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van niet zo alledaagse dieren
met eenvoudige namen.

a as gier tot z ee draak…
Alle dieren zijn gedetailleerd en
realistisch geschilderd.
Om het leesplezier te stimuleren
vertellen de dieren verrassende weetjes.
‘dier boek’ kun je voorlezen of samen lezen.
Wie weet lukt het wel alleen?

ISBN 978-90-5908-951-8
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Dit boek is voor jonge avonturiers
die nog maar net leren lezen.
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Middag

Jacominus komt tot leven!

Rébecca Dautremer
Vertaling: Edward van de Vendel
Open dit boek en kom terecht in de wereld van Jacominus. Terwijl je door
het boek bladert, creëer je telkens een nieuwe scène. De personages komen
letterlijk en figuurlijk los van het papier. Een schatkistje, opgebouwd uit
honderden gedetailleerde uitsnijdingen die je in 3D door de wereld van
Jacominus voeren. Kleine dingen, grote momenten, vreugde, verdriet, twijfels,
beproevingen... De held van dit boek is niet de sterkste of de grootste. Maar
voor een klein konijn heeft hij een prachtige en ongelooflijke naam.
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» Prachtig geschenkboek
» Hét najaarscadeau van 2019!

MEER VAN RÉBECCA DAUTREMER
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De rijke uren van Jacominus
Gainsborough
978 90 5908 949 5 | € 19,99

Haast
978 90 5908 913 6
€ 19,99

Het bos slaapt
978 90 5908 859 7
€ 19,99

Het kleine theater
van Rébecca
978 90 6306 635 2 | € 34,50

Het grote boek van vergeten
prinsessen
978 90 5908 184 0 | € 24,99

over Rébecca Dautremer
Rébecca Dautremer is een van de bekendste
Franse illustratrices. Ze ontwikkelde met o.a.
Ik val op jou en Het grote boek van vergeten
prinsessen een stijl die talrijke jonge
illustratoren inspireerde. Ze doet meer dan
beelden maken bij een tekst. Ze creëert mee
het verhaal.

Familiekijkboek
29 oktober 2019
Hardcover met lasercuts
212 blz.
30 x 21 cm
€ 39,99 introprijs, vanaf
1 februari 2020 € 45
NUR 277
ISBN 978 90 02 26898 4

Dertig-seconden-spelletjes voor jou en je peuter
in handig kalenderformaat

Hey baby: van één tot twee jaar
Laura Van Bouchout en Monique Melotte
Met illustraties van Eva Mouton
Dit boek is de opvolger van het supersuccesvolle Hey baby – van nul tot

één jaar. Deze keer serveren de auteurs veertig dertig-seconden-spelletjes
voor jou en je peuter. Om even contact te leggen tijdens een drukke dag,
een momentje jij-en-ik in te lassen. Blaas je kind na zijn bad droog met een
blaasmassage, laat hem als een acrobaat van je schouders tuimelen of zwier
hem schaterend door de lucht. Blader door de korte spelideetjes en geef ze
een plekje in jullie vaste routine.
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MEER
NIK COAT

Hey baby – van nul tot één jaar
978 90 5908 838 2
€ 19,99

» Met illustraties van Eva Mouton
» Dertig-seconden-spelletjes waar je peuter
blij van wordt, en jij ook

over Laura Van Bouchout
Laura Van Bouchout woont vandaag met haar gezin in Los Angeles,
waar ze samenspeelboeken voor gezinnen bedenkt en ontwikkelt.
Meestal met een kind op, tussen of onder haar benen. Na de
succesvolle Nelsonboekenreeks die kleuters en ouders kwalitatief laat
samenspelen, waagt ze zich ook aan speeltips voor baby’s, peuters en
ouders.
over Monique Melotte
Monique Melotte is drie keer moeder en negen keer oma. En wordt
achter haar rug ook weleens de babyfluisteraar genoemd. Al meer
dan dertig jaar geeft ze workshops en trainingen rond beweging en
opvoeding, vaak voor baby’s en peuters.
over Eva Mouton
Eva Mouton studeerde in 2009 af in de richting Beeldende Kunsten
aan Sint-Lucas in Gent. Sindsdien werkt ze als freelance-illustrator. Op
(bijna) alles wat ze tegenkomt zet ze een tekening. Je kent haar wellicht
van de wekelijkse getekende column ‘Eva’s gedacht’ voor De Standaard.

Vanaf 12 maanden
8 OKTOBER 2019
Kalender met spiraalband
ca. 56 blz.
21,5 x 31 cm
€ 19,99
NUR 271
ISBN 978 90 5908 994 5

Vierde druk

Hey baby: van nul tot één jaar
Laura Van Bouchout en Monique Melotte
Met illustraties van Eva Mouton

Er wordt veel over gefluisterd. Over beloofd. Over gewaarschuwd. Maar
slechts één ding is zeker: het eerste jaar met je baby wordt uniek. Deze
kunstige kalender biedt elke week een nieuw spelletje om je kersverse baby
beter te leren kennen. Om samen een band op te bouwen. Zonder bakken
materiaal. Gewoon vel op vel. Oog in oog. En met zin voor humor. Hang hem
in de babykamer, neem hem mee op vakantie. Geef hem mee met de babysit.
Prikkel je baby’s zintuigen en lijfje. En leer in alle chaos nog meer van elkaar
genieten.
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» Kalender met 52 speel- en knuffeltips
waar je baby blij van wordt (en jij ook)
» Ideaal geboortegeschenk
» Met illustraties van Eva Mouton
Vanaf 0 maanden
REEDS BESCHIKBAAR
Kalender met spiraalband
56 blz.
21,5 x 31 cm
€ 19,99
NUR 271
ISBN 978 90 5908 838 2

Vijfde druk

Mijn eerste griezelgroeiboek:
ik lees het zelf

Hilde Vandermeeren, met illustraties van Rosemarie De Vos
Verhalen die je doen rillen van spanning. Vol heksen, weerwolven, spoken,
duivels en geesten. Vol tovenarij en vreemde gebeurtenissen.
Letter na letter. Woord voor woord. Zin per zin. De verhalen volgen jouw
eigen leesweg. Ontdek de magie van zelf leren lezen. Stap voor stap.
In dit eerste leesboek is de magie dubbel zo groot. Want de allereerste
verhalen die je in je eentje kunt lezen, zijn vreselijk spannend.
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» 24 herwerkte Vlaamse en
Nederlandse griezelverhalen
» Boek groeit mee met het leesniveau

over Hilde Vandermeeren
Hilde Vandermeeren publiceerde sinds 2001 bijna vijftig
kinderboeken. Ze won onder andere een Zilveren Griffel en
een Boekenwelp. Naast schrijfster voor kinderen is ze ook
een bekroond thrillerauteur.
over Rosemarie De Vos
Rosemarie De Vos stimuleert fantasie en leesplezier met
pittige, kleurige illustraties. Want woord en beeld gaan hand
in hand, steeds verder...

Vanaf 6 jaar
9 JULI 2019
Hardcover
160 blz.
25,7 x 19,6 cm
€ 19,99
NUR 283
ISBN 978 90 5908 212 0

Tweede druk

De mooiste wiegeliedjes
van hier en elders
Esmé Bos en Bart Voet
A la nanita nana nanita ella, nanita ella... ‘Slaap kindje, slaap ...’ kennen we
allemaal, maar hoe worden baby’s in andere landen in slaap gewiegd?
Ontdek de Spaanse, Italiaanse, Turkse, Arabische, Duitse... versie van onze
slaapliedjes. Dertien liedjes in dertien verschillende talen om samen met je
baby naar te luisteren en daarna ook zelf mee te zingen.
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» Met prachtige illustraties van Martijn
van der Linden
» 13 liedjes uit verschillende culturen, te
beluisteren via QR-code

over Esmé Bos en Bart Voet
Het duo Bos en Voet moet je in één adem noemen. Al sinds
1994 zetten ze allerlei muzikale projecten op poten. Recent
verzorgden ze de muziek bij de succesvolle theatertournee
Broere van en met Bart Moeyaert.
over Martijn van der Linden
Een Nederlandse illustrator die met zijn vrouw iets meer
boeken dan kinderen maakte, dat is Martijn van der Linden.
Vijf tegenover drie om precies te zijn. Ook voor andere
auteurs maakt hij prachtige tekeningen. Zijn werk viel
meermaals in de prijzen.

Van 0 tot 4 jaar
2 JULI 2019
Prentenboek met QR-code
24 blz.
18 x 21,8 cm
€ 16,99
NUR 275
ISBN 978 90 5908 695 1

Vierde druk

Alle eendjes…

Liedjesgroeiboek voor kleuters
An Debaene, met illustraties van Marjolein Pottie
‘Op een grote paddenstoel’, ‘In een klein stationnetje’, … wie kent deze
kinderliedjes niet. Maar ken je alle teksten nog? Alle eendjes... is een
unieke selectie van de mooiste en bekendste kleuterliedjes. Wist je
dat zingen de taalontwikkeling bevordert? Volg plaatje per plaatje de
tekst van het liedje, net als in een strip. Leer intussen heel wat nieuwe
woorden op een speelse manier. Beluister de liedjes via de QR-code.
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» Meer dan 25 liedjes om samen met je peuter te zingen
» Boek met akkoorden

over An Debaene
An Debaene heeft altijd wel een liedje in haar hoofd. Al
sinds haar jeugd die gevuld was met muziek. Toen ze pas
mama was, vond ze geen liedjesboek op maat van kleuters,
dus maakte ze er zelf een. Haar dochters zijn inmiddels
volwassen, dus nu zingt An voor haar kleinkinderen.
over Marjolein Pottie
Marjolein tekent al 20 jaar alsof haar leven ervan afhangt. En
hard werk wordt soms beloond met een prijs, in haar geval
onder andere de Boekenpauw en Boekenwelp.

Vanaf 18 maanden
9 JULI 2019
Prentenboek met QR-code
68 blz.
19,2 x 26 cm
€ 16,99
NUR 221
ISBN 978 90 5908 267 0

Assertiviteit voor peuters en kleuters

Pjotter zegt altijd ja
Steven Gielis,
met illustraties van Julie Van Hove
Pjotter wil heel aardig zijn en zegt daarom altijd ja. Maar hij vergeet
daardoor soms lief te zijn voor zichzelf. Daarom vraagt hij raad aan een
wijze uil. Een prachtig verhaal voor kinderen, met een non-fictiegedeelte
vol tips en tricks om te werken aan het zelfvertrouwen van jouw kind.
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MEER VAN JANIK COAT
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» Bouw mee aan het zelfvertrouwen van je kind
» Prentenboekverhaal met praktische tips

over Steven Gielis
Steven Gielis is deel van het team achter ZITDAZO, een
community die onder andere ouders en leerkrachten
ondersteunt met workshops over persoonlijk welzijn en
opvoeding. Zijn persoonlijk streven is gezinnen een oplossing
aanreiken waarin ze zelf geloven. Daarnaast werkt hij als
lector orthopedagogie. Zijn stokpaardjes zijn thema’s als
weerbaarheid, pesten en hoogsensitiviteit. Misschien ken je
zijn andere boeken Hoogsensitief opvoeden en Opvoeden tot
zelfvertrouwen.
over Julie Van Hove
Julie is een Antwerpse illustratrice. Een groot deel van haar
jeugdjaren bracht ze door in Zimbabwe. Daar vond ze de
passie voor natuur en dieren. En die inspiratiebron zie je in
haar tekeningen.

Vanaf 3 jaar
8 OKTOBER 2019
Prentenboek
64 blz.
21,7 x 30,7 cm
€ 17,99 (OV)
NUR 272, 273
ISBN 978 90 02 26835 9

Nieuw prentenboek van het sympathieke duo
Pettson en Findus

Kun jij dat, Pettson?
Sven Nordqvist
‘Yes we can!’ zei de 44ste president van Amerika. Maar wat kan opa
Pettson? Kan hij sneller lopen dan Findus? Kan hij tot boven in een
appelboom klimmen? Ontdek het in dit prachtige kinderboek.
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» Prachtige illustraties
» Met aandacht voor je sterktes en
je zwaktes
IN DEZELFDE REEKS

Waar is Pettson?
978 90 5908 694 4
€ 13,99

Pannenkoekentaart
978 90 6565 732 9
€ 14,99

Arme Pettson
978 90 6565 187 7
€ 14,99

over Sven Nordqvist
De Zweed Sven Nordqvist schrijft en illustreert kinderen prentenboeken. In 1983 won hij een wedstrijd voor
prentenboeken. Maar zijn grote doorbraak kwam er twee jaar
later. Toen verscheen Pannenkoekentaart , het eerste boek
rond opa Pettson en zijn kat Findus.

Vanaf 3 jaar
2 JULI 2019
Prentenboek
28 blz.
22 x 25 cm
€ 13,99
NUR 273 274
ISBN 978 90 02 26896 0

9 789002 268960

Vijfde druk

Pettson viert Kerstmis
Sven Nordqvist
De dag voor kerstavond hebben opa Pettson en poes Findus het erg druk. Ze
moeten nog boodschappen doen, poetsen, lekker koken en de kerstboom
hakken. Wanneer ze buiten met de slee dennentakken halen, struikelt
Pettson en verstuikt hij zijn voet. Pech, want nu kan het feest niet doorgaan.
Het belooft een droevige kerst te worden voor de twee vrienden…

Daarna gingen ze naar
de woonkamer. Ze staken
de kaarsen aan en gaven
kerstpakje. Findus kreeg
elkaar een
een jojo en Pettson het
handdoekpakje met de
Ze luisterden naar kerstli
aardappelschiller.
edjes op de radio en keken
naar het vuur in de tegelk
de kaarsjes opbrandden.
achel terwijl
Pettson was gelukkig.
‘Wat een kerstavond, Findus
. Eerst een kerstboom maken
dan de buren op bezoek
en hem versieren met lepels
krijgen die een heleboel
en
lekker eten meebrengen
Wie had gedacht dat die
.
mensen zo lief waren!’
Findus antwoordde niet.
Hij sliep. Maar ook hij was
gelukkig.
Hij glimlachte in zijn slaap.
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Na een tijdje besloten de
Gustavssons om thuis
verder te vieren. De andere
naar huis. Pettson keek
n gingen ook
hen na en hoorde het gelach
en gepraat verdwijnen
sneeuwvlokken. Ze vonde
tussen de
n het bijna te stil nu iedere
en weg was. Het duurd
de rust weer gewend waren
e even voor ze
. En al waren ze maar met
kerstavond.
z’n tweetjes, het werd toch
een echte
Toen het donker was, staken
ze de kaarsen aan die de
tafel met al het eten dat
kinderen gemaakt hadde
ze gekregen hadden. Vorige
n. Ze dekten de
jaren was de feesttafel
lang zo mooi niet!

» Een hartverwarmend kerstverhaal
met verrassende wending

Vanaf 4 jaar
1 OKTOBER 2019
Prentenboek
24 blz.
19,3 x 25,5 cm
€ 14,99
NUR 281
ISBN 978 90 5908 167 3

Derde druk

Een kerstman voor Findus
Sven Nordqvist
Een dik sneeuwtapijt bedekt het huis van opa Pettson. Over vier weken is het
alweer Kerstmis, maar voor poes Findus duurt het wachten altijd veel te lang.
Dit jaar hebben kinderen uit de buurt hem verhalen over de kerstman verteld.
Natuurlijk wil ook Findus nu op kerstavond pakjes krijgen. In dit extra lange
verhaal van Sven Nordqvist beleven Findus en Pettson weer heel wat onverwachte
avonturen. Zou de kerstman echt een bezoekje brengen? Een kijk- en leesboek
voor de hele familie.
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» Een warm winterboek voor jong en oud

Vanaf 5 jaar
1 OKTOBER 2019
Hardcover
128 blz.
19,3 x 25,5 cm
€ 17,99
NUR 281
ISBN 978 90 5908 857 3

‘Toe mama, nog één verhaaltje.’
Klinkt bekend?

Voorleesverhalen: Max en Millie
Hetty van Aar,
met illustraties van Annelies Vandenbosch
Broer en zus willen graag een huisdier, maar dat lijkt geen makkelijke
keuze. Wordt het een hond, een poes, een sprekende papagaai of een
olifant? We gaan het hier niet verklappen. De verhaaltjes van Max en
Millie zijn net lang genoeg om er nog eentje voor te lezen.
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» 64 Korte verhaaltjes,
ideaal voor het slapengaan
» Een echte beestenboel

over Hetty van Aar
Hetty woont in Noord-Brabant samen met haar man en
poes Bikkel. Geregeld dwarrelt er een nest kinderen en
kleinkinderen binnen. Ze hoeft haar inspiratie dus niet ver
te zoeken. Om tot een verhaal te komen voegt ze nog wat
fantasie toe en stoeit ze met taal.
over Annelies Vandenbosch
Annelies tekent alsof het een lieve lust is. En dat doet ze goed.
Al meer dan eens genomineerd en bekroond. Met humor en
positiviteit maakt ze van de wereld een mooiere plek aan haar
tekentafel.

Vanaf 4 jaar
4 JUNI 2019
Hardcover met
kleurenillustraties
128 blz.
16,8 x 23,9 cm
€ 19,99
NUR 281
ISBN 978 90 5908 974 7

Laat kinderen kind zijn
(en volwassenen soms ook…)

Over kindjes die stinken
Elise Gravel,
met illustraties van Magali Le Huche
Ken jij de kindjes die stinken? Ze wonen samen met hun vrienden
en wat dieren in boomhutten. Wolf met de rode haren is steeds
vergezeld van twee vossen. Lucie met de vlechtjes trekt op met een
wurgslang. En dan is er Sterke Lieze, hun aanvoerster. Zij speelde
een heel belangrijke rol om de Stinkerdjes uit de klauwen van
Sylvana Smetvrees te houden.
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Ken jij de Kindjes die Stinken?

» Humoristisch prentenboek over
kinderen die strijden voor hun
recht om kind te zijn

over Elise Gravel
Elise Gravel is een Canadese auteur en
illustratrice. Ze maakt boeken met een hoek af.
over Magali Le Huche
Magali Le Huche is een Franse illustratrice met
een speelse tekenstijl.

Ze wonen in het bos, aan de zuidkant van de Dennen
berg.
Je weet wel, dicht bij de resten van het vliegtuig
dat in 1938 neerstortte.

QR-code met
productfilmpje

Vanaf 4 jaar
8 OKTOBER 2019
Prentenboek
32 blz.
24,5 x 33 cm
€ 16,99
NUR 273
ISBN 978 90 5908 996 9

Dierenencyclopedie voor beginnende lezers

Dier boek
Coco & June
Wist je dat een voet bal vis zo rond is als een bal? Hij heeft ook een
lampje op zijn hoofd om prooivisjes te lokken omdat hij zelf niet
zo goed kan zwemmen. Ontdek het alfabet van niet zo alledaagse
dieren met eenvoudige namen. Van aas gier tot zee draak. Om het
leesplezier te stimuleren vertellen de dieren verrassende weetjes.
Alle dieren zijn gedetailleerd en realistisch geschilderd. Je kunt dit
boek voorlezen, samen lezen of wie weet lukt het al alleen?
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» Prachtige, natuurgetrouwe illustraties
» Non-fictie voor eerste lezertjes

over Coco & June
Coco & June oftewel Karen Leten en Barbara Soenen zijn een
enthousiast duo voor wie de ‘fun’ van het creatief werken essentieel
is. Ze leerden elkaar al schilderend kennen op de Academie voor
Schone Kunsten. Hun liefde voor mooie illustraties inspireerde hen
tot het zelf schilderen en schrijven van kinderboeken.

Vanaf 7 jaar
1 OKTOBER 2019
Hardcover met
kleurenillustraties
ca. 64 blz.
19 x 25 cm
€ 16,99
NUR 223
ISBN 978 90 5908 995 2

Treed in de voetsporen van de farao’s!

Egypte uitvergroot
David Long
Op je reis door dit boek ontdek je hoe de Egyptenaren – van
slaven tot farao’s – leefden. Wist je dat zowel mannen als
vrouwen make-up droegen in het oude Egypte? Vind met het
vergrootglas de make-uptafel op de zoekplaat en de schat van
de farao. Ontdek de geheimen van het oude Egypte voor de
grafrovers je voor zijn! Waar wacht je nog op?
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IN DEZE REEKS

Piratenzoekboek
978 90 02 26448 1
€ 19,99

Vanaf 5 jaar
15 OKTOBER 2019
Prentenboek
48 blz.
25,6 x 31 cm
€ 19,99
NUR 212, 228
ISBN 978 90 5908 944 0

» Urenlang zoekplezier
» Spelend leren
» Met bijgevoegd vergrootglas om
zelfs de kleinste details te zien
over David Long
David Long is journalist voor de Sunday Times
in Groot-Brittannië.

Bouwdoos met wetenschapsboek

Newtons knikkerbaan
Rob Colson
Ontdek de techniek achter de knikkerbaan en zet je eerste
stappen in de wereld van de bouwkunde. Zet je klaar en bouwen
maar! Monteer eerst de knikkerbaan. Volg daarna de instructies
in het wetenschappelijke activiteitenboek en wordt een echte
Newton. Laat de knikker van de berg rollen en leer zo wat
potentiële energie is. Zie je wel dat leren leuk kan zijn!

2

Stap 11

Maak het gebogen spoor met
stukjes 2, 10, 17, 96, 97, 100, 101,
21 en 24 op dezelfde manier als
je hebt gedaan met deel 5 op
pagina 12. Zorg ervoor dat 17
onderaan ligt, met stukjes 2 en 10
erbovenop.

1

2

30
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Deel 11 Zijhellingen

Maak stukje
118 vast aan
de achterkant
van de doos
met behulp
van 87-89, en
maak 106
vast aan de
voorkant met
90-92.

Schuif
deel 10 in
de doos.

106

118

Vouw stukjes
38, 39 en
40 en
plaats ze
zoals wordt
getoond.
Stukje 38
hoort
bovenaan.

87

88

90

89

91
38

31

92
39

40

Stap 12
Deel 12 Onderste helling
en

94

95

1

Maak de twee onderste hellingen.
Gebruik stukjes 94
en 95 met 22 en 23. Zorg ervoor dat
94 boven aan
de helling wordt geplaatst. Gebruik
98 en 99 met 28
en 29. Stukje 28 zit
binnenin. Schuif ze in
de doos, zoals wordt
getoond.

23

28
98

» Begrippen uit de fysica
spelenderwijs uitgelegd
» Boek en bouwdoos
» Bouw-het-zelf!

99
22

29
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over Rob Colson
Rob Colson schrijft voor kinderen en volwassenen.
Vele van zijn boeken draaien rond de thema’s
geschiedenis, natuurkunde, wiskunde en andere
wetenschappen.

QR-code met
productfilmpje

Vanaf 8 jaar
13 AUGUSTUS 2019
Hardcover met
knikkerbaan en knikker
64 blz.
24 x 26,7 cm
€ 19,99
NUR 231
ISBN 978 90 5908 945 7

TO PPER

Spreken is zilver, liegen is goud!

Little Liars Club

Een nacht in Bazaar Bizaar
Jonas Boets
Joon is het beu om altijd de flauwe, saaie piet te zijn. Hij
wil absoluut dat zijn vrienden hem stoer vinden. En dus
laat hij zich overhalen om samen met zijn klasgenoten te
overnachten in een speelgoedwinkel. Wanneer hij oog in
oog staat met een dinosaurus blijkt toch dat hij geen durfal
is. Maar angsten zijn er om te overwinnen!

32 32

IN DEZE REEKS

De meest vieze wedstrijd
ter wereld
978 90 5908 972 3 | €15,99

33 33

» Nieuwe titel in de topreeks (en dat is niet gelogen)
» Meer verhalen op www.littleliarsclub.com

over Jonas Boets
Jonas Boets liegt de bokes uit je brooddoos en het vieruurtje uit
je boekentas. Om daarmee weg te komen, doet hij beroep op de
Little Liars Club. Benieuwd? Dringend lid worden! Dat hij de zoon
is van Roger Van Asten en daarmee de fictieve broer van Katrijn
en Pieter uit Spring is dan weer niet gelogen.

Vanaf 10 jaar
1 OKTOBER 2019
Hardcover
ca. 112 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 283
ISBN 978 90 02 26823 6

Bemachtig de Little Liars Club-lidkaart
en krijg nog meer leesvoer!
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Een klas in de hoofdrol

Hobbydag

Do Van Ranst,
met illustraties van Pieter Fannes
Do Van Ranst is 20 jaar schrijver en daarom daagde hij klassen van het
vierde, vijfde en zesde leerjaar uit. Bedenk een onderwerp voor mijn nieuwe
verhaal en speel er zelf de hoofdrol in. De winnaar is bekend: het vierde
leerjaar van meester Fred (Vrije Basisschool Oudenbos). Zij bedachten een
verhaal dat start met een ballonvaarder die zijn hobby voorstelt in de klas.
Door een onhandigheid valt er in de containerklas een heliumfles om. En het
lokaal gaat de lucht in…
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» Geschreven voor en met kinderen
over Do Van Ranst
Do Van Ranst is gek op verhalen en theater. School vond
hij saai, dus begon hij verhalen te verzinnen. Ondertussen
werden heel wat van die verhalen boeken. Boeken die zelfs
vertaald zijn in het Deens, Duits én Koreaans. Do kreeg al
heel wat prijzen, zoals de Deutscher Jugendliteraturpreis,
de Leeswelp en de Prijs van de Kinder- en Jeugdjury. Do
van Ranst debuteerde in 1999, op 25-jarige leeftijd, met
Boomhuttentijd.

MEER VAN DO VAN RANST

Weer helemaal Samuel
978 90 5908 833 7
€ 15,99

Mon en Gies
978 90 5908 815 3
€ 15,99

over Pieter Fannes
Pieter Fannes woont en werkt in Brussel samen met zijn
vrouw, hun zoon en hun kat. Hij haalt graag zijn verfborstels
boven voor prachtige illustraties, hoewel hij als kind
striptekenaar wou worden en als tiener muzikant.

Vanaf 8 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Paperback
144 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 283
ISBN 978 90 02 26899 1

Sommigen zijn meer gelijk dan anderen

ÉÉN IS ALTIJD GELIJK AAN ÉÉN
Elke Sannen
Eén kan ijswater is genoeg om Elia’s leven op zijn kop te zetten.
Zelfs het eiland Beleza No Mar staat er stil van. Niemand hoort
immers water over de zoon van de dictator te kieperen. En al
helemaal Elia niet, de zeventienjarige zoon van een poetsvrouw.
Als straf moet hij als bediende aan de slag in het paleis van de
dictator. Daar loopt het pas echt fout…

» Spannend avonturenverhaal met inspirerende boodschap
» Een verhaal over moed, kracht en eigenwaarde
38
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IN DEZE REEKS

over Elke Sannen
Elke Sannen creëert met hart en ziel. Ze boetseert, tekent,
schildert en haakt. De schrijfmicrobe kreeg ze een tiental jaar
geleden te pakken, al was ze nooit van plan een écht boek te
schrijven… tot het verhaal van Elia in haar leven kwam.

Vanaf 14 jaar
8 OKTOBER 2019
Hardcover
ca. 212 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 285
ISBN 978 90 02 26831 1

Grensgangers
Aline Sax

Bestelinformatie

Vierde druk

VERKOOP EN DISTRIBUTIE
BELGIË

Een boek waarin jonge
mensen – letterlijk én
figuurlijk – hun grenzen
aftasten. Drie verhalen,
drie levens, één familie,
één stad. 1961 – Julian
ondervindt de scheiding
van Oost en West door de
Berlijnse Muur aan den lijve.
1977 – Voor zijn nichtje
Marthe is vluchten geen
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oplossing. Tot ze in het

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

NEDERLAND
New Book Collective
Silodam 119
1013 AS Amsterdam
T +31 (0) 20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
promotie@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

vizier van de Stasi komen...
1989 – Sybille is helemaal
niet bezig met politiek. Zij
helpt haar grootmoeder

» Berlijnse geschiedenis in een
boeiend Young Adult-jasje

met de zorg voor haar
demente grootvader. Als
haar grootmoeder echter in
coma raakt, moet ze allerlei
middelen inzetten om haar

Vanaf 14 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Paperback
396 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 284
ISBN 978 90 5908 861 0

te redden. En dan valt de
Muur…

over Aline Sax
Aline Sax woont in Antwerpen en schreef op 15-jarige leeftijd haar
eerste boek. Ze studeerde geschiedenis en behaalde hierin een
doctoraat. Haar boeken werden meermaals bekroond.

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