelligente
wezens behoort?
Elk positief antwoord is één punt!
 –  Jij bent ontzettend stom. Dit is een boek voor
jou.
1 –  Jij bent tamelijk stom. Dit is een boek voor jou.
0
Je denkt dat je heel slim bent maar vanbinnen
ben je net zo stom als wij allemaal. Dit is een
boek voor jou.

marketinG

Een boek vol avonturen over dringend moeten
plassen, struikelen over kabels en voedselgevechten.

9 789401 465724

Social media campagne
Aandacht via ‘De Waanzinnige Boomhut’
facebook pagina
Filmpje van Andy Griﬃths
Cross promotie in boeken van Griﬃths en Denton
, K volgers

Andy Griﬃths is een van de populairste kinderboekenauteurs
in Australië. Hij schreef al meer dan twintig boeken waarvan
meer dan 1 miljoen exemplaren werden verkocht. Van een
van zijn reeksen werd een animatiereeks gemaakt. Griﬃths
werkt al jaren succesvol samen met auteur en illustrator
Terry Denton. Hun werk werd al meermaals bekroond.
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Andy Griﬃths & Terry Denton
Vertaald door Edward van de Vendel
Ontzettend stom
€ 13,99 | mei 2020 | hardcover
210 x 150 x 15 mm | ca. 160 pp.
nur 283 | isbn 978 94 014 6572 4
Themacode: YFQ, YFU, 5AK
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De waanzinnige boomhut van 13 verdiepingen
€ 15,99 | isbn 978 94 014 0932 2
De waanzinnige boomhut van 26 verdiepingen
€ 15,99 | isbn 978 94 014 1534 7
De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen
€ 15,99 | isbn 978 94 014 2101 0
De waanzinnige boomhut van 52 verdiepingen
€ 15,99 | isbn 978 94 014 2702 9
De waanzinnige boomhut van 65 verdiepingen
€ 15,99 | isbn 978 94 014 3376 1
De waanzinnige boomhut van 78 verdiepingen
€ 15,99 | isbn 978 94 014 4117 9
De waanzinnige boomhut van 91 verdiepingen
€ 15,99 | isbn 978 94 014 4311 1
De waanzinnige boomhut van 104 verdiepingen
€ 15,99 | isbn 978 94 014 5762 0
De waanzinnige boomhut van 117 verdiepingen
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6538 0

Moppenboek 7+

WAANZINNIG grappig!
Andy verzon originele moppen en koos geestige klassiekers
Lig in een deuk met de waanzinnige tekeningen van Terry
Alles in vraag-antwoord: neem je familie en vrienden beet

Andy en Terry wonen in de waanzinnigste boomhut
ter wereld. Ze houden van boeken maken en van
moppen vertellen. En nu hebben ze het waanzinnigste moppenboek ter wereld gemaakt! Over katten en
kippen, school en skeletten, bomen en beren, …
Moppen tot in het oneindige, perfect voor alle fans
van de Boomhut!

Wat is zwart en
wit, zwart en wit,
zwart en wit?

Een panda
die van een
heuvel rolt.

marketinG

9 789401 469043

Social media campagne
Aandacht via ‘De Waanzinnige Boomhut’
facebook pagina
Filmpje Andy van Andy Griﬃths
Cross promotie in boeken van Griﬃths en Denton

Andy Griﬃths is een van de populairste kinderboekenauteurs
in Australië. Hij schreef al meer dan twintig boeken en van een
van zijn reeksen werd een animatiereeks gemaakt. Griﬃths
werkt al jaren succesvol samen met auteur en illustrator
Terry Denton. Hun werk werd al meermaals bekroond.
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Andy Griﬃths & Terry Denton
Vertaald door Edward van de Vendel
Het waanzinnige moppenboek
€ 12,99 | mei 2020 | hardcover
210 x 150 x 13 mm | ca. 144 pp.
nur 219 | isbn 978 94 014 6904 3
Themacode: YFQ, YFU, 5AH

5 sterren!

‘Een griezelige
pageturner voor
kinderen, met een
heerlijke twist
aan het einde.’

‘De korte
griezelverhalen
van Alex deden
mijn haren
overeind
staan …’

– Goodreads

– Goodreads

‘Dit boek is
misschien niet voor
de meest gevoelige
zieltjes, maar durf
je verder te lezen,
krijg je een heerlijke
plot en enkele van
de meest griezelige
kortverhalen die ik
ooit las.’

‘Een boek met een pittig
tempo, een slechterik
waar meer achter zit
én een hoofdpersonage
dat je rare, beste vriend
zou kunnen zijn.
Én je krijgt er
een masterclass
griezelverhalen
schrijven bovenop!’

– Commonsensemedia.org

– Bookpage

‘A story that is as spine-tingling as it is well written.
In these Grimm-infused pages, Mr. White combines
folklore, freakiness and fortitude to celebrate the art
and enthrallment of storytelling.’
– Wall Street Journal

Fictie 9+

Een magisch griezelverhaal voor kinderen
vanaf 9 jaar … Durf jij het aan?
Een slimme mix van elementen uit ‘1001 nacht’ en ‘Hans en Grietje’
‘Alex M. en de Boeken van de Nacht’ krijgt een ﬁlm op Netﬂix!
Een perfecte dosis griezelen voor jonge lezers

Alex M. schrijft griezelverhalen in zijn Boeken van de
Nacht en dat maakt hem tot een buitenbeentje op
school.
Maar wanneer hij in het holst van de nacht wordt
opgeslokt door het magische appartement van
Natascha, kunnen die griezelverhalen nog van pas
komen …

‘Voor de fans van Neil Gaiman
en Lemony Snicket.’
– School Library Journal

marketinG

9 789401 468176

Social media campagne
Leesexemplaren beschikbaar
Aandacht op facebook via ‘De Leukste
Kinderboeken’ ( K volgers)

J.A. White is leerkracht en schrijver uit New York. Hij verzint
het liefste griezelige verhalen. Nightbooks wordt in 2020 in
9 talen vertaald en krijgt een Netﬂix-ﬁlm.
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J.A. White
Alex M. en de Boeken van de Nacht
€ 16,99 | juni 2020 | hardcover
210 x 140 x 30 mm | ca. 304 pp.
nur 282/283 | isbn 978 94 014 6817 6
Themacode: YFD, 5AK

En toen …
30 september t/m 11 oktober 2020

Bekroond met
Woutertje
Pieterse Prijs
en Boekenleeuw

Tijdlijn – Een reis door
de geschiedenis
isbn 978 94 014 2628 2
€ 25,99 | 9+

Tijdlijn Wetenschap
en Techniek
isbn 978 94 014 6068 2
€ 25,99 | 9+

321 superslimme dingen
die je moet weten over
geschiedenis
isbn 978 94 014 6091 0
€ 20,50 | 8+

Leve de kroon
isbn 978 94 014 5186 4
€ 16,99 | 8+

Alles komt goed,
altijd
isbn 978 94 014 5528 2
€ 18,99 | 10+

Het boek van de evolutie
isbn 978 94 014 5242 7
€ 14,99 | 10+

Hoe groen klinkt
een gitaar?
isbn 978 94 014 5343 1
€ 25,99 | 10+

was er veel leesplezier!
THEMATITELS

Professor Kleinbrein – Romeinen
isbn 978 94 014 2957 3
€ 12,99 | 9+

De Griekse mythen
Helden & Donder
en bliksem
isbn 978 90 209 9838 2
€ 20,99 | 9+

Vos en Haas – Het land van de Nijl
isbn 978 94 014 4132 2
€ 17,99 | +

De Griekse mythen
Verhalen en labyrinten
isbn 978 94 014 6027 9
€ 25,99 | 9+
73

Over Professor Kleinbrein
‘Een boek dat leest als een trein.
De humoristische illustraties en
bijschriften houden het geheel luchtig,
maar zijn tegelijk geschiedkundig correct.’
– pluizer.be

‘Het boekje legt alles zeer helder uit,
waardoor geschiedenis ook begrijpelijk
wordt voor kinderen.’
– Deleesclubvanalles.nl

‘Korte teksten en humoristische tekeningen
vormen de dynamische basis voor een speelse
excursie naar een tot de verbeelding sprekende
historische periode.’
– MappaLibri

BIJ BESTELLING VAN 10 EX. EEN GRATIS BACKCARD
isbn 871 37 910 6209 7
artikelnummer 04083

in dezelfde reeks
tHematitel

Professor Kleinbrein
Romeinen
€ 12,99
isbn 978 94 014 2957 3

Professor Kleinbrein
De Egyptenaren
€ 12,99
isbn 978 94 014 4165 0

Professor Kleinbrein
De Oude Grieken
€ 12,99
isbn 978 94 014 4855 0

Non-ﬁctie 9+

Duik met professor Kleinbrein de middeleeuwen
in en kom alles te weten over ridders
Voor het eerst een deel van de succesvolle reeks als paperback
De perfecte mix van feiten, humor en heel veel tekeningen
Vlot en toegankelijk geschreven, ook voor kinderen die niet zo makkelijk lezen

€5

Professor Kleinbrein vertelt je alles wat je wilt weten
over de ridders: van de toernooien en steekspelen tot
de jachtpartijen, van de grote veldslagen en oorlogen
tot het dagelijkse leven in een kasteel.
•
•
•
•
•

Weet je dat ridders als op hun zevende startten
met hun opleiding?
Heb je al gehoord van Willem met de korte neus?
Weet je hoe roddelaars in de middeleeuwen
werden gestraft?
Ken je een goedendag, een morgenster en
een hellebaard?
Weet je waarom wenteltrappen in middeleeuwse
kastelen meestal draaien in de richting van de
klok?

9 789401 469067

Sarah Devos is bezieler van de blog ‘Zondag Bosdag –
Zondag Zeedag’ en auteur van de Professor Kleinbrein
boeken. Ze werkt als freelance schrijver en in 2019 werd ze
Chief Adventure Oﬃcer van AS Adventure.
Heleen Brulot studeerde illustratie aan de Koninklijke
Academie Den Haag. Ze woonde met haar gezin tien jaar in
Afrika. Momenteel woont en werkt Heleen in Nederland.
65

Sarah Devos & Heleen Brulot
Professor Kleinbrein – De ridders
Wonderlijke weetjes en fascinerende feiten
over de ridders
€ 5,00 | augustus 2020 | paperback
210 x 140 x 13 mm | ca. 128 pp. | nur 212
isbn 978 94 014 6906 7
Themacode: YNH, YNJC, 5AK

Non-ﬁctie 6+

Een nieuw deel in de populaire
Waarom?-reeks
Fascinerende antwoorden op alle vragen van jonge dinofans
Test jezelf met een korte quiz op elke pagina
Een gedetailleerde encyclopedie voor thuis en in de klas

tHema

Waarom? Kinderen vragen het de hele dag door.
Dit boek geeft nieuwsgierige aagjes het antwoord op
de meest gestelde vragen.
•
•
•
•
•

Waar leefden dinosauriërs?
Waarvoor dienden hun hoorns?
Hoe groot waren de tanden van een T-Rex?
Hadden dinosauriërs veren?
Wat zwom er in de prehistorische zee?

Een volledig naslagwerk over dinosauriërs voor
kinderen vanaf 6 jaar.

in dezelfde reeks
Waarom? De grote kinderencyclopedie
€ 15,99 | isbn 978 94 014 3451 5
Waarom? De grote dierenencyclopedie
€ 15,99 | isbn 978 94 014 3572 7
Waarom? De grote encyclopedie van
de ruimte
€ 15,99 | isbn 978 94 014 4616 7
Waarom? De grote encyclopedie van natuur,
wetenschap en techniek
€ 15,99 | isbn 978 94 014 5319 6

9 789401 466844

Waarom? De grote encyclopedie over
aardbevingen, vulkanen en het klimaat
€ 15,99 | isbn 978 94 014 6114 6
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Waarom? De grote dinosaurusencyclopedie
Duidelijke antwoorden op vragen van kinderen
€ 15,99 | september 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 276 x 216 x 24 mm | ca. 144 pp.
nur 212/223 | isbn 978 94 014 6684 4
Themacode: YRG, YNNA, 5AG

Non-ﬁctie 9+

In dit schitterende boek komt
het verleden tot leven
Een nieuw deel in de leerzame reeks encyclopedieën
Een compleet naslagwerk van de geschiedenis wereldwijd
Visueel verbluffende illustraties en computerbeelden

tHema

Reis terug in de tijd en ga op zoek naar mammoeten,
marcheer met Romeinse soldaten en vlieg mee met
de gebroeders Wright.
Ontdek via schitterende computerbeelden alles over
het alledaagse leven in middeleeuwse culturen en
kom te weten hoe uitvindingen als de drukpers de
wereld hebben veranderd.
Stap terug in de tijd naar de meest interessante
periodes uit de geschiedenis, van onze vroegste
voorvaderen tot de wereld van vandaag.

9 789401 468237

in dezelfde reeks
Lannoo’s grote encyclopedie van alle kennis
€ 25,99 | isbn 978 94 014 1399 2
Lannoo’s grote encyclopedie van alle dinosauriërs
€ 20,99 | isbn 978 94 014 2278 9
Lannoo’s grote encyclopedie van alle dieren
€ 25,99 | isbn 978 94 014 4432 3
Lannoo’s grote encyclopedie van de ruimte
€ 20,99 | isbn 978 94 014 3786 8
Lannoo’s grote encyclopedie van de wetenschap
€ 25,99 | isbn 978 94 014 6047 7
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Lannoo’s grote encyclopedie
van de geschiedenis
€ 24,99 | september 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 300 x 250 x 18 mm | ca. 208 pp.
nur 212 | isbn 978 94 014 6823 7
Themacode: YRG, YNH, 5AK

Non-ﬁctie 7+

Op de verbluffend realistische tekeningen
komt het bos tot leven
Ga op zoek naar herten, vossen, vogels en insecten op elke bladzijde
Met boeiende teksten van Gouden Griffel-winnaar Jan Paul Schutten
Een schitterend cadeau voor jong en oud

Je hoeft maar naar deze tekening te kijken en je
begrijpt waarom wij mensen zo van bossen houden.
Bossen zijn prachtig! Je kunt er spelen, sporten,
spoorzoeken, ontspannen en nog veel meer. Bovendien brengen bossen rust. Je wordt vanzelf kalm als je
een tijdje naar deze tekening kijkt, toch? Of… niet…?
Nee dus! Van een afstandje lijkt het allemaal wel
zo vredig, maar als je goed kijkt zie je dat het totaal
anders is. Er gebeurt van alles.

9 789401 464840

Jan Paul Schutten is een schrijver van kinderboeken. Het
grootste deel van zijn werk bestaat uit informatieve boeken,
met name over dieren, geschiedenis en wetenschap. Met zijn
debuut Ruik eens wat ik zeg, een non-ﬁctieboek over de taal
van planten en dieren won hij meteen een Vlag en Wimpel. In
2008 ontving Schutten de Gouden Griﬀel voor Kinderen van
Amsterdam en in 2014 voor Het raadsel van alles wat leeft- en
de stinksokken van Jos Grootjes uit Driel.
Medy Oberendorﬀ studeerde aan de Academie voor
Beeldende Kunsten Maastricht en behaalde een Master
Wetenschappelijke Illustratie aan de Universiteit Maastricht.
Met oneindig veel geduld en in een geheel eigen stijl zoomt
ze in op de dieren en planten die wij dagelijks om ons heen
zien maar waar we zo vaak aan voorbij lopen.
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Jan Paul Schutten en Medy Oberendorﬀ
Wonderbos
€ 19,99 | augustus 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 320 x 240 x 11 mm | ca. 80 pp.
nur 274 | isbn 978 94 014 6484 0
Themacode: YNN, YBGH, 5AH

Aangeklede apen
Op 7 april 1818 stelde Herr Drais zijn Laufmachine in de
Parijse Jardin du Luxembourg voor aan het Franse publiek.
De drieduizend aanwezigen toonden zich verrukt en
verspreidden het gerucht oog in oog te hebben gestaan met
een heus cheval de fer, alias ijzeren paard, alias stalen ros.
Snoevers met een voorkeur voor moeilijke woorden hadden
het over een draisienne alias vélocipède.
Engelsen zagen onmiddellijk brood in de Duitse uitvinding,
maar waren ervan overtuigd dat ze de machine veel beter
konden maken. Het was tenslotte een voertuig afkomstig
van het continent en op de koop toe van Duitse makelij.
Veel goeds kon daar niet vandaan komen.
De gewone man deed de machine af als een dandy horse,
wat zoveel als ‘paard voor kwibussen’ betekende. Koppige
Duitsers hielden het bij een Drahtesel of ijzeren ezel. In
het Nederlands taalgebied hield men voet bij stuk en bleef
het paard op twee wielen een ijzeren paard, net zoals de
spoorweg de ijzeren weg bleef.

Non ﬁctie 9+

Alles wat je moet weten over de ﬁets,
van vroeger tot nu
Een ritje door de woelige geschiedenis van de ﬁets
Met grappige weetjes over de koplopers, de zweetdieven en de pedaalridders van het peloton
Met speelse illustraties van Wendy Panders

Een boek voor zweetdieven, pedaalridders en
wieltjeszuigers … maar ook voor luieriken die houden
van luchtﬁetsen.
Wist je dat:
•
De uitvinding van de ﬁets te maken had met
een overvloed aan paardenpoep?
•
De eerste ﬁets niet eens pedalen had?
•
Nederland de eerste ﬁetsende koningin had?
•
Er in de koers onder andere een kannibaal,
een blonde pijl en een piraat rondreden?
•
De beste schilders er voor vielen?

9 789401 469234

Dit kun je lezen in dit complete boek over de
allerbeste uitvinding ooit ( ja toch?): de ﬁets!

Paul de Moor is een bevlogen schrijver en fervent ﬁetser!
Tijdens een ritje bedacht hij dat er nog geen boeken waren
over de geschiedenis van de ﬁets! Dus sprong hij prompt van
zijn zadel en aan zijn schrijftafel. Wendy Panders tekende al
talloze boeken voor kinderen. Ze verdiept zich graag in een
onderwerp en verzint er dan de gekste prenten bij!
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Paul de Moor & Wendy Panders
Het ﬁetsboek. Alles over de beste uitvinding ooit
€ 18,99 | juni 2020 | paperback met ﬂappen
vierkleurendruk | 240 x 190 x 15 mm | ca. 168 pp.
nur 282/283 | isbn 978 94 014 6923 4
Themacode: YNG, YNTR, YNH, 5AK

Non-ﬁctie 9+

Maak je eigen computergames
Nu met Scratch 3.0!
Een nieuwe editie met stap-voor-stapinstructies om zelf aan de slag te gaan
Van eenvoudige oefeningen tot complexere spelletjes
Zet op een speelse manier aan tot logisch denken en problemen oplossen

Leren programmeren wordt alsmaar belangrijker en
ook op school komt het steeds meer aan bod. Dit
overzichtelijke boek staat vol achtergrondinformatie
met heldere voorbeelden en oefeningen.
Een praktische gids met kleurrijke illustraties en
stap-voor-stapinstructies om programma’s te schrijven
in Scratch 3.0 en Python.

9 789401 469579

in dezelfde reeks
Programmeren voor kinderen – Projects
€ 18,99 | isbn 978 94 014 4042 4
Programmeren voor kinderen – Games
€ 18,99 | isbn 978 94 014 3372 3
Programmeren voor kinderen – Python
€ 19,99 | isbn 978 94 014 5005 8
Programmeren voor kinderen – Python Games
€ 19,99 | isbn 978 94 014 5777 4

Carol Vorderman is een van de populairste Britse tvpresentatrices en een bekend wiskundige. Ze brengt op een
spannende en voor iedereen te begrijpen manier wiskunde,
wetenschap en techniek over op het grote publiek.

OGRAMMEREN
OR KINDEREN
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Carol Vorderman
Programmeren voor kinderen
Leer stap voor stap programmeren en je eigen
computergames maken
€ 19,99 | augustus 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 240 x 195 x 16 mm | ca. 224 pp.
nur 282/283 | isbn 978 94 014 6957 9
Themacode: YNTC1, 5AK

Non-ﬁctie 10+

Codes kraken, spelprogramma’s winnen,
uit de gevangenis ontsnappen, …
Alles kan, dankzij wiskunde!
Basisprincipes over getallen, vormen, patronen, logica en kansberekening,
uitgelegd in heldere taal en kleurrijke illustraties
Boordevol leuke weetjes en achtergrondinformatie
Perfect voor thuis en in de klas
Wil je weten:
Hoe je een piramide kunt meten?
•
Hoe je handig tot 60 kunt tellen op je vingers?
•
Hoe je een spelprogramma op tv kunt winnen
•
met wiskunde?
Wat je kunt doen met priemgetallen?
•
Hoe je de komst van een komeet kunt
•
voorspellen?
Ontdek het allemaal in dit boek!
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Alles is wiskunde
Wat je met getallen, vormen en logica kunt doen
€ 16,99 | augustus 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 276 x 210 x 14 mm | ca. 128 pp.
nur 228 | isbn 978 94 014 6821 3
Themacode: YNTM, 5AJ

Doeboek 8+

Leer vertrouwen op je buikgevoel,
ontdek wat jou bijzonder maakt, en durf te kiezen
voor wat bij jou past
Meer zelﬁnzicht draagt bij aan zelfvertrouwen en veerkracht
Geschreven door kinderpsychologe Marjan Gerarts
Creatieve en speelse opdrachten om alleen, met z’n tweeën of met meer te doen
Ga aan de slag:
Schrijf in een brief wat je leuk vindt aan jezelf.
•
Schrijf over wat je bent (lief, aardig en een beetje
eigenaardig), wat je hebt (humor, lef, kracht) en
wat je goed kan (salto’s, dansen, stilzitten als een
standbeeld).
Leg een complimentenpotje aan met complimen•
ten waarin je jezelf echt herkent. Twijfel je aan
jezelf of voel je je rot? Herlees de briefjes.
Wandel een dag in de schoenen van iemand
•
anders, ontbijt met zijn lievelingsfruit, doe zijn
hobby of volg zijn les. Wat heb je ontdekt vandaag?

van dezelfde auteur
Een boek vol gevoelens en 1 goudvis
€ 14,99 | isbn 978 94 014 4978 6

‘De opdrachten zijn meteen uitvoerbaar. Soms herkenbaar, soms
verrassend, altijd uitdagend en speels.
De illustraties maken het geheel
aantrekkelijk. Zij verhogen het speelse
karakter en prikkelen je verbeelding.’
– Pluizuit over Een boek vol gevoelens en 1 goudvis
9 789401 468923

Marjan Gerarts is psycholoog en begeleidt al jaren kinderen
en jongeren in haar praktijk. In dit boek geeft ze praktische
tips om meer in contact te komen met wie je echt bent en
wat bij jou past. Julie Vangeel volgde Illustratieve vormgeving aan Sint Lucas Antwerpen. Sinds 2013 werkt ze als
illustrator en graﬁcus. In haar beelden combineert ze handgemaakte tekeningen met digitale technieken. Ze maakt
speelse, expressieve illustraties vol verrassende details.
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Marjan Gerarts & Julie Vangeel
Het grote boek van mij
Tips en opdrachten om jezelf beter te leren kennen
€ 14,99 | augustus 2020 | hardcover
vierkleurendruk | 260 x 210 x 10 mm | ca. 56 pp.
nur 231/228 | isbn 978 94 014 6892 3
Themacode: YXE, 5AJ

Kalender

Elke dag het coolste weetje
of leukste raadsel
Over dieren, het lichaam, sport, geschiedenis, beroemde mensen, eten en nog véél meer
Boordevol grappige illustraties
365 dagen plezier!

•

Glazenwasser Bart wast de ramen van een
gebouw met wel 56 verdiepingen. Hij glijdt uit
en valt van zijn ladder, maar hij heeft niet één
schrammetje. Hoe kan dat?
(oplossing: Hij stond nog maar op de tweede
trede toen hij uitgleed.)

•

Welke hond heeft ook snorharen en vinnen?
(oplossing: een zeehond)

•

Wist je dat krabben en kreeften blauw bloed
hebben? Dat komt doordat hun bloed andere
stoﬀen bevat dan dat van de mens.

marketinG

9 789401 469210

VRT promotiecampagne

Annemiek Seeuws is zelfstandig redacteur en tekstschrijver.
Ze is gek op kinderboeken en heeft veel gevoel voor humor.
Inge Voets is een veelgevraagd illustrator voor educatieve
uitgaven, kinderboeken en spellen. Vanuit Berlijn komen
plezier en humor tot leven achter de tekentafel.
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Annemiek Seeuws & Inge Voets
De grote Ketnet kalender 2021
Raadsels en weetjes
€ 13,99 | augustus 2020 | scheurkalender
170 x 120 x 40 mm | ca. 736 pp. | nur 014
isbn 978 94 014 6921 0
Themacode: YZS
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Lifestyle

Durf jezelf te zijn!
8 thema’s om sterker in je schoenen te leren staan
Mooi en waardevol cadeauboek om zelf te krijgen of te geven
Stien heeft meer dan 2,5 miljoen fans op TikTok

In Be yourself probeert Stien een rots in de branding
te zijn voor jongeren tijdens hun puberteit. Het boek
moet een motiverende en positieve leidraad vormen
over hoe zij zichzelf durven/leren te zijn.
De puberteit is voor meisjes en jongens vaak een
moeilijke en verwarrende periode vol vragen en
twijfels. Aan de hand van 8 thema’s, zoals vind je
superpowers, be kind for yourself en love and
be loved helpt Stien andere jongeren te worden
zoals zij: een vrolijke en zelfverzekerde persoon die
weet wat ze wil en waar ze voor staat!

marketinG

van dezelfde auteur
My Friends
€ 14,99 | isbn 978 94 014 6804 6

stien_dd (2,6 miljoen fans)
Stienedlund (183.000 volgers)

9 789401 469791

Youtube: Stien Edlund (149.000 volgers)
www.stienedlund.com

Stien Edlund startte in 2016 met Musical.ly, nu beter bekend
als Tiktok. Ze groeide snel uit tot een van de populairste
inﬂuencers. In 2018 lanceerde ze haar eerste kledinglijn
i.s.m. ZEB en begin 2020 bracht ze haar eerste boek uit
My Friends!
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Stien Edlund
Be yourself
€ 14,99 | september 2020 | paperback
vierkleurendruk | 210 x 170 x 11 mm | ca. 128 pp.
nur 450 | isbn 978 94 014 6979 1
Themacode: YNMF, W

