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Illustratie: Mylo Freeman, uit Lees mee met Prinses Arabella

BOZE JUFFEN, BLIJE JUFFEN

VERSCHIJNT

25 MEI 2 0 21

SIS K A G OE M I N N E & F R A N K DA E N E N

KERNTITEL

» Een ode aan de blije juf en meester die kinderen leerplezier bezorgen
» Grappig en herkenbaar prentenboek
» De illustraties zitten boordevol emotie, details en grapjes

p. 8

Op reis met Leeuw Lander

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 573 -2

p. 24

Geld is gek!

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 5 6 9 - 5

Een vrolijk boek over de bijzondere krachten van blije juffen (en meesters).

p. 26

Help! Het spookt hier!

ISBN

Als het nieuwe schooljaar begint, heb je soms pech. Want tussen een hoop blije
juffen, zit er af en toe een boze juf. Boze juffen zijn niet geduldig, vrolijk of lief.
Ze luisteren slecht en dromen doen ze enkel in hun slaap. Gelukkig gaat ook het
jaar met een boze juf voorbij. Dan is het weer tijd voor een blije juf!

VERSCHIJNT

9 78 -9 4 - 6 2 91- 570 -1

2 3 AUGUS T US 2 0 21

p. 4

Marjolein, stout konijn?

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 572 - 5

p. 6

Een deur in het bos

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 5 6 8 - 8

p. 10

vik en tuur aan het stuur

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 57 5 - 6

M Y LO FR EEM A N

p. 12

Lees vlot met Ot - 5 - Vlieg, Pip, vlieg!

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 576 - 3

» Over een herkenbaar en fascinerend thema voor kleuters: naar de kapper
» Een prentenboek boordevol kleurrijke kapsels en verrassende haarstijlen

p. 12

Lees vlot met Ot - 6 - Pas op, een storm!

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 577- 0

Prinses Arabella gaat voor het eerst naar de kapper. Ze moet nadenken over
een nieuw kapsel. Welk kapsel past het best bij de parmantige prinses?

p. 14

Lees mee met Prinses Arabella

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 571- 8

p. 20

Mopperberen 1 - Brombeer

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 578 -7

p. 20

Mopperberen 2 - Veel te lief

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 579 - 4

p. 22

Toen een tak mij tikte

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 574 -9

5+ | 44 blz. | ISBN 978-94-6291-403-2 | €15,95

PRINSES ARABELLA GAAT NAAR DE KAPPER

Prinses Arabella en haar vrienden gaan naar de kapper. Prinses Sofie wil geen
vlechten meer, maar een hoofd vol krulletjes. Prinses Ling gaat voor een blauw
kleurtje en bij prins Mimoen mag er maar een klein stukje af. Dan is het de
beurt aan Arabella. Maar … zij kan niet kiezen.

ANDERE TIPS

3+ | 32 blz. | ISBN 978-94-6291-521-3 | €15,95

KERNTITEL

REEDS VERSCHENEN
p. 29

Mijn oma

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 5 4 3 - 5

p. 30

slak en pier en de kus van kip

ISBN 9 78 -9 4 - 6 2 91- 5 5 9 - 6

p. 31

Niets

ISBN

9 78 -9 4 - 6 2 91- 5 41-1
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PRENTENBOEK | 3+

MARJOLEIN,
STOUT KONIJN?

€ 15,95

BR IGI T T E M I N N E & L AU R E A L L A I N
Brigitte Minne & Laure Allain

verschijnt
23 AUGUSTUS 2021
Brigitte Minne

Marjolein STOUT konĳn?

Marjolein
STOUT konĳn?

prentenboek
3+
23,5 x 28 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: boos zijn, stout
zijn, prikkel, energie, gezin
ISBN
978-94-6291-572-5
ISBN
978-94-6291-572-5

met illustraties van

Laure Allain

9 789462 915725
» Debuut van Laure Allain met prachtige, gedetailleerde tekeningen boordevol energie
» Over hoe kinderen soms worden overweldigd door te veel prikkels
» Prachtig voorleesboek voor thuis, maar ook op school en in begeleiding om te
praten over boos zijn, omgaan met een overvloed aan prikkels, hoogbegaafdheid

Is Marjolein een stout konijn? Of heeft ze gewoon een sterke wil en komt
er nu en dan te veel op haar af?
Een konijnenfamilie woont tussen knoestige stammen en grillige takken in een
sprookjesachtig bos. Alles is er rustig en kalm. Maar dan wordt Marjolein geboren.
Ze is niet rustig, niet kalm, nee … Marjolein brult. Soms is ze echt een driftkikker.
Iedereen schrikt ervan. De broers en zussen roepen: ‘Marjolein, stom konijn!’ Dan
fietst er een psycholoog naar het konijnenhol … Misschien is Marjolein wel een
erg lief en slim konijn?

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-207-6

9 789462 912076

ISBN 978-94-6291-551-0

9 789462 915510

ISBN 978-94-6291-163-5

9 789462 911635
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PRENTENBOEK | 4+

EEN DEUR IN HET BOS
YOE R I SL E GE R S
YOERI SLEGERS

€ 15,95

Een deur
in het bos

verschijnt
23 AUGUSTUS 2021

YOERI SLEGERS

Een deur in het bos

prentenboek
4+
21,5 x 30 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: bos, mees,
verwondering
ISBN
978-94-6291-568-8
ISBN
978-94-6291-568-8

9 789462 915688
» Uit de kleurrijke illustraties spreekt liefde voor het bos en zijn bewoners
» Een speels en grappig verhaal over om je heen kijken en je omgeving in een
nieuw perspectief zien
» Prachtige aanleiding voor een muzisch project rond beeldgeletterdheid / fotografie:
maak zelf een passe partout en kijk met een nieuwe blik naar je omgeving

Dankzij een mysterieuze rode deur ziet Mees haar thuis zoals ze het nog
nooit gezien heeft.
Op een dag staat er midden in het bos een deur. Een grote rode deur. Mees begrijpt
er niets van. Everzwijn komt langs en piept onder de deur door. ‘Wat mooi,’ zucht
Everzwijn. ‘Zo heb ik het nooit eerder gezien.’ Ook Hert, Beer en Vos worden stil als
ze door de deur kijken. Mees vliegt naar de klink en tuurt door het sleutelgat. Maar
ze ziet helemaal niets bijzonders. Dan duwt Beer de deur open …

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-94-6291-491-9

9 789462 914919

ISBN 978-94-6291-514-5

9 789462 915145

ISBN 978-94-6291-472-8

‘Een fantasierijk voorleesboek met kleurrijke, over twee pagina’s doorlopende illustraties vol
grappige details en met een enorme, knaloranje tijger. Leuk om voor te lezen en samen de
grapjes en illustraties te ontdekken.’ (nbd biblion, over ‘Een tijger in mijn tuin’)

9 789462 914728

‘Een spannend en leuk verhaal, met prachtige en grote tekeningen vol fantasierijke en leuke
details. Het is een boek waar uw (klein)kinderen gegarandeerd uren plezier aan beleven.’
(website Boekenkast, over ‘Een tijger in mijn tuin’)
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PRENTENBOEK | 4+

OP REIS MET
LEEUW LANDER

€ 15,95

R E I N E DE P E L SE N E E R
& E V E L I E N VA N L A N DE GH E M

verschijnt
25 MEI 2021

REINE DE PELSENEER & EVELIEN VAN LANDEGHEM

prentenboek
4+
30 x 25 cm
32 blz.
NUR 273
Thema’s: muziek, reizen,
Europa, liefde, cadeau
ISBN
978-94-6291-573-2
ISBN
978-94-6291-573-2

» Een muzikaal liefdesverhaal op rijm

9 789462 915732

» Met als decor de mooiste landen en steden in Europa, speels en levendig getekend
door debutante Evelien Van Landeghem
» Gratis postkaartje ‘Groetjes uit …’

Leeuw Lander trekt van land naar land op zoek naar een cadeau dat zijn
geliefde iets toont van de plek die hij bezocht.
Leeuw Lander is een beroemde muzikant. Met zijn koffer en piano reist hij
graag van land naar land. Overal waar hij komt, zoekt hij een cadeautje voor
zijn meisje Fien. Uit het vurige Spanje brengt hij schelpen mee, uit het zonnige
Frankrijk parfum en uit het magnifieke Rusland poppetjes. In Duitsland vindt hij
een koekoeksklok, in Zweden een paardje, in Italië een Pinokkio-poppetje en in
Engeland thee. Ook uit België en Nederland brengt hij een souvenir mee. Maar
wat als Lander zijn koffer uit het oog verliest?

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-338-7

9 789462 913387

ISBN 978-94-6291-273-1

9 789462 912731
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LEREN LEZEN | 6+

VIK EN TUUR
AAN HET STUUR

€ 19,95

R I E T W I L L E & F R A N K DA E N E N

verschijnt
23 AUGUSTUS 2021
leren lezen
6+ | AVI-M3
20,5 x 30 cm
64 blz.
NUR 287
Thema’s: vervoer, auto,
huis, school
ISBN
978-94-6291-575-6
ISBN
978-94-6291-575-6

geschreven door

Riet Wille
en getekend door

Frank Daenen

» Door het enorme succes van ‘het uur bij tuur’ en ‘het stuur van tuur’ komt er

9 789462 915756

nu deze gebundelde heruitgave
» Op groot formaat en met nieuwe vormgeving, met een extra zoekplaat binnenin
» ‘het stuur van tuur’ was een van de kerntitels voor de Kinderboekenweek 2019

Een boek met twee vrolijke verhalen voor beginnende lezers, boordevol
rijm en zoek- en taalspelletjes.
Vik is bevriend met Tuur, zijn buur. Als Viks ouders niet thuis zijn, gaat Vik naar
Tuur. In elke kamer doen ze iets leuks: ze eten een hapje in de keuken, spelen
verstoppertje in de woonkamer, voetballen in de sportkamer, ...
Als Vik naar school gaat, wordt hij elke dag op een andere manier afgehaald door
Tuur. Op dag 1 gaat hij te voet. Op dag 2 neemt hij de fiets. Hij gaat ook met een
kar, met de bus, met een koets en zelfs met een slee. Ga je met hem mee op pad?

I N DI T B OE K Z I T T E N :

ISBN 978-94-6291-296-0

9 789462 912960

uitverkocht

‘Een heerlijk AVI-M3 boek dat goed past in de belevingswereld van een groep 3-er.
En dat op rijm! Eigenlijk een must have voor alle juffen en meesters van groep 3
en natuurlijk ouders van leergierige donderstenen die ook thuis meer willen.’
(Mama Planeet, over ‘het stuur van tuur’)
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LEREN LEZEN | 6+

Lees vlot met Ot

VLIEG, PIP, VLIEG!
PAS OP, EEN STORM!

€ 9,95

DAV I D M I L GR I M
AVI M3

verschijnen
23 AUGUSTUS 2021

AVI M3

David Milgrim

David Milgrim

Vlieg,

Pip,

David Milgrim

s op,
Paeen
storm!

vlieg!

leren lezen
6+ | AVI-M3
15,5 x 23 cm
40 blz.
NUR 287
> VLIEG, PIP, VLIEG!

Thema’s: vliegen,
uitvinding, drone,
vriendschap, robot
ISBN
978-94-6291-576-3
ISBN
978-94-6291-576-3

David Milgrim

Lees vlot met Ot

Lees vlot met Ot

9 789462 915763

» Twee nieuwe boeken in de leuke AVI-leesreeks over Robot Ot (AVI-M3)
» Eenvoudige korte zinnen en rustige bladspiegel
» Boordevol vaart, humor en energie, om ook moeilijke lezers te motiveren

> PAS OP, EEN STORM!

Thema’s: storm, onweer,
vriendschap, robot
ISBN
978-94-6291-577-0
ISBN
978-94-6291-577-0

Robot Ot bedenkt allerlei uitvindingen om zijn vrienden te helpen.
Pip wil vliegen, maar het lukt niet. Gelukkig kan Ot wel iets voor hem uitvinden.
Tijdens een wandeling in de bergen barst er plots een storm los. Kunnen Ot en
zijn vrienden op tijd schuilen?
Deze speelse, grappige en actieve verhalen hebben een laag AVI-niveau, maar
zitten boordevol tempo en humor. De ideale manier om beginnende lezers te

9 789462 915770

motiveren en vlot te leren lezen.

I N DE Z E L F DE R E E K S :
AVI M3

Opstap
met
Ot!

David Milgrim

Lees vlot met Ot

ISBN 978-94-6291-556-5

David Milgrim

!

ISBN 978-94-6291-555-8

wier, Ot,
Zzwier

Lees vlot met Ot

9 789462 915565

9 789462 915558

David Milgrim

ISBN 978-94-6291-532-9

9 789462 915329

ISBN 978-94-6291-531-2

9 789462 915312

‘Het fantasievolle verhaal bevat veel vaart en humor en zal de beginnende lezer zeker aanspreken.
De kleurrijke, sprankelde en tot de verbeelding sprekende illustraties geven het verhaal een
extra dimensie die de beginnende lezer motiveert om het verhaal verder zelf in te vullen.’
(Toin Duijx over ‘Dag, Ot!’)

AVI M3

David Milgrim
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LEREN LEZEN | 6+

LEES MEE MET
PRINSES ARABELLA

€ 17,50

M Y L O FR EEM A N

verschijnt
23 AUGUSTUS 2021

ee
es m met
le

leren lezen
6+ | AVI-start > AVI-M4
15,5 x 21 cm
96 blz.
NUR 287
Thema’s: leren lezen,
school, zee, prinses
ISBN
978-94-6291-571-8
ISBN
978-94-6291-571-8

S

Mylo Freeman

M3

E3

M4

E4

9 789462 915718

LEESGROEIBOEK

» Het eerste leesgroeiboek van Prinses Arabella
» Na de succesvolle prentenboekenreeks groeit Arabella nu mee met haar fans
» Grappige, vrolijke verhalen in de wereld van deze optimistische en
ondernemende prinses, van AVI-Start tot en met AVI-M4

Ontdek samen met prinses Arabella de wondere wereld van letters en taal.
In dit leesgroeiboek beleeft Arabella allerlei kleine avonturen. Voor prinsessen
is het belangrijk om goed te kunnen lezen en schrijven. Daarom gaat prinses
Arabella naar school. Ze beleeft ook avonturen met haar familie en vrienden.
En op het einde van elk verhaal weet Arabella ons steeds vrolijk te verrassen.

I N DE Z E L F DE R E E K S :

ISBN 978-94-6291-386-8

9 789462 913868

ISBN 978-90-5838-492-8

9 789058 384928

De missie van Mylo Freeman blijft helder: meer positieve representatie van kinderen van kleur.
Prinses Arabella heeft al het verschil gemaakt voor kleuters. Nu hoopt ze hetzelfde te doen
voor eerste lezers.
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KEN JIJ PRINSES ARABELLA AL?
Na de Kinderboekenweek 2020 is het werk van Mylo Freeman overal.
Van haar bekende reeks rond Prinses Arabella werden al meer dan
45.000 exemplaren verkocht. Daarom verdient prinses Arabella een
plaatsje in het prentenboekenassortiment van elke boekhandel en in
de prentenboekenrekken van elke bibliotheek in Nederland.
Vijftien jaar geleden ontmoette Mylo een Surinaams

Zien we die boodschap expliciet in jouw boeken?

meisje dat ervan overtuigd was dat prinsessen altijd wit

Nee, mijn boodschap zit niet als een moraal in mijn

en blond zijn. Dat was voor haar de aanleiding om met

verhalen. Het is een visuele boodschap: ik toon een

de bekende prentenboekenserie over de zwarte prinses

diverse wereld, waarin ook een Aziatische prinses, een

Arabella te beginnen.

witte prinses en een Arabische prins rondlopen. Ik hoop
dat kinderen dat als vanzelfsprekend gaan ervaren.

Waarom is prinses Arabella ook voor jou belangrijk?
Toen ik opgroeide, zag ik nergens personages met

Hoe voel je je bij het succes van prinses Arabella?

een donkere huidskleur op televisie of in boeken. Een

Het is geweldig om te zien hoe dit personage zoveel

zwarte pop of een boek met een zwarte hoofdpersoon

jonge kinderen bereikt en een spiegel kan voorhouden.

heb ik nooit gehad. Als kind was ik me daar niet van

Arabella was voor mij een sympathieke en veilige

bewust. In de Haagse buurt waar ik opgroeide, liepen

manier om me mijn zwarte identiteit eigen te maken. Ik

wat Indische mensen rond, maar geen zwarte. Ik werd

kende nauwelijks zwarte mensen, maar door die boeken

veel uitgescholden en altijd aangegaapt op straat.

kwam ik veel meer met hen in aanraking. Daarom zie ik

Ik denk nu dat het me had geholpen als ik mezelf

Arabella echt als een geschenk.

had kunnen herkennen in boeken, films, reclames of
tijdschriften. Dan had ik kunnen voelen: je mag er zijn,

Hoe wordt er in het buitenland op Arabella

je hoort erbij, jij doet er ook toe.

gereageerd?
In de UK en in Denemarken zijn de boeken al vertaald.

Nu verzamel ik zwarte barbies, en ik denk dat ik met

Vooral in de UK is het een mooi succes en ik krijg ook

mijn verzameling van 107 exemplaren de schade wel

heel veel reacties uit die hoek.

aan het inhalen ben. Ik zie gelukkig overal om mij heen

In Brazilië doet ‘Prinses Arabella is jarig’ het al jaren

veranderingen: Black Lives Matter heeft een en ander

heel goed. De uitgever besliste daarom om er nu ook de

in een stroomversnelling gebracht.

andere titels te lanceren. Daar ben ik ontzettend blij mee!

Wist je dat …
In 2021 wordt Freemans barbiecollectie, met enkel zwarte barbies,
geëxposeerd in het Centraal Museum van Utrecht.
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ONTDEK DE VOLLEDIGE REEKS
VAN PRINSES ARABELLA
KERNTITEL
KINDERBOEKENWEEK
ISBN 978-94-6291-206-9

9 789462 912069

ISBN 978-94-6291-386-8

9 789462 913868

ISBN 90-5838-370-9

9 78905 8 383709

ISBN 978-94-6291-521-3

9 789462 915213

PRINSES ARABELLA
GAAT NAAR DE K APPER

PRINSES ARABELLA
IS JARIG

PRINSES ARABELLA
IN HET MUSEUM

PRINSES ARABELLA
EN DE OPPAS

PRINSES ARABELLA
WORDT GROTE ZUS

PRINSES ARABELLA
EN PRINS MIMOEN

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-94-6291-521-3

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-370-9

3+ | 32 blz. | € 16,95
ISBN 978-94-6291-386-8

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-749-3

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-94-6291-206-9

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-600-7

ISBN 978-90-5838-972-5

9 789058 389725

ISBN 978-90-5838-931-2

9 789058 389312

ISBN 978-90-5838-492-8

9 789058 384928

ISBN 978-94-6291-358-5

9 789462 913585

ISBN 978-94-6291-142-0

9 789462 911420

PRINSES ARABELLA
EN OMI

PRINSES ARABELLA
EN DE KEUKENPRINS

PRINSES ARABELLA
GAAT NAAR SCHOOL

PRINSES ARABELLA
EN DE REUZENTAART

PRINSES ARABELLA
EN DE SINT

PRINSES ARABELLA
MAAKT KLEUREN

3+ | 32 blz. + cd | € 15,95
ISBN 978-94-6291-142-0

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-94-6291-358-5

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-492-8

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-931-2

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-972-5

3+ | 32 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-561-1

Wist je dat …
18

Alle prentenboeken van Prinses Arabella zijn ook als kamishibai verkrijgbaar.
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LEREN LEZEN | 7+

Mopperberen

BROMBEER
VEEL TE LIEF

M Y R I A M OU Y E S S A D & É R IC G A S T É
Mopperberen

Mopperberen

M4

M4

AVI

Myriam Ouyessad
Éric Gasté

AVI

Myriam Ouyessad
Éric Gasté

€ 14,95
verschijnt
23 AUGUSTUS 2021
leren lezen
7+ | AVI-M4
21 x 26,5 cm
32 blz.
NUR 287

ik
li e f ?

> BROMBEER

Thema’s: grommen, boos
zijn, vriendschap, beer
ISBN
978-94-6291-578-7
ISBN
978-94-6291-578-7
grom
Ik
?
en dan

ik?

» Nieuwe reeks voor beginnende lezers: Mopperberen (AVI-M4)

9 789462 915787

» Grappige, speelse verhalen waarin gevoelens als boosheid, ruzie
en vrolijkheid een plaats krijgen
» Sluit de familie Mopperbeer meteen in je hart

mopperen?

Een vrolijke AVI-reeks boordevol humor en met veel illustraties.
Brombeer gromt en moppert de hele tijd. De andere dieren in het bos

> VEEL TE LIEF

Thema’s: papa, zoon, liefde,
beer
ISBN
978-94-6291-579-4
ISBN
978-94-6291-579-4

zijn het moe. Ze willen Brombeer een lesje leren! In het tweede boekje
wordt het leven van Brombeer op zijn kop gezet als hij een zoontje krijgt.
Deze vrolijke boeken voor eerste lezers bevatten heel
veel illustraties en eenvoudige woorden en zinnen.

9 789462 915794

Zo krijg je ook mopperende lezers vrolijk aan het lezen.
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VERHALEN EN GEDICHTEN | 7+

TOEN EEN TAK MIJ TIKTE
R I E T W I L L E & A N C A N DA E L E

€ 24,95
verschijnt
23 AUGUSTUS 2021
verhalen en gedichten
7+
20,5 x 26,5 cm
160 blz.
NUR 287, 277
Thema’s: boom, bos, tak,
natuur, gedicht
ISBN
978-94-6291-574-9
ISBN
978-94-6291-574-9

Riet Wille
An Candaele

Toen
een tak
mij tikte
VERHALEN EN GEDICHTEN
OVER BOMEN

9 789462 915749
» Een prachtige (voorlees)bundel over bossen en bomen en hun impact
op de omgeving
» Bosverhalen uit verschillende culturen, afgewisseld met gedichten,
boordevol leuke woordspelingen: een vintage Riet Wille
» In samenwerking met Bos+

Een multiculturele verhalenbundel waar de liefde voor de natuur, het bos
en de bomen van elke bladzijde spat.
In deze verzamelbundel vind je verhalen en gedichten over het bos en de bomen,
uit alle hoeken van de wereld. Riet Wille verzamelde en herschreef deze verhalen
en voegde er gedichten in haar eigen unieke stijl aan toe. An Candaele maakte er
prachtige tekeningen bij die je doen verlangen naar herfstige boswandelingen en

I N DE Z E L F DE R E E K S :

ISBN 978-94-6291-359-2

9 789462 913592

ISBN 978-94-6291-438-4

9 789462 914384

ISBN 978-94-6291-525-1

An Candaele: ‘Ik was altijd al gefascineerd door bomen. En ik hou al mijn hele leven lang van
sprookjes. Deze bundeling van verhalen, gedichten en fabels illustreren, was voor mij dan ook
een feest.’

de geur van natte bladeren.

9 789462 915251

Riet Wille: ‘Ik geniet ongelooflijk van buiten in de natuur zijn. Ik merk ook de toegenomen
belangstelling voor bomen. Niet alleen omdat we beseffen dat ze zo belangrijk zijn voor
het behoud van onze planeet. We begrijpen ook steeds beter wat ze voor onze psychische
gezondheid betekenen. En laten we ook de historische symboliek die ze met zich meedragen
niet vergeten. Daarom heb ik in dit boek verhalen, sprookjes, fabels en gedichten over bomen
en bossen verzameld van over de hele wereld.’
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FICTIE / NON-FICTIE | 8+

GELD IS GEK!

‘Mama, zijn wij rijk?’

B A S ROM PA & L E E N VA N DU R M E

Ik stop met het uitsmeren van pindakaas op mijn boterham en kijk

€ 14,95

mijn moeder ernstig aan.
Ze kijkt met gefronste wenkbrauwen terug en schiet dan in de lach.

verschijnt
25 MEI 2021

Ze kauwt snel op de hap die ze net van een broodje kaas heeft genomen, want lachen en kauwen kun je moeilijk tegelijk doen.
‘Wat is dat nou voor een vraag, Sofie?’

fictie / non-fictie
8+
15 x 21,5 cm
88 blz.
NUR 210, 282
Thema’s: rijk zijn, geld,
geluk, school
ISBN
978-94-6291-569-5
ISBN
978-94-6291-569-5

‘Dat moet je aan mijn juf vragen. We moeten een werkstuk maken
over arm en rijk.’
‘Heeft ze uitgelegd waarom?’
‘Ze vertelde dat ze zich vanochtend op weg naar school de koning te
rijk voelde en vroeg aan ons of we wisten hoe ze zich toen voelde.’
‘En dat wisten jullie?’
Ik knik en denk aan het antwoord van Thomas, hij dacht dat de juf
had gewonnen in de loterij en nu miljonair was. Nina dacht dat de
juf blij was dat ze na het weekend weer les kon gaan geven aan haar
geweldige klas met leergierige onderdanen.

helft op de andere.
‘Super gelukkig,’ zeg ik en neem een hap.
‘Wat fijn voor de juf, dat ze zo graag naar haar werk gaat,’ zegt mama. ‘En
fijn voor jullie, want een super gelukkige juf geeft vast supergoed les.’

Voorlopige cover

‘En? Hoe voelde de juf zich?’ vraagt mama.
Ik snijd mijn boterham met pindakaas doormidden en leg de ene

!
k
e
g
s
i
d
l
e
G
Bas Rompa

met illustraties van

Leen Van Durme

» Een speels en hedendaags verhaal over rijkdom, verweven met weetjes (en pindakaas)

Ik neem weer een hap van mijn boterham en denk aan de reiger die

» Stimuleert de financiële geletterdheid van kinderen

de juf op het bord had getekend. Hij was volgens haar ook de koning

» Spelenderwijs roept het boek bij kinderen vragen op als: Waar geef je geld

te rijk, want hij had een dikke vis in zijn snavel. Charlotte was kwaad

aan uit en waarom? Wat draagt bij aan de kwaliteit van je leven? Waarom en

geworden, volgens haar was die reiger de koning te rijk ten koste van

waarvoor ga je sparen? Is rijk zijn hetzelfde als je rijk voelen?

die dikke vis. Daarover had de klas ongeveer tien minuten een felle discussie. Ik deed er niet aan mee, want mijn hersenen hadden het te druk
met nadenken over die uitdrukking: volgens mij kan een juf zich alleen
de juf te rijk voelen. En een reiger kan zich alleen de reiger te rijk voelen.
En daarna bedacht ik: de koning hééft een rijk en ís rijk, dus hij is dubbel rijk: de koning is te rijk, zou beter zijn. Volgens mijn hersenen dan.

9 789462 915695

Sofie ontdekt zelf dat materiële rijkdom slechts één vorm van rijk zijn is.
Sofie, Wafaa en Teun maken een groepswerk voor school. Wat betekent ‘rijk zijn’
precies? Wanneer ben je rijk of wanneer voel je je rijk? Met wie vergelijk je jezelf?
En maakt geld gelukkig? Ze komen tot verrassende conclusies. Tussendoor vind je
in dit boek allerlei weetjes over geld en rijkdom, bijvoorbeeld over hoeveel zakgeld
andere kinderen krijgen en hoeveel kans je hebt om de lotto te winnen.
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FICTIE | 9+

HELP! HET SPOOKT HIER!
I N GE BE RGH & R ICH A R D V E R S CH R A AGE N

€ 14,95

Inge Bergh
Richard Verschraagen

verschijnt
25 MEI 2021
fictie
9+
15 x 21,5 cm
88 blz.
NUR 283
Thema’s: spanning, kasteel,
raadsel, escape game
ISBN
978-94-6291-570-1
ISBN
978-94-6291-570-1

HET SPOOKT HIER!

9 789462 915701

» Nieuw boek in de succesvolle reeks ‘Help!’ van Inge Bergh en Richard Verschraagen
» Over een mysterieus kasteel, spoken en grafstenen
» Theresa belandt zonder dat ze het beseft in een echte escape room

Een spannend, nachtelijk verhaal over een kasteel boordevol raadsels
en geheime doorgangen.
Theresa vertrekt met haar ouders op vakantie. Maar nog voor ze op hun
bestemming aankomen, loopt het helemaal fout. Noodgedwongen moeten
ze op zoek naar een hotel voor de nacht. Maar of ze veel zullen slapen …

I N DE Z E L F DE R E E K S :

‘Een bloedspannend verhaal waarin niets is wat het lijkt.’ (Libris over ‘Help! Ik was op tv!’)

UITVERKOCHT!

ISBN 978-94-6291-409-4

9 789462 914094

‘Spanning en avontuur verzekerd met dit knotsgek verhaal.’ (De Boekenkast over ‘Help! Ik was op tv!’)
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REEDS VERSCHENEN | KARTONBOEK | 3+

REEDS VERSCHENEN | PRENTENBOEK | 5+

ZOEKBOEKEN

MIJN OMA

S T E P H A N L OM P

JA N DE K I N DE R

€ 9,95

€ 17,95

REEDS VERSCHENEN

REEDS VERSCHENEN

kartonboek
3+
25,5 x 35,5 cm
10 blz.
NUR 272

prentenboek
5+
23,5 x 33,5 cm
40 blz.
NUR 273
Thema’s: zee, oma, opa,
avontuur
ISBN
978-94-6291-543-5
ISBN
978-94-6291-543-5

> AUTO ZOEKBOEK

Thema’s:
ISBN
978-94-6291-177-2
dier,
verkeer,
voertuig
ISBN 978-94-6291-177-2

9 789462 915435

9 789462 911772
> BOUW ZOEKBOEK

Thema’s: bouwwerf,
ISBN 978-94-6291-241-0
voertuigen,
machines
ISBN 978-94-6291-241-0
» Langverwachte nieuwe boek van Jan De Kinder

9 789462 912410
> VLIEGTUIG ZOEKBOEK

Thema’s: vliegtuig,
ISBN 978-94-6291-311-0
zoekboek,
woordenschat
ISBN 978-94-6291-311-0

» Over een sportieve, onverschrokken oma
» Hou samen met het meisje en haar opa je hart vast!

Een hartverwarmend prentenboek over een avontuurlijke oma
die de tijd van haar leven beleeft.
Na diepzeeduiken, snowboarden en kickboksen is parachutespringen oma’s
nieuwe hobby. Opa en ik speuren samen de lucht af. Zien we haar al?

» Succesvolle zoekboekenreeks over voertuigen
» Met leuke zoekopdrachten

om op te stijgen. De auto’s staan in de file en de betonmolens zijn al aan
het draaien. Wat zie jij allemaal in Broemburg?

9 789462 913271

ISBN 978-90-5838-848-3

Instappen! De deuren van de trein gaan sluiten. Het vliegtuig staat klaar

Thema’s:
ISBN 978-94-6291-327-1
voertuig,
trein, reizen
ISBN 978-94-6291-327-1

9 789058 388483

je mee?

ISBN 978-94-6291-173-4

> TREIN ZOEKBOEK

9 789462 911734

Wat gebeurt er allemaal in en rond deze voertuigen? Kijk en zoek

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-94-6291-455-1

9 789462 913110

9 789462 914551

» Goed voor uren kijk- en zoekplezier

29

REEDS VERSCHENEN | LEESGROEIBOEK | 6+

REEDS VERSCHENEN | GEÏLLUSTREERDE FICTIE | 9 - 109 JA AR

SLAK EN PIER
EN DE KUS VAN KIP

NIETS

G A E A S CHOE T E R S & GE R DA DE N D O OV E N

K A T R I E N VA N DE WOU DE & L E E N VA N DU R M E

€ 14,95

€ 22,50

REEDS VERSCHENEN

REEDS VERSCHENEN

leren lezen
7+ | AVI-M3, E3
15,5 x 21 cm
64 blz.
NUR 287
Thema’s: wedstrijd, vrienden,
make-up, kappers
ISBN
978-94-6291-559-6
ISBN
978-94-6291-559-6

geïllustreerde fictie
9-109 jaar
20,5 x 26,5 cm
64 blz.
NUR 274, 301
Thema’s: vriendschap,
filosoferen, muziek
ISBN
978-94-6291-541-1
ISBN
978-94-6291-541-1

9 789462 915596

9 789462 915411
» Verrassende tekst van journalist en theatermaker Gaea Schoeters

» Nieuw leesgroeiboek voor het eerste en tweede leerjaar (AVI-M3, AVI-E3)

» Met energieke prenten van gelauwerd illustratrice Gerda Dendooven

» Katrien Vandewoude creëert opnieuw met eenvoudige woorden een echt

» Ontdek ook de muzikale voorstelling

lees- en taalfeest

» Met gratis download van het muziekstuk bij aankoop van het boek

» Met frisse illustraties van Leen Van Durme

Muzikaal en filosofisch verhaal van een topduo.
Een vrolijk leesgroeiboek over competitie en vriendschap.
Is vriendschap sluiten leuker dan winnen?

Vertel eens iets? vraagt de hond.

Pier moet Slak niet. Daarom bedenkt hij een plan om haar kwijt te raken.

Er komt niets, zegt de kat.

Kip heeft een wedstrijd uitgeschreven: wie zich het mooist opmaakt, wint

Echt niets.

een kus van haar. Een kus van Kip, dat loopt vast niet goed af voor Slak!
Pier vindt zes tips om Slak mooi te maken. Li Bel, Rups, Spin en Bij zijn gul

Er valt een stilte. Ze valt zoals alleen stiltes kunnen vallen. Zonder geluid.

met advies. Maar trapt Slak wel in die val? En wil Pier Slak nog steeds kwijt?

Maar dan komen de eerste gedachten. Samen gaan ze op zoek naar niets.

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-90-5838-798-1

9 789058 387981

ISBN 978-94-6291-489-6

9 789462 914896

ISBN 978-94-6291-518-3

9 789462 915183
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KERNTITELS
Prinses Arabella gaat voor het eerst naar de kapper.
Ze moet nadenken over een nieuw kapsel.
Welk kapsel past het best bij de parmantige prinses?
3+ | 32 blz. | isbn 978-94-6291-521-3 | €15,95

Een vrolijk boek over de bijzondere krachten
van blije juffen (en meesters).
5+ | 44 blz. | ISBN 978-94-6291-403-2 | €15,95

Vlasstraat 17 | 8710 Wielsbeke
T +32-56-60 54 60 | F +32-56-61 69 81
info@eenhoorn.be | www.eenhoorn.be
De prijs en de omvang van de nieuwe titels en herdrukken
worden onder voorbehoud meegedeeld.
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