KINDER- &
JEUGDBOEKEN
ZOMER 2018

De Trotse Terugkeer
van Standaard Uitgeverij
Welkom bij de zomeraanbieding van Oogappel en SU Books.
De boeken van Oogappel zorgen voor een onvergetelijke eerste ‘lees’ervaring.
De originele, interactieve boeken zijn bedoeld voor kindjes van 0 tot 5 jaar. Ze
stimuleren de verbeelding en creëren een authentieke interactie tussen ouder en
kind. Spelen en leren. Zo wordt lezen een belevenis.
SU Books, dat is leesplezier, fun en ontspanning met sterke characters die al
jarenlang jong en oud blij maken. Denk maar aan For Girls Only, Rik, Waar is Wally,
de Smurfen en Suske en Wiske Junior.
Oogappel en SU Books maken deel uit van Standaard Uitgeverij.
Standaard Uitgeverij is nieuw, maar heeft een groots verleden. Ons avontuur anno
2018 start met het geloof in boeken en helden van hier. Bij Standaard Uitgeverij
horen literaire pareltjes, de leukste stripreeksen, de beste thrillerauteurs, maar
ook kinderboeken die je al kent vanaf je eerste levensjaar. We willen creatief talent
ondersteunen: auteurs, maar ook illustratoren en scenaristen.
We wensen je veel leesplezier !
Veerle Moureau					Jeroen Overstijns		
Uitgever						CEO
en het hele team van Standaard Uitgeverij

Better stories make better people.
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baby ziet…
Kijkboek met spiegeltje

Meer dan 22.000 exemplaren verkocht
in deze reeks !

Pasgeboren baby’s hebben een voorkeur voor zwartwitpatronen. Vanaf drie maanden wordt de aandacht
getrokken door patronen in combinatie met felle kleuren.
Dit baby ziet…-boekje is daarom bijzonder geschikt voor
baby’s tussen 0 en 6 maanden. Door naar de patronen te
kijken, worden de hersenen en de visuele ontwikkeling
gestimuleerd.
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» Met spiegeltje
» Patronen die de waarneming stimuleren

Vanaf 0 maanden
1 AUGUSTUS 2018
Kartonboek
18 blz.
16 x 16 cm
€ 9,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 25059 0

TO PPER

Tel de puntjes en raad het dier

Een boek vol puntjes
Xavier Deneux
Rara, wat zit er achter dit punt? En wat kun je maken
met twee puntjes, drie puntjes…? Tel de puntjes, kijk
naar de kleurtjes en laat je fantasie de vrije loop.
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» Een telboek van topillustrator
Xavier Deneux
» Origineel, speels en leerrijk

Vanaf 3 jaar
15 JULI 2018
Kartonboek met gaatjes
44 blz.
18 x 25 cm
€ 19,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 26604 1
over Xavier Deneux
Xavier Deneux woont en werkt in Parijs. Hij illustreert
kinderboeken voor baby’s, peuters en kleuters.

ABC

TO PPER

Opnieuw beschikbaar

Xavier Deneux
In dit indrukwekkende ABC-boek ontdek je de
wereld door de ogen van Xavier Deneux. Van
Alligator tot Zebra. Deze drietalige uitgave maakt
het boek toegankelijk voor een groot publiek. Een
pronkstuk voor elke boekenkast.
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Quail
Caille
Kwartel
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Alligator
Alligator
Alligator

MEER VAN XAVIER DENEUX
Bird
Oiseau
Vogel
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Sneeuwwitje
978 90 02 25687 5
€ 13,99

De gelaarsde kat
978 90 02 26202 9
€ 13,99

Roodkapje
978 90 02 25880 0
€ 13,99

De drie biggetjes
978 90 02 25879 4
€ 13,99
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erk 2.indd
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» ABC in reliëf
» 1 beeld, 3 talen
» Een prachtig geschenkboek

21/09/16 11:24

Vanaf 1 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Kartonboek met reliëf
32 blz.
19,5 x 26 x 4,5 cm
€ 22,5
NUR 273, 222
ISBN 978 90 02 26147 3

Dit is mijn dag

To-dolijst op kleutermaat

Sophie Bordet-Petillon, met illustraties van Peggy Nille
Dagelijkse rituelen en een duidelijke structuur zijn belangrijk
voor jonge kinderen. Van kleertjes aandoen en eten tot in bad
gaan en dan naar bed. In dit boek leert je kind stap voor stap
de structuur van elk ritueel kennen. Schuifje per schuifje vinkt
je kleuter zijn eigen checklist van vaardigheden af. Elk schuifje
is een stapje dichter bij zelfstandigheid en geeft je kind een
trots gevoel: kijk eens wat ik al kan!
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duw het schuifje opzij

Knuffelen
met papa

CHECK!

» Brengt spelenderwijs
structuur in de dag
van je kind.
» Geeft kindjes
zelfvertrouwen:
dit kan ik al!

Vanaf 3 jaar
1 JUNI 2018
Kartonboek met schuifjes
10 blz.
28 x 24 cm
€ 16,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 26605 8

Origineel boek over kleuren

Meneer Beer houdt van kleuren
Virginie Aracil
Meneer Beer, dat is mijn naam. Zie je me in dit boekje
staan? Ik heb zachte, ronde oortjes. Ik leer je alle kleuren
kennen en heel veel woordjes. Ik heb voor jou een vraag:
welke kleur heb ik vandaag?
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MEER VAN VIRGINIE ARACIL

Ik hou van dieren
978 90 02 26520 4 | € 12,99

» Leerrijk boek over
kleuren en woorden
» Ook met minder voor de hand
liggende kleuren: goud, zilver,
bordeaux, kaki, beige…

over Virginie Aracil
Virginie Aracil is grafisch ontwerper, illustrator,
stylist en modeontwerper. Ze bedenkt grafische
concepten voor (kinder)merken, ontwerpt stoffen
en maakt illustraties voor kinderkleding.

Vanaf 3 jaar
1 JUNI 2018
Kartonboek
46 blz.
23 x 30 cm
€ 19,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 26603 4

Twee boekjes vol geluiden

Wat hoor ik daar? Op de boerderij
Wat hoor ik daar? Dino’s
Twee heerlijk interactieve speelboekjes vol geluiden. Het ene
met boerderijdieren, het andere met dino’s. Kleine kinderhandjes
kunnen de geluidsknopjes makkelijk zelf bedienen. Met deze

IiiEEH !

geluidenboekjes kan je kind naar hartenlust kijken, luisteren,
ontdekken… en spelen!
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KNOR!

MEEEH!
NOG MEER GELUIDENBOEKJES

Wat hoor ik daar?
Op de bouwplaats
978 90 02 26449 8| € 12,99

Wat hoor ik daar?
Op straat
978 90 02 26450 4 | € 12,99

» Met 4 verschillende geluiden
» Gemakkelijk hanteerbare
geluidsknopjes

OP DE BOERDERIJ
Vanaf 1 jaar
30 JUNI 2018
Kartonboek
10 blz.
18 x 18 cm
€ 12,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 26511 2

DINO’S
Vanaf 1 jaar
30 JUNI 2018
Kartonboek
10 blz.
18 x 18 cm
€ 12,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 26512 9

Spelend vormen leren

Volg de lijn
Britta Teckentrup
Dit boekje leert je kind vormen te herkennen in de wereld om ons
heen. Op elke pagina ontdekt je oogappel een variant van het begrip
‘lijn’. De speelse lijn van een draad uit een bolletje wol, de strakke
leiband van een hond, een wasdraad, de strepen op de weg… En er
is meer: het boek laat je kleintje ook kennismaken met geluiden,
kleuren, cijfers en andere begrippen.
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» Spelend vormen leren
» Nieuwe reeks !
over Britta Teckentrup
De kleurrijke, vrolijke illustraties van Britta
Teckentrup vallen in de smaak bij klein en
groot. Haar werk werd bekroond met meer
dan zestig prijzen en onderscheidingen.

Vanaf 2 jaar
1 JUNI 2018
Kartonboek
24 blz.
19 x 19 cm
€ 12,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 26513 6

Leren tellen is leuk!

5 cijfers in de natuur
Bella Gomez
Tel de dieren, zet je vinger op het beweegbare schijfje
en teken elk cijfer na. Eenvoudig, speels en mooi – met
dit kartonboek maken kleuters op een unieke manier
kennis met de cijfers van een tot vijf.
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» Bevordert de motorische
vaardigheden van peuters
» Stevig kartonboek met
beweegbare schijfjes

Vanaf 2 jaar
1 JUNI 2018
Kartonboek met schijfjes
10 blz.
22 x 22 cm
€ 13,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 26524 2
over Bella Gomez
De Britse Bella Gomez is illustrator en
designer. Ze ontwerpt prints voor boeken,
textiel, papierwaren en huishoudartikelen.

