Kinder- &
jeugdboeken
NAJAAR 2018

Lezen begint op schoot.
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De boeken van Oogappel zorgen voor
een onvergetelijke eerste leeservaring.
Ze stimuleren de verbeelding en creëren
een authentieke interactie tussen ouder
en kind. Zo wordt lezen een belevenis.
Oogappel biedt een kwalitatief gamma
originele, interactieve boeken voor
kindjes van 0 tot 5 jaar, waarmee ze
spelend kunnen leren en vaardigheden
ontwikkelen.
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Tellen is leuk!

1+1=3
Delphine Chedru
In dit tel- en zoekboek zie je bij elk cijfer een pagina
vol illustraties. Die geven telkens het juiste aantal van
dat cijfer weer. Maar als je goed kijkt en telt, ontdek je
op elke pagina een indringer! Er is er eentje te veel...
Kun jij hem vinden?
Door samen te zoeken naar de ‘indringer’ die zich op
elke pagina verstopt heeft, leert je kind al spelend
tellen van 1 tot 10. Het speuren naar dat ‘eentje te
veel’ is een natuurlijke opstap naar leren optellen.
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» Spelenderwijs tellen van 1 tot 10
» Leren optellen op kleutermaat
» Educatief zoekboek
over Delphine Chedru
Delphine Chedru woont en
werkt in Parijs. Ze is grafisch
ontwerpster, auteur en illustrator
van kinderboeken.

Vanaf 3 jaar
1 OKTOBER 2018
Kartonboek
56 blz.
24 x 30 cm
€ 15,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 26594 5

Leerrijke vloerpuzzel met 6 stukken

Dieren Puzzelboek
Aino-Maija Metsola
Dit stijlvolle puzzelboek vol vrolijke dieren laat je kind al
spelend kennismaken met de concepten ‘groot’ en ‘klein’.
Op elke pagina vind je een puzzelstuk. Leg je de zes
puzzelstukken naast elkaar, dan krijg je een vloerpuzzel
die in een oogopslag de begrippen ‘kleiner’ en ‘groter’
duidelijk maakt. Is de puzzel klaar? Draai hem om en
begin opnieuw, van groot naar klein!
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MEER VAN AINO-MAIJA METSOLA

In de file puzzelboek
978 90 02 26509 9 | € 14,99

» Begrippen ‘groot’ en ‘klein’
» Met dierenweetjes
» Bevordert de fijne motoriek
dankzij het puzzelen

over Aino-Maija Metsola
Aino-Maija Metsola is een Finse illustrator en
designer. Ze is wereldberoemd om haar kleurrijke
ontwerpen en haar samenwerking met het
vermaarde Finse Marimekko.

Vanaf 2 jaar
1 OKTOBER 2018
Kartonboek met
6 grote puzzelstukken
12 blz.
19 x 26 cm
€ 14,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 26516 7

Spelend vormen leren

Zoek het vierkant
Britta Teckentrup
Leer je kind om vormen te herkennen in de wereld om ons
heen. Een speelgoedtrein, stoeptegels, een kartonnen doos,
een vensterraam… Op elke pagina ontdekt je oogappel een
vierkant voorwerp. En er is meer: het boek laat je kleintje
ook kennismaken met geluiden en wat die betekenen.
Eenvoudige vragen nodigen uit tot interactie en stimuleren het
observatievermogen.
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MEER VAN BRITTA TECKENTRUP

Volg de lijn
978 90 02 26513 6 | € 12,99

» Interactief boek
» Spelend vormen leren

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 OKTOBER 2018
Kartonboek
24 blz.
19 x 19 cm
€ 12,99
NUR 271
ISBN 978 90 02 26526 6

Ideaal voor onderweg

Wie eet wat?
Stéphanie Babin, met illustraties van Kiko
Wat eet de kikker in de tuin?
Wat eet het varken op de boerderij?
Wat eet de beer in het bos?
Verschuif de vakjes en ontdek het allemaal! In dit boek leren
kleuters alles over het eetgedrag en het woongebied van 36
dieren. Verschuif de vakjes en kijk snel waarop de dieren het
liefst knabbelen.
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Vanaf 3 jaar
1 OKTOBER 2018
Kartonboek met schuifjes
12 blz.
22,5 x 21 cm
€ 15,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 26606 5

» Spelend leren over dieren en
hun eetgewoontes

over Kiko
Kiko woont en werkt in Parijs. Hij illustreert boeken
voor klein en groot en werkt mee aan het magazine
Astrapi.

Standaard Uitgeverij,
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dat is leesplezier, ontspanning en
spelend leren met sterke characters
die al jarenlang jong en oud blij maken:
•
•
•
•
•
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For Girls Only!
Rik (Liesbet Slegers)
Waar is Wally?
De Smurfen
Suske en Wiske Junior
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TO PPER

Zoekboek
Rik is verliefd

Nog meer
plezier met

Liesbet Slegers
Er is een nieuw kindje in de

Love is in the air!

klas van Rik. Ze heet Maja en
is een beetje verlegen.
Dan vertelt juf Els over

2DE
DRUK

Valentijn. Rik vindt de
hartjes en cadeautjes erg

2DE
DRUK

leuk, de juf heeft zelfs een
Zoekboek
Rik en de lente
978 90 02 25789 6 | € 12,99

bonbondoosje bij!
Na school speelt Maja bij Rik

Zoekboek
Rik en de herfst
978 90 02 25889 3 | € 12,99

Zoekboek
Rik en de zomer
978 90 02 26507 5 | € 12,99

thuis. Ze geven de kippen
te eten en klimmen in de
12

boomhut. Als papa Maja komt
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ophalen, krijgt Rik een lieve
knuffel van haar. Zijn wangen
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kleuren rood… Zou Rik een
beetje verliefd zijn?
Leer tellen met Rik
978 90 02 26186 2 | € 12,99

Vanaf 2 jaar
20 DECEMBER 2018
Hardcover
32 blz.
24 x 30 cm
€ 12,99
NUR 272
ISBN 978 90 02 26531 0

» Thema: verliefdheid
» Nieuw zoekboek in
succesvolle reeks
over Liesbet Slegers
De peuter- en kleuterboeken van Liesbet Slegers zijn opgebouwd
rond herkenbare situaties. De zoekboeken van Rik zijn al negen
jaar een onweerstaanbaar concept.

Zoeken met Rik
Vormen en kleuren
978 90 02 26530 3 | € 12,99

Zoekboek
Rik en de verkleedkist
978 90 02 26267 8 | € 12,99

Zoekboek
Rik en de beroepen
978 90 02 25978 4 | € 12,99

Zoekboek
Rik en de sporten
978 90 02 26159 6 | € 12,99

3DE
DRUK
Zoekboek
Rik op school
978 90 02 24739 2 | € 12,99

TO PPER

Maak zelf je squishy!

Ik maak het zelf

super squishy’s, slijm en putty
Tessa Sillars-Powell
Altijd al gedroomd van een pinguïnsquishy, een ijslollysquishy
of een watermeloensquishy? In dit boek ontdek je dat je ze
heel eenvoudig zelf kunt maken. Naast 30 zelfmaaksquishy’s
vind je in dit boek ook 5 nieuwe slijmrecepten, waaronder een
milkshake van unicornslijm en 5 putty-recepten.
Dit boek bevat

»
»
»
»
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» Veilig voor kinderen
» Met eenvoudige ingrediënten

30 verschillende squishyprojecten, waaronder de
watermeloen-, de panda- en de ijslollysquishy
5 gloednieuwe slijmrecepten, waaronder unicornslijm
5 kleirecepten, waaronder protjesputty
Labels en doosjes om je squishy te verpakken
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Vanaf 6 jaar
1 JULI 2018
Paperback
112 blz.
17 x 22,5 cm
€ 12,99
NUR 214, 244
ISBN 978 90 02 26681 2
over Tessa Sillars-Powell
Tessa Sillars-Powell knutselt op televisie en in boeken.
Ze woont in Londen en heeft een kat die Rio heet.

Nieuw boek in de Wally-reeks!

Waar is Wally? In de schijnwerpers
Martin Handford
Hallo… Wally-fans? Zijn jullie daar? In dit nieuwe boek
van Waar is Wally? is de zoektocht naar Wally en zijn
vrienden extra moeilijk: alle zoekplaten zijn in het
donker gehuld! Gelukkig zit er een magische zaklamp
in dit boek. Schuif het zoeklicht in de zijkant over
elke pagina en licht de verduisterde prenten op. De
zoektocht kan beginnen!

Hallo… Wally-fans?
Zijn jullie daar?
Ik zie niets in
het donker!

BEWEEG HET
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MAGISCHE ZOEKLICHT!
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Gelukkig zit

ONTDEK DE TEKENING!

een magische

zaklamp in d
ALLEEN VOOR BELGIË

boek. Schuif
» Het zoeklicht werkt zonder
batterijen!
» Met extra spelletjes en uitdagingen
op elke pagina

Vanaf 5 jaar
1 OKTOBER 2018
Hardcover
ca. 16 blz.
24,5 x 27 cm
€ 15,99
NUR 270
ISBN 978 90 02 26609 6

het zoeklicht
over Martin Handford
Martin Handford is de geestelijke vader van Wally. Meer
dan 30 jaar geleden kropen Wally en zijn vrienden uit
Handfords pen. In meer dan 25 landen zoeken lezers al
decennialang naar Wally en zijn vrienden. Heb jij hen al
gevonden?

in de zijkant

van elke pagina

de zoektocht ka

De twaalf favoriete scènes van de auteur

Waar is Wally? Overal?!
Martin Handford
Wally is al meer dan 30 jaar de meest gezochte
persoon op aarde en daarbuiten. Dit boek verzamelt
twaalf van Wally’s meest fantastische avonturen,
helemaal opgefrist en aangevuld met nieuwe dingen
om te zoeken. Voel je het al kriebelen? Ga dan snel op
zoek naar Wally, Woef, Wenda, Tovenaar Witbaard en
G. Spuis! Heb jij Wally al gevonden?
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ALLEEN VOOR BELGIË

» Luxe-editie van Waar is Wally?
» Nieuwe uitsnedes van bestaande prenten

Vanaf 5 jaar
1 OKTOBER 2018
Hardcover
32 blz.
30 x 29 cm
€ 16,99
NUR 270
ISBN 978 90 02 26608 9

Waar is Wally? In Hollywood

Urenlang zoekplezier

Martin Handford
Lichten! Camera! Actie! Maak je borst maar nat,
Wally-speurders, want we duiken onder in de glitter
en glamour van de film. Zoek Wally en zijn vrienden
in het wriemelende decor van slapsticks, musicals,
westerns, tragedies, sciencefiction en kostuumfilms.
Je komt ogen te kort bij het meest extravagante
avontuur van Wally tot nu toe!

» Van de Waar is Wally?-reeks zijn
wereldwijd al meer dan 68 miljoen boeken
verkocht!
» Wally is wereldberoemd:
hij kwam in primetime in Frasier, The
Simpsons en Friends, stond op de cover
van het 1000ste Rolling Stone-magazine
en verscheen in de week van 1 april zelfs
heel even op Google Maps.
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ALLEEN VOOR BELGIË

Vanaf 5 jaar
1 OKTOBER 2018
Hardcover
32 blz.
25,3 x 31,6 cm
€ 13,99
NUR 270
ISBN 978 90 02 26672 0

NOG MEER FUN MET WALLY

Waar is Wally nu weer?
978 90 02 25895 4
€ 13,99
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Waar is Wally?
De fantastische reis
978 90 02 25896 1
€ 13,99

Waar is Wally?
Het boek der wonderen
978 90 02 26179 4
€ 13,99

Waar is Wally?
978 90 02 26586 0
€ 13,99

Strooi complimentjes in het rond!

Quote van de dag
Een posterboek vol vrolijke citaten
met illustraties van Ruthje Goethals
Dit posterboek is een must-have voor elke For Girls Only!fan. Het bevat voor elke maand een poster op stevig papier
met een hippe quote én een leuke tekening van Yelien, Eline,
Ellen, Emma en Kato. Ideaal om je kamer mee te versieren! De
afscheurstrookjes onderaan de posters kun je uitdelen aan je
besties, je familie of je houdt ze gewoon zelf bij. Aan de ene
kant staat er een lief, motiverend of vrolijk complimentje op en
aan de andere kant een tekeningetje in echte For Girls Only!stijl.
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» 12 posters met vrolijke citaten
» 60 afscheurstrookjes vol leuke
complimentjes om uit te delen

over Ruthje Goethals
Ruthje Goethals is grafisch vormgever, fotograaf, illustrator,
een grote dierenvriend en uitermate prettig gestoord. Elk
product van For Girls Only! wordt dankzij haar een feest voor
het oog.

Vanaf 10 jaar
1 OKTOBER 2018
Gelijmd
24 blz.
21 x 29,7 cm
€ 13,99
NUR 210
ISBN 978 90 02 26631 7

Nieuw dagboek van For Girls Only!

Het dagboek van Yelien
Hetty van Aar
Yelien houdt een kerstpyjamaparty voor haar vriendinnen.
Natuurlijk gaat het over de huiswerkopdracht die mevrouw
Peeters hen gaf: interview een bijzonder persoon. Voor Yelien
staat het vast dat ze een vrouw zal interviewen. Maar wie? Ze
kent helemaal geen bijzonder persoon.
Kato weet het wel: het liefst zou ze haar Griekse oma
interviewen. Maar ja, die zit in Griekenland. Eline heeft haar
keuze al gemaakt: zij gaat Jerry Glitz interviewen, de beroemde
juwelenontwerper. Eigenlijk hebben alle vriendinnen al een
keuze gemaakt, behalve Yelien. Ze vraagt raad aan haar familie
en gaat op zoek in de bibliotheek. Dan brengt mama haar in
contact met mevrouw Jacobs…
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» Langverwacht vijfde dagboek
van For Girls Only!
» Puur leesplezier voor meisjes
vanaf 10 jaar

over Hetty van Aar
Hetty van Aar weet als geen ander te beschrijven wat er
omgaat in meisjes van twaalf. In 2006 lanceerden we For Girls
Only! Twaalf jaar later is de reeks uitgegroeid tot een heus
universum met romans, specials, een dagboek, goodieboxen
en spelletjes!

Vanaf 10 jaar
1 OKTOBER 2018
Paperback
ca. 192 blz.
14 x 21,5 cm
€ 12,99
NUR 283
ISBN 978 90 02 26689 8

Perfect voor Valentijn!

Love Stories: Kato en Charlie
Hetty van Aar & Danny De Vos
Kato ontmoet Charlie. Charlie ontmoet Kato. Is het liefde op het
eerste gezicht? Wordt dit de one and only love story van Kato en
Charlie?
Dat is nog maar de vraag. Meestal geeft Kato meer om chocola
dan om jongens. Verliefd zijn is zo’n gedoe, vindt ze. Bovendien
heeft ze weinig tijd, ze is druk met haar kleine broertjes.
Charlie heeft alleen maar een jongere stiefzus, Darlene. Zij is
een eersteklas lastpost die altijd haar zin krijgt. Door haar is
Charlie allergisch voor klein grut. Van het grote nieuws in het
gezin bij zijn papa wordt Charlie dus écht niet blij…
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» Derde roman in populaire FGO
Love Stories!
» Afwisselend een meisje en een
jongen aan het woord

MEER LOVE STORIES

Love Stories: Yelien en Blue Boy
978 90 02 26190 9 | € 13,99

Love Stories: Ellen en No
978 90 02 26308 8 | € 13,99

over Hetty van Aar en Danny De Vos
Hetty van Aar weet als geen ander te verwoorden wat er
omgaat in een verliefd meisje van twaalf. In Danny De Vos
vond Hetty de perfecte partner om ook de jongens aan
het woord te laten. Om beurten schrijven Hetty en Danny
een hoofdstuk van deze love story: Hetty schrijft Kato,
Danny schrijft Charlie. Een inspirerende en succesvolle
samenwerking!

Vanaf 11 jaar
1 DECEMBER 2018
Hardcover
ca. 184 blz.
14 x 21,5 cm
€ 13,99
NUR 283
ISBN 978 90 02 26683 6

Alles wat meisjes van 10 willen lezen

Vriendinnen voor altijd
978 90 02 25908 1
€ 13,99

Hopeloos verliefd
978 90 02 26003 2
€ 13,99

Het geheim van Yelien
978 90 02 25847 3
€ 13,99

SOS manege in nood
978 90 02 26169 5
€ 13,99
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Brievenbox voor besties
978 90 02 26517 4
€ 13,99

#pimpjeshirt
978 90 02 26643 0
€ 13,99

Geheim dagboek
978 90 02 26461 0
€ 13,99

#OOTD
978 90 02 26307 1
€ 14,99

Eline modekoningin
978 90 02 26415 3
€ 13,99

Parijs, here we come
978 90 02 26293 7
€ 13,99

Het dagboek van Eline
978 90 02 26189 3
€ 12,99

De T van Twijfel
978 90 02 26270 8
€ 12,99

2DE
DRUK
2DE
DRUK

2
DRUK
DE

Love Stories
Yelien en Blue Boy
978 90 02 26190 9
€ 13,99

Ellen en No
978 90 02 26308 8
€ 13,99

Alles wat meisjes
willen weten
978 90 02 26191 6
€ 16,99

Het kapselboek
978 90 02 26310 1
€ 14,99

Emma’s eerste zoen
978 90 02 26632 4
€ 13,99

Selfie
978 90 02 26529 7
€ 13,99

De ontdekking van Kato
978 90 02 26306 4
€ 13,99

Het griezelhuis
978 90 02 26302 6
€ 13,99

Strooi glitter over je leven met
40 te gekke projecten

DIY Magic
Elfi De Bruyn
In Glam Nails leerde Elfi De Bruyn ons hoe je met nail-art kleur brengt in je
leven. In haar nieuwe boek gaat ze nog een stapje verder: met eenvoudige
dingen creëer je je eigen magische wereld! Chocoladeconfetti, gepimpte
kerstballen, regenboogkaarsen, rozenwater met glitter, zelfgemaakt
inpakpapier… Dit kleurrijke DIY-boek staat boordevol tips, trucjes en
inspiratie om aan de slag te gaan. Go with the flow! En weet je het even
niet? Strooi er gewoon wat glitter over ;)
Met sprankelende foto’s en lay-out van Ruthje Goethals (For Girls Only!).
‘Elfi bruist van creativiteit en engagement. Ook in banale, dagelijkse
voorwerpen ziet ze creatieve mogelijkheden. Elfi leert ons dat je geen fortuin
hoeft uit te geven om iets moois te creëren. Meer nog: upcyclen is niet alleen
positief voor het milieu, maar zorgt vaak voor unieke creaties. Met Elfi kleuren
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we buiten de lijntjes, leren we lief zijn voor onszelf én voor de wereld die ons
omringt.
De dankbaarheid die ze voelt voor haar volgers en de geluksmomenten in
haar leven, vertalen zich naar een oprechte en positieve en verfrissende stem
hy
hotograp
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op social media.’ (Knack Weekend)
‘Elfi ademt creativiteit en is niet bang om buiten de lijntjes te kleuren. Ieder
idee is “out of the box” maar toch voor iedereen haalbaar en voorzien van een

MEER VAN ELFI DE BRUYN

Glam Nails. Je nagels pimpen
was nooit zo makkelijk!
978 90 02 26475 7 | € 14,99

» Upcycling
» Boordevol makkelijke DIY’s voor je
interieur, feestjes, beautyproducten
en gepimpte spulletjes
» Elfi De Bruyn maakte al online
content voor IKEA en verzorgde tal
van creatieve activiteiten op events
voor o.a. Dr. Martens, Ferrero Rocher,
Veritas.

goede dosis glitter – dat kunnen we bij
Veritas alleen maar toejuichen.’ (Veritas)

over Elfi De Bruyn
Magic maker en auteur met talloze volgers op Facebook
(10.141), Instagram (11.500) en haar blog Glam at Heart
(www.glamatheart.com). Elfi geniet van de kleine dingen,
kleurt graag buiten de lijntjes en is niet verlegen om haar
gevoelens met de buitenwereld te delen. Samen met haar
twee hondjes Bonbon en Nara woont ze in een vrolijk
appartement in Antwerpen.

Voor kleine en grote meisjes
10 OKTOBER 2018
Paperback
ca. 144 blz.
17 x 24 cm
€ 15,99
NUR 244
ISBN 978 90 02 26630 0
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Weer beschikbaar!

De Waarom?-Quiz
Dit quizdoosje bevat een boek met heel veel weetjes en
100 quizkaarten met leuke vragen, aangepast aan de leeftijd
van het kind. De Waarom?-Quiz stelt vragen over zeven
verschillende thema’s: dieren, het milieu, wetenschap, rare
uitdrukkingen, de aarde, het menselijk lichaam en de natuur.
Laat zien wat jij allemaal weet!
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» Spelend leren voor de hele familie
» Met 100 quizkaarten
» Leuk geschenkidee

Van 6 tot 8 jaar
15 OKTOBER 2018
Doosje met boek en kaarten
128 blz.
14,6 x 9 x 8 cm
€ 14,99
NUR 210
ISBN 978 90 02 26292 0

IN DEZELFDE REEKS

De quiz over wetenschap en uitvindingen
978 90 02 26522 8 | € 14,99

ALLEEN VOOR BELGIË

De voetbalquiz
978 90 02 26508 2 | € 14,99

Het perfecte cadeau voor voetbalfans!

Wereld Voetbal Recordboek 2019
Keir Radnedge
Het Wereld Voetbal Recordboek blijft een klassieker. In dit
schitterende en rijkelijk geïllustreerde naslagwerk vind
je ook dit jaar weer de meest recente voetbalfeiten en
nieuwe foto’s.
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» Boordevol records, facts en
weetjes

ALLEEN VOOR BELGIË

Vanaf 9 jaar
15 OKTOBER 2018
Hardcover
256 blz.
20,5 x 26,9 cm
€ 24,99
NUR 256
ISBN 978 90 02 26685 0

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!

Megamoppenboek
Hec Leemans
Een Megamoppenboek van F.C. De Kampioenen?
Dat is gegarandeerd over de grond rollen van
het lachen! Na het ongelofelijke succes van de
vorige moppenboeken, zorgt de sympathiekste
voetbalploeg van Vlaanderen voor het ene lachsalvo
na het andere met meer dan 800 hilarische moppen!
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r
Voorlopige cove

MEER VAN F.C. DE KAMPIOENEN

» Met meer dan 800 moppen
» Met de populaire personages getekend
door Hec Leemans
Knotsgek Zoekboek 2
978 90 02 26247 0
€ 9,99

Op zoek naar Boma s
978 90 02 25982 1
€ 9,99

Luisterboek 1:
De Kampioenen in
Pampanero
978 90 02 25983 8
€ 14,99

Luisterboek 2:
De erfenis van Maurice
978 90 02 26245 6
€ 14,99

Vanaf 7 jaar
10 OKTOBER 2018
Gebrocheerd met boorgat
links bovenaan
ca. 312 blz.
14,8 x 15 cm
€ 9,99
NUR 219
ISBN 978 90 02 26680 5

Bestelinformatie

VERKOOP EN DISTRIBUTIE
BELGIË

Standaard Uitgeverij
Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen
T +32 3 285 72 00
besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be

NEDERLAND
WPG Kindermedia

Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam
Postbus 1050
1000 BB Amsterdam
T +31 20 55 11 200
verkoop@wpgmedia.nl
www.kinderboekennieuws.nl
facebook.com/kinderboekennieuws

Prijzen en verschijningsdata in deze
brochure zijn indicatief. Gelieve bij
twijfel contact op te nemen met onze
verkoopdienst. Zij beantwoorden uw
vragen.

