ploegsma zomer 2019

Nieuws van Ploegsma
Hotze de Roos-prijs
Het kinderboekendebuut
van filmregisseur Ate de
Jong, Kauwgum en ander
kattenkwaad, is een van
de veertien genomineerde titels voor de Hotze de
Roos-prijs 2019. Deze debutantenprijs wordt georganiseerd door de Zaanse
Kinderjury. De winnaar
wordt in juni bekendgemaakt en krijgt een geldprijs.

Cinekid Leeuw voor Floor
De tv-serie De regels van
Floor heeft op het Cinekid
Festival de Cinekid Leeuw
voor de Beste Nederlandse
Fictieserie gewonnen. Volgens de jury is het ‘een serie voor zowel kinderen als
volwassenen, waar je ook
na de aflevering over door
kunt praten. Goed geschreven scripts, boordevol visuele vondsten en grappen.’ Een tweede seizoen
is vanaf 24 maart op tv.

Bijzondere boekpresentatie

Lancering Kinderpanel

De uitgeverij werd eind 2018 overspoeld door kinderen: leden van het nieuwe kinderpanel, die er een
rondleiding kregen. Het panel bestaat uit zo’n honderd kinderen tussen de 7 en 12 jaar. Zij denken mee
met de uitgeverij en geven hun mening over manuscripten, titels en boekomslagen.

Eind november verscheen er
een bijzonder boek bij Ploegsma: Heldinnen van Janny van
der Molen. Dit boek, waarin
de verhalen staan van vijftig
inspirerende vrouwen, werd
voor 100% door vrouwen gemaakt – tot het ontwerp van
het lettertype aan toe. De illustraties werden gemaakt
door studentes van drie verschillende kunstacademies. De presentatie werd opgeluisterd met een optreden van Marie-Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen van Damn, Honey (boek en podcast).
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Fijn voorlezen voor het slapengaan

Stevig kartonboek met
herkenbaar verhaal.

Pieter heeft altijd een kamer
gedeeld met zijn zusjes, en nu krijgt
hij voor het eerst een eigen kamertje
om in te slapen. Maar wat is het er
groot en stil en donker… Pieter vindt
het eng. Gelukkig heeft moeder
Konijn een fijne, lieve, knuffelige
oplossing voor Pieters probleem!

EERDER

e 15,99

e 11,99

isbn 978 90 216 7206 9 |

isbn 978 90 216 7941 9 |

VERSCHENEN

Beatrix Potter

nur 271

Pieter Konijn: Slaap lekker!

isbn 978 90 216 7980 8

kartonboek vanaf 3 jaar
19 x 16 cm, 16 blz.
geb. e 11,99

verschijnt: augustus 2019
2 | ploegsma zomer 2019

Flapjesboek vol ontdekkingen!

Kleuren, tegenstellin
gen, vormen en
getallen leren met
Pieter Konijn.

Een vrolijk flapjesboek om
samen met je kind te bekijken
en het zo kennis te laten maken
met begrippen als ‘binnen’ en
‘buiten’, ‘boven’ en ‘beneden’,
‘groot’ en ‘klein’. Hoe heten de
kleuren en de vormen, en waar
zie je die op de tekening? En
hoeveel konijntjes tel je achter
de kruiwagen? Ook alleen zijn
dreumesen eindeloos zoet met
dit boek: welke dieren zitten er
verstopt, en wat zijn ze aan het
doen?

EERDER

e 9,99

e 10,50

isbn 978 90 216 7274 8 |

isbn 978 90 216 7838 2 |

VERSCHENEN

•

Interactief

•

Spelend leren

Beatrix Potter

nur 271

Wat zie je daar, Pieter Konijn?

isbn 978 90 216 7987 7

flapjesboek vanaf 2 jaar
26 x 26 cm, 14 blz.
geb. e 13,99

verschijnt: september 2019
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Een nieuwe serie sto
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ffen knisperboekjes
De zwart-wit illustraties met steunkleur
stimuleren de visuele ontwikkeling van
baby’s perfect.
Maak kennis met Hond en zijn vriendjes in Kraakbeestjes
- Binnen en Olifant en zijn vriendjes in Kraakbeestjes Buiten. Elk boekje bevat naast de knisperpagina’s twee
knisperende flapjes extra en is verpakt in een handig
kartonnen cadeautasje.

Baby’s eerste
knisperboekje

•

Kraamcadeautips op
kinderboeken.nl/ babyboeken

•

Samenwerking verschillende
mamablogs

•

Mailing naar influencers

Baby’s eerste
knisperboekje

Teresa Bellon

Teresa Bellon

Kraakbeestjes - Binnen

Kraakbeestjes - Buiten

stofboekje vanaf 0 jaar

stofboekje vanaf 0 jaar

12 x 12 cm, 8 blz.

12 x 12 cm, 8 blz.

stofboekje e 9,99

stofboekje e 9,99

nur 270

nur 270

isbn 978 90 216 7960 0

isbn 978 90 216 7961 7

verschijnt: augustus 2019
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Groot en klein, binnen en buiten, snel en langzaam…

Een eerste boek over
tegenstellingen van stevig
karton met uitgestanste
doorkijkjes.
Speelse illustraties met dieren
brengen de tegenstellingen in beeld:
binnen in het kippenhok zitten
kuikentjes en buiten loopt de kip. In
het doorkijkje ligt een klokhuis. Wat
zou er op de volgende bladzijde te
zien zijn?

Jane Ormes

nur 271

Groot en klein:

isbn 978 90 216 7978 5

Tegenstellingen
kartonboek vanaf 1 jaar
18 x 18 cm, 10 blz.
geb. e 8,99

verschijnt: augustus 2019
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Kleuren benoemen en woorden leren

Een eerste boek over
kleuren van stevig karton
met uitgestanste
doorkijkjes.
Ontdek de kleuren: waar horen ze bij?
Het varken is roze, de regenworm
ook. De kikker is groen, de zwaan
wit... Dit boek nodigt jonge kinderen
uit tot het benoemen van de kleuren
die ze zien, in het boek én daarbuiten.

EERDER

isbn 978 90 216 7929 7 |

e 8,99

isbn 978 90 216 7930 3 |

e 8,99

VERSCHENEN

Jane Ormes

nur 271

Kleuren

isbn 978 90 216 7979 2

kartonboek vanaf 1 jaar
18 x 18 cm, 10 blz.
geb. e 8,99

verschijnt: augustus 2019
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Toet-toet!
Daar rijdt Ootje, in zijn eentje.
Dat kan hij best, hij is al groot.
Bij het stoplicht wacht hij keurig,
want hij ziet: het licht is rood.
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Hier is Ootje!
Stevig kartonboek met
afgeronde hoeken over
de belangrijkste eerste
verkeersregels.

Ootje is een klein rood autootje.
Hij is op weg naar oma en komt
onderweg allerlei verschillende
vervoersmiddelen tegen, zoals
een fiets, een bus, een boot en een
trein. Maar dat niet alleen: hij
moet ook wachten tot het stoplicht
op groen springt, goed opletten
door naar links en rechts te kijken
en stoppen voor een zebra. Toet,
toet!

•

Thema Kinderboekenweek

•

Van de illustrator van het Prentenboek
voor de Kinderboekenweek

•

Vrolijke tekst op rijm

Lizette de Koning

nur 271

Ootje in het verkeer

isbn 978 90 216 7974 7

kartonboek vanaf 3 jaar
19 x 19 cm, 14 blz.
geb. e 8,99
omslag en illustraties in kleur:
Natascha Stenvert

verschijnt: juli 2019
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Grappige kost voor beginnende lezers!

Een eerstekleur
Introtekst
kennismaking
balk corresponderend
met de
met kopregel
grappigste
piraten van de wereld, op
niveau AVI M4.
Piraten-familie Donderbus heeft de zee vaarwel gezegd
om tussen de landrotten te gaan wonen. Dat zorgt voor
grappige situaties. Gelukkig wordt hun zoontje Billy
vriendjes met buurjongen Michiel. Hij kan de rare fratsen
van de landrotten aan de piraten uitleggen.

•

Herschreven op niveau avi m4

Reggie Naus

nur 287

De piraten van hiernaast

isbn 978 90 216 7977 8

fictie vanaf 7 jaar
15 x 22 cm, 112 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties in kleur:
Mark Janssen
verschijnt: september 2019
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Een ode aan de fantasie!

Een origineel prentenboek over
een zoektocht naar het bijzondere.

Roos wil iets heel bijzonders ontdekken, iets
wat nog nooit iemand heeft gevonden. Dat kan
ze dan op maandag in de klas laten zien. Maar
waar vindt ze zoiets? Ze begint te tekenen.
Lijnen worden wegen: er ontstaat een route!
Zo begint een wonderlijke zoektocht voor
Roos, waarbij haar eigen kaarten haar de weg
wijzen naar de mooiste plekken. Maar lukt het
haar om iets te ontdekken?

•

Inspireert tot zelf kaarten
tekenen

•

Thema Kinderboekenweek

•

Kaarten om eindeloos naar te
kijken

•

Vertaald door Imme Dros

Deborah Marcero

vertaling: Imme Dros

Met Roos op reis

nur 273

originele titel: My Heart is a
Compass

isbn 978 90 216 7975 4

prentenboek vanaf 4 jaar
22 x 28 cm, 40 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties in kleur:
Deborah Marcero

verschijnt: juni 2019
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e 14,99

e 15,99

e 14,99

isbn 978 90 216 7387 5 |

isbn 978 90 216 7667 8 |

isbn 978 90 216 7975 4 |
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isbn 978 90 216 7367 7 |

isbn 978 90 216 7974 7 |

isbn 978 90 216 7769 9 |

e 15,99

e 8,99

e 12,99

isbn 978 90 216 7964 8 |

isbn 978 90 216 7039 3 |

isbn 978 90 216 7969 3 |

isbn 978 90 216 7557 2 |

e 14,99

e 13,50

e 13,50

e 10,99

Thematitels voor de

e 15,50

e 18,50

e 18,50

e 13,99

isbn 978 90 216 7568 8 |

isbn 978 90 2167876 4 |

isbn 978 90 216 7720 0 |

isbn 978 90 216 7869 6 |

Kerntitel!
isbn 978 90 216 7438 4 |

e 15,50

isbn 978 90 216 7829 0 |

e 13,50

Kinderboekenweek

Kerntitel!
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Zomeractie: in juli en augustus in prijs verlaagd

Twee hartverwarmende zomertitels
waarin vrijheid centraal staat.

e 10,–

Bolderburen is een plek waar ieder kind wel zou willen
wonen: klein en overzichtelijk, en tegelijkertijd vol
mogelijkheden om op avontuur te gaan. De gedroomde
jeugd!
Hoe anders is het leven voor Rasmus… Tot hij wegloopt
uit het strenge kindertehuis en landloper Oskar ontmoet.
Dan gaat er letterlijk en figuurlijk een wereld voor hem
open.
Twee klassiekers van Astrid Lindgren om een heerlijke
leeszomer mee te beleven!

Astrid Lindgren

Buiten in Bolderburen

omslag en illustraties:
Els van Egeraat

Rasmus en de landloper

binnenwerkillustraties:
Thé Tjong-Khing

fictie vanaf 7 jaar

nur 282

fictie vanaf 9 jaar

nur 282

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

isbn 978 90 216 7709 5

14,8 x 21,8 cm, 184 blz.

isbn 978 90 216 7668 5

Astrid Lindgren

geb. tijdelijk van e 12,99

voor e 10,–

geb. tijdelijk van e 12,99

voor e 10,–

omslagillustratie: Alex de Wolf
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Met koken kun je niet vroeg genoeg beginnen!

Dubbeldik kinderkook
boek van anti-pakjes
goeroe Karin Luiten.

Jong geleerd, oud gedaan.
Wie als kind leert koken, eet
een leven lang lekker, en nog
gezond ook. Want Karin Luiten
laat zien hoe je met verse basisingrediënten de heerlijkste
maaltijden op tafel zet. Van
falafel tot stamppot, van
loempiaatjes tot spaghetti met
ballen: kinderen kunnen het
helemaal zelf, zónder pakjes en
zakjes!
Dit boek is een bundeling van
Lekker opscheppen! en Lekker
uitpakken!.

•

Van Karin Luiten al meer dan 250.000
kookboeken verkocht

Karin Luiten

nur 216

Het grote kinderkookboek
zonder pakjes & zakjes

isbn 978 90 216 7986 0

non-fictie vanaf 9 jaar
20,2 x 20,5 cm, 256 blz.
geb. e 19,99

verschijnt: september 2019
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e 16,99

e 16,99

e 9,99

e 9,99

isbn 978 90 216 7254 0 |

isbn 978 90 216 7833 7 |

isbn 978 90 216 7279 3 |

isbn 978 90 216 7444 5 |
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e 13,50

isbn 978 90 216 7544 2 |

isbn 978 90 216 7039 3 |

e 13,50

isbn 978 90 216 7767 5 |

isbn 978 90 216 7865 8 |

isbn 978 90 216 6830 7 |

e 13,50

isbn 978 90 216 7303 5 |

isbn 978 90 216 6506 1 |

e 13,50

isbn 978 90 216 7180 2 |

e 13,50

e 13,50

e 13,50

e 13,50

Eerder verschenen

LUISTERBOEK
LUISTERBOEK

Mysterie en intrige aan boord van de
nachttrein
Denderend nieuw avontuur van
detective-duo Spekkie en Sproet.

Spekkie en Sproet mogen met politieneef Nelson mee
naar Duitsland, met de trein! Daar krijgt Nelson een
dringend telefoontje: hij moet voor een belangrijke zaak
meteen door naar Wenen. Spekkie vindt het prima, nu
kan ze lekker speuren. En dat doet ze dan ook. De
nachttrein naar Wenen zit namelijk vol mensen die zich
verdacht gedragen…

•

Thema Kinderboekenweek

•

Whodunnit voor de middenbouw

•

Mailing naar basisonderwijs

•

Samenwerking SPOOR Magazine

•

Samenwerking Kidsweek

•

Spreekbeurtpakket

Vivian den Hollander

nur 282

Spekkie en Sproet: Complot in
de trein

isbn 978 90 216 7969 3

fictie vanaf 7 jaar
15 x 22 cm, 112 blz.
geb. e 13,50
omslag en illustraties:
Juliette de Wit

verschijnt: juli 2019
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Een nieuw voorleesfeest!

Een bundel vol herkenbare
versjes en verhalen voor
kinderen van 3 tot 6 jaar.
Voor het eerst met de trein, naar de dieren
tuin en naar zwemles. Voor het eerst een
cake bakken, op het potje gaan en bij opa en
oma logeren. Alles is nog spannend als je het
voor het eerst doet! In deze bundel staan
verhalen en versjes van bekende auteurs en
illustratoren over allerlei dingen die peuters
en kleuters tegenkomen in het dagelijks
leven. Een feest om voor te lezen en heerlijk
om naar te luisteren.

•

Met verhalen van o.a.
Vivian den Hollander,
Astrid Lindgren, Carry Slee
en Arend van Dam

•

In deze serie al meer dan
150.000 exemplaren
verkocht!

EERDER

e 20,99

e 20,99

e 20,99

e 20,99

isbn 978 90 216 6889 5 |

isbn 978 90 216 6825 3 |

isbn 978 90 216 7794 1 |

isbn 978 90 216 6673 0 |

VERSCHENEN

Diverse auteurs

omslagbeeld: Jeska Verstegen

Kijk eens wat ik kan!

nur 277

fictie vanaf 3 jaar

isbn 978 90 216 7959 4

22,8 x 27 cm, 144 blz.
geb. e 20,99
omslag en illustraties in kleur:
diverse illustratoren
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verschijnt: juni 2019

Een buitengewone vakantie!

Twaalf nieuwe avonturen van Roef en de
woonbootbende, voor kinderen vanaf 8
jaar.
Het is zomer en terwijl iedereen op vakantie gaat naar
het buitenland, blijft Roef met zijn familie thuis. De
woonboot moet een week naar de werf en volgens
Roefs moeder is dat veel avontuurlijker dan kamperen
in Frankrijk of op safari in Afrika. Saai wordt het met de
woonbootbende in ieder geval nooit. Als Wies de nieuwe
fiets van Arie op dezelfde manier wil dopen als een schip,
blijkt het niet slim om daar een dure fles champagne van
haar vader voor te gebruiken. En als IJf op straat al haar
barbies zonder kleren verkoopt, begrijpt niemand
waarom ineens de hele buurt met een voedselpakket
voor de deur staat!

•

Ideaal om voor te lezen aan kinderen
van verschillende leeftijden

•

Samenwerking met Kidsweek
EERDER

isbn 978 90 216 7869 6 |

e 13,99

VERSCHENEN

Kinderen over De woonbootbende:
‘Het is een superleuk boek en er gebeuren soms
dingen die je niet had verwacht.’ – Ruben (10 jaar)

Barbara Scholten

nur 282
isbn 978 90 216 7982 2

‘Een leuk en grappig boek.’ – Ella (8 jaar)

De woonbootbende: Verboden
aan te leggen
fictie vanaf 8 jaar

‘Het is leuk geschreven en de plaatjes zijn ook leuk.’
– Zoë (8 jaar)

15 x 22 cm, 144 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties: Iris Boter

verschijnt: juli 2019
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Dieren uit
Tialda Hoogeveen
Tialda was als klein meisje al dol op verhalen. Zodra ze kon
lezen, verslond ze alle boeken die in de dorpsbibliotheek te
vinden waren. En op school voor straf opstellen schrijven?
Daar kon je Tialda alleen maar blij mee maken.
Na haar studie communicatie werd ze schrijver en journalist.
Inmiddels heeft ze al een heel aantal boeken geschreven,
voor kinderen en volwassenen, en schrijft ze voor onder an
dere De Gooi- en Eemlander, Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland.
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de oertijd
Verhalende non-fictie voor kinderen
vanaf 8 jaar.

Zo’n twaalfduizend jaar geleden graasden er grote
dieren in ons land, én op de plek waar nu de
Noordzee ligt. Vandaag de dag worden er nog
steeds stapels botten gevonden. Bijna alle
oerstoere dieren uit die tijd zijn van de aardbodem
verdwenen. Uitgestorven. Maar waardoor? En
waarom overleefden andere dieren de ijstijd wel?
Hoe leefden ze, hoe zagen ze eruit en hoe leefden
onze verre voorouders tussen deze wonderlijke
dieren? Het staat allemaal in dit ‘koele’ boek!

•

Samenwerking Kidsweek

•

Onderwijsmailing

•

Poster met infographic voor in de
boekhandel

Tialda Hoogeveen

nur 212

Oerstoer

isbn 978 90 216 7937 2

non-fictie vanaf 8 jaar
17,3 x 24,5 cm, 128 blz.
geb. e 17,99
omslag en illustraties in kleur:
Roland Sillem

verschijnt: augustus 2019
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Hilarisch en
Leesfragment
Het ruimteschip was klaar. En maar net op tijd ook,
want de nacht begon aan zijn einde te komen: achter
de huizen verscheen een waas van het eerste ochtend
licht. Het zou niet lang meer duren voordat Dexters
vader en moeder wakker werden, en die zouden vast
met allerlei verstandige dingen komen waarom Dexter
niet naar Saturnus mocht. Ook al stond de Aarde op
het spel. Volwassenen waren af en toe gewoon zo ver
standig, dat ze er ongelooflijk dom van werden.
‘We moeten nog een naam,’ zei Dexter.
‘Er staat al een naam,’ zei Wimm. Hij wees op een
van de planken die Dexter op de romp had getimmerd.
‘Billy 201.697.456 Extra Plank,’ las Dexter.
‘Een beetje lang,’ vond Wimm.
‘Billy Extra Plank, dan?’
‘Hm, klinkt al beter. Maar mist nog snelheid.’
‘Billy Extra Plankgas!’ riep Dexter.
‘Pakkend,’ zei Wimm.

Yorick Goldewijk
Yorick Goldewijk (1979) is componist. Hij schrijft muziek
voor van alles: van reclamespotjes tot films, van games tot
orkesten. In zijn geluidenlaboratorium zit hij soms uren op
zijn piano te pingelen of aan knoppen te draaien. Als kind
wilde hij schrijver, tekenaar en muzikant worden. Tekenen is
© Yvonne Lacet

er een beetje bij ingeschoten, maar Yorick kan zich nu ook
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schrijver noemen. Billy Extra Plankgas is zijn eerste boek en
het is precies het boek geworden dat hij als tienjarige zelf
had willen verslinden.

avontuurlijk!
Het debuut van Yorick Goldewijk neemt
je mee op een spannende reis door de
ruimte.
Als er ’s nachts een ruimteschip op het dak van Dexter
neerstort, vertelt de blauwe Plitzplatzer Wimm hem dat
de Aarde de hoofdprijs in de Mega Melkweg Loterij is.
De nieuwe eigenaar kan er van alles mee doen: er een
parkeergarage van maken bijvoorbeeld, of een sokken
fabriek. Dat kan Dexter niet laten gebeuren! In het
ruimteschip Billy Extra Plankgas reizen hij en Wimm door
de ruimte om de eigendomspapieren van de Aarde te
vinden. Maar om die in handen te krijgen, moet Dexter
zichzelf overwinnen op een tocht langs bizarre planeten,
sterrensteden, maanbloemenvelden en zelfs een zwart
gat...

Volgens ons kinderpanel

•

The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy
voor kinderen

•

Thema Kinderboekenweek

•

Goedgekeurd door het kinderpanel
van kinderboeken.nl

•

Auteur beschikbaar voor optredens
via De Schrijverscentrale

•

POS materiaal op maat? Mail naar
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

‘Ik heb hardop gelachen terwijl ik het las.’
– Manu, 9 jaar
‘Het was een verhaal vol avontuur en ik wilde
steeds maar verder lezen om te weten te komen
wat er allemaal zou gebeuren.’ – Kenzey, 11 jaar
‘Een hele dikke TIEN.’ – Hugo, 7 jaar
‘Het is precies spannend genoeg.’ – Timo, 8 jaar

Yorick Goldewijk

nur 282/283

Billy Extra Plankgas

isbn 978 90 216 7964 8

fictie vanaf 9 jaar
14,2 x 22 cm, 176 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties:
Kees de Boer

verschijnt: juli 2019
23 | ploegsma zomer 2019

Verhalen bij de geschiedenis-canon

Zwart-wit editie van de bekende
bundel.

In vijftig spannende verhalen neemt dit boek je
mee naar de belangrijkste gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis. Naar de nacht van de
watersnoodramp, bijvoorbeeld. Maar ook naar de
tijd van de hunebedden, de strijd van de
patriotten en de aanleg van de eerste spoorlijn.
Beleef samen met Michiel de Ruyter de Slag bij
Kijkduin. Lees hoe Eise Eisinga zijn planetarium
bouwde. En maak met de elfjarige Louis de
allereerste tv-uitzending mee. Een onmisbaar
boek voor jong en oud!

•

Oktober: Maand van de
Geschiedenis

•

Boek voor gezin en school

De pers over dit boek:

‘Een must voor leraren en leerkrachten, een plezier voor de

‘Over vroeger en nu zou standaard in iedere klas moeten staan.’

historisch geïnteresseerde, en een aanrader voor ouders die

– Joke Noordstrand, Kleio

hun kinderen wegwijs willen maken in de geschiedenis.’
– Reformatorisch Dagblad

‘De verhalen zijn heel verschillend en niet alleen omdat ze in andere tijden spelen. Soms zijn ze zielig en soms hartstikke spannend.’ – Kidsweek

derde druk

nur 212
isbn 978 90 216 7990 7

‘Het is een prachtig boek geworden.’ – Hanneke van den

Janny van der Molen, Martine
Letterie en Agave Kruijssen

Berg, Gooi- en Eemlander

Over vroeger en nu
non-fictie vanaf 10 jaar

‘Zo’n boek dat ergens op een tafel ligt en regelmatig even

16 x 23,5 cm, 504 blz.

opgepakt wordt (en niet alleen door kinderen).’ – Toin Duijx,

pb. met flappen e 39,99

Friesch Dagblad

omslag en illustraties:
Els van Egeraat
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reeds verschenen

Van baby tot bejaarde: een geestig kijkje in het
mensenleven
Een informatief boek dat je
meeneemt langs alle fasen van
het leven.
Al kun je het je soms haast niet voorstellen,
grote mensen zijn ook allemaal klein
geweest. Iedereen begint als baby en wordt
groot met vallen en opstaan. Je leert lopen,
je wordt verliefd, je gaat werken, je krijgt
misschien zelf kinderen en, nog weer later,
kleinkinderen...
Hoe verander je als je opgroeit en wat
gebeurt er met mensen die oud zijn?
Daarover lees je alles in Het grote boek over
het leven!

EERDER

•

Luchtige manier om leven en dood
bespreekbaar te maken

•

Voor thuis en in de klas

•

Van kerntitelauteur Mary Hoffman

•
•

Lesbrief
Onderwijsmailing

isbn 978 90 216 7832 0 |

e 14,99

VERSCHENEN

Mary Hoffman
Het grote boek over het leven
originele titel: The Great Big
Book of Life

omslag en illustraties in kleur:
Ros Asquith
nur 218
isbn 978 90 216 7968 6

non-fictie vanaf 4 jaar
22,3 x 30,5 cm, 40 blz.
geb. e 15,99

verschijnt: augustus 2019
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Dit najaar op het witte doek: De club van lelijke
kinderen
Een filmeditie van het bekende jeugdboek.

Generaal Isimo laat alle lelijke kinderen oppakken. Ze
worden met busjes opgehaald en weggebracht. Paul is
zo’n kind: hij heeft flaporen. Als hij per ongeluk weet te
ontsnappen, begint er een spannend avontuur om de
kinderen weer terug te krijgen.
Het boek van Koos Meinderts vormde de basis voor de
film De club van lelijke kinderen, die in oktober in de
bioscopen te zien is. In deze filmeditie vind je naast het
spannende verhaal ook foto’s van de set en er wordt meer
verteld over het maken van de film.

•

Bioscoopfilm met onder anderen
Maan en Jeroen van Koningsbrugge

•

Met foto’s en weetjes over de film

r Bas

© Raymund van de

12e druk

nur 283

Koos Meinderts

isbn 978 90 216 7940 2

De club van lelijke kinderen
fictie vanaf 10 jaar
14 x 21,5 cm, 144 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties:
Annette Fienieg
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verschijnt: juni 2019

Reis de wereld rond in 100 kaartjes

Fraaie quizbox met boekje boordevol
informatie.
EERDER

VERSCHENEN

Welke stad wordt de Big Apple genoemd? Waarom staat
de Toren van Pisa scheef? En welke muur is de langste ter
wereld?
Reis de wereld rond met deze quizbox en test je kennis
over landen, hoofdsteden en beroemde monumenten.
Ontdek de verschillende klimaten, continenten,
bevolkingen en hun tradities.
De vragen zijn verdeeld over zeven categorieën, en zijn
toegespitst op leeftijd. In het boekje staat extra
informatie bij de antwoorden, zodat je nog veel meer te
weten komt!
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Aurore Meyer

nur 210 / 232

De Reis-quiz

isbn 978 90 216 7976 1

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: september 2019
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Hoe overleef ik…?

Leesfragment
Vandaag was er een vrouw met een snor aan de deur. ‘Riet Dorre
boom,’ zei ze, ‘ik ben van de Kinderbescherming. Is je vader
thuis?’
Ik bedoel niet dat ze echt een enorme snor had, zo eentje waar
je puntjes aan kunt draaien, maar gewoon zo’n streepje zwarte
haartjes op haar bovenlip. Vanaf het moment dat ze binnen
kwam, kon ik m’n ogen niet meer van dat snorretje afhouden.
‘Is je vader thuis?’ herhaalde ze ongeduldig.
‘Wat? Eh ja, m’n vader is thuis.’ Hij is altijd thuis, dacht ik, maar
het leek me niet slim om dat aan haar snor te hangen. ‘Maar er
hoeven hier geen kinderen beschermd te worden, hoor.’
‘Dat maak ík wel uit,’ zei Dorreboom bits. Ze duwde me zowat
opzij en beende de kamer in.
Mijn vader hing in zijn stoel. Het viel me nu pas op dat hij zich
al een paar dagen niet geschoren had. Dat kwam natuurlijk om
dat ik met Dorreboom meekeek. Zijn lange grijze haar was vettig
en hij droeg een vieze trainingsbroek en een slobbertrui. En gei
tenwollen sokken. Ik snoof. De weeïge geur van wiet hing zwaar
in de lucht. Ook dat nog.
Dorreboom bleef midden in de kamer stokstijf stilstaan en stak
haar neus omhoog. Een jachthond die een prooi ruikt. Ze schud
de haast onmerkbaar haar hoofd en draaide het toen rond als
een periscoop. Ik draaide met haar mee en zag de torenhoge sta
pel lege pizzadozen naast het aanrecht. (Shit, die had ik gisteren
weg willen brengen naar het oud papier!) Toen ging haar blik, en
die van mij dus ook, naar de berg afwas op het aanrecht. (Die had
ik ook weg willen werken, maar daar had ik vanwege een belang
rijke toets geen tijd voor gehad.) Haar mond werd een streep.
Na een hele lange stilte zei ze: ‘Ik kom hier om de thuissituatie
te peilen.’
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meets About a boy
Met heerlijk onderkoelde humor maakt
Emma de lezer deelgenoot van haar
gecompliceerde leven.
Emma’s vader is depressief sinds haar moeder bij hem
weg is. Hij hangt in zijn stoel, blowt en kijkt op YouTube
naar het clipje van zijn hit uit de jaren tachtig: ‘Moeder
mavo’. Emma draait op voor het hele huishouden. En dan
moet ze ook nog huiswerk maken. Om te voorkomen dat
de kinderbescherming haar uit huis plaatst, moet pa
nodig in actie komen. Emma verzint een plan: haar vaders
oude band moet weer bij elkaar komen. Maar of de
andere leden daarop zitten te wachten…

•

Samenwerking Meiden Magazine

•

Auteur beschikbaar voor optredens
via De Schrijverscentrale

Henk Hardeman

nur 283

Hoe ik mijn vader redde

isbn 978 90 216 7966 2

fictie vanaf 11 jaar
14,2 x 22 cm, 160 blz.
geb. e 14,99
omslag: Els Ruiters

verschijnt: september 2019
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Meeslepend verhaal over ver

De pers over dit boek:
‘Jenny Jägerfeld schrijft over een van de heftigste thema’s op een wijze
die de lezer zowel laat huilen als lachen, laat meevoelen tot het pijn
doet, zonder het boek weg te willen leggen. Comedy Queen zou het
belangrijkste boek van het jaar kunnen zijn, en ik denk dat het levens
zal redden.’ – Elilaserochskriver, blog
‘Jenny Jägerfeld is onmiskenbaar een van de topauteurs op het gebied
van kinder- en jeugdliteratuur.’ – Expressen
‘Dit zou een zwaarmoedig, zeer doordringend verhaal kunnen zijn,
maar Jenny Jägerfeld is een gevoelige verteller die precies weet hoe je
hartverscheurende tragedie en razendsnelle komedie balanceert. Als
lezer waardeer je haar verbaal opwindende, haast fysieke proza […]’
– Svenska Dagbladet
‘Jenny Jägerfeld schrijft gevoelig en inzichtelijk over grote, hedendaagse levenskwesties. In mooi, vloeiend proza combineert ze pijn,
drama en scherpe humor en ze creëert zo grote leeservaringen voor
jonge lezers.’ – Jury Astrid Lindgren Award.
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driet en de kracht van humor
Dit prachtig geschreven jeugdboek
behandelt een heftig thema – zelfdoding –
op een bijzondere wijze.
Sasha wordt twaalf, het atoomnummer van magnesium.
Haar vader is zevenenveertig, oftewel zilver. En haar
moeder? Zij is het zeldzame krypton en zal nooit meer
een ander element krijgen. Haar moeder maakte mensen
aan het huilen. Vroeger, maar ook nu ze er niet meer is.
Haar vader huilt stiekem onder de douche, als hij denkt
dat Sasha het niet kan horen. Maar ze hoort het wel, en
besluit dat zij nooit zal huilen. Ze bedenkt zeven regels
voor zichzelf. Regel zeven is het belangrijkst: word
Comedy Queen! Want als iedereen lacht, dan verdwijnen
die moeilijke gedachten misschien vanzelf…

© Hugo Thambert

•

Aan 14 landen verkocht

•

Bekroond met de Zweedse Radio
Kinderboekenprijs en genomineerd
voor de Augustprijs

•

Auteur kreeg Astrid Lindgren Award
voor hele oeuvre

•

POS-materiaal op maat? Mail naar
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

Jenny Jägerfeld
De Zweedse Jenny Jägerfeld (1974) is psychologe en werkt
veel met kinderen en jongeren. In 2006 debuteerde ze met
een roman voor volwassenen. Sinds 2010 brengt ze ook
jeugdboeken uit, waarvan Comedy Queen de meest recente
is. Jägerfeld schrijft over pittige en belangrijke thema’s, maar

Jenny Jägerfeld

vertaling: Bernadette Custers

weet in haar boeken steeds een goede balans tussen zwaar

Comedy Queen

nur 284

en luchtig te vinden. Comedy Queen is het eerste boek dat in

originele titel: Comedy Queen

isbn 978 90 216 7972 3

Nederland verschijnt.

fictie vanaf 12 jaar

In 2017 kreeg Jägerfeld de Astrid Lindgren Award voor haar

14,2 x 22 cm, 224 blz.

hele oevre.

geb. e 16,99
omslag: Lennart Wolfert

verschijnt: september 2019
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Lachgas, blowen, alcohol…

Een jeugdroman over middelengebruik.
Ze komen bij elkaar in de klas te zitten, Yvar en Lola. En
algauw ontstaat er een vriendengroep van oude en
nieuwe vrienden. Het leven is een feestje dat hoognodig
gevierd moet worden. En wel nu! Iets gebruiken hoort
daarbij… Dat pakt voor elk van de vrienden anders uit.
Caja Cazemier, auteur en jongerencoach, verdiept zich
grondig in haar onderwerpen. In Roes verwerkt ze
actuele informatie. Daarbij heeft ze ook oog voor
psychologische aspecten bij het experimenteren met
drugs, als stresshantering en groepsdruk.

•

In samenwerking met Trimbos Instituut

•

Actie met middelbare scholen

•

Lesbrief & poster

•

Pr-campagne

•

Auteur geeft lezingen voor jongeren en
ouders via Schrijverscentrale

EERDER

e 14,99

e 14,99

e 14,99

e 14,99

isbn 978 90 216 7858 0 |

isbn 978 90 216 7607 4 |

isbn 978 90 216 7702 6 |

isbn 978 90 216 7330 1 |

VERSCHENEN

Caja Cazemier

nur 284

Roes

isbn 978 90 216 7962 4

fictie vanaf 12 jaar
14,5 x 21,8 cm
geb. e 14,99
omslag: Nanja Toebak
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verschijnt: september 2019

Verschijningslijst
Juni
Diverse auteurs – Kijk eens wat ik kan!
Marcero – Met Roos op reis
Meinderts – De club van lelijke kinderen filmeditie
Juli
Goldewijk – Billy Extra Plankgas
Den Hollander – Spekkie en Sproet: Complot in de trein
De Koning – Ootje in het verkeer
Scholten – De woonbootbende: Verboden aan te leggen
Augustus
Bellon – Kraakbeestjes: binnen
Bellon – Kraakbeestjes: buiten
Hoffman – Het grote boek over het leven
Hoogeveen – Oerstoer
Ormes – Groot en klein
Ormes – Kleuren
Potter – Pieter Konijn: Lekker slapen
September
Cazemier – Roes
Hardeman – Hoe ik mijn vader redde
Jägerfeld – Comedy Queen
Luiten – Het grote kinderkookboek zonder pakjes en zakjes
Meyer – De Reis-Quiz
Naus – De piraten van hiernaast avi-editie
Potter – Wat zie je daar, Pieter Konijn?
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