ploegsma voorjaar 2019

Nieuws van Ploegsma
Film Club van lelijke kinderen
De opnames zijn begonnen voor de verfilming van
De club van lelijke kinderen. Jeroen van Koningsbrugge en Jelka van Houten hebben hoofdrollen. De film is
gebaseerd op het gelijknamige boek van Koos Meinderts, dat al meer dan 20 jaar in druk is.

Winnaar schrijfwedstrijd

Thirza van der Lugt (met contract en champagne) en uitgever Martine Schaap

Mees Kees Kwis

© foto: michel schnater

Tweede Floor-seizoen in de maak
‘Floor is de opvolger van De Luizenmoeder,’ meldde
het Algemeen Dagblad over
de VPRO-jeugdserie De regels
van Floor. De hilarische serie
naar de Floor-boeken van
Marjon Hoffman viel zo in de
smaak dat er een tweede seizoen in de maak is. In het
voorjaar van 2019 valt er op
tv dus weer genoeg te lachen!

Het onderwerp bleek een schot in de roos, want op
onze detective-schrijfwedstrijd kwamen maar liefst
236 inzendingen binnen! Uit die hele berg kwam
Thirza van der Lugt als winnaar boven. De tweede
plaats ging naar Kelly van Kempen en de derde plaats
was voor Annemarie Jongbloed. Het winnende boek
zal naar verwachting in de zomer van 2019 verschijnen.

Beide seizoenen van de tv-serie zijn verkocht aan
Duitse jeugdzender KIKA, zodat Floor in Duitsland,
Oostenrijk én Zwitserland op tv komt.

Sinds oktober zendt AVRO
TROS elke zaterdagavond
bij Z@pp de Mees Kees Kwis
uit: een grappige spelshow
waarin een klas het tegen
zichzelf opneemt. De kwis
wordt gepresenteerd door
Mees Kees-acteur Leendert
de Ridder. Schoolhoofd
Dreus is er natuurlijk ook
bij!
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Voor alle kleine kletskousen

Een eerste-woordjesboek
van stevig karton met
uitgestanste doorkijkjes.
Sokken, schoenen, banaan, koe, auto,
huis... In vijf spreads op thema toont
dit stijlvolle kartonboek met doorkijk
gaatjes de eerste begrippen uit de
alledaagse wereld van een dreumes.
Wijs ze samen stuk voor stuk aan en
ontdek hoe alles heet!

Jane Ormes

nur 271

Van hond tot huis

isbn 978 90 216 7930 3

Eerste woordjes
kartonboek vanaf 1 jaar
18 x 18 cm, 10 blz.
geb. H

8,99
verschijnt: februari 2019
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Stijlvol tot tien tellen

Een telboek van stevig
karton met uitgestanste
doorkijkjes.
Ontdek de cijfers 1 tot en met 10 in dit
stijlvolle kartonboek met doorkijk
gaatjes. De retro illustraties met een
originele, speelse twist tonen bekende
beelden zoals één vos, vier bomen, acht
vogels en tien muizen.

Jane Ormes

nur 271

Van 1 tot 10

isbn 978 90 216 7929 7

Leren tellen
kartonboek vanaf 1 jaar
18 x 18 cm, 10 blz.
geb. H

8,99
verschijnt: februari 2019
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Een ode aan alle op
Prentenboek waarin fantasie
de hoofdrol speelt.

Opa is toe aan een middagdutje, maar
Klein Konijn wil avonturen beleven!
Vooruit dan maar… De zolder staat vol
met spannende spullen, en in een mum
van tijd zitten Klein Konijn en opa op een
schip midden op de oceaan. En als ze
schipbreuk lijden, komt oma gelukkig net
thuis om hen te redden!

•

Prentenboeken die de
bijzondere relatie tussen
grootouders en
kleinkinderen onderstrepen

•

Posters voor boekhandel en
kinderdagverblijf

•

Campagne met 50+-media

•

Persmailing naar bekende
opa’s en oma’s

Arend van Dam

nur 273

Over de auteurs

Met opa op avontuur

isbn 978 90 216 7953 2

Arend van Dam en Alex de Wolf maakten samen al heel veel

prentenboek vanaf 4 jaar

boeken. Het bekendst zijn ze van de Lang geleden…-reeks.

20 x 20 cm, 32 blz.

Ook maakten ze samen een serie prentenboeken over De

geb. e 12,50

liefste papa.

omslag en illustraties in kleur:
Alex de Wolf
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verschijnt: maart 2019

pas-opa’s en -oma’s!
Prentenboek met als thema:
geduld

Klein Konijn naar school brengen gaat niet
van een leien dakje. Waar is haar rugzak?
Heeft ze haar broodtrommetje wel? En haar
boek van de schoolbieb? Met engelen
geduld rent oma af en aan om alle
spulletjes bij elkaar te zoeken. Natuurlijk
moet Klein Konijn op het laatste moment
ook nog ineens heel erg plassen. Komen ze
zo nog wel op tijd?

•

Van succesduo Arend van
Dam en Alex de Wolf

•

Grootouders spelen een
steeds grotere rol bij de
opvoeding

•

Met opa/oma-diploma!

Arend van Dam

nur 273

Opschieten, oma!

isbn 978 90 216 7954 9

prentenboek vanaf 4 jaar
20 x 20 cm, 32 blz.
geb. e 12,50
omslag en illustraties in kleur:
Alex de Wolf

verschijnt: maart 2019
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Eindeloos zoekplezier voor nieuwsgierige peuters

Een interactief
kartonboek van Pieter
Konijn met flapjes.
Waar heeft Pieter Konijn zich toch
verstopt? Achter de braamstruik
misschien… Het is even zoeken,
maar dan duikt hij gelukkig op –
net op tijd voor het eten!

•

Stevig flapjesboek

EERDER

e 8,99

e 11,99

isbn 978 90 216 7715 6 |
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isbn 978 90 216 7274 8 |

e 15,99

isbn 978 90 216 7781 1 |

e 19,99

isbn 978 90 216 7206 9 |

VERSCHENEN

Beatrix Potter

nur 271

Waar is Pieter Konijn?

isbn 978 90 216 7941 9

kartonboek vanaf 2 jaar
21,6 x 21,6 cm, 10 blz.
geb. H

11,99
verschijnt: maart 2019

Van donderwolk tot regenboog

Lief prentenboek
met subtiel ook
wat informatie
over het weer.
Wolkje drijft vrolijk
langs de blauwe hemel,
tot groot plezier van
de mensen op de grond
die steeds andere
figuren in hem ont
dekken. Maar dan
verandert Wolkje in een
regenwolk... en rennen
alle mensen opeens
weg. Gelukkig zijn de
bloemen, de vissen en
de boer wel blij met
hem!

Anne Booth

nur 273

Wolkje

isbn 978 90 216 7931 0

prentenboek vanaf 3 jaar
24,8 x 28 cm, 32 blz.
geb. H

12,99

omslag en illustraties in kleur:
Sarah Massini

verschijnt: februari 2019
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Voordelige editie

De leukste boerderijverhalen van Yvon Jaspers.

Ties en Trijntje gaan logeren bij hun oom
en tante. Ze mogen mee op de tractor,
plukken het avondeten in de moestuin,
en zijn erbij als er een kalfje geboren
wordt. Het is allemaal zo heerlijk, dat
Ties het zeker weet: later wordt hij boer!

•

Fijne voorleesverhalen

e 12,50

EERDER

e 15,99

e 15,99

e 15,99

isbn 978 90 216 7040 9 |

isbn 978 90 216 7256 4 |

isbn 978 90 216 7223 6 |

© Liselore Chevalier

VERSCHENEN

3e druk

nur 281

Yvon Jaspers

isbn 978 90 216 7948 8

Ties en Trijntje op de boerderij
fictie vanaf 5 jaar
21,3 x 25,5 cm, 128 blz.
geb. e 12,50
omslag en illustraties in kleur:
Philip Hopman
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verschijnt: maart 2019

Hup, achter dat scherm vandaan!

Box bomvol buiten-speelinspiratie voor
straat en park, tuin en schoolplein!

Kinderen komen nog minder buiten dan gedeti
neerden, kopten de kranten vorig jaar. Voor
gevangenen geldt een verplichte luchttijd van
60 minuten per dag. Het grootste deel van de
8- tot 12-jarigen haalt dat niet. Hoog tijd voor
verandering! Buiten spelen helpt daarbij. Met
55 spelletjes, van klassiekers als boompje
verwisselen en blindemannetje tot nieuwe
spelletjes uit verschillende landen. Alle
activiteiten zijn te vinden op booklets van vier
pagina’s die makkelijk mee naar buiten genomen
kunnen worden!

•

13 juni: Nationale Buitenspeeldag

•

Social media-actie: deel je
buitenspeeltips

•

Bekroond met de Innovative
Publishing Award en de Most
Beautiful Book of the Year Award

Alleen voor Nederland
Vlad Tomei

nur 229

Buiten spelen

isbn 978 90 216 7857 3

non-fictie voor alle leeftijden
15,5 x 15,5 cm, 220 blz.
cassette e 19,99
omslag en illustraties in kleur:
Mihai Gheorghe

verschijnt: mei 2019
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Job en Keetje Voorleestheater

De leukste activiteit tijdens de
Nationale Voorleesdagen!

Lizette de Koning leest vrolijke verhalen voor uit
haar boeken over Job en Keetje en zingt daar
grappige liedjes bij. Natuurlijk zijn de Job en Keetje
handpoppen ook van de partij. Een geweldige
activiteit om in uw winkel te organiseren voor
kinderen tussen de 3 en 7 jaar. Het voorlezen kan
eventueel worden aangevuld met knutselen.
Succes verzekerd!

e 17,99

e 17,99

e 11,99

isbn 978 90 216 7835 1 |

isbn 978 90 216 7884 9 |

Haal Lizette de Koning naar uw
winkel tijdens de Nationale
Voorleesdagen

isbn 978 90 216 7665 4 |

•
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Een feest om voor te lezen!

Tijdloze klassieker vol humor en
wijsheid

Van de innemende Uil met zijn tranenthee, tot een
slimme muis die verhalen vertelt om maar niet in de
soep te belanden: deze bundel is Arnold Lobel ten
voeten uit. Verhalen vol humor en wijsheid, heerlijk
om voor te lezen en om voorgelezen te krijgen. Of je
nu vier bent, of acht, of vijfenveertig!

•

Topper voor de Nationale
Voorleesdagen

•

Vier Lobel-boeken in één band:
Bij Uil thuis, Sprinkhaan op stap,
Muizenverhalen en Muizensoep

‘Dit kinderboek is er voor alle tijden, leeftijden en culturen.’

Arnold Lobel

nur 281

– Olaf Tempelman in de Volkskrant

Bij Uil thuis en andere verhalen

isbn 978 90 216 7952 5

fictie vanaf 4 jaar
17,3 x 24,5 cm, 224 blz.
geb. e 24,99

reeds verschenen
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Meer plezier bij
Tandpasta is
supervies!

Wij zijn de
viezekiezenbeestjes.

Mede dankzij Natascha
Stenverts geestige illustraties is dit een vrolijk en inspirerend boek, dat veel ouders en kinderen een handje
zal helpen. Want dat is hard
nodig. ‘De kwaliteit van het
kindergebit holt achteruit,’
kopte het AD. En de Gezondheidsraad meldt: een slecht
kindergebit kan leiden tot
gezondheidsproblemen op
latere leeftijd.
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Wij wonen
in je mond.

het tandenpoetsen!
Vrolijk kijk- en
voorleesboek over
gebitsverzorging.
Jula is tandarts, maar wel een
bijzondere. Met haar toverspiegeltje
laat ze zien hoe de viezekiezen
beestjes zich thuis voelen in een
slecht gepoetst gebit. En ze zingt er
een aanstekelijk tandenpoetslied bij.
Jula weet ook heel goed wat je moet
doen om die vervelende beestjes je
mond uit te krijgen. Goed poetsen, en
niet te veel snoepen of zoete drankjes
drinken. Als het goed gaat, flonkert
haar toverspiegeltje tevreden!

•

Onderwijsmailing

•

Tandartsmailing

•

Lesbrief op
www.kinderboeken.nl/
lesmateriaal

Vivian den Hollander

nur 213

Weg met de viezekiezenbeestjes!

isbn 978 90 216 7933 4

non-fictie vanaf 4 jaar
20,3 x 20,3 cm, 48 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties:
Natascha Stenvert

verschijnt: februari 2019
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EERDER

VERSCHENEN

e 11,99

isbn 978 90 216 7927 3 |

e 9,99

isbn 978 90 216 7347 9 |

e 11,99

isbn 978 90 216 6573 3 |
e 11,99

e 11,99

isbn 978 90 216 7075 1 |
e 11,99

isbn 978 90 216 7765 1 |

isbn 978 90 216 7179 6 |

e 11,99

e 16,99
e 11,99
2cd-luisterboek
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Marjon Hoffman Floor is smoor / Floor trekt door!

Beide boeken worden voorgelezen door Lot Lohr,
bekend van Sesamstraat.

Luisterduur: circa 120 minuten
ISBN 978 90 216 7347 9 / NUR 078
© 2014 Uitgeverij Ploegsma, Amsterdam.
www.ploegsma.nl

e 11,99

LUISTERBOEK

2cd-luisterboek

Dat vindt Floor. Ze vindt ook dat je iemand die jou een
stom cadeau geeft, niet aardig hoeft te vinden. En dat
grote mensen die zielige kinderen uitlachen ook op de
gang moeten staan. En als iemand in het water springt,
kun je er soms best achteraan springen…

isbn 978 90 216 6991 5 |

isbn 978 90 216 7800 9 |

LUISTERBOEK

Voorgelezen door Lot Lohr

Omnibus

isbn 978 90 216 7613 5 |

e 11,99

isbn 978 90 216 7456 8 |

isbn 978 90 216 7300 4 |

e 11,99

isbn 978 90 216 7426 1 |

isbn 978 90 216 6638 9 |

e 11,99

e 11,99

isbn 978 90 216 7556 5 |

isbn 978 90 216 7849 8 |

e 16,99

e 16,99

Omnibus

isbn 978 90 216 7883 2 |

Omnibus

Vanaf
april weer
op tv
ploegsma

Een nieuwe Floor!

Nieuw deel in de populaire Floor-serie.
Regel 1: Als je model wilt worden, moet je altijd
eerst vragen waar ze de foto voor gaan
gebruiken!
Sinds Floor een meisje kent dat kindmodel is, wil
ze zelf niets liever dan ook doorbreken als model.
Haar moeder vindt het niks, maar gaat toch mee
naar de studio voor de eerste shoot. Of Floor het
daarna nog steeds zo leuk zal vinden…?
Van de Floor-serie werden inmiddels al meer dan
een kwart miljoen exemplaren verkocht. Niet zo
gek, want elk boek is weer minstens even grappig
als het vorige!

display met 6 exemplaren

e

83,70

isbn 978 90 216 7881 8

•

Poster voor de boekhandel

•

Extra POS op maat aanvragen
via fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

•

Acties met Tina en Kidsweek

•

Met wobbler

Marjon Hoffman

nur 282

Floor breekt door

isbn 978 90 216 7862 7

fictie vanaf 8 jaar
14,5 x 21,8 cm, 144 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties:
Georgien Overwater

verschijnt: mei 2019
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Spelen en leren tegelijk!

Nieuwe quizbox met infoboekje
en 100 quizkaarten.
EERDER

VERSCHENEN

isbn

Wie ontdekte dat de aarde rond is?
Hoeveel landen zijn er op de wereld?
Hoeveel procent van het aardoppervlak is bedekt met
water?
Wat weet jij over de wereld?
Een quizdoosje vol vragen over de continenten, zeeën en
oceanen, de geschiedenis van de mens en de natuur. De
vragen zijn toegesneden op leeftijd en zijn verdeeld in
zeven categorieën. In het boekje staat extra info bij de
antwoorden, zodat je nog veel meer te weten komt!

,99
e 14
98 |
1
9
7
6

0 21

978 9

711 8

isbn

604 3

isbn

16 7
8 90 2

16 7
8 90 2

9

,9
| e 14

97

9

,9
| e 14

97

Alleen voor Nederland

71 |

6 770

isbn

isbn

0

978 9

941
679 7

9

14,9
2|e
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0 21
978 9

,99

e 14

Géraldine Maincent

nur 210 / 223

De Wereld-quiz

isbn 978 90 216 7920 4

non-fictie vanaf 8 jaar
14,6 x 9 x 8 cm, 128 blz.
box met boek en 100 quizkaarten e 14,99
vertaling: Els Peeters

verschijnt: februari 2019

Avontuur op Ameland

Een spannend boek voor lezers vanaf
10 jaar.

De hele vakantie op Ameland doorbrengen? Daar heeft
Olivier echt geen zin in. Maar als hij bij een souvenir
winkel een man ziet die zich vreemd gedraagt, belooft de
vakantie toch nog spannend te kunnen worden. Hij
ontmoet Klaas en Maddie, twee dikke vriendinnen die
ook op zoek zijn naar avontuur. Eigenlijk heeft Maddie
niet zo’n zin om Klaas met Olivier te moeten delen, maar
haar nieuwsgierigheid naar de mysterieuze man is groter.
Met zijn drieën gaan ze op onderzoek uit. Al snel blijkt dat
dit niet zonder gevaar is…

•

Samenwerking met Kidsweek

•

Actie met Stoer! Magazine

Als kind al was Martine een echte lezer. Ze verslond boeken,
vooral de spannende verhalen van Enid Blyton. Terwijl ze die
las, droomde ze er stiekem van om zelf schrijfster te worden.
Maar Martine ging studeren en werd psychiater. Pas toen ze

Martine Kamphuis

nur 283

zelf kinderen kreeg, dacht ze weer aan haar jeugddroom en

Drie is te veel

isbn 978 90 216 7957 0

begon ze te schrijven. Haar verhalen las ze voor aan haar

fictie vanaf 10 jaar

zoons, die hielpen bij het bedenken van mooie titels. Inmiddels

14,5 x 21,8 cm, 144 blz.

heeft Martine al vele kinder-, jeugd- en volwassenenboeken

geb. e 13,99

geschreven.

verschijnt: maart 2019
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Dit boek zou ieder kind moeten lezen

Een van de mooiste boeken uit de jeugd
literatuur nu in voordelige paperback.

Het verhaal van de broers Jonatan en Kruimel, die het
opnemen tegen de wrede heerser Tengil, is een van de
beroemdste kinderklassiekers ter wereld. Het
lievelingsboek van velen, nu in een voordelige editie.

•

Prachtige klassieker

•

Nu extra voordelig

•

30e druk!

e 10,–

EERDER

e 15,99

e 18,99

isbn 978 90 216 7490 2 |

isbn 978 90 216 7837 5 |

VERSCHENEN

30e druk
Astrid Lindgren

vertaling: Rita TörnqvistVerschuur

De gebroeders Leeuwenhart

nur 283

fictie vanaf 10 jaar

isbn 978 90 216 7949 5

14,6 x 21,3 cm, 208 blz.
pb. e 10,–
omslag en illustraties:
Ilon Wikland
18 | ploegsma voorjaar 2019

verschijnt: maart 2019

Tijdloze klassieker over onrecht en moed

Spannende, meeslepende jeugdroman
eindelijk weer leverbaar.

‘Je zult het wel leren,’ zei zijn grootmoeder, ‘iedereen die
honger heeft, steelt!’
Omdat Branko dat toch niet wil doen, sluit hij zich aan bij
een bende kinderen die in een oude burcht wonen. Om
aan eten te komen, helpen ze een visser. En als die
moeilijkheden krijgt, nemen ze het voor hem op. Maar de
politie loert op hen...

•

Voor liefhebbers van Levende bezems

EERDER

isbn 978 90 216 7719 4 |

e 19,99

VERSCHENEN

‘Een waardevol boek.’ – NBD/Biblion

5e druk

vertaling: Nel Bakker

Kurt Held

nur 283

De bende van rode Zora

isbn 978 90 216 1899 9

fictie vanaf 10 jaar
14,5 x 21,8 cm, 496 blz.
geb. e 19,99
omslag en illustraties:
Annet Schaap

verschijnt: april 2019
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Spannend en intrigerend

De pers over dit boek:
‘I would definitely recommend this book to all keen readers out

‘A beautifully written tale illustrating the importance of language

there.’ – The Guardian

and creativity and the power they have to change lives. With a
detailed narrative and clever plot, you are instantly drawn into the

‘An exciting adventure… a fascinating read.’ – Books for Keeps

post-apocalyptic world of Ark.’ – The Book Activist

‘The Wordsmith is warm, original, thought-provoking but most

‘An intriguing speculation about authoritarian futures.’

of all a tremendous page-turner; I hope this won’t be the last we

– Kirkus Reviews

hear of Letta, a brave and spirited heroine.’
– School Library Association

‘A novel that truly stands apart for its originality and relevance.’
– The Irish Times

‘The fantasy book of the year.’ – Eoin Colfer

Patricia Forde woont in Galway, in het westen van Ierland. Ze
is tweetalig opgevoed en spreekt daardoor vloeiend Iers en
Engels. Het besef dat het Iers dreigt uit te sterven, heeft een
grote impact op haar gehad. Patricia is taal gaan zien als iets
wat je krijgt of iets wat je afgenomen kan worden. De woord
smid gaat over absolute macht, de kracht van taal en wat er
gebeurt als de machthebbers de inwoners van hun spraak willen beroven.

20 | ploegsma voorjaar 2019

verhaal over absolute macht
Een boek dat de lezer in zijn greep houdt
tot en met de laatste bladzijde en lang
daarna. Voor lezers vanaf 12 jaar.
In de stad Ark heerst een streng regime. Inwoners krijgen
alleen eten en drinken op vertoon van bonnen en er mag
alleen gesproken worden in Lijst: een taal die bestaat uit
500 voorgeschreven woorden.
Als leerling-woordsmid is Letta mede-beheerder van de
Lijst. Als ze te horen krijgt dat haar meester is overleden
tijdens een expeditie, moet zij zijn plaats innemen. Maar
is hij wel dood? Letta besluit de waarheid te achterhalen
en ontdekt een duister plan: de machthebber wil de
inwoners de mond snoeren door ze letterlijk van hun taal
te beroven. Om dit te voorkomen, zal ze vlug in actie
moeten komen.

•

Samenwerking met 7Days en
Meiden Magazine

•

Genomineerd voor de Irish Book
of the Year Award

•

White Raven-winnaar 2015

•

Online campagne met video

•

Stoffen banier bij 5 exemplaren

Patricia Forde

nur 284

De woordsmid

isbn 978 90 216 7895 5

fictie vanaf 12 jaar
14,5 x 21,8 cm, 288 blz.
geb. e 17,99
omslagillustratie:
Sarah J. Coleman
vertaling: Annelies Jorna

verschijnt: april 2019
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Helden en goden in een episch avontuur

De Trojaanse oorlog en de reis van
Odysseus samen in één band.

Simone Kramer kan het als geen ander: oude verhalen
smakelijk hervertellen. Haar boeken De strijd om Troje en
Odysseus worden nu gebundeld in een paperback met
illustraties in zwart-wit.

•

Introductieprijs e 15,–

•

Lesbrief op
www.kinderboeken.nl/ lesmateriaal

•

Onderwijsmailing

EERDER

VERSCHENEN

e 14,99

e 14,99

isbn 978 90 216 7332 5 |

isbn 978 90 216 7667 8 |

e 15,–

boek is leuk en spannend om te lezen en een goede stimulans

Simone Kramer

nur 277

voor kinderen (en volwassenen) om zich voor de Griekse mythen

De strijd om Troje & Odysseus

isbn 978 90 216 7939 6

en sagen te interesseren.’ – NBD/Biblion

fictie vanaf 10 jaar

De pers over de hervertellingen van Simone Kramer:
‘Zij heeft een vlotte pen. Hierdoor is het verhaal over Odysseus
zeer toegankelijk geworden voor hedendaagse lezers. [...] Het

16,5 x 23,5 cm, 400 blz.
‘Van de Griekse mythen bestaan honderden hervertellingen,
maar zelden heb ik zulke heldere, consistente en toegankelijke
versies gelezen als die van Simone Kramer.’ – Ruud Kraaijeveld
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pb. de eerste drie maanden
e 15,– daarna e 19,99
omslag en illustraties:
Els van Egeraat

verschijnt: februari 2019

Denk jij dat je alles weet over je familie?

Een spannend verhaal voor meisjes en
jongens vanaf 12 jaar.

Als de oma van Ella (13) overlijdt, gaat een deel van de
erfenis niet zoals verwacht naar de kinderen, maar naar
een onbekende. Ella’s moeder en de ooms en tantes zijn
in rep en roer, maar Ella weet zeker dat oma er vast een
goede reden voor had. Maar wat? Heeft de onbekende
jongen op de foto die bij oma in de kamer hing er iets mee
te maken?

•

Lesbrief op
www.kinderboeken.nl/ lesmateriaal

•

Onderwijsmailing

•

Actie met 7Days

EERDER

e 13,99

e 15,99

isbn 978 90 216 7590 9 |

isbn 978 90 216 7810 8 |

VERSCHENEN

Danny De Vos

nur 284

De onbekende

isbn 978 90 216 7942 6

fictie vanaf 12 jaar
14,5 x 21,8 cm, 192 blz.
geb. e 15,99
omslagbeeld: Steef Liefting

verschijnt: mei 2019
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Grote gedachten voor een kleine prijs

Van Plato tot Nietzsche: filosofische
ideeën in verhalen vervat.

Zelf nadenken. Vragen stellen. Discussiëren. Dan nog
meer vragen stellen. En nóg dieper nadenken. Dat is
wat filosofen als Socrates, Plato, Descartes, Spinoza en
Arendt door de eeuwen heen hebben gedaan. Janny
van der Molen koos voor dit boek veertien belangrijke
filosofen. Ze vertelt zo helder over hun ideeën, dat die
voor iedereen begrijpelijk worden. Een fantastisch
boek dat elke lezer aan het denken zal zetten!

•

April Maand van de Filosofie

e 15,–

EERDER

isbn 978 90 216 7801 6 |

e 24,99

VERSCHENEN

De pers over dit boek:
‘[Op een] aangename, laagdrempelige manier kennismaken met
de grote filosofen.’ – Trouw
‘Prachtig boek dat grote kwesties behapbaar maakt en dichtbij
brengt. De wereld van Sofie voor een nieuwe generatie.’ – J/M
‘Ze slaagt er in om grote thema’s en vraagstukken verhalenderwijs toegankelijk te maken voor kinderen, maar ook veel vol-

4e druk

nur 248

wassenen kunnen uit de voeten met Grote gedachten.’

Janny van der Molen

isbn 978 90 216 7901 3

– Jaap Leest

Grote gedachten
faction vanaf 12 jaar

‘Als je de belangrijke filosofen afgaat, doe het dan goed. Dát

16,5 x 23,5 cm, 240 blz.

doet Van der Molen. Ze is serieus, maar ook actueel, dichtbij en

pb. e 15,–

hier en daar zelfs ontroerend.’ – De Volkskrant ****

omslag en illustraties:
Steef Liefting
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verschijnt: april 2019

Verschijningslijst
Februari
Booth – Wolkje
Den Hollander & Stenvert – Weg met de viezekiezenbeestjes!
Kramer – De strijd om Troje & Odysseus
Maincent – De wereld-quiz
Ormes – Van hond tot huis
Ormes – Van 1 tot 10
Maart
Van Dam & De Wolf – Opschieten, oma!
Van Dam & De Wolf – Op avontuur met opa
Jaspers – Ties en Trijntje op de boerderij
Kamphuis – Drie is te veel
Lindgren – De gebroeders Leeuwenhart
Potter – Waar is Pieter Konijn?
April
Forde – De woordsmid
Held – De bende van rode Zora
Van der Molen – Grote gedachten
Mei
Hoffman – Floor breekt door
Tomei – Buiten spelen
De Vos – De onbekende
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