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De schoolfotograaf! Een belangrijk moment voor ieder kind. Met dit 
fotoboek belanden de foto’s uiteindelijk niet in een la. Met weinig in-
spanning maak je een mooie herinnering voor je kind. Met voldoende 
ruimte om je kind en zijn of haar klasgenoten jarenlang te volgen van 
peuter tot puber en ruimte om persoonlijke notities te maken.

FOTOBOEK STIPPEN gebonden    prijs € 15,-    formaat 24,3 x 24,6 cm    omvang 48 bladzijden
boekverzorging nanja toebak    nur 012    isbn 978 94 92 90110 1    verschijnt oktober

   Verkrijgbaar in 2 edities,  
voor verschillende kinderen

   Nooit meer rondzwervende 
schoolfoto’s

  Luxe uitstraling, met  
beschermende tussenbladen

   Omslag is te personaliseren 
door foto toe te voegen

Voeg je eigen 
 foto toe!
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MIJN SCHOOL- EN
PASFOTOFOTOBOEK

FOTOBOEK FOTOLIJSTJES  gebonden    prijs € 15,-    formaat 24,3 x 24,6 cm    omvang 48 bladzijden
boekverzorging nanja toebak    nur 012    isbn 978 94 92 90119 4     verschijnt oktober

Voeg je eigen  
foto toe!

Een kostbare herinnering 
voor later

JAAR NA JAAR ALLE FOTO’S BIJ ELKAAR



God vertelde Adam dat hij voor  
de tuin moest zorgen, en voor  
alle dieren die er woonden. 

Daarna schiep God een vrouw  
voor Adam. Hij noemde haar Eva.

Hij vertelde hen: ‘Jullie mogen het fruit 
van alle bomen in de tuin eten, behalve 
de appels uit die boom daar. Dat is de 
boom van kennis van goed en kwaad.’

De prinses had een goed hart  
en ze besloot de baby te verstoppen  

voor de koning.

Ze vroeg haar dienstmeisje om iemand  
te zoeken die voor de baby kon zorgen.

Het dienstmeisje vond de echte moeder 
van de baby. ‘Zorg voor deze baby en ik 
zal je betalen,’ zei de prinses. Dat wilde 
de moeder natuurlijk met liefde doen.
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 KENNISMAKING MET 4 BEKENDE BIJBELVERHALEN

Eigentijdse kennismaking 
met de Bijbel

 voor de allerkleinsten



Noach en zijn gezin gingen aan boord  
bij alle dieren.

Het begon te regenen en het land 
stroomde over. De ark beschermde 

Noach, zijn familie en de dieren tegen 
het water. 

Samen wachtten ze tot het water kwam.  
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 KENNISMAKING MET 4 BEKENDE BIJBELVERHALEN

KINDERBIJBEL 2+ box met 4 kartonboeken    prijs € 12,99    formaat 12 x 15 cm    omvang 12 bladzijden 
   nur 224/271    isbn 978 94 92 90108 8    verschijnt oktober

In deze luxe box met goudfolie zitten vier bekende 
Bijbelverhalen voor jonge kinderen vanaf 2 jaar.

De kartonboeken vertellen de verhalen van Adam en 
Eva, Jezus, Mozes en De Ark van Noach.

BIJBELVERHALEN
VOOR DE ALLERKLEINSTEN

   Luxe box met goudfolie en  
eigentijdse vormgeving

   Introductie Bijbelverhalen  
voor kleine kinderen: 
Jezus, Adam en Eva,  
Mozes en  
De Ark van Noach
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€5,-
 GRATIS
LIEDJE

recept

MINIPRENTENBOEK 2+ gebonden    prijs € 5,-    formaat 13,5 x 15,5 cm    omvang 24 bladzijden
omslag en illustraties in kleur sam loman    nur 227/272    isbn 978 94 92 90113 2    verschijnt oktober    niet los verkrijgbaar

   Met gratis   
downloadlink naar   
Dadoes Sinterklaasliedje

   Lekker pepernotenrecept 
dat aansluit bij het verhaal

   Schoencadeautje

Jim Bakkum is zanger, acteur 
en presentator. Iedere avond 
leest hij voor aan zijn kinde-
ren Lux en Posy. Zijn zoontje 
bedacht de naam Dadoe. 

Kirsten Michel is zangeres, songwriter en vocal coach 
voor diverse tv-programma’s. 

Jim werd door het voorlezen aan zijn kinderen geïnspi-
reerd zelf een kinderboek te schrijven, een droom die 
Kirsten met hem deelde. Samen zijn ze een gouden duo!

DISPLAY met 10 exx.  
prijs € 50,-
isbn 978 94 92 90115 6
verschijnt oktober

DADOE - PAKJESAVOND

Vanavond is het pakjesavond. Dadoe rent ongeduldig rondjes door de 
woonkamer. Zal Sinterklaas hem niet vergeten? Samen met mama 
gaat hij pepernoten bakken. En die komen goed van pas, want zo kan 
Dadoe een klein Pietje in nood helpen!

JIM BAKKUM & KIRSTEN MICHEL 
MET ILLUSTRATIES VAN SAM LOMAN

 DADOE VEROVERT KINDERHARTEN
©
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Jim Bakkum & Kirsten Michel

met tekeningen 

van Sam Loman

Dadoe
Jim Bakkum & Kirsten Michel

ISBN 978 90 258 7290 8

Jim Bakkum is zanger, acteur en 

presentator. 

Kirsten Michel is zangeres, 

songwriter en vocal coach voor 

diverse tv-programma’s.

Vrolijke, eigentijdse en herkenbare voorleesverhalen 
met bijpassende liedjes (inclusief karaokeversie) voor 
kinderen vanaf twee jaar.

Opgelet, daar is Dadoe met zijn politie-loopwagen. Met zijn 

buurmeisje Didi en zijn ondeugende hondje Toby beleeft hij 

allerlei avonturen. Hij racet door de woonkamer, springt op 

de trampoline, houdt een superstepwedstrijd en 

is aan het eind van de dag nog lang niet moe!

DADOE, 
   DADOE, 
      DADOE! 

Voorleesverhalen en cd met meezingliedjes

Dadoe
Jim Bakkum & Kirsten Michel

mama is de liefste
mama is de liefste
mama is de liefste

Jim Bakkum & Kirsten Michel

mama is de liefste

Jim Bakkum is zanger, acteur en 

presentator. 

Kirsten Michel is zangeres, 

songwriter en vocal coach voor 

diverse tv-programma’s.

Inclusief leuke knutseltip en meezingliedje.

Dadoe heeft de liefste mama. En Didi ook. 

Ze hebben állebei de liefste mama.

Zulke lieve mama’s hebben wel een verrassing verdiend. 

Papa haalt de knutselspullen tevoorschijn. Dadoe en Didi 

knippen, plakken en versieren erop los. Wat zal mama 

verrast zijn! Al gauw vliegen de glitters in het rond. 

Gelukkig zijn glitterknuff els de allerbeste knuff els!

www.dadoe.nl    jimbakkum.nl    kirstenmichel.nl    sam-illustraties.nl

EERDER 
VERSCHENEN 

VOORLEESBOEK MET CD 2+ gebonden    prijs € 13,50    formaat 21,3 x 25,6 cm    omvang 48 bladzijden
omslag en illustraties in kleur sam loman    nur 272    isbn 978 94 92 90114 9    verschijnt november

‘JIEHAA!’ 
Vandaag is Dadoe een echte cowboy. Of… toch een piraat? Met zijn buur-
meisje Didi en zijn ondeugende hondje Toby valt altijd wel iets leuks te bele-
ven. Ze ontdekken een nieuw vriendje in de tuin, gaan voor het eerst logeren 
en verwelkomen Dadoes nieuwe zusje. Met Dadoe en zijn vriendjes is elke 
dag een avontuur!

   Liedjes meer dan 350.000 
keer gestreamd op Spotify 

   Dadoe op 1 in Kinderboeken 
Top 10 en op 11 in  
Bestseller 60 

   Eerste boek al 3 keer  
herdrukt

DADOE EN ZIJN VRIENDJES
JIM BAKKUM & KIRSTEN MICHEL 

MET ILLUSTRATIES VAN SAM LOMAN

VOORLEESBOEK + CD 
978 90 258 7290 8 

€ 12,99

puzzelboek
978 94 92 90101 9

€ 13,99

MINIPRENTENBOEK 
978 90 258 7445 2

€ 5,-

 DADOE VEROVERT KINDERHARTEN

ALLEEN  
1E DRUK 
BEVAT CD
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 TWEE GIDSEN OM HET LEVEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN

KASBOEK paperback    prijs € 6,50    formaat 10 x 14 cm    omvang 64 bladzijden    nur 012/400     vormgeving nanja toebak 
  isbn 978 94 92 90109 5    verschijnt oktober    niet los verkrijgbaar

Vaak geef je je geld ongemerkt uit aan kleine dingen. Zeker als je situatie verandert 
doordat je op kamers gaat, gaat samenwonen, of een kind krijgt. Veel (jonge) 
mensen houden daarom weer een ‘ouderwets’ kasboek bij.  Dit hippe gidsje neem 
je gemakkelijk mee in je tas. Je brengt je uitgaven in kaart, zodat je meer geld 
overhoudt voor leuke dingen.

MIJN KASBOEKJE
     27% van de Nederlandse huishoudens 

houdt een kasboek bij

     Gemakkelijk in je tas te stoppen, altijd 
inzicht, waar je ook bent

     Breng je uitgaven in kaart en hou meer 
geld over voor leuke dingen!

SET van 10 exx. met backcard  
prijs € 65,-
isbn 978 94 92 90117 0
verschijnt oktober
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tips voor de leukste 
offline momenten

Ontsnap  aan je 
telefoon

Ontsnap aan je telefoon 
tips vo
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Ontsnap aan je telefoon.indd   Alle pagina's 16-01-18   10:16

 TWEE GIDSEN OM HET LEVEN GEMAKKELIJKER TE MAKEN

WACHTWOORDENBOEK paperback    prijs € 6,50    formaat 10 x 14 cm    omvang 64 bladzijden    nur 012/988   
   vormgeving nanja toebak    isbn 978 94 92 90111 8    verschijnt oktober    niet los verkrijgbaar

Wachtwoord vergeten; net als je die nieuwe jurk of je boodschappen wil 
bestellen. Dat is nu verleden tijd. In dit handige gidsje heb al je inlogcodes 
en wachtwoorden bij de hand. Van je verzekering en treinabonnement 
tot al je favoriete kledingwinkels en eettentjes. Dit handige gidsje neem 
je zo mee onderweg, zodat je nooit meer de link ‘wachtwoord vergeten’ 
nodig hebt.

MIJN WACHTWOORDENBOEK
     Al je inlogcodes bij elkaar; van je favoriete 

shop, je DigiD tot het online bestellen van 
sushi

     Klein gidsje voor in je tas, altijd  
al je wachtwoorden bij de hand

   Onderverdeeld in handige rubrieken

SET van 10 exx. met backcard  
prijs € 65,-
isbn 978 94 92 90118 7
verschijnt oktober

EERDER 
VERSCHENEN 

MAMAAA! 
978 94 92 90106 4 

€ 5,99

ONTSNAP AAN  
JE TELEFOON 

978 94 92 90104 0
€ 5,99
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 EEN LEUK BOEK VOOR NIET-LEZERS

BETH BACON 

   Humoristisch en toegankelijk

   Innovatieve typografie en  
aantrekkelijke, korte zinnen
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 EEN LEUK BOEK VOOR NIET-LEZERS

ZELFLEESBOEK 7+ gebonden    prijs € 10,50    formaat 15 x 22 cm     omvang 112 bladzijden
omslagontwerp caren limpens    nur 273/287    isbn 978 94 92 90112 5     verschijnt november

Een boek lezen is voor veel kinderen niet zo leuk en grappig als buitenspelen, 
zingen of een fort van kussens bouwen. Maar als je dan een boek moet lezen en 
je hebt geen zin, kies dan dit, lach je rot en: binnen 20 minuten uit!  

LEZEN IS VOOR LOSERS!
BETH BACON 

Voor alle kinderen  
die NIET VAN LEZEN HOUDEN
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Jim Bakkum & Kirsten Michel

met tekeningen 

van Sam Loman

Dadoe
Jim Bakkum & Kirsten Michel

ISBN 978 90 258 7290 8

Jim Bakkum is zanger, acteur en 

presentator. 

Kirsten Michel is zangeres, 

songwriter en vocal coach voor 

diverse tv-programma’s.

Vrolijke, eigentijdse en herkenbare voorleesverhalen 
met bijpassende liedjes (inclusief karaokeversie) voor 
kinderen vanaf twee jaar.

Opgelet, daar is Dadoe met zijn politie-loopwagen. Met zijn 

buurmeisje Didi en zijn ondeugende hondje Toby beleeft hij 

allerlei avonturen. Hij racet door de woonkamer, springt op 

de trampoline, houdt een superstepwedstrijd en 

is aan het eind van de dag nog lang niet moe!

DADOE, 
   DADOE, 
      DADOE! 

Voorleesverhalen en cd met meezingliedjes

Dadoe
Jim Bakkum & Kirsten Michel

mama is de liefste
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Jim Bakkum & Kirsten Michel

mama is de liefste

Jim Bakkum is zanger, acteur en 

presentator. 

Kirsten Michel is zangeres, 

songwriter en vocal coach voor 

diverse tv-programma’s.

Inclusief leuke knutseltip en meezingliedje.

Dadoe heeft de liefste mama. En Didi ook. 

Ze hebben állebei de liefste mama.

Zulke lieve mama’s hebben wel een verrassing verdiend. 

Papa haalt de knutselspullen tevoorschijn. Dadoe en Didi 

knippen, plakken en versieren erop los. Wat zal mama 

verrast zijn! Al gauw vliegen de glitters in het rond. 

Gelukkig zijn glitterknuff els de allerbeste knuff els!
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TWEE BOEKEN OM TE BEKIJKEN EN VERGELIJKEN

VUL DE VRAGEN IN, MAAK 
DE TEKENOPDRACHTEN  
EN DEEL JE GEHEIMEN

GEEF HET AAN JE BESTE VRIENDIN(NEN) 
EN VERGELIJK JULLIE ANTWOORDEN

Eén voor mij, eén voor jou
Een duodagboek voor echte BFF’s

Een voor jou een voor mij oms.indd   1 17-01-18   10:33

Dit zijn de yogakids! 
Yoga is een ideale manier om te ontspannen, hoe groot of klein  
je ook bent. Het kan altijd en overal, of je nou in de tuin speelt  

of lekker in bad zit. De yogakids laten zien hoe je spelenderwijs  
de leukste yoga-oefeningen kunt doen. Doe je mee?

skidYogakids

Yoga Kids oms NL.indd   1 15-01-18   16:16

Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud.


