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Wij maken kinderdromen waar

Kinderboekenweek
Jong geleerd, oud gedaan.

Spits je oren!
Dit is Clavis
De Kinderboekenweek
2021

staat in
teken
van lezen.
Worden wat je wil.
Jehet
kunt
boeken
Kinderen
leren, lezen
en dromen
Je kunt boeken
voelen.
over
allerlei
beroepen.
Je kunt boeken zien, ervaren, meemaken.
Wat wil jij later worden?

En nu kun je boeken ook horen.

Sleutelwoorden:

prentenboek, kijk-en-zoekboek,
woordjes leren, van eigen bodem,
beroepen, wat wil jij later worden,
kapper, werkplaats, bakker,
brandweer, boswachter, astronaut

Clavis Uitgeverij

Wat wil jij later worden?
Woordjes leren wordt een plezier met dit
kartonboek boordevol goed herkenbare
plaatjes. Voor nieuwsgierige aagjes vanaf
3 jaar.

ISBN 978-9044843309

Wat zie je bij de kapper? Wat hoort op de
werkplaats? En wat herken je bij de bakker?
Sammie en Suzie dromen over later, als ze
groot zijn. Welk werk zullen ze doen?
Prijs: € 19,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4330 9
Titel: Het grote beroepenboek
van Sammie en Suzie
Auteur en illustrator: Anita Bijsterbosch (Brummen)
Vanaf 3 jaar / nur 273
Kartonboek, 16 pagina’s
Formaat: 260 x 340 mm

Meer van Anita Bijsterbosch

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3853 4
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, beroepskeuze,
beroepen, kiezen,
twijfelen, school

Wat kies jij?
Een grappig en herkenbaar boek over je
beroep kiezen. Of over dat nog eventjes
lekker niet doen. Voor kiezers en twijfelaars
vanaf 5 jaar.
Wat wil jij later worden? Ramses heeft geen
flauw idee! Advocaat, loodgieter, kapper:
er is zoveel keuze. Ramses weet het nog
niet … maar is dat erg?
ISBN 978-9044843095
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4309 5
Titel: Wat wil jij later worden?
Auteurs: Sanne Ramakers (Voorburg)
en Merel de Vink (Rotterdam)
Illustrator: Marjolein Hund (Amsterdam)
Vanaf 5 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer van dit trio

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3910 4

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, beroepskeuze,
niet hoeven kiezen, dromen
en fantaseren, versje

Clavis Uitgeverij

Internationaa
l talent:
illustrator uit
USA

Of wil jij nog niet kiezen?

Maak je niet druk: je kunt altijd nog kiezen.
Een prentenboek op rijm voor twijfelaars vanaf
4 jaar.

ISBN 978-9044841190

Wat ik later worden wil? Geen idee! Misschien
wel een dokter of een goochelaar, een loodgieter of een piloot. Ik mag er nog heel lang
over nadenken … want alles kan!
Prijs: € 15,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4119 0
Titel: Alles kan
Auteur: Adam Ciccio
Illustrator: Nina Podlesnyak
Oorspronkelijke titel: Maybe I’ll Be
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, non-fictie, reeks,
van eigen bodem, beroepen,
wat wil jij later worden, sterrenkundige,
astronoom, sterren, planeten,
ruimte, heelal, universum

Kijk je mee naar de sterren?
Een verhelderend informatief boek op kleutermaat over de sterrenkundige en alles wat zij
(of hij) doet. Voor onderzoekers vanaf 4 jaar.
Sterren en planeten! De sterrenkundige weet er
alles van. Met telescopen, grote computers en
veel geduld doet ze onderzoek naar het heelal.
Wist jij dat ze daar soms zelfs zuurstofflesjes
voor nodig heeft?
ISBN 978-9044843392
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4339 2
Titel: De sterrenkundige
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers (Herentals)
Vanaf 4 jaar / nur 225-273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Sleutelwoorden:

prentenboek, non-fictie, reeks,
van eigen bodem, beroepen,
beroepskeuze, wat wil jij later
worden, brandweer, politie, dokter,
verpleegkundige

Prijs: € 18,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4340 8
Titel: De politie en de brandweer
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers
(Herentals)
Vanaf 4 jaar / nur 218-273
Geb. 64 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Vraag je verteg
enwoordiger
naar het
Feestpakket vo
or de Kinderbo
ekenweek,
met een vrolij
ke beroepenvl
aggenlijn,
poster en kleu
rplaten

ISBN 978-9044843415

Nieuw in de beroepenreeks van Liesbet Slegers:
twee beroepen in één boek en in een nieuw
jasje. Wat wil jij later worden?

ISBN 978-9044843408

Twee dikke beroepenbundels!

Clavis Uitgeverij

Prijs: € 18,95
Verschijnt: april 2021

isbn 978 90 448 4341 5
Titel: De dokter en de verpleegkundige
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers
(Herentals)
Vanaf 4 jaar / nur 218-273
Geb. 64 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Clavis Uitgeverij

Later word ik …

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 0814 8
Tiende druk: reeds verschenen

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1004 2
Zevende druk: reeds verschenen

Nu volledig
gerestyled

Nu volledig
gerestyled

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1062 2
Tweede druk: juni 2021
CV_tandarts

02-08-2007

12:20

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1163 6
Tweede druk: juni 2021

Pagina 1

maker weet alles over kaas.

Het is fijn om sterke, gezonde tanden te hebben.

e dag is hij in de weer

Daarom moet je ze elke dag goed verzorgen.

te blokjes en sneetjes te maken.

Poetsen kun je natuurlijk zelf, maar af en toe

aas van melk wordt gemaakt?

laat je je tanden zien aan de tandarts.

chil tussen jonge kaas en oude kaas?

Die weet er alles over en legt uit

t de kaasmaker het allemaal uit!

wat je beter wel en niet kunt doen.
Een speels informatief boek op kleutermaat

nformatief boek op kleutermaat

over tandverzorging.

r en het lekkers waar hij voor zorgt.

www.clavis.be

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044831627

Clavis

Clavis

INFORMATIEF

informatief

Prijs: € 15,95

978 90 448 3162 7

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2825 2

Prijs: € 15,95

Prijs: € 15,95

isbn

isbn

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3776 6

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1658 7

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3081 1

isbn

978 90 448 1524 5

978 90 448 0815 5

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2564 0

Clavis Uitgeverij
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ISBN 978-9044841848

Met deze op maat gemaakte houten display springen de beroepenboeken van Liesbet Slegers in het
oog. Handig voor nieuwsgierige
kinderen en hun ouders.
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4384 2
Titel: Vloerdisplay beroepenboeken
De display biedt ruimte
aan 60 exemplaren
Verkoopwaarde: € 957
Formaat: ca 37 x 38 x 141 cm
(+ topcard)

ISBN 978-9044841848

Een grote display en een kleine display

Een klein toonbankdoosje
voor kleine boeken
isbn 978 90 448 3167 2
Gratis bij afname van 24 boekjes
Verkoopwaarde: € 120

Nu in prijs
verlaagd naar
€5
De boeken zijn
ook
los te bestelle
n

Prijs: € 5
isbn 9789 0 448 3087 3

Prijs: € 5
isbn 9789 0 448 3083 5

Prijs: € 5
isbn 9789 0 448 3082 8

Prijs: € 5
isbn 9789 0 448 3086 6

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, bundel, piloot, vliegen,
vliegtuigen, politieman, politie,
commissaris

Twee avonturen in één boek
De twee geliefde boeken nu in één dikke bundel.
Dubbel leesplezier, voor kinderen vanaf 4 jaar.
Pim Piloot houdt van vliegen. Het liefst vliegt hij
in zijn stuntvliegtuig. Maar hij helpt ook graag.
En Jan Politieman heeft vandaag een geheime
opdracht. Maar dan wordt zijn pet gestolen …
ISBN 978-9044843330
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Prijs: € 18,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4333 0
Titel: Pim Piloot en Jan Politieman
Auteur en illustrator: Ruth Wielockx (Balen)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Clavis Uitgeverij

Tips voor de Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van ‘Worden wat je wil’, waarbij kinderen
alle beroepen kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen over later.

n
Verkoze
el
it
t
n
tot ker

Actieprijs: € 10 (i.p.v. € 15,95)

Prijs: € 15,95

Geldig van 1/08/21 t.e.m. 31/10/21
isbn 978 90 448 3738 4

978 90 448 3426 0

Judith Koppens & Marja Meijer

Paul Oole

De haren van Sam zijn te lang.
Ze kan haar hondje Bennie bijna niet meer zien.
Ze gaan samen naar de kapper. Daar kijken ze hun ogen uit!

isbn

Maar als de aardige kapper Sams haren wil knippen,

bij de kapper

begint Bennie hard te blaffen.
Waarom toch?

Paul Oole

bij de kapper

Een grappig en aandoenlijk verhaal over een bijzondere vriendschap
tussen een meisje en haar hond en over een bezoekje aan de kapper.
Voor dierenvriendjes vanaf 4 jaar.

Kapsalon Bart

Opa Bart is kapper. En al erg oud.
Zijn ogen zijn niet meer zo goed
en zijn handen trillen.
De klanten zijn dan ook niet meer blij
en uiteindelijk blijven ze allemaal weg.
Maar op een dag stopt er een heel
grote auto voor de kapsalon …
Een grappig prentenboek over
een kapper die de moed niet opgeeft.
Voor alle haarstijlen vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837575

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3630 1

willewete

6+

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

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

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar over
vrije tijd, namelijk naar het theater gaan.

vanaf

5 jaar

Prijs: € 16,95

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

Wiljealleswetenoverhoeboekengemaaktworden?Hoeheettede
eerste echte drukker? Wie heeft er allemaal meegewerkt voor je
eenverhaalalsboekinjehandenkunthouden?Gaatboekenmaken
snel?Moetjeelkboekdatjewiltlezenookkopen?Opdezeenvele
anderevragenkrijgjeeenantwoord.Jevindtinditboekoverboeken
ookeengroteuitklappagina,eenleukeknutselbladzijdeeneenminiquiz,
zodatjeeenechteexpertwordt.

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 6 jaar over

Florence Ducatteau
Chantal Peten

vrije tijd, meer bepaald over boeken en hoe ze gemaakt worden.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044823547

ISBN: 978-9044832372

FlorenceDucatteau
&ChantalPeten

vanaf vanaf

Clavis
informatief

isbn

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

vrije tijd

ISBN 978-9044828481

9 789044 828481

Zo maak je
een boek

4+
6+

willewete


vrije tijd

naar het theater

vrije tijd
www.clavisbooks.com

vanaf

6 jaar

Naar het
theater

willewete Zo maak je een boek

Wil je alles weten over het theater en wat er te beleven valt? Hoe
speelden ze in het oude Griekenland toneel? Werken in het theater
alleen acteurs? Spelen ze in andere delen van de wereld op dezelfde manier toneel als hier? Wat is een schimmenspel? Op deze en
vele andere vragen krijg je een antwoord. Je vindt in dit boek ook
een leuke strip, een knutselbladzijde, een grote uitklappagina en
een miniquiz, zodat je een echte expert wordt.

willewete Naar het theater

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 6 jaar
over vrije tijd, meer bepaald naar de film gaan.

5+

willewete
Florence
Ducatteau & Chantal Peten

willewete Naar de film

Wil je alles weten over de film en hoe films gemaakt worden? Hoe
is de film uitgevonden? Wie zit er allemaal in een filmploeg? Wordt
een film in één keer opgenomen? Een film maken kost veel geld,
maar hoe wordt dat geld terugverdiend? Op deze en vele andere
vragen krijg je een antwoord. Je vindt in dit boek ook een grote
uitklappagina, een leuke doe-pagina, een knutselbladzijde en een
miniquiz, zodat je een echte expert wordt.

Naar de film

978 90 448 2848 1

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3655 4

Florence Ducatteau & Chantal Peten

Florence Ducatteau & Chantal Peten

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

Judith Koppens &
Marja Meijer

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3757 5

Florence Ducatteau & Chantal Peten

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

ISBN 978-9044836554

Clavis

6 jaar6 jaar

Clavis

9 789044 832372

informatief

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2354 7

Clavis
informatief

Prijs: € 16,95

Prijs: € 16,95

isbn

isbn

CV_9789044832372.indd 1

978 90 448 2946 4

978 90 448 3237 2

17/05/18 09:59
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Boeken om
naar te luisteren
Spits je oren voor Clavis muziek!
Je kunt boeken lezen.
Je kunt boeken voelen.
Je kunt boeken zien, ervaren, meemaken.
En nu kun je boeken ook horen.

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, geluidenboek, reeks,
vertaling, Frans, reizen, de wereld,
vakantie, Griekenland, Spanje, Mexico,
Cuba, Egypte, Senegal, India, Rusland,
Amerika, Hawaï, Japan, China

Luister naar de wereld!
Ontdek de wereld in woord, beeld én geluid.
Voor reislustige kinderen vanaf 2 jaar.
Twaalf plekken, twaalf muziekjes, twaalf tekeningen. Van Griekenland tot Cuba en van
Rusland tot China: reis de wereld over in dit
betoverende geluidenboek.

ISBN 978-9044843248

Prijs: € 19,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4324 8
Titel: Muziekjes van overal (geluidenboek)
Auteur en illustrator: Marion Billet
Oorspronkelijke titel: Mes musiques d’ailleurs
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 2 jaar / nur 273
Kartonboek met geluiden, 14 pagina’s
Formaat: 215 x 215 mm

Meer geluidenboeken
Muziek

Wat zijn die klassieke componisten toch knappe koppen …

Maestro

Uit het niets kunnen ze de betoverendste
melodieën bedenken, speciaal voor ons!
Een heerlijk kijk- en vooral luisterboek
voor nieuwsgierige kinderen vanaf 2 jaar.
Een feest voor het oor!

Bizet

Saint-Saëns

Rossini

Beethoven

Chopin

Schumann

Mozart

Fauré

RimskiKorsakov

Vivaldi

Debussy

Druk op de knop en luister naar
de mooiste klassieke muziekjes!
Muziek maestro (geluidenboek)
© 2019 Éditions Gallimard Jeunesse, Parijs
© 2019 voor het Nederlandse taalgebied:
Clavis Uitgeverij, Hasselt – Amsterdam – New York
Illustraties: Marion Billet
Gallimard Jeunesse Musique: Paule du Bouchet
Redactie: Claire Babin
Vormgeving: Marguerite Courtieu en Anne-Claire Monnier
Productie: Pascale Le Roch
Montage en mastering: Isabelle Davy/Studios Circé
Oorspronkelijke titel: Musique maestro (livre sonore)
Oorspronkelijke uitgever: Éditions Gallimard Jeunesse, Parijs
Trefw.: klassieke muziek, componisten
NUR 273 - ISBN 978 90 448 3728 5 - D/2019/4124/185
www.clavisbooks.com - Alle rechten voorbehouden

Muziek Maestro

r
Scan voo
efje!
o
r
p
r
een voo

Bach

12 muziekjes

Bach, Chopin, Mozart, Vivaldi …
Luister naar de grote componisten

om naar
te luisteren

BELANGRIJK!
- Schroef het deksel van de batterijenhouder open
met een schroevendraaier om de batterijen
eruit te halen of erin te stoppen.
Schroef de houder na vervanging weer goed dicht.
- De batterijen in dit boekje zijn 3 knoopbatterijen AG10.

www.clavisbooks.com

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

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

ISBN: 978-9044837285

9 789044 837285

Clavis

MARION BILLET

Prijs: € 19,95
isbn 978 90 448 3728 5
Tweede druk: mei 2021
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Sleutelwoorden:

prentenboek, interactief boek,
geluidenboek met voelplekken, reeks,
vertaling, Frans, machines,
werkmachines, grote voertuigen,
vuilniswagen, drilboor, graafmachine,
kraan, stoomwals

Met geluiden
en voelplek
ken

Wat een stoere machines

Jonge kinderen verkennen de wereld met hun zintuigen. In dit bijzondere boek kunnen ze de objecten
niet alleen zien én horen, maar ook voelen! Voor
lezers vanaf 12 maanden.
Vijf stofjes om aan te raken en vijf geluidjes om naar
te luisteren. Ontdek de stoerste werkmachines in
dit kleurrijke voel- en geluidenboek.
9 789044 842760

Clavis Uitgeverij

ISBN: 978-9044842760
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4276 0
Titel: Werkmachines (voel- en geluidenboekje)
Auteur en illustrator: Marion Billet
Oorspronkelijke titel: Vroum! Les engins du chantier
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 12 maanden / nur 271
Kartonboek met geluiden en voelplekken, 12 pagina’s
Formaat: 165 x 165 mm

or
Scan vo je!
oef
r
p
r
een voo

Clavis Uitgeverij
Bekroond tot
Babyboek van
het jaar 2020
door Boekstart

Blijf lezen en luisteren
Marion Billet

De ezel

Boerderijdieren

Aai de dieren,
druk op de knop en
luister naar het geluid
van de boerderijdieren!

Een boekje dat de zintuigen van het kind volop aanspreekt.
Voor peuters vanaf 12 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.
vanaf 30 m.

Boerderijdieren

Jonge kinderen verkennen de wereld met hun zintuigen.
In dit bijzondere boekje kunnen ze de dieren
niet alleen zien én horen, maar ook voelen!

5 stofjes
om aan
te raken

de wereld

5 geluiden
om naar
te luisteren

taalontwikkeling

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044837254

Clavis peuter

9 789044 837254

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3332 4
Derde druk: juni 2021
CV_9789444837254_Aangepast.indd 1-3

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3725 4
Tweede druk: juni 2021

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3726 1
Tweede druk: juni 2021

11/04/19 09:34

Marion Billet

Zonnedieren

Aai de dieren,
druk op de knop en
luister naar het geluid
van de zonnedieren!

Een boekje dat de zintuigen van het kind volop aanspreekt.
Voor peuters vanaf 12 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.
vanaf 24 m.
vanaf 30 m.

Zonnedieren

Jonge kinderen verkennen de wereld met hun zintuigen.
In dit bijzondere boekje kunnen ze de dieren
niet alleen zien én horen, maar ook voelen!

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2829 0
Vierde druk: juni 2021

emotie
de wereld
taalontwikkeling

www.clavisbooks.com

5 stofjes
om aan
te raken

ISBN: 978-9044837278

9 789044 837278

Clavis peuter

5 geluiden
om naar
te luisteren

Prijs: € 15,95

Prijs: € 15,95

Prijs: € 15,95

Prijs: € 15,95

isbn

isbn

isbn

isbn

978 90 448 3334 8

978 90 448 3333 1

978 90 448 3727 8

978 90 448 3879 4
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Clavis Peuter

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

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, vaardigheden, papa en
mama nadoen, imiteren, oefenen
en leren, opgroeien

We leren door na te doen

Clavis Uitgeverij

15

met gewatt
eerde
omslag

Een snoezig boekje vol dieren die nieuwe
dingen proberen. Heel knap, ook als het
soms een beetje misgaat. Voor peuters
vanaf 12 maanden, met de vaardigheden
van het kind als thema.

ISBN 978-9044843149

In een boom klimmen, net als papa! Of van
tak tot tak slingeren, zoals de zusjes. Wat
jij kan, kan ik ook. Alleen soms niet zo snel
… Maar ik blijf proberen!

VAARDIGHEDEN
Prijs: € 12,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4314 9
Titel: Wat jij kan. Kan ik ook!
Auteur en illustrator: Mack van Gageldonk
(Berkel en Rodenrijs)
Vanaf 12 maanden / nur 271 / Geb. 64 pagina’s
Formaat: 160 x 160 mm

Meer van Mack van Gageldonk
En dat gaat met vallen en opstaan.
Oei! Daar gaat er weer eentje.

Mack

De kleine diertjes in dit boek leren allerlei nieuwe dingen.

Maar wat doe je als iets niet lukt?

voor baby’s
vanaf 12 m.
vanaf 18 m.

dagelijks leven
vaardigheden

Oei ! Stapje voor stapje

Opstaan en opnieuw proberen!
Een schattig boekje waarin babydieren hun eerste stapjes zetten.
Voor volhoudertjes vanaf 12 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

Oei !

Stapje voor stapje

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835557

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Clavis peuter

Mack

Prijs: € 12,95
isbn 978 90 448 3555 7

Prijs: € 12,95
isbn 978 90 448 3156 6

internation
ale
bestseller
verschenen
in
12 talen

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, van eigen bodem,
restyling, auto’s, voertuigen, eten,
spelen, rituelen, wassen, bad,
douche, slapen, slapengaan,
naar bed

Verken de wereld om je heen

Drie bekende boeken van Liesbet Slegers,
nu in een nieuw en eigentijds jasje. Voor
kinderen vanaf 12 maanden.
Wat gebeurt er veel in het leven van een
peuter! Lekker spelen en eten, rituelen bij
wassen en slapen, en waarvoor dienen
de ziekenwagen en al die andere auto’s?
Verken de wereld met deze kartonboeken.

ISBN 978-9044843156
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DE WERELD
Prijs: € 10,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4315 6
Titel: Auto’s
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers (Herentals)
Vanaf 12 maanden / nur 271
Kartonboek, 24 pagina’s
Formaat: 160 x 160 mm

DAGELIJKS LEVEN
Prijs: € 10,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4316 3
Titel: Eten en spelen
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers
(Herentals)
Vanaf 12 maanden / nur 271
Kartonboek, 24 pagina’s
Formaat: 160 x 160 mm

ISBN 978-9044843170

ISBN 978-9044843163

Clavis Uitgeverij

DAGELIJKS LEVEN
Prijs: € 10,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4317 0
Titel: Wassen en slapen
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers
(Herentals)
Vanaf 12 maanden / nur 271
Kartonboek, 24 pagina’s
Formaat: 160 x 160 mm
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, interactief boek,
reeks, met schuifsysteem, vertaling,
Frans, kinderdagverblijf, crèche,
huisdieren, zoo, dierentuin

Met schuifsy

steem

Verander zelf de plaatjes

De wereld ontdekken wordt nog leuker met interactieve boeken waarbij
kinderen zelf de plaatjes kunnen veranderen. Maak kennis met het kinderdagverblijf, de leukste huisdieren én
de dierentuin.

Prijs: € 11,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4345 3
Titel: Mijn schuifboekje. Het kinderdagverblijf
Auteur en illustrator: Nathalie Choux
Oorspronkelijke titel: Mon imagier de la crèche
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 12 maanden / nur 271
Kartonboek met schuifsysteem, 10 pagina’s
Formaat: 170 x 170 mm

ISBN 978-9044843439

Vier geweldige interactieve boeken
voor kinderen vanaf 12 of 18 maanden.

ISBN 978-9044843453

18

Prijs: € 11,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4343 9
Titel: Mijn schuifboekje. De dierentuin
Auteur en illustrator: Nathalie Choux
Oorspronkelijke titel: Mon imagier du zoo
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 12 maanden / nur 271
Kartonboek met schuifsysteem, 10 pagina’s
Formaat: 170 x 170 mm

Prijs: € 11,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4344 6
Titel: Mijn schuifboekje. Huisdieren
Auteur en illustrator: Nathalie Choux
Oorspronkelijke titel: Mon imagier des animaux familiers
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 12 maanden / nur 271
Kartonboek met schuifsysteem, 12 pagina’s
Formaat: 170 x 170 mm

ISBN 978-9044843118

ISBN 978-9044843446

Clavis Uitgeverij

Prijs: € 14,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4311 8
Titel: Mijn kijk-speelboekje. Dieren
Auteur en illustrator: Nathalie Choux
Oorspronkelijke titel: Mon imagier-jeu des animaux
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 18 maanden / nur 271
Kartonboek met schuifsysteem, 12 pagina’s
Formaat: 210 x 210 mm
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, interactief boek,
reeks, met schuifsysteem,
vertaling, Frans, dieren, kleuren,
voertuigen

Met schuifsy

steem

Kun jij het juiste plaatje vinden?

Wat een leuke tekeningen! Maar kun
jij het plaatje van de rode vis vinden?
En dat van de scooter? In deze interactieve boeken zoek je zélf de juiste
prenten.

Prijs: € 14,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4312 5
Titel: Mijn kijk-speelboekje. Kleuren
Auteur en illustrator: Nathalie Choux
Oorspronkelijke titel: Mon imagier-jeu
des couleurs
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 18 maanden / nur 271
Kartonboek met schuifsysteem, 12 pagina’s
Formaat: 210 x 210 mm

ISBN 978-9044843132

Twee geweldige kijk-speelboeken voor
kinderen vanaf 18 maanden..

ISBN 978-9044843125

20

Prijs: € 14,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4313 2
Titel: Mijn kijk-speelboekje. Voertuigen
Auteur en illustrator: Nathalie Choux
Oorspronkelijke titel: Mon imagier-jeu
des véhicules
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 18 maanden / nur 271
Kartonboek met schuifsysteem, 12 pagina’s
Formaat: 210 x 210 mm

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, spelen, verkeer,
vervoer, auto, bus, vliegtuig

Veilig in het verkeer
Een eenvoudig en speels verhaal over vervoer.
Voor peuters vanaf 18 maanden met de wereld
rondom het kind als thema.

ISBN 978-9044843200

Tuut-tuut! Wie komt daar aan? Noortje speelt met
auto’s, een boot en de trein. Haar pop rijdt mee
met de bus en Poes neemt de taxi. En Boef? Vliegt
hij mee in het vliegtuig?

DE WERELD
Prijs: € 10,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4320 0
Titel: Noortje en het vervoer
Auteur en illustrator: Annemarie van der Heijden
(Wijchen)
Vanaf 18 maanden / nur 271 / Geb. 24 pagina’s
Formaat: 185 x 185 mm

Meer van Noortje
De zon schijnt heerlijk
en Noortje speelt fijn in de tuin.
Ze ziet lieveheersbeestjes, vlindertjes en vogels.
Noortje rijdt op haar fiets en plukt
mooie bloemetjes in de tuin.
Haar konijntje Snuffie krijgt een sappige wortel
en Noortje raapt lekkere appels …
Er is zo veel te beleven in de tuin!
Een vertederend en vrolijk verhaal over een meisje
en haar pop, hond en poes die samen in de tuin spelen.
Voor peuters vanaf 18 maanden, met de wereld

Annemarie van der Heijden

NOORTJE
in de tuin

Noortje in de tuin

met de wereld rondom het kind als thema.

en het orkest

Voor peuters vanaf 18 maanden,

Noortje

Een eenvoudig en herkenbaar verhaal over muziekinstrumenten.

Annemarie van der Heijden

NOORTJE en het orkest

Annemarie van der Heijden

knuffels én instrumenten bij elkaar.
De triangel, de gitaar, de trommel, de blokfluit …
Zoveel vrolijke geluiden. Boef en Poes doen ook mee.
Samen zijn ze een groot orkest en Noortje is de dirigent!

Annemarie van der Heijden

Tijd voor muziek!
NOORTJE zoekt haar poppen,

rondom het kind als thema.

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044839289

9 789044 839289

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

Clavis peuter
vanaf 30 m.

taalontwikkeling

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044825336

9 789044 825336

Prijs: € 10,95
isbn 978 90 448 3928 9

Clavis peuter

Prijs: € 10,95
isbn 978 90 448 2533 6
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, flapjesboek,
van eigen bodem,
dieren, dierentuin

Met flappen

Welkom in de dierentuin
Een vrolijk flapjesboek over de dieren in de dierentuin. Voor peuters vanaf 18 maanden, met de
wereld rondom het kind als thema.
Het is druk in de dierentuin! Er zijn dieren met
strepen en vlekjes, beesten in het water en in de
bomen, diertjes die stoer en sterk zijn, of lief en
klein … Herken jij ze allemaal?
ISBN 978-9044843187

22

DE WERELD
Prijs: € 14,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4318 7
Titel: Mijn dierentuin
Auteur en illustrator: Liesbet Slegers (Herentals)
Vanaf 18 maanden / nur 271
Kartonboek met flappen, 10 pagina’s
Formaat: 185 x 185 mm

Meer van Liesbet Slegers
met
FLAP
JES

Vandaag blijf ik gezellig de hele dag thuis.
In de keuken eet ik soep, in de woonkamer speel ik,
in het kleinste kamertje ga ik flink op mijn potje
en ik was me in bad. Op het einde van de dag
ga ik lekker slapen in mijn slaapkamer!
Een leerrijk flapjesboek over een dagje thuis,
vol kamers en spulletjes om te herkennen.
Voor peuters vanaf 18 maanden,
met het dagelijks leven van het kind als thema.
Liesbet Slegers
Mijn huisje
© 2021 Clavis Uitgeverij, Hasselt – Alkmaar – New York
Trefw.: huis, kamers, spullen
nur 271
isbn 978 90 448 4177 0
D/2021/4124/100
Alle rechten voorbehouden
www.liesbetslegers.be
voor baby’s
vanaf 12 m.
vanaf 18 m.

dagelijks leven
vaardigheden

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044841770

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3646 2

Clavis peuter

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 4177 0
Verschijnt juni 2021

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, flapjesboek, fictie,
van eigen bodem, kinderboerderij,
dieren, eieren, natuur, koe, kip, lam

En welkom op de kinderboerderij

Met flappen

Een vrolijk en herkenbaar flapjesboek over de
dieren op de kinderboerderij. Voor boeren en
boerinnen vanaf 18 maanden, met de wereld
rondom het kind als thema.

ISBN 978-9044843194

Welkom op de kinderboerderij! Van wie is die
staart? Welk dier legt deze eieren? En herken je
de veren? Sla het flapje open om het antwoord
te zien!

DE WERELD
Prijs: € 14,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4319 4
Titel: De kinderboerderij
Auteur en illustrator: Pauline Oud (Bilthoven)
Vanaf 18 maanden / nur 271
Kartonboek met flappen, 10 pagina’s
Formaat: 185 x 185 mm

Meer van Pauline Oud

emotie
de wereld
taalontwikkeling

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044836479

Samen spelen is fijn! Met je vriendjes
Pauline
speel je in de zandbak,
maak jeOud
mooie
schilderijen, bouw je een tent, ga je naar
het strand en maak je prachtige muziek.
met
Maar wat heb je daar allemaal FL
voor
nodig?
AP
JES

Een vrolijk peuterboek met flapjes over samen spelen
met je vriendjes. Voor peuters vanaf 18 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

Vriendjes

CV_9789044836479.indd 3

dagelijks leven
vaardigheden

vanaf 30 m.

Kl eertj es aan

Pauline Oud

voor baby’s
vanaf 12 m.
vanaf 18 m.
vanaf 24 m.

Kleertjes aan

Een vrolijk peuterboek met flapjes, over kleertjes
uitkiezen en lekker naar buiten gaan.
Voor peuters vanaf 18 maanden,
met het dagelijks leven van het kind als thema.
Pauline Oud
Kleertjes aan
© 2019 Clavis Uitgeverij, Hasselt
Amsterdam – New York
Trefw.: aankleden, kleren, seizoenen
nur 271 – isbn 978 90 448 3647 9
D/2019/4124/119
Alle rechten voorbehouden
www.paulineoud.nl
www.facebook.com/pages/Pauline-Oud-Prentenboeken

Pauline Oud

Weer of geen weer, buiten spelen is leuk!
In de zomer kun je in het zwembadje plonzen
en in de herfst in regenplassen springen.
Maar welke kleertjes trek je dan aan?
En wat trek je aan als het feest is?

Vriendjes

Pauline Oud

met
JES
FLAP

Pauline Oud
Vriendjes
© 2021 Clavis Uitgeverij, Hasselt – Alkmaar – New York
Trefw.: vriendschap, samen spelen, plezier
nur 271
isbn 978 90 448 4176 3
D/2021/4124/099
Alle rechten voorbehouden
www.paulineoud.nl
voor baby’s
vanaf 12 m.
vanaf 18 m.
vanaf 24 m.

dagelijks leven
vaardigheden

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044841763

emotie
de wereld

Clavis peuter
vanaf 30 m.

Clavis peuter

taalontwikkeling

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 3647 9

12/06/19 11:54

Prijs: € 14,95
isbn 978 90 448 4176 3

Verschijnt juni 2021
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, verjaardag,
jarig zijn, feestje

Hiep, hiep, hiep … Bobbie!
Een herkenbaar en vrolijk verhaal over een
verjaardag. Voor peuters vanaf 24 maanden,
met het dagelijks leven van het kind als thema.

ISBN 978-9044843217

Tijd voor een feestje! Er zijn slingers, er is taart,
er zijn cadeautjes, en er wordt gezongen.
Bobbie is jarig! Feest jij mee?

DAGELIJKS LEVEN
Prijs: € 13,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4321 7
Titel: De verjaardag van Bobbie
Auteur en illustrator: Ruth Wielockx (Balen)
Vanaf 24 maanden / nur 271
Kartonboek, 18 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Meer over Bobbie

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835588

BELANGRIJK!
- Schroef het deksel van de batterijenhouder
open met een schroevendraaier om de batterijen
eruit te halen of erin te stoppen.
Schroef de houder na vervanging weer goed dicht.
- De batterijen in dit boekje zijn 3 knoopbatterijen ag10.
- Laad de batterijen niet op.
- Gebruik geen verschillende types batterijen
of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Plaats de batterijen in de juiste richting (+/-).
- Haal gebruikte batterijen uit het boekje.
- Raak het uiteinde van de batterij niet aan
met een metalen voorwerp om kortsluiting
te vermijden.

Clavis

Ruth Wielockx
Op safari met Bobbie (geluidenboek)
© 2019 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Amsterdam – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Stem Bobbie: Elmo De Groof
Stem Trix: Boomer
Trefw.: safari, leeuw, krokodil, zebra, avontuur
nur 273 – isbn 978 90 448 3558 8
D/2019/4124/036
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.ruthwielockx.com

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3467 3

11/12/18 10:27
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E

G

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

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt - België

UI
EL D

OEKJE

B

OEKJE

Op safari met

BOBBie
G

G

Bobbie en zijn hondje Trix zijn op safari.
Bobbie wil graag een leeuw zien!
UI D
Ze zien en horen veel dieren: een zebra,EL
een olifant, een nijlpaard …
Maar een leeuw ziet Bobbie niet. Of toch?

Een kijkboek vol wilde dieren waar je ook naar kunt luisteren.
Probeer het zelf maar! Voor luistervinkjes vanaf 2 jaar.

UID
EL E

OEKJ

EN

CV_9789044834673.indd All Pages

Ruth Wielockx
Op de boerderij met Bobbie (geluidenboek)
© 2019 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Amsterdam – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Stem Bobbie: Elmo De Groof
Trefw.: boerderij, dieren, zoeken
nur 273 – isbn 978 90 448 3467 3
D/2019/4124/003
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.ruthwielockx.com

BOBBIE

B

Op safari met BOBBIE

ISBN: 978-9044834673

9 789044 834673

BELANGRIJK!
- Schroef het deksel van de batterijenhouder
open met een schroevendraaier om de batterijen
eruit te halen of erin te stoppen.
Schroef de houder na vervanging weer goed dicht.
- De batterijen in dit boekje zijn 3 knoopbatterijen ag10.
- Laad de batterijen niet op.
- Gebruik geen verschillende types batterijen
of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Plaats de batterijen in de juiste richting (+/-).
- Haal gebruikte batterijen uit het boekje.
- Raak het uiteinde van de batterij niet aan
met een metalen voorwerp om kortsluiting
te vermijden.

Met dank aan: Sonja Van Bladel en Boomer

www.clavisbooks.com

Druk op de knop
en luister naar
de leukste
dierengeluiden!

B

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

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt - België

Op de boerderij met

EN

Een kijk- en zoekboek waar je ook naar kunt luisteren.
Probeer het zelf maar!
Voor luistervinkjes vanaf 2 jaar.

Op de boerderij met BOBBIE

Bobbie rijdt met zijn tractor naar de boerderij.
Hij wil spelen met Poes, samen met zijn hondje Trix.
Maar … waar is Poes?

UID
EL E

OEKJ

N

B

Druk op de knop
en luister naar
de leukste
boerderijdieren.

N

G
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Clavis

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3558 8

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, seizoenen,
herfst, bos, boom, bladeren

Het is herfst!
Een vrolijk seizoenboek over de herfst. Voor
buitenspelers vanaf 24 maanden, met de
wereld rondom het kind als thema.

ISBN 978-9044843224

Nootjes, dennenappels, kastanjes en paddenstoelen: het is herfst! Samen met zijn hondje
Trix ruimt Bobbie de tuin op. Doe je mee?

DE WERELD
Prijs: € 13,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4322 4
Titel: In de herfst met Bobbie
Auteur en illustrator: Ruth Wielockx (Balen)
Vanaf 24 maanden / nur 271
Kartonboek, 18 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835571

BELANGRIJK!
- Schroef het deksel van de batterijenhouder
open met een schroevendraaier om de batterijen
eruit te halen of erin te stoppen.
Schroef de houder na vervanging weer goed dicht.
- De batterijen in dit boekje zijn 3 knoopbatterijen ag10.
- Laad de batterijen niet op.
- Gebruik geen verschillende types batterijen
of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Plaats de batterijen in de juiste richting (+/-).
- Haal gebruikte batterijen uit het boekje.
- Raak het uiteinde van de batterij niet aan
met een metalen voorwerp om kortsluiting
te vermijden.

Clavis

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3764 3

E

E

GE
Ruth Wielockx
Een dagje thuis met Bobbie (geluidenboek)
© 2019 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Amsterdam – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Stem Bobbie: Elmo De Groof
Stem Trix: Boomer
Trefw.: thuis, huis, koken, schoonmaken
nur 273 – isbn 978 90 448 3557 1
D/2019/4124/035
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.ruthwielockx.com

G

G

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

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt - België

Een dagje thuis met

BOBBie

UI
EL D

OEKJE

B

Een kijkboek vol dingen in huis waar je ook naarOkunt
JE
E Kluisteren.
Probeer het zelf maar!
Voor luistervinkjes vanaf 2 jaar.

LUIDE

OEKJ

EN

Ruth Wielockx
In het circus met Bobbie (geluidenboek)
© 2020 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Alkmaar – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Extra trompet: Tine Potters
Extra stemmen publiek: Rein Boeckx, Arion Ciures
Stem Bobbie: Elmo De Groof
Stem Trix: Boomer
Trefw.: circus, kunstjes, acrobaten, clowns
nur 273 – isbn 978 90 448 3764 3
D/2020/4124/003
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.ruthwielockx.com

Bobbie en zijn hondje Trix zijn gezellig samen thuis.
UI douche,
Het wordt een drukke dag: Bobbie neemt Leen
E D
bakt een cake, stofzuigt … Luister je mee?

B

Een dagje thuis met BOBBIE

ISBN 978-9044837643

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

Druk op de knop
en luister naar
de leukste geluiden
in huis!

N

www.clavisbooks.com

In het circus met

B

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

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt – België

LUIDE

OEKJ

EN

Een kijkboek vol kunstjes waar je ook naar kunt luisteren.
Probeer het zelf maar!
Voor luistervinkjes vanaf 2 jaar.

B

In het circus met BOBBIE

Kom binnen, kom binnen! Het circus gaat beginnen!
Bobbie en zijn hondje Trix spelen circus.
Ze zijn muzikant, clown, leeuw, koorddanser én goochelaar.
Dat verdient een héél luid applaus.

Muziekbewerking gebaseerd op klassieke stukken van: Julius Fucík, Edvard Grieg, Gerardo Matos Rodríguez, Camille Saint-Saëns, Jacques Offenbach, Sergej Prokofjev

Druk op de knop
en luister naar
de leukste
circusmuziek!

N
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En nog meer over Bobbie

Clavis

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3557 1
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, Anna,
naar de kapper gaan

Een restylin
g van
de Anna-kla
ssieker

Knipper-knapper!

Een vrolijk verhaal over een afspraak bij de kapper. Voor peuters vanaf 24 maanden, met de
wereld rondom het kind als thema.
Anna gaat met papa naar de kapper. Haar haren
moeten dringend geknipt worden. Anna trekt een
kappersmantel aan. Ze laat haar haar wassen
en spoelen. En dan mag ze een kapsel kiezen.

ISBN 978-9044842036

26

DE WERELD
Prijs: € 13,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4203 6
Titel: Anna bij de kapper
Auteur en illustrator: Kathleen Amant (Lede (Impe))
Vanaf 24 maanden / nur 271 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Clavis Uitgeverij

En nog meer Anna
Kathleen Amant

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

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1035 6
Veertiende druk: april 2021

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Op je potje, Konijn

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

Kathleen Amant

Op je potje, Konijn

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044805659

Clavis peuter

9 789044 805659

Prijs: € 13,95

Prijs: € 13,95

isbn

isbn

978 90 448 0691 5
Veertiende druk: april 2021

978 90 448 0565 9
Vijftiende druk: april 2021

Prijs: € 13,95

Prijs: € 13,95

isbn

isbn

978 90 448 1078 3
Veertiende druk: april 2021

Kathleen Amant

Kathleen Amant

Niet bijten, Anna!

Niet bijten, Anna!

Anna heeft veel tandjes in haar mond.
Het zijn er wel twintig.
Ze gebruikt haar tandjes om te eten
en als Anna lacht, zie je ze allemaal.
Maar soms wordt Anna boos.
Dan willen haar tandjes bijten.
In de arm van broertje Lars.
Maar andere kindjes bijten,
dat mag helemaal niet …

978 90 448 1649 5
Achtste druk: april 2021

Een herkenbaar verhaal over omgaan met boosheid
en leren emoties op de juiste manier te uiten.
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

Clavis peuter

isbn

isbn

isbn

isbn

978 90 448 1617 4
Achtste druk: april 2021

Kathleen Amant

Anna is ziek

Een geruststellend verhaal over naar het ziekenhuis gaan.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044827514

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

Clavis peuter

9 789044 827514

vanaf 30 m.

Kathleen Amant

Anna in het ziekenhuis

Vandaag is het feest. Anna’s familie komt op bezoek.
Mama bakt een lekkere taart en papa dekt de tafel.
Anna mag de gasten ontvangen:
haar nichtjes Lotte en Lisa,
haar neefjes Bas en Basiel en oom Koen …
O, en tante Kiki heeft zelfs cadeautjes meegebracht!
Een vrolijk verhaal over familiebezoek
dat gonst van de feestvreugde.
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044818185

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

Clavis peuter

taalontwikkeling

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Kathleen Amant

Anna en haar
lieve familie

Anna en haar lieve familie

Anna gaat naar het ziekenhuis.
Daar zal een dokter haar oortjes opereren.
Anna mag de hele dag niks eten of drinken.
In het ziekenhuis is er een lieve verpleegster.
Ze rolt Anna in een groot bed naar de operatiezaal.
Wat gek! En ook een beetje spannend.
Gelukkig is mama er de hele tijd bij.

978 90 448 1715 7
Zevende druk: april 2021

Kathleen Amant

taalontwikkeling

ISBN 978-9044823646

isbn

Anna in het ziekenhuis

de wereld

www.clavisbooks.com

Prijs: € 13,95

Kathleen Amant

emotie

vanaf 30 m.

de wereld
taalontwikkeling

Prijs: € 13,95

Anna is ziek

dagelijks leven
vaardigheden

vanaf 18 m.
vanaf 24 m.

emotie

Prijs: € 13,95

Kathleen Amant

voor baby’s

vaardigheden

vanaf 24 m.
vanaf 30 m.

Prijs: € 13,95

Geruststellend verhaal over ziek zijn en naar de dokter gaan.
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

vanaf 12 m.

dagelijks leven

vanaf 12 m.
vanaf 18 m.

Prijs: € 13,95

978 90 448 1313 5
Negende druk: april 2021

Anna voelt zich niet lekker.
Haar hoofd doet pijn en ze heeft het zo warm.
Op haar buik heeft Anna rode vlekjes.
Ze heeft waterpokken!
Samen met mama gaat Anna naar de dokter.
Hij onderzoekt haar en belooft dat ze snel
weer beter wordt.

voor baby’s

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044823820

Clavis peuter

9 789044 823820

Prijs: € 13,95

Prijs: € 13,95

Prijs: € 13,95

isbn

isbn

isbn

978 90 448 2751 4
Vijfde druk: april 2021

978 90 448 1818 5
Zevende druk: april 2021

978 90 448 2382 0
Zevende druk: april 2021

978 90 448 2186 4
Zesde druk: april 2021

978 90 448 2364 6
Vierde druk: april 2021
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Internationale toppers
In ieder land en in iedere cultuur.
Een lach is een lach,
een tekening is een tekening,
en een boek is een boek.
Lezen is universeel.

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, nieuwsgierigheid, humor,
zindelijkheid, cadeaupakket,
knuffel

Clavis Uitgeverij

Wereldwijd
bijna 1 mil
joen
exemplaren
verkocht
Verschenen
in 30 talen

Het ultieme potjesboek
k

ru
Tiende d

ISBN 978-9044843781

Een ontwapenend boek met flapjes over de
grote nieuwsgierigheid van een klein muisje.
Pret verzekerd voor jong en oud. Nu in speciale cadeauverpakking met knuffel!
Prijs: € 24,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4378 1
Titel: Mag ik eens in je luier kijken?
(boek + knuffel)
Auteur en illustrator: Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 2 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat boek: 250 x 260 mm
Formaat knuffel: ca 20 cm hoog

Pakket:
boek + knuffel

29
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Sleutelwoorden:

prentenboek, kartonboek, fictie,
van eigen bodem, dino’s,
dinosaurussen, kip, spookje,
griezelen, school, lief zijn,
papa, mama, familie

Interna
tiona
bestselle le
verschen r:
en in
24 talen

Prijs: € 14,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4327 9
Titel: Het ongelooflijke maar waargebeurde
verhaal over de dino’s kartonboek
Auteur en illustrator:
Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Kartonboek, 24 pagina’s
Formaat: 160 x 220 mm

ISBN 978-9044842777

ISBN 978-9044843279

Moderne klassiekers, nu ook als kartonboek

Prijs: € 14,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4277 7
Titel: Spookje Spartacus kartonboek
Auteur en illustrator:
Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Kartonboek, 24 pagina’s
Formaat: 160 x 220 mm

Internationale
bestseller:
verschenen in
18 talen

Clavis Uitgeverij

ISBN 978-9044843262

Internationale
bestseller:
verschenen in
24 talen

Prijs: € 14,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4326 2
Titel: Omdat ik zoveel van je hou kartonboek
Auteur en illustrator:
Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 3 jaar / nur 273 / Kartonboek, 24 pagina’s
Formaat: 160 x 220 mm
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Sleutelwoorden:

prentenboek, kartonboek,
fictie en non-fictie, wilde dieren,
natuur, olifant, leeuw, neushoorn,
luipaard, buffel

bestseller
in de USA

In een nieuw jasje

Een grappig en leerzaam verhaal over de olifant,
de leeuw, de neushoorn, het luipaard en de buffel.
Voor dierenvrienden vanaf 3 jaar.
Dani logeert bij opa. In zijn huis hangt een schilderij met vijf wilde dieren erop. ‘Dat zijn de grote
vijf,’ zegt opa. ‘Dat zijn vijf beroemde dieren uit
mijn geboorteland. Ik zal je over elk dier vertellen.’
ISBN 978-9044843255

32

Prijs: € 14,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4325 5
Titel: De grote vijf kartonboek
Auteur: Bella Makitini
Illustrator: Judi Abbot
Vanaf 3 jaar / nur 273
Kartonboek, 24 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Clavis Uitgeverij

Internationaal bekroonde boeken

Prijs: € 16,95

978 90 448 3562 5
Bekroond als Outstanding International
Book door de United States Board
on Books for Young People
isbn

Prijs: € 14,95

isbn 978 90 448 3464 2
Bekroond als Best STEM Book door
de National Science Teaching Association (VS)

Prijs: € 21,95
isbn 978 90 448 3572 4
Bekroond als Golden Duck Notable
Picture Book door The Core Committee
Recognizing Excellence in Children’s
and Young Adult Science Fiction
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Wegens groot succes herdrukt

Een vrolijk verhaal over op het potje gaan.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de vaardigheden van het kind als thema.

Genechten

vis Uitgeverij, Hasselt
- New York
r bed, slaapritueel

Milan
wordt grote
broer

Een warm verhaal over een nieuwe baby
en grote broer of zus worden.
Voor kinderen vanaf 24 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

Milan wordt grote broer

Kathleen
Amant
Als het een jongen is, krijgt
hij een broertje.
Milan kan niet wachten om grote broer te worden!

Milan krijgt van mama een stoere, nieuwe onderbroek.
Hij trekt hem meteen aan, weg met die luier!
Nu mag Milan natuurlijk ook op het potje.
Maar dat gaat niet zomaar vanzelf.
Gelukkig is mama er om hem te helpen.

Een fijn verhaal waarin Karel
op zijn eigen potje leert gaan.
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de vaardigheden van het kind als thema.

Kathleen Amant

De mama van Milan heeft een dikke buik.

Kathleen Amant

Er zit een baby in.
Als het een meisje is, krijgt Milan een zusje.

Milan op het potje

Bedtijd

Een vrolijk en kleurrijk ga-nu-maar-lekker-slapen-boek.
Voor snurkertjes vanaf 24 maanden,
met het dagelijks leven van het kind als thema.

Opeens voelt Milan iets warms in zijn broek.
Wat is dat?
Hij kijkt naar beneden: zijn voetjes staan in een grote plas.
Oeps, Milan heeft in zijn broek geplast.
‘Mama!’ roept hij. ‘Mama, mijn nieuwe onderbroek is nat!’

Karel krijgt van mama een
potje. Want grote jongens
doen hun plasje in een potje.
De eerste keer lukt het nog
niet, maar daarna gaat het
wél goed!

Milan
op het potje

Kathleen Amant

Bedtijd

Iedereen heeft een slaapritueel.
Een manier om lekker in te dommelen.
Eerst nog een verhaaltje lezen,
een knuffel of drie zoenen van mama.
Maar hoe valt Victor in slaap?

448 3345 4
4/164
n voorbehouden
vangenechten.be
voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044833454

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

Clavis peuter
vanaf 30 m.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044820928

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Clavis peuter

taalontwikkeling
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www.clavisbooks.com

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

Clavis peuter

vanaf 30 m.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044831498

de wereld

Clavis peuter

taalontwikkeling

20/07/18 11:18

Prijs: € 13,95
978 90 448 3345 4
Derde druk: reeds verschenen

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1677 8
Achtste druk: april 2021

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2092 8
Zesde druk: april 2021

isbn

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3149 8
Derde druk: april 2021

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

ISBN: 978-9044837308

ISBN: 978-9044833621

9 789044 837308

9 789044 833621

Clavis peuter

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3362 1
Tweede druk: april 2021

Saar

De beroemde en eigenwijze Anna is groot geworden.
In deze serie probeert de kleuter allerlei leuke hobby’s
uit of komt ze in nieuwe situaties terecht.
Grote Anna vertelt een grappig en kleurrijk verhaal,
waar je bovendien een heleboel van opsteekt. Als je
dit boek uit hebt, ben je klaar voor je eerste wiebeltand!

Kathleen Amant

Grote Anna
en de wiebeltand

wordt grote zus

Grote Anna en de wiebeltand

Grote Anna heeft voor de eerste keer een wiebeltand. Papa legt uit
dat er onder haar melktand een grote tand groeit. Op school laat Anna
iedereen trots haar losse tand zien. En dan, zomaar opeens, valt hij uit.
De meester geeft Anna een tandendoosje. Stoer, dat gat in haar mond!

Een herkenbaar en geruststellend boek over de eerste losse tand,
met achterin informatie over mondhygiëne en de tandwisseling.
Voor wiebelaars vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com
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www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044825541

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1389 0
Negende druk: reeds verschenen

Pauline Oud

e Ann a
ot

Een herkenbaar prentenboek over een meisje dat een broertje of zusje krijgt.
In haar warme en herkenbare stijl laat Pauline Oud zien hoe kinderen
zich voelen als ze niet meer het enige kind zijn. Voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

www.clavisbooks.com

9 789044 825541

Prijs: € 16,95
978 90 448 2421 6
Vijfde druk: april 2021
isbn

Kathleen Amant

Pauline Oud

‘Wat een dikke buik heb jij, mama!’ zegt Saar.
‘Heb ik te veel snoepjes gegeten?’ vraagt mama.
‘Nee,’ lacht Saar. ‘Er zit een baby in je buik!’
Saar legt haar handjes op de dikke buik van mama.
‘Hallo, baby!’ roept ze dan, ‘ik ben je grote zus.’

Saar wordt grote zus

Een warm en grappig prentenboek over een peuter die eraan moet wennen dat hij niet meer enig
kind is. Op een speelse en herkenbare manier brengt Pauline Oud in beeld wat er in kinderen
omgaat als ze een broertje of zusje krijgen. Voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Kas
wordt grote broer

De mama van Saar krijgt een baby en Saar is heel erg blij.
Nu is ze een grote zus en kan ze mama en papa helpen.
Ze helpt luiers verschonen en de baby in het badje doen.
Op school is het ook feest. Saar krijgt een feesthoedje op en deelt lekkers uit.
Maar als er thuis veel bezoek komt en Saar geen cadeautjes krijgt,
is ze toch niet meer zo graag grote zus …

E

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 37636
Tweede druk: augustus 2021

Pauline Oud

Kas
op het potje

Clavis

Clavis

isbn

‘Kijk eens hoe dik de buik van mama is!
Het lijkt wel een ballon!’ zegt Kas.
‘Hallo, wie zit er in die buik daar?
Baby, ben je nou nog niet klaar?’

ISBN 978-9044813890

Guido Van Genechten
Toet-toet! Tringeling! (geluidenboek)
© 2020 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Alkmaar – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Trefw.: voertuigen, toeteren
nur 273 – isbn 978 90 448 3763 6
D/2020/4124/002
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.guidovangenechten.be

Prijs: € 17,95
978 90 448 3730 8
Tweede druk: augustus 2021

19/04/18 16:48

Kas krijgt een broertje of zusje en dat is wel even wennen.
Eerst was alles van hem en kon hij overal mee spelen. Het flesje, het wiegje, het truitje,
het badje en het stoeltje van de baby zijn ideaal speelgoed voor Kas en zijn knuffel.
Nu de baby er is, moet Kas zijn speelgoed opeens delen. Als de baby ook de hele schoot
van mama inneemt, heeft Kas er genoeg van.
Maar dan gebeurt er iets onverwachts …

www.clavisbooks.com

9 789044 813890

Clavis

Kas wordt grote broer

In dit heerlijk herkenbare prentenboek leert een jongen op het potje gaan.
De warme illustraties laten zien wat daar allemaal bij komt kijken,
want het vraagt wel een beetje oefening. Voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

ISBN 978-9044837636

Pauline Oud

Kasophetpotje

Kas mag vanaf nu een echte onderbroek aandoen en op het potje gaan.
el even wennen. Hij gaat op zijn potje zitten en wacht op een plas, maar er komt niets.
as aan het spelen is, kriebelt er iets in zijn buik en is zijn onderbroek helemaal nat.
het eten voelt hij opnieuw iets in zijn buik kriebelen. Is Kas deze keer wel op tijd?

www.clavisbooks.com

Pauline Oud

Pauline Oud

‘Kijk eens, Kas,’ zegt mama,
‘ik heb een echte onderbroek voor jou.
En weet je wat dit is?’
Kas ziet een groot, rood potje.

E

GE

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

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

Gr

emotie

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

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt – België

N

dagelijks leven
vaardigheden

vanaf 18 m.
vanaf 24 m.

Guido Van Genechten
Oehoe. Negen wakkere vogels (geluidenboek)
© 2020 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Alkmaar – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Trefw.: vogelgeluiden, natuurschoon
nur 273 – isbn 978 90 448 3730 8
D/2020/4124/001
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.guidovangenechten.be

Met dank aan: Chris De Smet (en brandweer Zele), Stanny Lauwers, Herman Blockx

voor baby’s
vanaf 12 m.

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

Onderweg willen alle dieren
UI
wel ergens naartoe of langs.
EL D
Daarbij toeteren ze dat het een lieve lust is.
Een fietsbel, een stoomfluit, een ouderwetse
claxon, een brandweersirene … O
EKJE
elke toeter heeft zijn eigen geluid.
Een gezellig rij- en rinkelgeluidenboek
voor kleine voertuigenfans vanaf 2 jaar.

Toet-tog!et!

Toet-toet! Tringeling!

tutjesboom
Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt – België

N

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

LUIDE

OEKJ

toetergeluiden!

B

en natuurliefhebbertjes vanaf 2 jaar.

B

Druk op de knop
en luister naar

Negen wakkere vogels
de vrolijkste

EN

Kathleen
Amant
Een magniﬁek geluidenboek voor luistervinkjes

Milan
en de

Oehoe

LUIDE

OEKJ

Oehoe Negen wakkere vogels

Milan en de tutjesboom

Een herkenbaar verhaal over
het afscheid van de tut.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de vaardigheden van het kind als thema

Een nieuwe dag die begint met vogelgezang,
dat is het mooiste geluid dat er bestaat.
Elke vogel heeft zĳn eigen stem.
Het is een plezier voor de oren als al die
wonderlĳke prachtdeuntjes samenklinken
in het Grote Lied van de Natuur.

B

N

Kathleen Amant

Milan heeft een rode tut.
Hij vindt zijn tutje lekker, maar Milan
wil graag een grote jongen zijn.
‘Tutjes zijn voor baby’s,’ zegt hij.
Maar waar moet Milan zijn tutje nu laten?

Druk op de knop
en luister naar
de sprankelendste
vogelgeluiden!

GE
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ISBN 978-9044840322

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2554 1
Tiende druk: reeds verschenen

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1681 5
Achttiende druk: reeds verschenen
CV_9789044840322.indd 1

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4032 2
Tweede druk: reeds verschenen

14/09/20 12:03

Clavis Uitgeverij

Ruth Wielockx

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044818567

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044838503

ISBN 978-9044821963

Clavis

Clavis

9 789044 821963

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2196 3
Zevende druk: reeds verschenen

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

12:33

Judith Koppens & Eline van Lindenhuizen

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3850 3
Tweede druk: reeds verschenen

Prijs: € 15,95
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 0032 6
isbn 978 90 6822 847 2
Achtste druk: reeds verschenen Elfde druk: reeds verschenen

Prijs: € 15,95
978 90 6822 626 3
Zeventiende druk:
reeds verschenen
isbn

15 12 2009

is dapper

GEWONNEN

Wie heeft uiteindelijk gewonnen?

Een stoer prentenboek
met een verrassend verhaal waar vaart in zit.
Voor snelle jongens en meisjes vanaf 3 jaar.

is dapper

Een grappig en herkenbaar boek over durf en zelfvertrouwen.
Voor moedige ridders vanaf 4 jaar.

De deelnemers rennen razendsnel naar hun voertuigen.
Maar wie is het snelst?
De scooter, de brandweerwagen of de driewieler?
Of toch de racemotor?

www.clavisbooks.com

CV HD4 wiebel

Samen met zijn vrienden Saar en Max gaat ridder Tim naar
de speeltuin in het bos. Saar en Max willen in de klimtoren klimmen
en van de kabelbaan roetsjen. Maar Tim durft dat niet, want
zijn ridderkleren zitten in de was. En alleen als ridder durft hij alles.
Tot Tims hond Draakje plots in de problemen raakt …

START!

Judith Koppens & Eline van Lindenhuizen

Is iedereen klaar voor de race?
Drie … twee … één …

Heksje Mimi geeft een griezelfeestje

Een grappig verhaal over gezellig samen griezelen en een feestje geven
en een beetje te veel snoepen. Voor heksenvriendjes vanaf 3 jaar.

Opgelet!
geeft een griezelfeestje

Ruth Wielockx

Heksje Mimi
Vandaag geeft heksje Mimi een griezelfeestje!
Samen met Roosje en poes Bobo bereidt ze alles voor.
Uitnodigingen schrijven, taart en heksenkoekjes bakken,
toverlimonade maken …
En dan komen de heksenvriendjes op hun bezem aangevlogen.
Het wordt een leuk griezelfeest.
De heksjes eten, lachen en vertellen spannende verhalen.
Poes Bobo eet intussen stilletjes van al het lekkers dat op tafel staat.
Maar dat had hij beter niet gedaan …

Pagina 1

Als mama even weg moet,
zorgt papa voor de kinderen
zoals alleen hij dat kan.
Binnen de kortste keren wordt het
een vrolijke bende. Alles kan en alles mag.
Wat zou mama daarvan vinden?

Dit grappige prentenboek laat zien dat papa’s
net zo goed op hun kinderen kunnen passen als mama’s.
(Maar wel op hun manier, natuurlijk …)
Voor kinderen vanaf 3 jaar én hun papa’s.

De wiebelbillenboogie is verkozen tot

prentenboek van het jaar 2010.

Prentenboek

van het jaar 2010
www.clavisbooks.com

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 0899 5
Dertiende druk: reeds verschenen

Prijs: € 17,95

978 90 448 3455 0
Tweede druk: augustus 2021
isbn

Prijs: € 15,95

978 90 448 1315 9
Zesde druk: reeds verschenen
isbn
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Spelenderwijs leren
Hoeveel bloemen zie je op de tekening?
Herken je alle dieren?
En welke kleur heeft de jas van het meisje?
Wees nieuwsgierig
en elk boek maakt je slimmer.

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, telboek, van eigen
bodem, knuffels, dieren, eend,
hond, koala, varken, poes, zebra,
pinguïn, giraf, egel, slapen

Hoeveel knuffels heb jij?
Een zacht en aandoenlijk knuffelboek,
waarmee je ook nog tot tien leert te tellen.
Voor knuffelaars vanaf 2 jaar.
‘Eentje maar,’ zegt Eendje.
‘Dat is meer dan genoeg voor mij.’
‘Twee,’ zegt Hondje.
‘En ze lopen altijd met me mee.’
‘Ik heb er drie,’ zegt Koala.
‘We zijn dol op elkaar.’
ISBN 978-9044843231

Prijs: € 13,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4323 1
Titel: hoeveel?
Auteur en illustrator:
Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 2 jaar / nur 273 / Kartonboek 20 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

Meer van Guido Van Genechten
jij bent

stapjeom
voor
stapje
te zoenen

wat is het prachtig
om jou je eerste stapjes
te zien zetten

voor ouders en hun kleintjes

guido van genechten
stapje voor stapje
© 2020 clavis uitgeverij, hasselt – alkmaar – new york
trefw.: baby’s, leren lopen, ouder en kind
nur 273 – isbn 978 90 448 3931 9
d/2020/4124/173
alle rechten voorbehouden
www.guidovangenechten.be

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044839319

stapje voor stapje

dit ondersteunende boekje is
het perfecte geboortecadeau

van top
tot teen

deze ode aan de tederheid is
het perfecte geboortecadeau
voor iedereen die van zoenen houdt
guido van genechten
ik zoen je
© 2020 clavis uitgeverij, hasselt – alkmaar – new york
trefw.: zoenen, baby’s, schattigheid
nur 273 – isbn 978 90 448 3845 9
d/2020/4124/041
alle rechten voorbehouden
www.guidovangenechten.be

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044838459

9 789044 839319

Clavis

CV_9789044839319.indd All Pages

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3931 9

Clavis

12/05/20 08:18

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3845 9
Tweede druk: augustus 2021

37

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie en non-fictie,
educatief, reeks, van eigen
bodem, poes, kleuren,
tegenstellingen, slaapritueel,
slapengaan, naar bed gaan

Ontdek de wereld met Skip

Een nieuwe en leerzame reeks, waarbij Skip jouw
peuter laat kennismaken met de wereld. Voor peuters
vanaf 30 maanden, met de taalontwikkeling van het
kind als thema.
Hoi! Hier is Skip! Dit slimme poesje helpt jou om de
wereld om je heen te begrijpen. Wil je leren over
kleuren, over tegenstellingen of over het slaapritueel?
Skip houdt je handje vast.

ISBN 978-9044842890

38

TAALONTWIKKELING
Prijs: € 13,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4289 0
Titel: Leren met Skip. Kleuren
Auteur en illustrator: Sam Loman (Rijswijk)
Vanaf 30 maanden / nur 271 / Geb. 32 pagina’s

Formaat: 210 x 220 mm

TAALONTWIKKELING
Prijs: € 13,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4297 5
Titel: Leren met Skip. Welterusten
Auteur en illustrator: Sam Loman (Rijswijk)
Vanaf 30 maanden / nur 271 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm

ISBN 978-9044841848

ISBN 978-9044841848

Clavis Uitgeverij

TAALONTWIKKELING
Prijs: € 13,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4295 1
Titel: Leren met Skip. Tegenstellingen
Auteur en illustrator: Sam Loman (Rijswijk)
Vanaf 30 maanden / nur 271 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 220 mm
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, zintuigen,
nieuwsgierigheid, vriendschap,
ontdekken, met opdrachtjes

Grote ontdekkingen met Klein wit visje
Een verhaaltje dat alle zintuigen prikkelt. Met
leuke en leerrijke opdrachtjes. Voor speurvisjes
vanaf 2,5 jaar.
Op een ochtend ontdekt Klein wit visje iets heel
bijzonders. Het ruikt raar, het voelt vreemd en
het smaakt niet echt lekker … Samen met zijn
vriendjes probeert Klein wit visje uit te vissen
wat het precies is.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: april 2021
isbn 978 90 448 4328 6
Titel: Klein wit visje en het vreemde ding
Auteur en illustrator: Guido Van Genechten (Mol)
Vanaf 2,5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

ISBN 978-9044843286

40

Meer van Klein wit visje
Guido van Genechten

Een eenvoudig boek over spelletjes en vriendschap
voor speelvogels vanaf 2 jaar.

www.clavisbooks.com

Guido van Genechten

Klein wit visje

heeft veel vriendjes

Klein wit visje heeft veel vriendjes

Klein wit visje is een echt speelvisje.
Gelukkig heeft hij veel vriendjes om mee te spelen.
Samen doen ze allerlei spelletjes: paardjerijden,
tikkertje, verstoppertje, bellen blazen, dansen …
Ja, het is een vrolijke boel bij Klein wit visje
en zijn vriendjes!

Guido van Genechten

Klein wit visje

Een warm boek over kleuren
voor kinderen vanaf 2 jaar.

Guido van Genechten

Klein wit visje huilt. Het is zijn mama kwijt.
Het komt in zee dieren tegen in alle kleuren:
een rode krab, een oranje zeester,
een gele slak, een groene schildpad,
een blauwe walvis en een paarse inktvis.
Dan ziet klein wit visje eindelijk zijn mama!

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044819274

ISBN: 978-9044827378

Clavis

9 789044 827378

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1927 4
Tiende druk: april 2021

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2737 8
Derde druk: april 2021

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, muizen, vriendschap,
samenwerken, verrassing, traktatie,
landbouw, van zaadje tot brood

Clavis Uitgeverij

Eén kleine muis wilde iedereen verrassen. Twee
kleine muisjes kochten zaadjes op de markt. Drie
kleine muisjes werkten samen op het land … Wat
zijn ze toch van plan?

Internation
aal
talent: illust
rator
uit Australi
ë

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4251 7
Titel: Een bijzondere traktatie
Auteur: Ellen DeLange
Illustrator: Monty Lee
Oorspronkelijke titel: A Special Treat
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 2,5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 290 x 210 mm

Theo had heel vaak verhalen gehoord over een prinses
die een kus geeft aan een kikker, die dan in een prins verandert.
Hij hoopt dat ook hij op een dag een prinses zal vinden
die hem kan veranderen in een prins.
Zal het hem lukken?

Meer van dit duo
Ellen DeLange & Monty Lee

Een grappig tel-tot-tienboek over een muis die zijn
vriendjes wil verrassen met een bijzondere traktatie.
Voor lieve muisjes vanaf 2,5 jaar.

ISBN 978-9044842517

Kun jij al tellen tot tien?

Een grappige twist aan een klassiek sprookje.
Voor kikkerprinsjes en kikkerprinsesjes vanaf 5 jaar.

Ellen DeLange
& Monty Lee

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044839579

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3957 9
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Sleutelwoorden:

prentenboek, educatief, reeks,
van eigen bodem, dagelijks leven,
emoties bespreekbaar maken,
gehoorzaamheid, eerlijkheid,
netjes zijn

Wat denk jij?

Een nieuwe serie prentenboeken voor kinderen
vanaf 5 jaar, waarin allerlei situaties en emoties
bespreekbaar gemaakt worden. Moet je altijd
gehoorzaam, eerlijk of netjes zijn?
Eric wil meer snoepjes eten dan hij mag van papa.
Sem en Yan maken per ongeluk iets stuk. En Sam
kan zijn sokken niet vinden omdat hij ze nooit
opruimt. Wat denk jij daarvan?

ISBN 978-9044841275

42

Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4127 5
Titel: Wat denk jij? Luisteren of niet?
Auteur: Pierre Winters (Hasselt)
Illustrator: Betje Ton (Hilversum)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4126 8
Titel: Wat denk jij? Eerlijk of oneerlijk
Auteur: Pierre Winters (Hasselt)
Illustrator: Betje Ton (Hilversum)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

ISBN 978-9044841282

ISBN 978-9044841268

Clavis Uitgeverij

Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4128 2
Titel: Wat denk jij? Alles op orde
Auteur: Pierre Winters (Hasselt)
Illustrator: Betje Ton (Hilversum)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Zoveel emoties
Hoe voel jij je vandaag?
Zoveel situaties en zoveel emoties.
Boeken helpen kinderen om hun gevoelens
te herkennen en te benoemen.
Zo wordt elke ervaring bespreekbaar.
Boos, blij, verdrietig?
Het mag allemaal.

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, fictie en non-fictie,
reeks, van eigen bodem, Anna,
emoties, gevoelens, boos, bang,
verdrietig, blij

Wat voel jij vandaag?
Een lekker dik conceptboek vol situaties en
emoties. Maak gevoelens bespreekbaar, ook
voor de allerkleinsten. Voor kinderen vanaf
2,5 jaar.
Anna is boos als poes de blokkentoren
omverloopt. Verdrietig als haar ijsje op de
grond valt. En bang als ze een spinnetje ziet.
Maar ze is ook blij als het feest is. Wat zijn er
toch veel gevoelens!
ISBN 978-9044843361

Prijs: € 18,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4331 6
Titel: Anna’s grote emotieboek
Auteur en illustrator: Kathleen Amant
(Lede (Impe))
Vanaf 2,5 jaar / nur 273 / Geb. 56 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer over Anna

Een heel jaar muziek met Anna

Een lekker dik en lekker vrolijk boek vol muzikale
verrassingen. Voor Anna-fans vanaf 2,5 jaar.

Kathleen Amant

In een jaar maakt Anna van alles mee:
de seizoenen komen en gaan, feestdagen
en leuke momenten geven haar leven kleur.
En al die tijd is Anna dol op muziek.
Dit forse muziekboek met cd’s en downloadcode
staat vol met liedjes en voorleesverhaaltjes.
Luister en zing mee!

muziek met Anna
Een heel jaar

+

BOE K veelCD

met
s
leuke liedje

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044839388

9 789044 839388

Kathleen Amant

Prijs: € 29,95
isbn 978 90 448 3938 8
Boek met cd
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, geboorte,
baby, grote broer worden,
grote zus worden, een broertje
of zusje krijgen, familie

Welkom, kleine baby!
Een vrolijk en herkenbaar prentenboek over
grote broer en grote zus worden. Voor kinderen vanaf 3 jaar.
Luuk en Lotje worden grote broer en grote zus!
Er komt een baby’tje aan. Eerst moeten Luuk en
Lotje nog even wachten, maar dan is de grote
dag aangebroken.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4332 3
Titel: Luuk en Lotje. Grote broer en grote zus!
Auteur en illustrator: Ruth Wielockx (Balen)
Vanaf 3 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

ISBN 978-9044843323

46

Meer over Luuk en Lotje
Luuk en Lotje moestuinieren!
Ze harken het zand,
stoppen slaplantjes in de grond
en zaaien radijsjes.
Luuk plant zelfs een snoepjesboom.
Maar of die zal groeien?

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

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044841862

9 789044 841862

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4186 2

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, kat, huisdier,
houden van, zorgen voor

Clavis Uitgeverij

Gebaseerd
op
een waargeb
eurd
verhaal

Hoe Charlie gevonden werd

Een hartverwarmend verhaal over liefde en
zorgen voor. Voor iedereen vanaf 4 jaar.

ISBN 978-9044842838

Wat ligt er in die plas? Ik neem je mee naar
huis, lieve poes! Het verhaal begint verdrietig,
nat en koud. Maar het laat je achter met een
glimlach en een warm gevoel.
Prijs: € 12,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4283 8
Titel: Charlie
Auteur en illustrator: Monique van den Hout
(Tholen)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 150 x 190 mm

Meer van Monique
van den Hout
Ze houdt een Soppig Schorremorrie Schuimfeest.
Ze bijt de dokter. Ze maakt taart van Diederik.
Annabelleke is … verschrikkelijk.
Ik waarschuw je: wees alsjeblieft voorzichtig.
Want met Annabelleke weet je het nooit.

Miriam Borgermans

Annabelleke is het allerstoutste kindje van de hele wereld.
Echt waar. Annabelle wil geen goudvis, maar een piranha.

Miriam Borgermans
met illustraties van

Monique van den Hout

Stouter dan ooit

Een grappig en hysterisch boek over het allerstoutste kindje van de wereld.
Om voor te lezen vanaf 5 jaar, om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

www.clavisbooks.com

Clavis

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3433 8
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, angst, zorgen,
zelfvertrouwen, moed,
spelen, vriendschap

Overwin je angsten
Een prentenboek dat een sleutel wil aanreiken
om voluit te leven. Voor dappere kinderen en
kinderen die dapper willen worden vanaf 5 jaar.
Bange Bram wil leuke dingen doen. Hij ziet
andere kinderen klimmen, rennen en spelen,
maar hij doet nooit mee, omdat hij zich altijd
te veel zorgen maakt. Wie verlost Bange Bram
van zijn angst?
Prijs: € 15,95
Verschijnt: maart 2021
isbn 978 90 448 3970 8
Titel: Ik kan het!
Auteur: Adam Ciccio
Illustrator: Myriam Berenschot (Groningen)
Oorspronkelijke titel: Anxious Andy
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

9 789044 839708

ISBN: 978-9044839708

48

Meer van Adam Ciccio
Adam Ciccio & Katrien Benaets

ADAM CICCIO & EMMANUEL VOLANT

oranje cape

Joepie,

cape

het zonnetje schijnt!
Das legt zijn tablet weg en gaat naar buiten.
Er zijn zo veel dingen te zien en te doen.
Hij skateboardt, maakt een wandeling, gaat vissen met Opa,
voetbalt met zijn vriendje Vos … Het wordt een fantastische dag!

DE ORANJE CAPE

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

Een vrolijk en fantasierijk boek
dat iedereen uitnodigt om naar buiten te gaan.
Voor binnenzitters en buitenspelers vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044840797

ISBN: 978-9044838893

Clavis

9 789044 838893

CV_9789044838893.indd All Pages

Lekker naar buiten

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

Adam Ciccio & Katrien Benaets

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3889 3
CV_9789044840797.indd All Pages

Clavis

9 789044 840797

7/05/20 08:34

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4079 7

7/01/2021 06:29

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, opgroeien, ontwikkeling,
je eigen weg vinden, verlegen zijn
en trots zijn, pauw

Internation
aal talent:
illustrator u
it China

Zo trots als een verlegen pauw

Laat je veren zien! Een inspirerend boek
voor trotse en verlegen kinderen vanaf 4 jaar.
Pauw wil zijn staart niet laten zien. Hij is veel
te verlegen! Tot hij op een dag per ongeluk
de jungle binnenloopt. Het avontuur haalt
het beste in hem naar boven.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4146 6
Titel: Pauw is een beetje verlegen
Auteur: Jin Xiaoyu
Illustrator: Li Leying
Oorspronkelijke titel: Peacock Is a Bit Shy
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

ISBN 978-9044841466
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Meer van Li Leying
Miss Sasa & Leying Li

Kip Lola kan niks.

Alle boerderijdieren hebben een talent, behalve zij.
Juﬀrouw Poes vangt muizen, broeder Haan maakt iedereen
wakker, en oom Ezel trekt de molensteen, maar kip Lola
kan echt helemaal niks. Of toch?

een

KIP
van

nIks

Een grappig boerderijboek over het ontdekken van je eigen talent.
Voor kleine kipjes vanaf 4 jaar.
www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044838718

9 789044 838718

Miss Sasa
& Leying Li

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3871 8

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks, van
eigen bodem, eerste schooldag,
naar school gaan, verkleden,
jezelf zijn, niet opgeven, onesie

Clavis Uitgeverij

Het eerste boek in een nieuwe serie, over altijd
en overal jezelf durven zijn. Voor kleine beestjes én grote kinderen vanaf 3 jaar.
Het is een spannende dag vandaag. Emma
gaat voor de eerste keer naar school. Maar
ze is er klaar voor. Want haar roze verenpakje heeft sterke vleugels. Kijk maar eens hoe
Emma kan vliegen!

ISBN 978-9044843828

Durf jezelf te zijn

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4382 8
Titel: Beestenboel.
Emma gaat naar school
Auteur en illustrator:
Federico Van Lunter (Tongeren)
Vanaf 3 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Misschien ben jij diep vanbinnen wel een tijger. Kun
jij vliegen als een flamingo.
Of lijk je erg op een aapje.
Beestenboel helpt je om te
ontdekken hoe uniek je bent
en hoe fijn het is om gewoon
jezelf te zijn. Iedereen is
anders … maar wie ben jij?
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, knuffelbeer, zelfvertrouwen,
eerste schooldag,
vriendschap

Internation
aal
talent: illust
rator
uit Australi
ë

De eerste schooldag met Beer

Een herkenbaar en grappig boek over de eerste
schooldag … en over een lieve-stoute knuffelbeer.
Voor kinderen vanaf 4 jaar.

9 789044 841145

Max gaat voor het eerst naar school! Spannend,
maar gelukkig is hij niet alleen. Zijn knuffel gaat mee
om hem te beschermen. Maar … vooral ook om heel
wat kattenkwaad uit te halen.
ISBN: 978-9044841145
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4111 4
Titel: Beer met mij
Auteur: David Michael Slater
Illustrator: Davilyn Lynch
Oorspronkelijke titel: Bear with Me
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Clavis Uitgeverij

Goed voorbereid op de eerste schooldag

vaardigheden
emotie

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044839296

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Clavis peuter

9 789044 839296

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Vandaag ga ik naar school.
Ik maak me klaar en mama brengt me.
Het is leuk op school: de juf vertelt een verhaal,
ik speel met mijn vriendjes
en daarna gaan we knutselen!

Ik ga naar school

dagelijks leven

vanaf 12 m.
vanaf 18 m.

Liesbet Slegers

voor baby’s

Anna in de klas

Anna in de klas

Een herkenbaar verhaal over een dag vol schoolpret.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

Een knus verhaal waarin Kaatje op school
bij haar lieve juf en haar vriendjes is.
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

Kathleen Amant

Kathleen Amant

Anna is op school vandaag.
Als de bel gaat, mag ze naar binnen.
In de gang doet ze haar jas uit,
daarna loopt ze de klas in.
Juf Sara leest een leuk verhaal voor.
En Anna maakt een mooi schilderij.
Ze speelt ook met een pop.
De dag is veel te snel om …

Vandaag gaat Kaatje naar school.
Daar speelt ze fijn samen met haar
vriendjes. Soms is er even iemand
verdrietig of boos. Maar gelukkig
is er de superlieve juf, die altijd
klaarstaat om te helpen en te
troosten. Natuurlijk krijgt de juf
op het einde van de dag van alle
kindjes een dikke knuffel!

Een leuk boekje met halve pagina’s die de indrukken
van een dagje school verrassend tevoorschijn laten komen.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

www.clavisbooks.com

Clavis peuter

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3929 6

Prijs: € 13,95
978 90 448 0909 1
Veertiende druk: april 2021
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www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044831542

Clavis peuter

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1145 2
Vijftiende druk: april 2021

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 0587 1
Twaalfde druk: april 2021

14/01/11 14:22

voor baby’s

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3154 2

Esther van den Berg

Robin mag voor het eerst naar school.
Hij heeft er geen zin in, maar besluit tóch een
kijkje te nemen. Het is heel leuk bij juf in de klas!
De kinderen springen touwtje en gaan knutselen,
Robin bouwt een blokkentoren en
hij mag helemaal zelf naar de wc …
Een grappig en kleurrijk kijkboek over een
eerste dagje op school. Voor alle kinderen die
de grote stap naar school een beetje spannend
vinden of die zich er juist op verheugen.

LOU

Lou heeft kriebels in zijn buik.
Vandaag gaat hij voor de eerste keer op schoolreis!
Lou geeft vake en zijn babyzusje een kus en neemt zijn rugzak.
‘Klaar om te vertrekken, Lou?’ vraagt papa.
Papa loopt elke morgen met Lou mee naar school.
Onderweg komen ze heel veel verschillende mensen en situaties tegen.
De postbode op haar fiets, de brandweer, de dokter en haar hondje …
De weg naar school is altijd een avontuur!

Naar school!
De tweeling Luuk en Lotje

Berg
Esther van den
heeft
een leuke dag in de klas.

Ze knutselen en spelen, leren en eten,
maken muziek en sporten.
En dan gaat de bel alweer,
want een schooldag is zo voorbij!

Iedereen is anders.
Dat is ook zo in dit eenvoudige en herkenbare verhaal
over de dagelijkse omgeving van kleine kinderen.
Dit boek toont hoe mooi en divers onze samenleving is.
Voor iedereen vanaf 4 jaar.

OP WEG NAAR SCHOOL

Karel gaat graag naar school. Hij heeft een lieve juf.
In de klas speelt hij met Kaatje in het keukentje.
Op de speelplaats fietst hij met Ali en Dries.

OP WEG NAAR SCHOOL

Naar school!

LOU

Knutselen, samen naar een verhaal luisteren en
naar de toiletjes gaan, iets lekkers eten in de pauze …
er gebeurt van alles op school!
Een warm verhaal over Karels dagje op school,
met grote prenten (ideaal voor in de klas) en zoekopdrachtjes.
Een perfecte voorbereiding op naar school gaan
voor kinderen vanaf 3 jaar.

Een vrolijk en herkenbaar prentenboek over een dagje op school.
Voor leergierige lezers vanaf 3 jaar.
www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044839135

9 789044 839135

9 789044 836615

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3913 5
Tweede druk: reeds verschenen

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044829143

ISBN: 978-9044836615

Clavis

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3661 5

9 789044 829143

ISBN 978-9044835670

Clavis

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1574 0

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2914 3

‘Dag Bennie. Ik zie je vanmiddag weer.’
Maar Bennie wil niet alleen thuisblijven, hij wil mee!

Liefbeestje gaat voor de eerste keer naar school.
Dat vindt ze best wel spannend.
Ze treuzelt en twijfelt, want ze wil liever thuisblijven.
Maar de juf is lief, en Liefbeestje speelt de hele ochtend met haar
nieuwe vriendinnetje. Dan is mama er al om haar op te halen.
Wanneer mag ze weer naar school?

Sam Loman

Snel stopt ze haar spullen in haar tas.

Judith Koppens & Marja Meijer

Het is tijd voor Sam om naar school te gaan.

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3567 0

Een herkenbaar boek over een spannende eerste schooldag.
Voor leergierige kinderen vanaf 4 jaar.

gaan naar school

De school is niet voor hondjes, dat weet Sam heel goed.
Maar Bennie kijkt zo zielig dat ze het voor één keertje goed vindt.
Maar wat zal de juf daar van zeggen?

Sam Loman
Liefbeestje gaat naar school

Een fijn avontuur van een meisje en haar hond,
voor kwispelende en niet-kwispelende lezers vanaf 4 jaar.
gaan naar school

www.clavisbooks.com
www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044839432

ISBN: 978-9044838992

9 789044 839432

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3089 7
Derde druk: reeds verschenen

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1777 5

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3353 9

Judith Koppens &
Marja Meijer

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3943 2

9 789044 838992

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3899 2
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling, Italiaans,
school, eigenwaarde, zelfvertrouwen,
vriendschap, verbeelding, fantasie,
boeken en taal

Op avontuur in je fantasie

Internation
aal talent:
illustrator u
it
Italië

Meer van
Francesca Pirrone

Klassenopdracht! Iedereen moet een verhaal
schrijven, maar Teo kan niets verzinnen … Tot er
uit zijn schrift opeens een varkentje opspringt. Tijd
voor een avontuur!

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4156 5
Titel: Een zee vol woorden
Auteur en illustrator: Francesca Pirrone
Oorspronkelijke titel: A Sea of Words
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Je hebt niet veel nodig om aardig te zijn.
Vriendelijk glimlachen, dank je wel zeggen,
een handje helpen, een beetje delen …
als jij lief bent voor anderen,
zijn zij dat ook voor jou!

Francesca Pirrone

Een betoverend boek over de kracht van fantasie.
Lukt het Teo om zijn opdracht af te ronden? Voor
dromers en doeners vanaf 5 jaar.

ISBN 978-9044841565

54

Francesca Pirrone

Een vertederend boek over geven
en iets moois terugkrijgen.
Voor iedereen!

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044837414

9 789044 837414

CV_9789044837414_DEF.indd All Pages

Clavis

Prijs: € 12,95
isbn 978 90 448 3741 4
1/10/19 15:10

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie en non-fictie,
educatief, reeks, van eigen bodem,
pesten, plagen, opkomen
voor jezelf, zelfvertrouwen

Clavis Uitgeverij

Pesten moet stoppen

Een gevoelig en behulpzaam boek om pesten
bespreekbaar te maken. Met achtergrondinformatie en tips voor ouders. Vanaf 6 jaar.

ISBN 978-9044843361

Die nacht schiet Mona wakker. Ze huilt. Mona
had een nachtmerrie. Maar niet over draken
en monsters. Want eigenlijk droomde ze over
school. Over hoe iedereen van haar wegrende
… Mona wordt gepest.
Prijs: € 16,95
Verschijnt: augustus 2021

isbn 978 90 448 4336 1
Titel: Pleister. Ren toch niet weg
(over pesten)
Auteur: Emy Geyskens (Asse)
Illustrator: Hiky Helmantel (Zeewolde)
Vanaf 6 jaar / nur 218-273 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie en non-fictie,
reeks, van eigen bodem,
hoogbegaafdheid

Over hoogbegaafdheid

Een gevoelig verhaal dat hoogbegaafdheid voor een kind
bespreekbaar maakt. Met een interview met een expert en
andere achtergrondinformatie voor ouders. Voor kinderen
vanaf 5 jaar.
Dit is Peter. Zijn vriendjes willen bijna altijd voetballen en
dat kan hij nog niet zo goed. Maar hij kan wel al lezen en
rekenen. Peter is slim en wil graag leren, heel veel leren.

ISBN 978-9044841848

56

Prijs: € 16,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4335 4
Titel: Pleister. Ja, dat is Peter!
(over hoogbegaafdheid)
Auteur: Ilona Lammertink (Leeuwarden)
Illustrator: Isabelle Gilboux (Moha)
Vanaf 5 jaar / nur 218-273 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie en non-fictie,
reeks, van eigen bodem,
verborgen armoede, blij zijn
met wat je hebt, geluk, geld

Clavis Uitgeverij

En over verborgen armoede
Een gevoelig verhaal dat verborgen armoede voor een kind bespreekbaar maakt. Met
een gedichtje en interactieve gespreksvragen. Voor kinderen vanaf 5 jaar.

ISBN 978-9044841848

Dit is Brechtje. Op het strand speelt ze
met het zand, niet met een dure vlieger.
Ze huurt geen bedje, maar ligt op een
handdoek. En ijsjes maakt ze zelf. Maar
… maakt dat iets uit?
Prijs: € 16,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4376 7
Titel: Pleister. Blij zijn kost geen geld
(over verborgen armoede)
Auteur: Ilona Lammertink (Leeuwarden)
Illustrator: Els Vermeltfoort (Tilburg)
Vanaf 5 jaar / nur 218-273 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

57

58

Clavis Uitgeverij

EISTER
PL

Meer Pleister

EE

EV

AL

OV E R

www.clavisbooks.com
www.clavisbooks.com

Een warm verhaal dat huiselijk geweld en de gevolgen voor een kind bespreekbaar maakt.
Met achteraan achtergrondinformatie, een interview met een vertrouwensarts
en tips voor ouders. Voor kinderen vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com

978-9044832341
ISBNISBN:
978-9044834291

ING
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informatief

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3406 2
Over kindermishandeling

Prijs: € 16,95
978 90 448 3549 6
Over bednet
CV_9789044834062.indd All Pages

isbn

14/05/19 13:15

An Swerts & Aron Dijkstra

Ilona Lammertink & Els Vermeltfoort
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Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere
families is ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf
gewoon een beetje anders. Pleister maakt al die gevoelige onderwerpen
bespreekbaar. Deze boeken bevatten een warm verhaal, een spelletje
en een versje of liedje op kindermaat. Maar ook een informatieve bijlage
voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met
een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit tot praten met en
begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen ook zijn,
een PLEISTER helpt altijd.

Ilona Lammertink & Els Vermeltfoort

Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere
families is ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf
gewoon een beetje anders. Pleister maakt al die gevoelige onderwerpen
bespreekbaar. Deze boeken bevatten een warm verhaal, een spelletje
en een versje of liedje op kindermaat. Maar ook een informatieve bijlage
voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met
een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit tot praten met en
begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen ook zijn,
een PLEISTER helpt altijd.
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Finn is bijna jarig. Zijn beste vriendinnetje Anna is heel enthousiast. Maar zelf vindt
Finn jarig zijn een beetje eng. Want je weet nooit wat er die dag allemaal gaat gebeuren.
Gelukkig kennen zijn opa Leon en Anna hem heel goed. Ze bereiden zijn verjaardag
samen met Finn goed voor zodat het een onvergetelijke dag wordt. Maar dan heeft Anna
toch een verrassing in petto …

Harm is dol op eten en lust werkelijk alles. Het liefst hangt hij op de bank met iets zoets
naast zich. Sommigen zeggen dat hij te dik wordt, maar daar trekt Harm zich niets
van aan. Op een dag krijgt hij de rol van circusdirecteur op het schoolfeest.
Harm is superblij, tot hij merkt dat hij niet meer in zijn mooie pak kan.
Harm en zijn ouders zoeken hulp en beginnen met z’n drieën af te vallen.

Een warm en herkenbaar verhaal over een jongen met autisme.
Voor kinderen vanaf 6 jaar. Met achteraan achtergrondinformatie
en tips voor volwassenen.

Een herkenbaar verhaal dat overgewicht voor een kind bespreekbaar maakt.
Met achteraan een interview met een diëtist en andere achtergrondinformatie
en tips voor ouders. Voor kinderen vanaf 5 jaar.
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Harm lust werkelijk alles

Lieve meid

Opa herinnert zich veel dingen van zijn kindertijd nog goed. Maar verder vergeet hij
steeds meer. Ook woorden en wat ze betekenen. Dat komt door opa’s ziekte, legt oma
aan Katrientje uit. Samen genieten ze nog zo veel mogelijk. En Katrientje helpt haar opa
zo goed als ze kan. Ze is dan ook zijn lieve meid …

Lieve meid
An Swerts & Eline van Lindenhuizen

An Swerts & Aron Dijkstra

Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere
families is ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf
gewoon een beetje anders. Pleister maakt al die gevoelige onderwerpen
bespreekbaar. Deze boeken bevatten een warm verhaal, een spelletje
en een versje of liedje op kindermaat. Maar ook een informatieve bijlage
voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met
een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit tot praten met en
begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen ook zijn,
een PLEISTER helpt altijd.

An Swerts & Eline van Lindenhuizen

An Swerts & Eline van Lindenhuizen

An Swerts & Eline van Lindenhuizen

Je kunt maar één lievelingstante hebben. En voor Leon is dat mama’s jongste zus:
tante Lisa. Maar soms lijkt het alsof tante Lisa hem niet ziet, zo enthousiast is ze dan.
En op andere dagen lijkt het licht in haar ogen gedoofd. Soms straalt tante Lisa
als een roos met doornen, en soms is ze broos als een klaproos.
Maar Leon houdt altijd van tante Lisa, welke bloem ze ook is.

Een ontroerend en herkenbaar verhaal over (jong)dementie.
Met achteraan achtergrondinformatie, een interview met een expert
en getuigenissen van mensen met dementie en hun partners.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.
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Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere
families is ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf
gewoon een beetje anders. Pleister maakt al die gevoelige onderwerpen
bespreekbaar. Deze boeken bevatten een warm verhaal, een spelletje
en een versje of liedje op kindermaat. Maar ook een informatieve bijlage
voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met
een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit tot praten met en
begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen ook zijn,
een PLEISTER helpt altijd.

Lies Scaut & Esther Lekanne
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Oeps, ik liet de citroentaart vallen
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Als Daan al een tijdje moe is en op school zelfs niet meer voetbalt, besluiten mama
en papa met hem naar de huisdokter te gaan. Al snel komen ze in het kinderziekenhuis terecht. Daar krijgen Daan en zijn ouders te horen dat hij kanker heeft.
De behandeling start meteen en vanaf dag één noemt Daan zichzelf Dappere Daan.
Zo voelt hij zich sterker en is hij ervan overtuigd dat hij beter zal worden.
Maar de behandeling duurt lang en er volgen veel ziekenhuisopnames.
Professor An, de verpleegkundigen, familie en vrienden doen er alles aan
om Daan te helpen. In het ziekenhuis wordt Daan beste vrienden
met Jannie, met wie het niet zo goed gaat.

O

VE

R KANKER

Een mooi, gevoelig en pakkend verhaal over een jongen met kanker.
Met achteraan een interview met experts en enkele tips.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044835403

ISBN 978-9044837711

Clavis

Clavis

informatief

Prijs: € 16,95

978 90 448 3771 1
Over faalangst

informatief

11/09/19 13:28

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3540 3
Over kanker

Prijs: € 16,95
978 90 448 3450 5
Over autisme
isbn
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isbn

Oeps, ik liet
de citroentaart vallen

www.clavisbooks.com

Clavis

Clavis

9 789044 839401

informatief

informatief

Prijs: € 16,95
978 90 448 3849 7
Over dementie

CV_9789044838497.indd All Pages

Een innemend en bemoedigend verhaal over faalangst.
Met achteraan een interview met een expert en enkele tips om de veerkracht
en het zelfvertrouwen van kinderen op te krikken. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

MENTIE

9 789044 834505

informatief

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3566 3
Over bipolaire stoornis

De vrolijke en ondernemende Lucia verandert van een klaterend watervalletje in een stil
meertje. Zelfs haar buurjongen Emilio krijgt haar niet meer aan het lachen. Op school
doet ze alleen nog wat echt moet. En eigenlijk vindt ze niets meer leuk. Want ze is bang
om fouten te maken. Tot ze in haar vaders restaurant ontdekt dat uit een fout ook weleens
iets heel moois voortvloeit!

ISBN: 978-9044839401

ISBN: 978-9044834505

Clavis

Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere
families is ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf
gewoon een beetje anders. Pleister maakt al die gevoelige onderwerpen
bespreekbaar. Deze boeken bevatten een warm verhaal, een spelletje
en een versje of liedje op kindermaat. Maar ook een informatieve bijlage
voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met
een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit tot praten met en
begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen ook zijn,
een PLEISTER helpt altijd.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044838497

ISBN 978-9044835663
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An Swerts & Eline van Lindenhuizen
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9 789044 834062

informatief

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3429 1
Over een verkeersongeval

Een mooi, gevoelig verhaal over een tante met een bipolaire stoornis. Met achteraan
een interview met twee experts en enkele tips. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

RMISHAN

ISBN: 978-9044834062

Clavis

informatief

Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere
families is ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf
gewoon een beetje anders. Pleister maakt al die gevoelige onderwerpen
bespreekbaar. Deze boeken bevatten een warm verhaal, een spelletje
en een versje of liedje op kindermaat. Maar ook een informatieve bijlage
voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met
een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit tot praten met en
begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen ook zijn,
een PLEISTER helpt altijd.
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ISBN 978-9044835496

Clavis

9 789044 832341
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Een mooi verhaal om de gevolgen van een verkeersongeval in de omgeving van een kind
bespreekbaar te maken. Met achteraan achtergrondinformatie, een getuigenis
van een verkeersslachtoffer en tips. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

N

G
Een mooi verhaal over een jongen die een tijd niet naarV Eschool
R K E E R S O Nkan,
maar toch elke dag bij zijn klasgenoten is. Met achteraan een interview
met Kathy Lindekens, voorzitter van Bednet, en getuigenissen
van een Bednetter en een Bednet-meester. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

mogen ook niet slaan

Grote mensen mogen ook niet slaan

Papa is wéér verschrikkelijk boos. Hij schreeuwt en stuurt Luuk voor straf
naar zijn kamer. Dat gebeurt de laatste tijd erg vaak. Gelukkig mag Luuk
een weekendje bij oma en opa logeren. Oma merkt dat haar kleinzoon bang
en verdrietig is. Ze laat hem een verdriettekening maken. Zo krijgt ze hem
heel voorzichtig aan het praten. Oma komt erachter wat er bij Luuk thuis
aan de hand is. Hij mag een tijdje blijven, tot het weer beter gaat met papa.

IS E
meevolgen en praten met zijn klasgenootjes. Maar soms is hij te moe
hij rusten.
PLEenTmoet
Binnenkort is het Pyjamadag op school en om dat te vieren bedenken Liam
en zijn vrienden een leuk plan!

Ilona Lammertink & Els Vermeltfoort

OVER

Emy Geyskens
Kolet Janssen
- Emilie
De -zevenjarige
Liam herstelt
thuis vanTimmermans
een operatie. Dankzij Bednet kan hij de lessen

Botsing!

Als Wannes en zijn zus Lily ’s avonds in bed liggen, belt een politieagent aan. Papa heeft
een auto-ongeval gehad. Wannes en Lily zijn bang en verdrietig. Gelukkig horen ze de
volgende dag dat papa weer zal herstellen, al moet hij nog enkele weken in het ziekenhuis blijven. Wannes en Lily verwerken het ongeval elk op hun manier.

pleister maakt gevoelige onderwerpen bespreekbaar. Met een
verhaal op kindermaat, maar ook
een informatieve bijlage voor volwassenen, met een aangrijpende
getuigenis of een interview met
een Pleister-expert. Op die manier
nodigt pleister uit tot praten met
en begrip krijgen voor elkaar. Want
hoe moeilijk sommige dingen ook
zijn, een pleister helpt altijd.

Grote mensen
R

Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere
families is ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf
gewoon een beetje
anders. Pleister
maakt
al die- gevoelige
onderwerpen
Emy Geyskens
- Kolet
Janssen
Jessica Raes
bespreekbaar. Deze boeken bevatten een warm verhaal, een spelletje
en een versje of liedje op kindermaat. Maar ook een informatieve bijlage
voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met
een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit tot praten met en
begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen ook zijn,
een PLEISTER helpt altijd.

Ilona Lammertink & Els Vermeltfoort

Emy Geyskens - Kolet Janssen - Jessica Raes

Emy Geyskens - Kolet Janssen - Emilie Timmermans

Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere
families is ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf
gewoon een beetje anders. Pleister maakt al die gevoelige onderwerpen
bespreekbaar. Deze boeken bevatten een warm verhaal, een spelletje
en een versje of liedje op kindermaat. Maar ook een informatieve bijlage
voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met
een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit tot praten met en
begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen ook zijn,
een PLEISTER helpt altijd.

Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere families is
ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf gewoon een beetje
anders. Pleister maakt al die gevoelige onderwerpen bespreekbaar. Deze boeken
bevatten een warm verhaal, een spelletje en een versje of liedje op kindermaat.
Maar ook een informatieve bijlage voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit
tot praten met en begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen
ook zijn, een PLEISTER helpt altijd.
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Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3940 1
Over overgewicht

Clavis Uitgeverij

Perfect voor Moederdag en Vaderdag
Kathleen Amant

Een vrolijk verhaal over Anna en haar mama.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

Een vrolijk boekje met halve pagina’s die
dieren verrassend tevoorschijn laten komen.
Voor peuters vanaf 18 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

voor baby’s
voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

www.clavisbooks.com

vanaf 12 m.
vanaf 18 m.

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Notebook
Mijn mama en ik

Mijn mama is fantastisch,
vinden de jonge diertjes in dit boek.
Mama en haar kindje doen heel veel samen.
En er is van alles waar ze allebei van houden!
Kijk je mee?

Anna en haar lieve mama

Anna heeft de liefste mama van de hele wereld.
Als mama en Anna een dag je alleen zijn, doen ze leuke
dingen samen. Ze fietsen gezellig naar de winkel,
bakken een heerlijke taart en doen de was.
Maar hé, Konijn is in de wasmachine gekropen!
Anna is een beetje sip, Konijn ziet er gek uit nu …
Gelukkig vrolijkt mama Anna weer op,
zoals alleen zij dat kan!

Kathleen Amant

Anna en haar lieve mama

www.clavisbooks.com

dagelijks leven

ISBN: 978-9044838312

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Mijade

Clavis peuter

9 789044 833379

Clavis peuter

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1907 6
Zevende druk: april 2021

Kathleen Amant

9 789044 832822

Clavis

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Een vrolijk boekje met halve pagina’s die
dieren verrassend tevoorschijn laten komen.
Voor peuters vanaf 18 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

www.clavisbooks.com

vanaf 12 m.

ISBN 978-9044819083

vanaf 18 m.
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een kikker na,
Doe eens
Klein wit visje heeft een heleboel vriendjes.

papa!

En allemaal hebben ze een fantastische papa:
de ene is supersterk, de andere de allergrootste en
weer een andere papa is keislim of reuzegrappig …
Natuurlijk is ook de papa van Klein wit visje
ergens heel erg goed in.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044838466

9 789044 838466

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

Guido Van Genechten
Doe eens een kikker na, papa! (geluidenboek)
© 2020 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Alkmaar – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Trefw.: dierengeluiden, nadoen, humor
NUR 273 – ISBN 978 90 448 3846 6
D/2020/4124/018
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.guidovangenechten.be
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Een hartverwarmend boek
voor kleine bewonderaars vanaf 2,5 jaar
én hun papa’s.

N

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt – België
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Doe eens een
kikker na, papa!

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

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044829921

Clavis

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3846 6

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044833386
www.clavisbooks.com

emotie
de wereld

CV_9789044833386.indd All Pages

Klein wit visje
p p
en zijn papa

Klein wit visje en zijn papa

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

vaardigheden

taalontwikkeling

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1908 3

Guido van Genechten

LUIDE

N

B

dagelijks leven

vanaf 24 m.
vanaf 30 m.

ISBN 978-9044836547

Clavis peuter

Clavis peuter

Prijs: € 24,95
isbn 978 90 448 3282 2

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

Een hilarisch prentenboek over papa’s.
Voor iedereen vanaf 4 jaar.

Mijn papa is geweldig,
vinden de jonge diertjes in dit boek.
Papa en zijn kindje houden veel van elkaar.
En er is van alles wat ze graag samen doen!
Kijk je mee?

Papa’s zijn soms …

ISBN: 978-9044832822

Ze doen ook maar gewoon hun best,
met vallen en opstaan.
Natuurlijk hebben ze hun kleine kantjes. (Wie niet?)
En het zijn niet altijd en overal superhelden.
Maar als je ze wat beter leert kennen,
vallen papa’s best mee.

Anna en haar lieve papa

voor baby’s

www.clavisbooks.com

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3831 2

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3377 5

18/05/18 11:14

Mijn papa en ik

Anna en haar lieve papa

Een herkenbaar verhaal over een dag je alleen zijn met papa.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

Kathleen Amant

Hélène Delforge & Quentin Gréban

De combinatie van de poëtische teksten van Hélène Delforge
en de mooie illustraties vol sfeer van Quentin Gréban
maakt dit prentenboek tot een ode aan alle moeders.

Anna is vandaag alleen thuis met papa.
Het wordt een heel leuke papa-dag.
Anna en papa voetballen in de tuin en spelen een spelletje.
Maar ze doen samen ook allerlei klusjes:
Hélène Delforge
strijken, het gras maaien, boodschappen
doen …
& Quentin Gréban
Wat hebben papa en Anna het druk!
Als het eten klaar is en de tafel gedekt,
rusten ze even uit op de bank.
Wat zijn ze moe …

Clavis

9 789044 838312

Prijs: € 10,95
isbn 978 90 448 3337 9

CV_9789044833379.indd All Pages

Een unieke naam, een naam met een enorme veelzijdigheid.
Er zijn net zoveel mama’s als dat er kinderen zijn.
Een woord dat liefde uitdrukt, tederheid, een band,
verlangen, gemis, afwezigheid ...

Le carnet

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044833379

vaardigheden

Maman

Een notebook vol dwaze invallen,
schetsen, tedere teksten of to-dolijstjes …
Het is aan jou om er je eigen,
unieke boek van te maken.

Guido
van Genechten
Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2992 1

Prijs: € 10,95
isbn 978 90 448 3338 6

Clavis

CV_9789044836547.indd All Pages

18/05/18 11:23

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3654 7

10/04/19 14:33
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Lang leve de zomer
Lezen in de zon.
Lezen in de buitenlucht.
Lezen tussen de bomen
en de bloemen en de vogels.
Lezen in de zomer.

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, seizoenen,
zomer, buiten spelen,
vriendschap

Clavis Uitgeverij

Het zonnetje schijnt
Een interactief prentenboek boordevol zomerplezier! Voor zonnige kindjes vanaf 3 jaar.

ISBN 978-9044843293

Vos, Muis, Wasbeer en Uil spelen buiten! Het
zonnetje schijnt en het is lekker warm. Ze willen
gaan vliegeren, maar er staat te weinig wind.
Blaas jij de vlieger de lucht in?

Meer seizoenboeken
Anita Bijsterbosch

Vos, Muis, Wasbeer en Uil spelen in de sneeuw.
Ze willen een sneeuwpop maken, boven op een berg.
Maar … zo’n grote sneeuwbal is best zwaar.
Help jij hen om de bal naar boven te rollen?

Anita Bijsterbosch

Een interactief prentenboek boordevol sneeuwplezier!
Voor winterkindjes vanaf 3 jaar.

WINTERPRET

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044840353

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4035 3

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4329 3
Titel: Zomerpret
Auteur en illustrator: Anita Bijsterbosch
(Brummen)
Vanaf 3 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks, vertaling,
Engels, zon, zee, strand, zandkasteel,
waterdieren, zwemmen, golven,
samen spelen, hond, huisdier,
vriendschap

internation
aal
talent:
illustrator u
it
Zweden

Een dagje naar het strand

Een lief verhaal op rijm voor badgasten
vanaf 4 jaar.
Visjes, handdoeken, zandkastelen.
Laten we samen op het strand gaan spelen.
Vlieger, schepnet, lekker ijs.
Het strand is echt een paradijs.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4250 0
Titel: Flip, flop, samen naar zee
Auteur: Ellen DeLange
Illustrator: Anna Lindsten
Vanaf 4 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

ISBN 978-9044842500

62

Meer van dit duo

Een lief verhaal op rijm voor waterratjes
vanaf 4 jaar.

ELLEN DELANGE / ANNA LINDSTEN

SPETTER, SPAT, SPETTER, SPAT.
DRUP, PLONS, DRUP, PLONS.
DRIP, DROP, DRIPDROP.
Het regent! Tijd om naar buiten te gaan met mijn hond.
De natuur zit vol avontuur als alles nat is …

ELLEN DELANGE EN ANNA LINDSTEN
SPETTER SPAT, ALLES WORDT NAT

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044838060

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3806 0

[Spread 32: pagina 63 rechts
sfeerbeeld uit dit boek]
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De warmste boeken voor de zomervakantie

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

ISBN 978-9044836448

Clavis peuter

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3644 8

emotie
de wereld
taalontwikkeling

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044829822

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044832181

Sammie en zijn paardje Job gaan
voor de allereerste keer kamperen!
Met de trein reizen ze naar de camping.
Molly helpt Sammie met het opzetten van
de tent. Ze leren ook Oscar kennen.
Samen beleven ze een heerlijke
vakantie in de buitenlucht.
Een boek met verrassende halve tussenpagina’s
waarin Sammie en zijn paardje Job kamperen.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

9 789044 832181

Clavis peuter

vanaf 30 m.

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044839302

de wereld

Anita Bijsterbosch

taalontwikkeling

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3218 1

emotie
de wereld

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044824087

Clavis peuter

taalontwikkeling

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 1258 9
Zevende druk: april 2021

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2408 7
Zesde druk: april 2021

Het is zomer!
De tweeling Luuk en Lotje gaat in de tuin spelen.
Eerst smeren ze zich in met zonnecrème,
want buiten schijnt de zon.
Luuk en Lotje spelen samen in de zandbak
en in het zwembadje. Daarna geven ze de bloemen
water. En dan is Luuk opeens verdwenen.
Waar zit hij toch?

Een vakantieverhaal waarin Kaatje
met mama en papa het vliegtuig neemt.
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

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

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044824049

de wereld

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

Clavis peuter

9 789044 824049

taalontwikkeling

vanaf 30 m.

Het is zomer! Oef, wat is het heet buiten.
Fien en Milo gaan naar het strand.
Ze bouwen een mooi zandkasteel en zoeken schelpjes.

Zomer met

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

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 30 m.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044838633

de wereld

Anita Bijsterbosch

taalontwikkeling

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3930 2

www.clavisbooks.com

Fien en Milo
Pauline Oud

Clavis peuter

Het is zomer!

ISBN 978-9044829532

de wereld
taalontwikkeling

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2404 9

gaat kamperen
Maar … waar is Milo nou gebleven?

vanaf 24 m.

9 789044 839302

vaardigheden

vanaf 18 m.
vanaf 24 m.
vanaf 30 m.

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2982 2

in de zomer

dagelijks leven

vanaf 12 m.

Kaatje gaat met het vliegtuig
op vakantie! In de luchthaven
is het erg druk. Opstijgen is
spannend, maar boven in de
lucht is het uitzicht prachtig!
En al snel landt het vliegtuig
in het zonnige vakantieland.

vanaf 24 m.

978 90 448 0425 6

voor baby’s

Clavis peuter

Zomer met Fien en Milo

de wereld
taalontwikkeling

ISBN 978-9044812589

9 789044 812589

Pauline Oud

emotie

www.clavisbooks.com

gaat kamperen

vaardigheden

vanaf 24 m.
vanaf 30 m.

in de in
zomer
de winter

dagelijks leven

vanaf 12 m.
vanaf 18 m.

taalontwikkeling

vanaf 30 m.

Anita Bijsterbosch

Anita
Bijsterbosch
Anita
Bijsterbosch

voor baby’s

de wereld

Clavis peuter

Prijs: € 13,95
isbn

emotie

vanaf 30 m.

Het is zomer!

vaardigheden

vanaf 24 m.
vanaf 30 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.
vanaf 24 m.

Luuk en Lotje

dagelijks leven

vanaf 12 m.
vanaf 18 m.

dagelijks leven

vanaf 12 m.

Ruth Wielockx

Een verhaal vol verwondering waarin Karel
voor het eerst naar het zwembad gaat.
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de vaardigheden van het kind als thema.

voor baby’s

voor baby’s

Prijs: € 11,95
isbn 978 90 448 2769 9

Karel gaat met mama zwemmen.
Na het kleedhokje, de douche
en het voetbadje komen ze in
het zwembad. Eerst blijft Karel
op de rand zitten, maar algauw
gaat hij in het water.
Karel vindt het zwembad heerlijk.
Vooral de glijbaan!

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

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

Kathleen Amant

Anna en de zomer

met
FLAPJES

www.clavisbooks.com

Het is zomer. Sammie en Job
zitten in het zwembadje.
Daarna fietsen ze samen naar zee.
Het zonnetje schijnt en Sammie
bouwt een zandkasteel voor
zijn paardje. Onderweg naar
huis smullen ze van een ijsje.
In de tuin genieten Sammie en
Job verder van de mooie dag,
tot de zon ondergaat.

Het is zomer! De zon schijnt en het is heerlijk warm buiten.
Met haar sandaaltjes aan huppelt Anna door het gras.
De grassprietjes kietelen aan haar tenen.
Anna is dol op de zomer.
Met kleine Lars speelt ze in de zandbak.
En samen plonsen ze lekker in het zwembadje.
Dan heeft mama een leuke verrassing voor hen …

Anna en de zomer

vaardigheden

vanaf 18 m.

Een zomers verhaal over een vakantie aan zee.
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.

Leen Van Durme

Kathleen Amant

Met oma en opa aan zee

Kathleen Amant

dagelijks leven

vanaf 12 m.

Aapje
aan zee

Met oma en opa aan zee

voor baby’s

Anna zit in de auto bij oma en opa.
Ze rijden naar hun vakantiehuisje aan zee.
Daar blijven ze een paar dagen logeren.
Anna verveelt zich geen moment op het strand:
spelen in het zand, pootjebaden, schelpjes zoeken …
Een dag aan zee is veel te snel voorbij!

Kathleen Amant

an Durme
an zee
Clavis Uitgeverij, Hasselt – Amsterdam – New York
zee, strand, spelen, ontdekken
1
8 90 448 3644 8
/4124/110
chten voorbehouden
envandurme.be

Aapje aan zee

Een vrolijk boekje met flapjes
over een aapje dat naar zee gaat.
Voor peuters vanaf 12 maanden,
met de wereld van het kind als thema.

Leen Van Durme

Aapje gaat met zijn knuffeltje naar zee.
Daar doen ze van alles: een zandkasteel
bouwen, vliegeren, met de boot spelen …
En dan is het weer tijd om naar huis te gaan.
Daag, meeuw en krabje!

Clavis peuter

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 3863 3

Clavis peuter

Ruth Wielockx

Prijs: € 13,95
isbn 978 90 448 2953 2
Derde druk april 2021

die forse zeewind als je zulke lange oren hebt?

G

Het grote kijk- en zoekboek

Clavis

Clavis

➸ Bijzondere weetjes die je zullen verrassen.

DE GROTE WEETJESATLAS

➸ Leuke statistiekjes om te weten te komen welke landen de meeste
aansluitingen op internet hebben, waar de inwoners het rijkst zijn en waar ze
het meest uitgeven aan de scholing van de kinderen.

Diane Put & Rik De Wulf

Clavis

9 789044 839050

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3355 3

Een verhaal vol verwondering waarin Karel
voor het eerst naar het zwembad gaat.
Voor peuters vanaf 24 maanden,
met de vaardigheden van het kind als thema.

ISBN 978-9044828825

Clavis

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 3905 0
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www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044829822

Clavis peuter

informatief

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 2882 5

Prijs: € 15,00
isbn 978 90 448 3395 9

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1960 1

Karel gaat met mama zwemmen.
Na het kleedhokje, de douche
en het voetbadje komen ze in
het zwembad. Eerst blijft Karel
op de rand zitten, maar algauw
gaat hij in het water.
Karel vindt het zwembad heerlijk.
Vooral de glijbaan!

www.clavisbooks.com

9 789044 828825

ISBN 978-9044819601

ISBN: 978-9044839050

ISBN 978-9044833553

ATELIER CARTOGRAPHIK

➸ Kwisvragen en juist-foutspelletjes om de keukens van de verschillende
landen en de grote feesten te leren kennen, om kennis te maken met de meest
typische dieren, om te raden welke landen de grootste producenten (van fruit,
aardolie, diamanten, auto’s …) zijn of om een crack in aardrijkskunde te worden!

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ALEXANDRE MESSAGER

➸ Aandacht voor traditionele muziekinstrumenten en kleding.

OP VAKANTIE

Op reis met Sam
OP VAKANTIE

Het grote kijk- en zoekboek

Europa, Afrika, Amerika, Azië, Oceanië
en Antarctica onder de loep:
➸ Een kaart van de landen die in dat continent liggen, met de grootste steden,
het reliëf, de dieren die er leven en de belangrijkste industrie.

lotta vindt de weg

Op reis met Sam

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

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3229 7

➸ De infofiche van elk continent.

De vrolijke kip Lotta mag mee naar zee. Heerlijk!
Oriëntatiepalen zorgen ervoor dat de badgasten niet verdwalen.
Een zomers verhaal over een avontuurlijk dagje aan het strand
voor kinderen vanaf 3 jaar.

Dadelijk stijgt Tokkel nog op!

vakantievriendschap zoals alleen kinderen

ISBN: 978-9044832297

9 789044 832297

Lotta is samen met tante Cato en de kuikens een dagje aan zee.
‘Als je goed onthoudt bij welke strandpaal je zit,
kun je altijd je plekje terugvinden,’ legt tante uit.
Lotta en de kuikens gaan pootjebaden in zee
en daarna schelpen zoeken op het strand.
Voor ze het beseffen, zijn ze ver afgedwaald.
Kunnen ze tante Cato nu nog terugvinden?

die kunnen beleven. Voor iedereen vanaf 4 jaar.

www.clavisbooks.com

In deze atlas vind je natuurlijk kaarten van alle continenten
en landen. Tegelijk is dit een informatief boek boordevol
leuke weetjes. Ontdek hoe gevarieerd het landschap,
de flora en de fauna, de economie en de cultuur op de
verschillende continenten zijn.

Gr

E

Een zomers verhaal over de zee en een spontane

Lvindt
o tdetwega

Diane Put | Rik De Wulf

zwembadje wel een goed idee met zo’n ondeugend teckeltje
in de buurt? En is het niet gevaarlijk op het strand met

Grote Anna op kamp

Ook leert hij tellen van één tot tien.

Lotje® (Lizelot Versteeg)
Op reis met Sam. Het grote kijk- en zoekboek
© 2018 Clavis Uitgeverij, Hasselt – Amsterdam –
New York
Trefw.: zoekboek, tellen, kleuren, dieren,
natuur, voertuigen
nur 273 – isbn 978 90 448 3229 7
D/2018/4124/039
Alle rechten voorbehouden

Natuurlijk is ook teckel Tokkel van de partij, maar is zo’n

Niet alleen de zee maakt indruk op Rikki.
Ook Abril, het meisjeskonijntje, zal hij niet snel vergeten …

dieren en hij ontdekt kleuren en tegenstellingen.

Ilse De Keyzer & Ina Hallemans

de mooiste plekken op aarde. En overal waar hij komt,

Een kleurrijk zoek- en telboek

in de tuin, barbecueën en … op vakantie gaan naar zee.

Het wordt een geweldige vakantie.

leert hij weer iets nieuws. Sam ontmoet heel veel

voor urenlang kijkplezier.

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2818 4

Ilse De Keyzer & Ina Hallemans

die horen bij mooi weer, zoals zwemmen in een opblaasbadje

Samen met papa, mama en kilo’s kampeerspullen.

wereldreiziger! Met allerlei voertuigen bezoekt hij

Clavis

9 789044 828184

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 1970 0

Het is eindelijk zomer! Basiel verheugt zich op alle dingen

Rikki gaat voor de eerste keer naar zee.

Aapje Sam is dol op avontuur. Hij is een echte

op kamp

ISBN 978-9044828184

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3862 6

11/12/18 10:37

Grote Anna

www.clavisbooks.com

Clavis

Clavis

Op reis met Sam

Voor speurneuzen vanaf 4 jaar.

Een speels en leerzaam boek over Grote Anna die op kamp gaat met de jeugdbeweging.
Een perfecte voorbereiding voor wie op kamp wil.
Geschikt voor kleine avonturiers vanaf 5 jaar.

ISBN 978-9044819700

Sam Loman

Clavis

Prijs: € 17,95
isbn 978 90 448 3456 7

Kun jij op elke plaat het blauwe kevertje vinden?

Grote Anna gaat op kamp met de jeugdbeweging! Samen met haar vriendjes wacht ze
op het perron op de trein. Lotte, Noor, Finn en Arthur zijn er al. Zij zitten bij de Kapoenen,
net als Anna. Leidster Kaat en leider Sander zullen de hele week leuke spelletjes spelen
met hun Kapoentjes. Ze gaan slapen in een tent en eten aan een tafel gemaakt van
boomstammen. Het wordt een leuke week!

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044838626

Kathleen Amant

Kathleen Amant

vakantie

Een grappig verhaal over de zomer en samen gezellig op vakantie gaan.
Voor heksenvriendjes vanaf 3 jaar.

De beroemde en eigenwijze Anna is groot geworden.
In deze serie probeert de kleuter allerlei leuke hobby’s
uit, of komt ze in nieuwe situaties terecht.
Grote Anna vertelt een grappig en kleurrijk verhaal,
waar je bovendien een heleboel van opsteekt! Als je
dit boek uit hebt, ben je klaar om op kamp te gaan!

op vakantie

e Ann a
ot

op

www.clavisbooks.com

CV_9789044834567.indd 3

Heksje Mimi

Heksje Mimi en haar heksenvriendjes gaan samen
op vakantie naar zee. Het is een lange rit met de bus,
maar de heksjes zingen en lachen de hele weg.
Aan zee schijnt de zon. De heksjes zetten hun tent op
en gaan dan lekker spelen op het strand.
Ze maken zandkastelen, varen met een bootje,
vangen krabbetjes, surfen op de golven …
’s Avonds zingen ze heksenliedjes en
ze vertellen mopjes rond het vuur van de barbecue.
Wat is vakantie toch heerlijk!

Heksje Mimi op vakantie

9 789044 834567

Ruth Wielockx
Op reis met Bobbie (geluidenboek)
© 2019 Clavis Uitgeverij,
Hasselt – Amsterdam – New York
Artistieke leiding: Sigrid Werck
Sound design: Muziekstudio Clavis
(Jorgo De Groof)
Stem Bobbie: Elmo De Groof
Trefw.: auto, boot, vliegtuig, raket, maan
nur 273 – isbn 978 90 448 3456 7
D/2019/4124/002
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden
www.ruthwielockx.com

OEKJE

Beer op vakantie

ISBN: 978-9044834567

Een schattig verhaal over op vakantie gaan en weer thuiskomen.
Voor kleine reizigers vanaf 4 jaar.

Sam Loman

www.clavisbooks.com

BELANGRIJK!
- Schroef het deksel van de batterijenhouder
open met een schroevendraaier om de batterijen
eruit te halen of erin te stoppen.
Schroef de houder na vervanging weer goed dicht.
- De batterijen in dit boekje zijn 3 knoopbatterijen ag10.
- Laad de batterijen niet op.
- Gebruik geen verschillende types batterijen
of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Plaats de batterijen in de juiste richting (+/-).
- Haal gebruikte batterijen uit het boekje.
- Raak het uiteinde van de batterij niet aan
met een metalen voorwerp om kortsluiting
te vermijden.
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Zet het knopje op
ON om de geluidjes
te kunnen horen.

Clavis Uitgeverij
Herkenrodeabdij 4b
3511 Hasselt - België

BOBBIE

Beer gaat op vakantie. Hij heeft een leuke dag
aan het strand, maar beseft al snel dat hij zijn
vriendjes mist. Daarom verzamelt hij mooie cadeautjes.
Voor hij het weet, is de vakantie voorbij. Als Beer weer
thuis is, deelt hij alle cadeautjes uit. Vakantie is leuk,
maar je vriendjes terugzien is nog leuker!

EN

Een kijkboek vol voertuigen waar je ook naar kunt luisteren.
Probeer het zelf maar!
Voor luistervinkjes vanaf 2 jaar.

Op reis met

LUIDE

OEKJ

Op reis met BOBBIE

Bobbie en zijn hondje Trix gaan op reis.
Ze stappen op de scooter, ze rijden met de auto,
ze vliegen met het vliegtuig en ze varen met de boot.
Waar gaan Bobbie en Trix naartoe?

B

Met dank aan: Sonja Van Bladel en Boomer, Herman Blockx, Alex Van Lommel, Fabian Koppert, v.z.w. Stoomtrein Dendermonde-Puurs, Pole Position Production

Druk op de knop
en luister naar
de geluiden!

N
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pretpakket

boek + stickerboek + strandbal
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Samen
Boeken brengen mensen samen.
Lezen leert ons dat we allemaal
anders zijn én allemaal hetzelfde zijn.
Met elke lezer wordt de wereld
een beetje mooier.

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, Clavis-debuut,
vertaling, Engels, globalisering,
wereldreis, cultuur, empathie,
de zee en de oceaan, reizen

Clavis Uitgeverij

Op wereldreis met een paars emmertje
Volg een paars emmertje op zijn wereldreis.
Voor dappere reizigers en brave thuisblijvers
vanaf 5 jaar.

ISBN 978-9044841497

Het paarse emmertje drijft weg. Over zeeën
en oceanen, van land naar land en van
kinderhand naar kinderhand. Overal op
de wereld zijn kinderen blij met hem. Maar
waar gaat hij écht naartoe?
Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4149 7
Titel: Emmertje op wereldreis
Auteur: Christine Ieronimo
Illustrator: Niki Leonidou
Oorspronkelijke titel: The Purple Pail
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Intern

ation
illustr aal talent:
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Griek or uit
enlan
d
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
vertaling, Frans, elkaar helpen,
diversiteit, cultuurverschillen,
samen zijn, vriendschap

Samen zijn we sterker
Een vrolijk verhaal over anderen helpen, óók
als die een beetje anders lijken. Voor iedereen
vanaf 4 jaar.
Nina en Oscar steken elke nacht de vuurtoren
aan. Dat is veiliger! Want als de boten het licht
zien, weten ze dat ze dicht bij de gevaarlijke
kust zijn. Maar op een avond …
Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4334 7
Titel: Oscar en Nina redden Bamboe
Auteur: Natalie Quintart (Brussel)
Illustrator: Myriam Berenschot (Groningen)
Vanaf 4 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

ISBN 978-9044843347
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Meer van Natalie Quintart
Natalie Quintart & Philippe Goossens

Een prentenboek over zelfvertrouwen en fantasie
waar je vrolijk van wordt.
Voor zeerovers en zangers vanaf 5 jaar.

Natalie Quintart & Philippe Goossens

Jan-Wolf is altijd bang en slap.
Behalve als hij, alleen in zijn kamer,
uit volle borst zeeroverliedjes kan zingen.
Op een nacht droomt Jan-Wolf dat piraten
hem meenemen naar hun schip.
Zal hij daar zijn angst overwinnen
en een echte piraat worden?

Lila is een heel slimme muis. Ze woont in een boekenkast
en ze verslindt het ene verhaal na het andere.
Op een dag merkt ze dat haar oogjes niet meer goed werken.
Lila gaat op zoek naar een bril en vindt er een …
op de snuit van Anatole, een heel luie kat.

het voorleesmuisje

Een warm verhaal over een bijzondere vriendschap
en het plezier van voorlezen. Voor voorleesmuisjes
en verhalen verslindende katjes vanaf 5 jaar.
Lila het voorleesmuisje

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044834932

ISBN 978-9044823837

9 789044 823837

Clavis

Natalie Quintart
& Philippe Goossens

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 2383 7

Natalie Quintart
& Philippe Goossens

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3493 2

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
vertaling, Frans, boerderij,
voertuigen, boot, reizen, zee,
vriendschap, samenwerken,
dromen die uitkomen

Samen naar zee?
Een grappig boek over vriendschap, samenwerking, en dromen die uitkomen. Voor iedereen
vanaf 4 jaar.
Oscar de boot is achtergelaten in het weiland.
Hij is te oud en versleten om te varen. Maar hij
droomt ervan nog één keer naar zee te gaan.
Kleine Tractor en zijn vrienden besluiten hem
te helpen.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4338 5
Titel: Kleine Tractor en Oscar
Auteur: Natalie Quintart
Illustrator: Philippe Goossens
Oorspronkelijke titel: Petit Tracteur et Oscar
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

ISBN 978-9044843385
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Meer over Kleine Tractor
Kleine

tor
trac
is

Kleine Tractor is met papa de heuvel af gereden,
maar daarbij is hij in de modder weggegleden.
En nu is Kleine Tractor bang en wil hij
de schuur niet meer uit zolang het regent.
Maar dan heeft Lili dringend zijn hulp nodig …

jaloers

Een herkenbaar boek waarin Kleine Tractor
zijn angst overwint om zijn vrienden te helpen.
Voor iedereen vanaf 4 jaar.

Kleine

tor
trac
is
bang

Kleine tractor is bang

Kleine tractor is jaloers

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044839364

9 789044 839364

Natalie Quintart & Philippe Goossens

Een origineel en herkenbaar verhaal over jaloezie
en vriendschap. Voor iedereen vanaf 4 jaar.

Natalie Quintart & Philippe Goossens

Kleine Tractor voelt zich helemaal thuis op boerderij De Grote Eik.
Tot er een stoere sportauto verschijnt, die alle aandacht opeist.
Alle dieren vinden hem geweldig. En ook Lili,
Kleine Tractors beste vriendin, wil liever bij Sportauto zijn.
Dat maakt Kleine Tractor jaloers en verdrietig.

ISBN 978-9044841879

Clavis

Natalie Quintart
& Philippe Goossens

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3936 4

Clavis

Natalie Quintart
& Philippe Goossens

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4187 9

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, fictie, reeks,
van eigen bodem, samenwerken,
vriendschap, talenten,
optreden

Een verhaal vol helpende vleugels
Samen krijg je meer voor elkaar. Een vrolijk en
inspirerend boek voor solisten en samenwerkers. Vanaf 4 jaar.
Pauwtje Pio ontmoet Solo, een eendje dat
prachtig zingt … in zijn eentje. Bij zo’n mooie
stem hoort een groot spektakel, vindt Pio. Maar
Solo kent slechts één lied. Kunnen Pio en zijn
vriendjes hem helpen?
ISBN 978-9044842050

Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4205 0
Titel: Pauwtje Pio samen lukt het wel
Auteur: Ruth Brillens (Lembeek)
Illustrator: Rik De Wulf (Dilbeek)
Vanaf 4 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer van Pauwtje Pio

Een vriendelijk verhaal over insecten en hun huisjes.
En over het helpen van je allerkleinste vriendjes.
Voor lieveheerslezertjes vanaf 4 jaar.

Ruth Brillens & Rik De Wulf

Pauwtje Pio woont in het Vogelparadijs.
Op een dag ontdekt hij dat hij zijn staart
helemaal rechtop kan zetten, als een waaier.
Trots laat hij de andere vogels zijn staart zien.
Allemaal vinden ze het prachtig. Maar de volgende dag
krijgt Pio geen complimentjes meer. Wat nu?

en de kriebelbeestjes

Een herkenbaar verhaal over een vrolijke pauw
die graag waardering krijgt. Tot hij erachter komt
dat anderen een complimentje geven minstens even leuk is.
Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Ruth Brillens & Rik De Wulf

Ruth Brillens & Rik De Wulf

Pauwtje Pio plukt bloemen en maakt zo
per ongeluk het huisje van het lieveheersbeestje stuk.
Natuurlijk wil hij het arme beestje daarna
helpen om een nieuwe plek te vinden.
Samen gaan ze langs bij de mieren, de bijen, de spin
en andere kriebelbeestjes. Maar het lieveheersbeestje
voelt zich maar op één plek echt thuis …

Ruth Brillens & Rik De Wulf

geeft een pluim

en de kriebelbeestjes
www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837209

ISBN: 978-9044832099

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3720 9

9 789044 832099

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 9978 90 448 3209 9

71

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, reeks,
vertaling, Engels, vriendschap,
koppig zijn, doorzetten, vissen,
vis vangen

internationaa
l talent:
illustrator uit
Engeland

Als de vissen niet bijten

Een grappig verhaal over koppig zijn, doorzetten, en visjes vangen. Voor lezers vanaf 5 jaar.
Pep wil een vis vangen. En Pino wil dat Pep
een vis vangt. Maar aan het warme water willen de vissen niet bijten. Gelukkig krijgt Pino
dan een idee.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4125 1
Titel: Pep en Pino gaan vissen
Auteur: Bonnie Grubman
Illustrator: Judi Abbot
Oorspronkelijke titel: Walter and Willy Go Fishing
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

ISBN 978-9044841251
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Meer over Pep en Pino

Is logeren dan nog steeds leuk?
Een grappig verhaal over twee vrienden en

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

Bonnie Grubman
& Judi Abbot

Voor dappere kinderen vanaf 5 jaar.

een verrassend spannend logeerpartijtje.

De griezelnacht van Pep & Pino

Pep & Pino naar de grote stad

Bonnie Grubman
& Judi Abbot

Voor durfallen vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044840025

ISBN: 978-9044837186

9 789044 837186

CV_9789044837186.indd All Pages

Bonnie Grubman & Judi Abbot

Dat vinden Pep en Pino ook.

Bonnie Grubman & Judi Abbot

Logeren is niet eng, het is juist leuk!
Ze zijn nooit bang. Zelfs niet in het donker.
Maar ze proberen elkaar wel bang te maken.

Clavis

9 789044 840025

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3718 6
CV_9789044840025.indd All Pages

Clavis

8/07/19 14:03

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 4002 5

27/11/20 11:56

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, dieren, varken,
in bad gaan, wassen

Een schoon varkentje

Clavis Uitgeverij

Internationaa
l talent:
illustrator uit
China

Een lief en warm verhaal over allerlei manieren
om in bad te gaan. Voor iedereen vanaf 4 jaar.

ISBN 978-9044841978

Dat varkentje zullen we weleens wassen! Maar
hoe? Poezen wassen zichzelf, ezeltjes rollen
door het zand … maar hoe wordt een varken
schoon? Gelukkig heeft mama een goed idee.
Prijs: € 15,95
Verschijnt: mei 2021
isbn 978 90 448 4197 8
Titel: Samen in bad
Auteur: Feng Yun
Illustrator: Jiang Ziying
Oorspronkelijke titel: 起洗澡吧
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Spaans, fabel, capibara’s, kippen,
boerderij, jachtseizoen,
vreemdelingen, migratie
en immigratie

Internation
aal talent:
illustrator u
it Uruguay

Welkom, vreemdeling

Een sfeervol fabeltje over kennismaken met de
ander. Met prachtige prenten van de bekroonde illustrator Alfredo Soderguit. Voor kinderen
vanaf 5 jaar.
Jullie zijn niet welkom! Als de capibara’s plots
opduiken, willen de kippen daar niets van
weten. Maar de knaagdieren zijn op de vlucht
voor jagers. En misschien kunnen ze de kippen
zelfs helpen …
ISBN 978-9044842357

74

Prijs: € 17,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4235 7
Titel: De capibara’s
Auteur en illustrator: Alfredo Soderguit
Oorspronkelijke titel: Los Carpinchos
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 48 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, verstoppertje, spelen,
fietsen, zoeken en vinden, vergeten,
moederliefde, familie

Wie weg is, is niet gezien

Internation
aal talent:
illustrator
uit China

Een grappig verhaal over samen spelen. En
over een mama die altijd op je let, ook als je
eventjes niet aan haar denkt. Vanaf 5 jaar.
Kiki en haar mama spelen verstoppertje.
Maar terwijl mama zich verstopt, komt Kiki
een paar vriendjes tegen. Ze beginnen te
spelen. En Kiki vergeet helemaal dat ze haar
mama moet zoeken!
ISBN 978-9044841947

Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4194 7
Titel: Waar is mama?
Auteur: Hong Cuili
Illustrator: Mr. Biro
Oorspronkelijke titel: 我把妈妈忘了了
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer van dit duo
Hongg CuiLi & Mr Biro
Hon

Hong CuiLi
Hong
& Mr Biro

Waar zijn de sleuteLs?

Waar zijn de sleuteLs toch naartoe?
Het meisje en haar moeder zoeken overal
en halen het hele huis overhoop.
Maar nergens zijn de sleutels te vinden … Of toch?
Een grappig boek over verantwoordelijkheid dragen en foutjes maken.
Maar vooral over verloren sleutels. Voor speurneusjes vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044839272

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3927 2
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, hond, kat, poes,
huisdier, verwachtingen
en verrassingen, vriendschap

Interna
tio
illustra naal talent:
tor uit
de VS

ISBN 978-9044841848

De liefste hondjeskat

Een hartverwarmend boek over verwachtingen en
verrassingen … en over de liefste hondjeskat. Voor
dierenvrienden vanaf 4 jaar.
Ik wilde een hondje! Maar ik kreeg een poes. Wat is
daar nu aan? Een poes kan niet blaffen, doet geen
kunstjes, en luistert nooit. Of … is een poes misschien
ook wel leuk?

ISBN 978-9044840742
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4074 2
Titel: Hondje
Auteur en illustrator: Nancy Armo
Oorspronkelijke titel: Doggie
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 290 x 210 mm

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, debuut,
van eigen bodem, prinses, prins,
modern sprookje, weten wat je wilt,
vriendschap, verliefdheid,
verjaardag, cadeautjes

Clavis Uitgeverij

Wat wil jij?
Een modern sprookje over een prinses die precies
weet wat ze wilt. Of toch niet? Voor twijfelaars en
zekerweters vanaf 6 jaar.

ISBN 978-9044841664

Prinses Willeke wil heel veel. Ze weet wat ze wil, hoe
ze het wil, wanneer ze het wil en waarom ze het wil!
Maar wat als ze plots beseft wat ze eigenlijk écht wil?
Prijs: € 16,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4166 4
Titel: Prinses Willeke
Auteur: Jessica Raes (Opwijk)
Illustrator: Yasmine Stalpaert (Brussel)
Vanaf 6 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Chinees, mestkever, riool, stank,
eigenwaarde, acceptatie,
vriendschap, verschillen
accepteren

Daar zit een geurtje aan

Een grappig verhaal over eigenwaarde, acceptatie,
en stinkende mestkevers. Voor lezers vanaf 4 jaar.
Ermest de mestkever woont in een kasteel! Een
drijvend kasteel, dat hij zelf heeft gebouwd van
kaka en rommel. Andere dieren vinden het stinken
en blijven uit de buurt. Totdat het riool begint te
overstromen …
ISBN 978-9044842029
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Internation
aal talent:
illustrator u
it China

Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4202 9
Titel: Het nest van Ermest
Auteur en illustrator: Bubble Ducky
Oorspronkelijke titel: Dung Beetle’s Dung Castle
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

[Beeld: illustratie uit Het nest van Ermest (ISBN 4202 9)]

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

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, fictie, opa, familie,
reizen, reuzen, fantasie,
verbeelding, dagdromen

Interna
t
illustra ionaal talent:
tor uit
Colom
bia

Op fantasiereis met opa

Een fantasierijk boek, voor jonge kinderen (en
grote volwassenen) die in reuzen geloven. Vanaf
5 jaar.
Vroeger reisde opa de hele wereld rond. Opa
Kapitein, zo noem ik hem graag. Ik ken niemand
die zo goed verhalen kan vertellen als hij. Maar
dit verhaal is het meest fantastische van allemaal.
ISBN 978-9044842944

Prijs: € 16,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4294 4
Titel: Opa Kapitein en de reuzen
Auteur en illustrator: Angela Pelaez-Vargas
Vanaf 5 jaar / nur 273
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm

Meer van Angela Pelaez-Vargas
Angela Pelaez-Vargas

Lucas speelt graag op zijn kamer.
Maar hij heeft vandaag al met al zijn speelgoed gespeeld.
Lucas wil iets anders. Hij wil … de maan!
Maar hoe speel je eigenlijk met de maan?

Een grappig verhaal over de fantasie van een kleine jongen.
Voor wakkerblijvers vanaf 3 jaar.

Ik wil

Iken
wil
de maan
Luuk
Lotje
Het is winter!

mijn vriendin willemijn

Een vrolijk prentenboek over denkbeeldige vriendjes en avonturen in je hoofd.
Voor dagdromers vanaf 4 jaar.

IN

WILLEMJ

Pelaez-Vargas
RuthAngela
Wielockx

In de klas vertelt Casper een verhaaltje:
‘Gisteren ging ik op bezoek bij mijn oma.
Zij was niet thuis, maar haar vriendin Willemijn was er wel.
We hebben samen koekjes gebakken,
en dat ging helemaal mis!’

Angela Pelaez - Vargas

de maan
Met

W
GLOHE
IN-T
DARK!

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044833287

Clavis

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837100

Prijs: € 15,95
978 90Clavis448 3710 0

isbn

Angela Pelaez-Vargas

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3328 7
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, van eigen
bodem, kat, muizen, zoeken,
dag en nacht,
humor

Op avontuur in de nacht met Loewie
Slapende katten miauwen niet, maar wat doen
wakkere katten? Een grappig en ontroerend
verhaal over een luie kat … of toch niet? Voor
kinderen vanaf 4 jaar.
Wat doen katten ’s nachts? Het lijkt alsof Loewie
heel de dag en nacht alleen maar slaapt …
maar zodra zijn baasje naar bed gaat, wordt
Loewie wakker. En o jee, wat ziet hij daar?
Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4291 3
Titel: Lieve luie Loewie
Auteur en illustrator: Madelon Koelinga (Waddinxveen)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

ISBN 978-9044842913
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Meer van Madelon Koelinga
Madelon Koelinga

Madelon Koelinga
Madelon Koelinga

r was eens een prinses die miljoenen schoenen had.
Bij elke jurk hoorde wel een passend paar.
En toch bleef de prinses iets missen. Ze wist alleen niet wat.
Tot ze op een dag een vrouw zag met schoenen
die zij nog niet had …

Beer is jarig!
Zijn vriend Wasbeer wil een groot feest organiseren.
Met versiering en taart en muziek en …
Maar wat wil Beer zelf eigenlijk?

Een koninklijk verhaal over een prinses die erachter komt
dat alles hebben wat je wilt je nog niet gelukkig maakt.
Voor iedereen vanaf 4 jaar.

De Schoenenprinses

Een Bereleuk feestje

Een grappig verhaal over vriendschap en over elkaars
verschillen accepteren. En over feestjes, natuurlijk!
Voor feestbeertjes vanaf 4 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044822298

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044838947

Clavis

9 789044 838947

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2229 8

Clavis

Madelon Koelinga

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3894 7

Sleutelwoorden:

prentenboek, versjes, gedichten,
poëzie, van eigen bodem,
humor, emotie, fantasie,
sprookjes, dieren

Clavis Uitgeverij

Met versje
s
over alle v
aste
onderwijst
hema’s

Poëzie om van te snoepen!

Speelse versjes over sprookjes, dieren en
nog heel veel meer. Voor kleine dagdromers
vanaf 4 jaar.

ISBN 978-9044839647

Een kersvers prentenboek vol poëzie om
van te snoepen. Over jarig zijn, leeuwen
en olifanten, gekke papa’s, malle mama’s,
logeren. Over lachen en verdriet. Over pufwarm en bibberkoud.
Prijs: € 24,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 3964 7
Titel: Een versje op de taart.
De mooiste versjes van Mieke van Hooft
Auteur: Mieke van Hooft (Wageningen)
Illustrator: Marijn van der Wateren (Haarlem)
Vanaf 4 jaar / nur 275-290 / Geb. 144 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm
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Sleutelwoorden:

prentenboek, versjes, poëzie,
van eigen bodem, humor,
fantasie, sprookjes, dieren,
snoepen

Een feestje om te lezen!
Speelse versjes in een uniek decor om de fantasie van jonge kinderen te prikkelen. Prachtige
poëzie voor kleine dagdromers vanaf 4 jaar.
Een kersvers prentenboek vol poëzie om van
te snoepen. Over snotterende olifanten en kikkers met de hik. Kleine superhelden en stoere
drakenjagers. Snoepkoningen en zoete lekkerbekjes. Een feestje om te lezen!
Prijs: € 15,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4198 5
Titel: De taart op de kers
Auteur: Ine de Volder (Haacht)
Illustrator: Nelleke Verhoeff
(Rotterdam)
Vanaf 4 jaar / nur 273

ISBN 978-9044841985

84

Geb. 32 pagina’s
Formaat: 210 x 290 mm

Meer van Ine de Volder
Ine De Volder & Michaël Olbrechts

Wat als poezen konden vliegen,
zouden ze dan op vleermuizen jagen?
En wat als flamingo’s konden dansen,
zouden ze dan prima ballerina’s zijn?
Wat als luiaards het luieren beu zouden zijn
en rendieren helemaal niet van rennen hielden?
En wat als piraten eigenlijk maar lieve doetjes waren?
Een lekker gek en grappig prentenboek vol fantasie

Wat als? 2

voor kleine dagdromers vanaf 4 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044836998

Clavis

CV_9789044836998-02.indd All Pages

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3699 8

11/03/20 09:44

[Beeld: illustratie uit De taart op de kers
(ISBN 4198 5)]

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, Clavis-debuut,
vertaling, Engels, Key Colors US,
Key Colours, fantasie, verbeelding,
boeken, reizen, magie, muziek,
vriendschap

Op avontuur in een boek

Spring in een magisch avontuur vol prachtige plekken en
onverwachte gezichten. Voor dagdromers vanaf 5 jaar.
Soms is een gevonden voorwerp óók een sleutel tot
een geheime wereld. Want een saaie dag kan zomaar
veranderen in een groot avontuur vol gevaarlijke
zeemonsters, pratende olifanten en … een magische
bibliotheek met heel veel boeken.

ISBN 978-9044842005

86

Winnaar van
Key Colors USA

Prijs: € 16,95
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4200 5
Titel: De sleutel tot de wereld
Auteur en illustrator: Amal Karzai
Oorspronkelijke titel: My Key
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 40 pagina’s
Formaat: 290 x 210 mm

[Beeld: illustratie uit De sleutel tot de wereld (ISBN 4200 5)]

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, vertaling,
Engels, ondeugend zijn en braaf zijn,
familie, gezin, broers en zussen,
krokodil

Kattenkwaad en krokodillenkwaad

Een heerlijk ondeugend boek vol kattenkwaad en
krokodillenkwaad. Voor kleine deugnieten vanaf
4 jaar.
Ze eten stiekem alle koekjes op, ze vallen van de
trap, ze knagen aan de meubels … De krokokids
van mevrouw Beatrijs gedragen zich nooit! Hoe
krijgt mama haar 26 kleintjes weer in het gareel?

ISBN 978-9044841992
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Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4199 2
Titel: De blije boefjes van Beatrijs
Auteur en illustrator: Emma Ward
Oorspronkelijke titel: Doris’ Dear Delinquents
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Genominee
rd voor
Key Colors
USA

Clavis Uitgeverij

Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie, Clavis-debuut,
vertaling, Japans, Key Colours,
Key Colors US, opgroeien, groeien,
kleding, problemen oplossen

Genomineerd vo
or
Key Colors USA

Past precies?
Een grappig boek over zelf je probleempjes
oplossen. En over hulp krijgen van mama. Voor
iedereen vanaf 3 jaar.
Helemaal nieuw! Het nieuwe truitje van Tsuki is
nog wat groot, maar het staat haar prachtig. Tot
er een draadje loskomt … Tsuki en haar vrienden
bedenken van alles om de trui weer te maken.
ISBN 978-9044842012

90

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4201 2
Titel: Het truitje van Tsuki
Auteur en illustrator: Susie Oh
Oorspronkelijke titel: Soomi’s Sweater
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 3 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

[Beeld: illustratie uit Het truitje van Tsuki (ISBN 4201 2)]

Milieu
Groener, schoner, mooier:
de wereld ligt in onze handen.
Boeken inspireren ons
om nét wat extra moeite te doen.
Want alle beetjes helpen.

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, fictie, van eigen bodem,
plastic soep, klimaatverandering,
redden, zorg voor natuur,
strandjutten, zeedieren

Iedereen kan het verschil maken
Een bijzonder boek over een jonge held
en het klimaatprobleem. Voor avontuurlijke
lezers vanaf 4 jaar
Pjotr woont samen met zijn opa op het
strand. Op een dag vindt hij een flesje met
een briefje erin. Help! staat erop. Pjotr begint
een zoektocht. Zal het hem lukken de afzender te vinden?
ISBN 978-9044841954

Prijs: € 15,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4195 4
Titel: SOS Pjotr
Auteur en illustrator: Paul Oole (Apeldoorn)
Vanaf 4 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Meer van Paul Oole
Paul Oole
Paul Oole

Stel je eens voor dat alles omgedraaid zou zijn. Papa’s
en mama’s gaan naar school, kinderen rijden in auto’s,
de klokken lopen achteruit en je mag ijs eten als ontbijt!
In de wereld op zijn kop is dat allemaal héél gewoon.
Een knotsgek en grappig boek waarin alles (echt álles)
eventjes helemaal anders is.Voor dromers vanaf 6 jaar.

Kapsalon Bart

de WERELD op zijn kop

Paul Oole

Opa Bart is kapper. En al erg oud.
Zijn ogen zijn niet meer zo goed
en zijn handen trillen.
De klanten zijn dan ook niet meer blij
en uiteindelijk blijven ze allemaal weg.
Maar op een dag stopt er een heel
grote auto voor de kapsalon …
Een grappig prentenboek over
een kapper die de moed niet opgeeft.
Voor alle haarstijlen vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044830316

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837575

Paul Oole

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3031 6

Clavis

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3757 5
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Sleutelwoorden:

prentenboek, fictie en non-fictie,
reeks, van eigen bodem,
milieubescherming, klimaatverandering,
rommel opruimen, afval scheiden,
recycling

Sorteren kun je leren
Een vrolijk verhaal waarin kinderen beleven
en ervaren dat ze met iets kleins toch grote
dingen kunnen bereiken. Voor alle kinderen
vanaf 5 jaar.
Het is zomer! Egel werkt in haar atelier. De
vriendjes besluiten op bezoek te gaan. Ze leren
in het atelier niet alleen schilderen, maar vooral
waarom het belangrijk is om je afval goed te
sorteren!
ISBN 978-9044841169

94

Prijs: € 15,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4116 9
Titel: Klimaatjes. Afval in de bak
Auteurs: Judith Koppens (Eindhoven)
en Andy Engel (Eindhoven)
Illustrator: Nynke Mare Talsma (Apeldoorn)
Vanaf 5 jaar / nur 273 / Geb. 32 pagina’s
Formaat: 250 x 260 mm

Clavis Uitgeverij

Meer Klimaatjes
Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3040 8

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3274 7

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3550 2

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 2783 5

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3118 4

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3818 3

Prijs: € 15,95
isbn 978 90 448 3989 0
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Wetenschap
Onderzoeken maar!
Alle kinderen zijn wetenschappers.
Op hun eigen manier leren ze
de wereld kennen en begrijpen.
En wat valt er toch veel
te ontdekken!

Sleutelwoorden:

Clavis Uitgeverij

prentenboek, non-fictie, reeks, van
eigen bodem, natuur, dieren, biologie,
Afrikaanse leeuw, haan, zangcicade,
ezel, bastaardkikker, zwarte brulaap,
groene specht, pistoolgarnaal, bosuil

Luister naar de natuur
Het vierde boek in de prachtige non-fictiereeks
Superbeesjes. Ontmoet de luidste lawaaimakers
uit het dierenrijk. Voor kleine biologen vanaf 5 jaar.
Brullen, balken, kwaken, knallen … Sommige dieren kunnen er wat van. Het is niet altijd stil in de
natuur. Denk je dat alleen grote dieren veel lawaai
maken? Dan zitten er geweldige verrassingen in
dit boek!
ISBN 978-9044843422

Prijs: € 18,95
Verschijnt: augustus 2021
isbn 978 90 448 4342 2
Titel: Superbeesjes. Lawaaimakers
Auteurs: Reina Ollivier (Sterrebeek)
en Karel Claes (Sterrebeek)
Illustrator: Steffie Padmos (Amsterdam)
Vanaf 5 jaar / nur 223
Geb. 64 pagina’s
Formaat: 235 x 325 mm

Meer Superbeesjes

DE BESTE

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

MAMA’S EN PAPA’S

Reina Ollivier & Karel
Dit Claes
is het eerste boek in de serie ‘Superbeesjes’,

Geïllustreerd door Steffie Padmos
heerlijke non-ﬁctie over bijzondere dieren.

www.clavisbooks.com

Reina Ollivier & Karel Claes

Geïllustreerd door Steffie Padmos

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044836783

ISBN 978-9044838640

Clavis

Clavis

9 789044 836783

informatief

CV_9789044838640.indd All Pages

BOUWERS

BOUWERS

DE BESTE MAMA’S EN PAPA’S

Voor kleine biologen vanaf 5 jaar.

SUPERBEESJES

SUPERBEESJES

Ontmoet de beste mama’s en papa’s uit het dierenrijk
in het tweede boek van de serie ‘Superbeesjes’.
Voor kleine biologen vanaf 5 jaar.

Reina Ollivier & Karel Claes & Steffie Padmos

Reina Ollivier & Karel Claes & Steffie Padmos

Ook voor beestjes zijn mama’s en papa’s belangrijk.
En de negen dieren die je in dit boek leert kennen,
zijn heel zorgzame ouders! Ontdek de wereld van
de keizerspinguïn, de vos, de orang-oetan, de anemoonvis,
de rode flamingo, de rode kangoeroe, de zebravink,
de wolf en het gele zeepaardje.

informatief

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3864 0
Tweede druk: reeds verschenen
3/04/20 07:00

Prijs: € 18,95
isbn 978 90 448 3678 3
Tweede druk: reeds verschenen
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Sleutelwoorden:

prentenboek, non-fictie, reeks,
vertaling, Frans, wetenschap,
onderzoeken, proefjes doen,
water, suiker, ballon, papier

Met proefj

es!

Vier boeken vol feitjes en experimenten. Voor wetenschappers vanaf
5 jaar.
Wil jij de wereld ontdekken? Dan
zul je proefjes moeten doen. Met de
experimenten in deze boeken ga je
zelf op onderzoek uit. Trek je labjas
maar aan, want wetenschap is overal.

Prijs: € 11,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4281 4
Titel: De wetenschap van het water
Auteurs: Cécile Jugla en Jack Guichard
Illustrator: Laurent Simon
Oorspronkelijke titel:
La science est dans l’eau
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 210-231
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 195 x 220 mm

ISBN 978-9044842791

Ga op onderzoek uit!

ISBN 978-9044842814
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Prijs: € 11,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4279 1
Titel: De wetenschap van de suiker
Auteurs: Cécile Jugla en Jack Guichard
Illustrator: Laurent Simon
Oorspronkelijke titel:
La science est dans le sucre
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 210-231
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 195 x 220 mm

Waarom drijft
een gele citroen en
zinkt een groene
citroen?

Welke eigenschap van
citroensap zorgt ervoor
dat je er een koperen
muntstuk mee kunt
schoonmaken?

Hoe kun je een geheime
boodschap schrijven
met citroensap?

De
wetenschap
van

Dingen om ons heen gebeuren volgens bepaalde ‘regels’:
wetenschappelijke grondbeginselen.
In dit boek staan tien gemakkelijke en verrassende experimenten
die je helpen om enkele van die regels te leren kennen.
Met speciale dank aan … een ei!

DE

Voor wetenschappers-in-de-dop vanaf 5 jaar.

CITROEN

Hoe kun je een ei
laten stuiteren?

Waarom drijft
een ei als het
oud is?

Wat gebeurt er als je
eiwitten stijfklopt?

Tekst: Cécile Jugla en Jack Guichard
Illustraties: Laurent Simon

De
wetenschap
van

De wetenschap van

ISBN 978-9044842807

Voor wetenschappers-in-de-dop vanaf 5 jaar.

Cécile Jugla | Jack Guichard | Laurent Simon

Dingen om ons heen gebeuren volgens bepaalde ‘regels’:
wetenschappelijke grondbeginselen.
In dit boek staan tien gemakkelijke en verrassende experimenten
die je helpen om enkele van die regels te leren kennen.
Met speciale dank aan … een citroen!

Meer wetenschap

HET

EI

Tekst: Cécile Jugla en Jack Guichard
Illustraties: Laurent Simon

HET EI

DE CITROEN

Prijs: € 11,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4280 7
Titel: De wetenschap van het papier
Auteurs: Cécile Jugla en Jack Guichard
Illustrator: Laurent Simon
Oorspronkelijke titel:
La science est dans le papier
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 210-231
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 195 x 220 mm

De wetenschap van

Prijs: € 11,95
Verschijnt: juni 2021
isbn 978 90 448 4278 4
Titel: De wetenschap van de ballon
Auteurs: Cécile Jugla en Jack Guichard
Illustrator: Laurent Simon
Oorspronkelijke titel:
La science est dans le ballon
Vertaling: Clavis Uitgeverij
Vanaf 5 jaar / nur 210-231
Geb. 32 pagina’s
Formaat: 195 x 220 mm

Cécile Jugla | Jack Guichard | Laurent Simon

ISBN 978-9044842784

Clavis Uitgeverij

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044838008

ISBN 978-9044838015

Clavis

Clavis
informatief

informatief

Prijs: € 11,95
isbn 978 90 448 3801 5

Prijs: € 11,95
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Waar wil jij meer over weten?
CV sterren planeten WW.qxd

CV prinsessen2 WW.qxd

Pierre Winters & Margot Senden

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1982 3
Zevende druk: reeds verschenen

isbn

isbn

978 90 448 1172 8
Negende druk: reeds verschenen

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

Clavis

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar over
wow-elementen in de wereld, namelijk vulkanen.

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar over
de natuur, namelijk je emoties en hoe je je voelt.

vanaf

Clavis

4 jaar

INFORMATIEF

Prijs: € 16,95

7/03/11 09:03

978 90 448 1387 6
Zesde druk: reeds verschenen
isbn

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

beetje verder. Ze gaan over de wereld en de natuur om ons heen, over
het leven in het verleden en het leven nu. Op een speelse en spitsvondige
manier vertellen deze boeken wat kinderen graag willen weten.

Wil je alles weten over hoe je eruitziet? In dit boek lees je meer over
je gezicht en alle andere delen van je lichaam. Waar zit je neus? Wat
doe je met je mond, je ogen en je oren? Wat kun je allemaal doen
met je armen en je benen? Op deze en vele andere vragen krijg je
een antwoord. Je vindt in dit boek ook leuke versjes en opdrachten,
een grote uitklappagina en een miniquiz, zodat je een echte expert
wordt.

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 3 jaar over
de natuur, namelijk je lichaam en hoe je eruitziet.

mijn lichaam

mijn emoties

elke dag nodig

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044830897
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9 789044 831580

informatief

Prijs: € 16,95

isbn

isbn

978 90 448 3089 7
Derde druk: reeds verschenen

Zo zie ik eruit
Pierre Winters & Eline van Lindenhuizen

www.clavisbooks.com
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CV_9789044831580.indd 1
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isbn 978 90 448 1564 1
Zevende druk: reeds verschenen
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978 90 448 3158 0
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willewete Zo zie ik eruit

Een informatief prentenboek over iets wat je (bijna) elke dag doet,
namelijk naar school gaan.
Voor leergierige leerlingen vanaf 4 jaar.

9 789044 819847
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willewete Zo voel ik mij

Wil jij alles weten over gevoelens? Waar komen emoties vandaan?
Wat hebben je hersenen en je zintuigen daarmee te maken? En
is het erg als je af en toe boos of verdrietig bent? In dit boek lees
je welke gevoelens er allemaal zijn en welke rol ze spelen in je
leven. Je vindt ook een leuke strip, uitdagende vraagjes, een grote
uitklappagina en een miniquiz, zodat je een echte expert wordt.

willewete Naar school

Ga jij al naar school? Wil je wel eens weten wat je er allemaal doet?
Hoeveel kinderen zitten er in een klas? Mogen je huisdieren ook
mee? Wat doet een juf of meester? En wat leer je er allemaal? Deze
en vele andere vragen worden in dit boek beantwoord. Met een leuke
strip, een liedje, een knutselpagina, een uitklappagina en een miniquiz leer je alles over school!

met illustraties van Hiky Helmantel

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

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

www.clavisbooks.com

vanaf

Pierre Winters & Eline van Lindenhuizen

van jonge kinderen. Sommige onderwerpen staan dicht bij hen, andere een
beetje verder. Ze gaan over de wereld en de natuur om ons heen, over
het leven in het verleden en het leven nu. Op een speelse en spitsvondige
manier
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wat kinderenvan
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Jozua Douglas & Juf Maike & Hiky Helmantel

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

willewete Naar de dierentuin

prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar over

tijd, namelijk naar de dierentuin gaan.

willewete

Reina Ollivier & Madeleine van der Raad

ver de dierentuin en wat er te beleven valt? In
r over wie er allemaal werken. Gaan alle dieren
ten olifanten hetzelfde als leeuwen? Wat doen de
oal en wanneer moet de dierendokter komen?
ere vragen krijg je een antwoord. Je vindt in dit
ge strip, dierenraadsels, knutseltips, een grote
n miniquiz, zodat je een echte expert wordt.

Naar school

4+
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dierentuin

Gerard van Gemert & Hiky Helmantel

ISBN 978-9044819847
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Pierre Winters & Eline van Lindenhuizen

Naar de
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e prentenboeken die een antwoord geven op de vragen
ommige onderwerpen staan dicht bij hen, andere een
an over de wereld en de natuur om ons heen, over
den en het leven nu. Op een speelse en spitsvondige
boeken wat kinderen graag willen weten.

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar over
vrije tijd, namelijk voetballen.

5 jaar

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1585 6
Negende druk: reeds verschenen
18-02-2010

Wil je alles weten over voetballen? Dit boek vertelt je alles. Wanneer
is voetbal ontstaan? Zijn de regels altijd hetzelfde geweest? Hoe ziet
een voetbalveld eruit? En wat doen beroemde voetballers eigenlijk?
Dit boek geeft antwoord op al je vragen. En meer, want je vindt er ook
een leuke knutselopdracht, een versje, een grote uitklappagina en
een miniquiz, zodat je een echte expert wordt.

informatief

CV vulkanen WW.indd 1

CV lichaam WW.qxd

van jonge kinderen. Sommige onderwerpen staan dicht bij hen, andere een
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Jozua Douglas & Margot Senden

Vulkanen

willewete

vrije tijd

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1331 9
Vijfde druk: reeds verschenen

3/02/11 10:09

Wil je alles weten over vulkanen? In dit boek vind je de antwoorden
op al je vragen. Hoe ontstaan vulkanen? Hoe werken ze? Wat is het
verschil tussen magma en lava? En zijn vulkanen gevaarlijk? Je
vindt in dit boek ook een grappig stripverhaal, een versje, een grote
uitklappagina en een miniquiz, zodat je een echte expert wordt.

www.clavisbooks.com
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5 jaar
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van jonge kinderen. Sommige onderwerpen staan dicht bij hen, andere een
beetje verder. Ze gaan over de wereld en de natuur om ons heen, over

wow-elementen

wow-dingen

ISBN 978-9044821987

Clavis

978 90 448 1173 5
Vijfde druk: reeds verschenen

willewete Voetbal

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar over
wow-dieren in de natuur, namelijk dinosaurussen.

www.clavisbooks.com
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willewete Vulkanen

Jozua Douglas
Loes Riphagen

Dinosaurussen

willewete Dinosaurussen

Hoeveel soorten dinosaurussen waren er? Hoe zagen ze eruit? Wie
waren hun vrienden en vijanden? Wat aten ze en hoe werden ze
geboren? In dit boek lees je alles wat je altijd al wilde weten over
dino’s. Met knutseltips, een stripverhaal, een versje en een liedje,
een grote uitklappagina en een superleuke quiz, zodat je een echte
dino-expert wordt. Kom, we gaan op dinojacht!

ISBN 978-9044821055
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Gerard van Gemert & Hiky Helmantel

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

Ridders

Suzan Boshouwers & Marjolein Hund

www.clavisbooks.com
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978 90 448 1985 4
Vierde druk: reeds verschenen
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willewete

wow-dieren

De grootste, de gevaarlijkste en andere bijzondere dieren

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar over
in de geschiedenis, namelijk bijzondere bouwsels.

wow-dingen

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar over
personages in de geschiedenis, namelijk ridders.

Pierre Winters & Margot Senden

Bijzondere
bouwsels

willewete Bijzondere bouwsels

Wil je alles weten over bijzondere bouwsels in de wereld? Hoe
werden piramides gebouwd? En kastelen? Wie heeft de Eiffeltoren
gebouwd? En hoe hoog is die toren? Weet je welk gebouw het hoogste
ter wereld is? En welk gebouw een beetje scheef staat? Deze en vele
andere vragen worden in dit boek beantwoord. Je vindt ook een leuke
strip, een liedje, een knutselpagina en een uitklappagina. Dankzij de
miniquiz word jij een echte gebouwenexpert!

www.clavisbooks.com

Prijs: € 16,95

Jozua Douglas & Margot Senden

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

Wil je alles weten over ridders? In dit boek lees je meer over hoe
ridders eruitzien en wat ridders doen. Wat is een harnas? Hoe word je
een ridder? Wat doet een schildknaap? Op deze en veel andere vragen
krijg je een antwoord. Je vindt in dit boek ook een leuk liedje, een
knutselopdracht, een grote uitklappagina en een miniquiz, zodat je
een echte expert wordt.
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… dat zijn informatieve prentenboeken die een antwoord geven op de vragen

willewete

prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar over

natuur, namelijk dieren met een bijzondere eigenschap.

Jozua Douglas & Loes Riphagen

ver bijzondere dieren in de woeste wildernis én
it boek lees je meer over de grootste, kleinste,
terkste, mooiste, gekste en gevaarlijkste dieren
mt te weten wat deze bijzondere dieren graag
n, wat hun gewoontes zijn en wie hun vrienden
indt in dit boek ook een leuke knutsel- en zoekerhaal, een liedje, een versje, een grote uitklapuiz, zodat je een echte expert wordt.
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Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar over
personages in de geschiedenis, namelijk prinsessen.

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044819823

9 789044 819823

Wil je alles weten over prinsessen? In dit boek lees je meer over de
jurken die een prinses aantrekt en het paleis waarin ze woont. Welke
dingen mag ze wel en niet doen? Hoe ziet haar dag eruit? Wat leert
ze allemaal? Loopt ze nooit verloren in het paleis? Op deze en vele
andere vragen krijg je een antwoord. Je vindt in dit boek ook een
leuk liedje en opdrachten, een grote uitklappagina en een miniquiz,
zodat je een echte expert wordt.

5+

willewete

willewete Ridders

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar over
het weer in de wereld.

www.clavisbooks.com
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van jonge kinderen. Sommige onderwerpen staan dicht bij hen, andere een
beetje verder. Ze gaan over de wereld en de natuur om ons heen, over

willewete Prinsessen

Een informatief prentenboek voor kinderen vanaf 5 jaar over

wow-elementen in de wereld, namelijk sterren en planeten.

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

willewete Het weer

Wil jij alles weten over het weer? Wat is het weer precies? Waarom
regent het de ene dag en schijnt de zon de andere dag? Waar
komen wolken vandaan? En hoe kun je zien of het gaat onweren?
Je komt in dit boek meer te weten over de zon, de wind, het water
en de dampkring en hoe die er samen voor zorgen welk weer het
wordt. En je leert grappige zinnetjes over het weer. Je vindt in dit
boek ook leuke knutselopdrachtjes en een miniquiz, zodat je een
echte weerexpert wordt.

Prinsessen
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leven in het verleden en
leven nu. Op
een speelse en spitsvondige
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Suzan Boshouwers & Marjolein Hund

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

willewete Sterren en planeten

Wil je alles weten over sterren en planeten? In dit boek lees je meer
over de aarde, de maan, de zon, de sterren en de andere planeten.
Hoe komt het dat er dag en nacht is? Waarom ziet de maan er soms
anders uit? Is de zon een ster? Welke planeten zijn er allemaal? Op
deze en vele andere vragen krijg je een antwoord. Je vindt in dit boek
ook leuke versjes en opdrachten, een grote uitklappagina en een
miniquiz, zodat je een echte expert wordt.

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

Pagina 1

Het weer

Suzan Boshouwers & Margot Senden

Pierre Winters & Margot Senden

16:41
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willewete

Pierre Winters & Margot Senden

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

willewete De zon, aarde en maan

prentenboek voor kinderen vanaf 4 jaar over
n de wereld namelijk de zon, de maan en de aarde.
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Pierre Winters & Margot Senden

ver de zon, de aarde en de maan? Waarom is
r, maar overdag licht? Wie woont er allemaal
s het kouder in de winter dan in de zomer? Kun
aan? Is het warm op de zon? Op deze en vele
e een antwoord. Je vindt in dit boek ook leuke
en, een grote uitklappagina en een miniquiz,
xpert wordt.

15:03

De zon, aarde
en maan

4+

prentenboeken die een antwoord geven op de vragen
mmige onderwerpen staan dicht bij hen, andere een
n over de wereld en de natuur om ons heen, over
en en het leven nu. Op een speelse en spitsvondige
oeken wat kinderen graag willen weten.

14-01-2010

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1171 1
Zevende druk: reeds verschenen

Prijs: € 16,95
isbn 978 90 448 1984 7
Vierde druk: reeds verschenen

Clavis Uitgeverij

Willewete in jouw winkel
Vraag je
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woordig
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alle Wille

ISBN 978-9044843859

Hoppa! Dat valt tenminste op. Met deze op maat
gemaakte houten display springen de boeken
uit de Willewete-reeks in het oog. Handig voor
nieuwsgierige kinderen en hun ouders.
Verschijnt: juli 2021
isbn 978 90 448 4385 9
Titel: Vloerdisplay Willewete
De display biedt ruimte aan 60 Willewete-titels
Verkoopwaarde: € 1.017
Formaat: ca 37 x 38 x 141 cm
(+ topcard)
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