ploegsma najaar 2019

Nieuws van Ploegsma
Première De club van lelijke kinderen

Vijfde Mees Kees-film!

In oktober is het zover, dan zal de verfilming van Koos
Meinderts’ langstlopende titel in de bioscoop te zien
zijn. Met rollen van o.a. Katja Schuurman, Jeroen van
Koningsbrugge, Georgina Verbaan en Ajouad el Miloudi, Maan de Steenwinkel en Jelka van Houten. Het
boek De club van lelijke kinderen is al sinds 1987 onafgebroken in druk!

Het succes van Mees Kees in de bioscoop zet zich
voort. In december zal de vijfde film over de populaire
stagiair te zien zijn: In de wolken. De hoofdrollen worden weer vertolkt door Leendert de Ridder en Sanne
Wallis de Vries. De vorige Mees Kees-film won in 2017
de Gouden Kalf Publieksprijs. De films zijn gebaseerd
op de bekende boeken van Mirjam Oldenhave.

Verkocht aan het buitenland
Na edities in het Engels, Frans en Portugees, wordt
Janny van der Molens prachtige boek over Anne Frank
nu ook vertaald in het Japans. Uitgeverij Iwanami Shoten kocht de vertaalrechten op de beurs in Bologna.

© Umami Media

© Umami Media

Het wereldje van Beer Ligthart gaat in het Spaans verschijnen in Mexico, Argentinië, Colombia, Chili, Peru,
Puerto Rico, Ecuador en de Dominicaanse Republiek.
De rechten werden aangekocht door de Mexicaanse
uitgeverij SM de Ediciones. Deze klassieker van Jaap
ter Haar is in Nederland als e-book verkrijgbaar.
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Aparte folder

Ik wou dat ik een vogel was,
dan zat ik soms in ’t groene gras,
en vloog dan in een hoge boom,
of scheerde langs een blauwe stroom,
of klepte en zweefde door de lucht,
alleen of in een hele vlucht.
Albert Verwey, Kinderdeun

“A breath-taking compendium of words and pictures that beg to
be read and cherished.” – juryrapport Waterstones
Children’s Gift of the Year Award
“A huge year-round compendium of nature poetry [...] beckoning
the reader like seed on a bird table.”
– The Guardian
“A spectacular volume, every page colourful with Frann Preston-
Gannon’s gracefully summarised plants and animals. Filling the
mind’s eye, too, it is accessible and surprising and will connect
listeners with the seasons, weather and the outdoors.”
– The Sunday Times
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Met: Hieronymus van Alphen, Hendrik Marsman,
Paul van Ostaijen, Herman Gorter, J.C. Bloem,
Jan Hanlo, Paul Biegel, Nannie Kuiper, Ted van
Lieshout, Koos Meinderts, Imme Dros, Mary
Heylema, Linda Vogelesang, Theo Olthuis,
Bette Westera en vele anderen.

Over de illustrator:
Frann Preston-Gannon studeerde in 2010 af
aan de Kingston School of Art. Het jaar daarna
kreeg ze een bijzonder aanbod: ze mocht een
maand naar de Verenigde Staten om te leren
van de bekende illustrator Maurice Sendak
(Max en de Maximonsters). Met haar eerste
prentenboek The Journey Home (2012), dat ze
zowel illustreerde als schreef, belandde ze
meteen op de shortlist van de Waterstones
Children’s Prize en werd ze genomineerd voor
de Kate Greenaway Medal. Ondertussen heeft
ze meerdere prentenboeken op haar naam
staan. Voor Ik wou dat ik een vogel was
maakte ze maar liefst 180 illustraties!
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Een natuurgedicht voor elke dag van het jaar

Prachtig cadeauboek op
groot formaat met leeslint
en linnen rug.
Dit is een rijk geïllustreerde
verzameling van 366 natuurgedichten
– een voor elke dag van het jaar,
inclusief schrikkeldag. Gevuld met
bekende favorieten en nieuwe
gedichten, geschreven door een grote
verscheidenheid aan auteurs. Een
prachtig boek om in te grasduinen, of
om elke dag open te leggen!

“A classic in the making, a book the
whole family will cherish for years to
come.”
– The Independent

•

Perfect cadeauboek

•

Boektrailer

•

Ansichtkaarten

•

Advertenties

•

Social media campagne

•

Stoffen banier bij afname van
4 exemplaren

•

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

“A celebration of the countryside
and its joys comes in a wonderful
collection of poetry for children. [...]
In Frann Preston-Gannon’s cheerful
mixed-media artwork, birds and animals with large, dark eyes hop, flit
and fly through a world untroubled
by humanity.”
– The Wall Street Journal

Diverse auteurs

nur 223 / 290

Ik wou dat ik een vogel was

isbn 978 90 216 7997 6

poëzie vanaf 6 jaar
25,5 x 28 cm, 336 blz.
geb. met leeslint en linnen rug

e 39,99
omslag en illustraties in kleur:
Frann Preston-Gannon

verschijnt: november 2019
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Leer geuren onderscheiden met Pieter Konijn!

Stevig krab-en-snuffel
kartonboek.

Vanaf het moment dat hij opstaat ruikt
Pieter Konijn de ene lekkere geur na de
andere: lavendel, uien, aardbeien,
paddenstoelen, pepermuntjes… Maar de
lekkerste geur ruikt hij als hij aan het eind
van de dag weer thuiskomt: bramentaart!

•

Interactief

•

Met geur

EERDER

e 12,99

e 9,99

isbn 978 90 216 7274 8 |

e 11,99

isbn 978 90 216 7941 9 |

isbn 978 90 216 7770 5 |

e 15,99

isbn 978 90 216 7206 9 |

VERSCHENEN

Beatrix Potter

nur 271

Pieter Konijn: Snuf, snuf

isbn 978 90 216 7989 1

kartonboek vanaf 2 jaar
17 x 17 cm, 12 blz.
geb. e 11,99

verschijnt: oktober 2019
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Nooit meer bang in het donker

Lief prentenboek voor het
slapengaan.

Een kleine schatzoeker vindt op een dag
iets heel bijzonders: een ster! In een glazen
pot neemt hij zijn speciale schat overal mee
naartoe – naar de bioscoop, naar het
zwembad en zelfs naar de wc. Maar de ster
is verdrietig en mist zijn thuis…
Samen met zijn grote zus verzint het
jongetje allerlei manieren om de ster weer
veilig terug de hemel in te krijgen. En
hoewel dat betekent dat hij zijn schat kwijt
is, heeft hij daarna voor altijd een vriend
die hem elke nacht in slaap twinkelt.

EERDER

isbn 978 902 216 7931 0 |

e 14,99

VERSCHEEN

Sam Hay

nur 273

Een ster van ver

isbn 978 90 216 8002 6

prentenboek vanaf 3 jaar
24,8 x 28 cm, 32 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties in kleur:
Sarah Massini

verschijnt: november 2019
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Niets moet ook gedaan, daar
Stefan Wolters schreef en illustreerde verschillende kinder
boeken. Daarnaast is hij trotse mede-eigenaar van de Haagse
kinderboekwinkel Alice in Wonderland. Met kindertheater
KABOEM! maakt en speelt hij interactieve theatervoor
stellingen voor kinderen van 2 tot 10 jaar. Ook speelt hij
poppenkast bij zijn eigen en andere prentenboeken.
www.kindertheaterkaboem.nl

Barbara de Wolf werkt al zo’n twintig jaar met veel plezier
als illustrator van kinder- en educatieve boeken, zowel voor
Nederlandse als buitenlandse uitgevers. Ze illustreerde
onder andere werk van Bette Westera, Tamara Bos, Marjet
Huiberts én… zichzelf! Barbara werkt met gemengde
technieken, vooral veel knip- en plakwerk.
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wordt vaak niet bij stilgestaan…
Knotsgek prentenboek met
stiekem heel wat wijsheid!

Professor Pruts doet zijn naam eer aan: al zijn
uitvindingen mislukken. Tot hij een geniale
ingeving heeft: hij maakt een machine die NIETS
doet. De mensen hebben het allemaal zo druk,
dat ze er helemaal niet meer aan toekomen om
ook eens niets te doen. De Nietsmachine wordt
een groot succes!

•

Lesbrief

•

Ook als korte of langere
voorstelling te boeken

•

Interesse in de voorstelling in
uw winkel of deelname aan
etalagewedstrijd: mail naar
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl
voor informatie

Stefan Wolters

nur 281

De Nietsmachine

isbn 978 90 216 7947 1

prentenboek vanaf 5 jaar
21,3 x 25,8 cm, 32 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties in kleur:
Barbara de Wolf

verschijnt: oktober 2019
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Hij komt... hij komt...

Een prentenboek voor beginnende
sinterklaasvierders.

Nieuw

Voor driejarige Tijs is het de eerste keer dat hij het
sinterklaasfeest echt meemaakt. En hij vindt het reuze
spannend allemaal. Gelukkig is zijn zusje Hanna al vijf,
zij weet precies wat er staat te gebeuren en hoe alles
moet. Van zwaaien op de kade als de boot aankomt, je
schoen zetten en liedjes zingen tot het maken van een
verlanglijstje en het niet bang hoeven zijn voor Pieten
die ’s nachts naar binnen sluipen. En Tijs mag van Hanna
steeds een dag doorkrassen op de afstreepkalender, tot
het eindelijk 5 december is!

•

Kleurrijk en vrolijk sinterklaasverhaal
voor G 9,99

display met 6 exemplaren

Vivian den Hollander

nur 227

e 59,94

Daar is Sinterklaas!

isbn 978 90 216 7971 6

isbn 978 90 216 7984 6

prentenboek vanaf 3 jaar
20,5 x 20,5 cm, 32 blz.
geb. e 9,99
omslag en illustraties in kleur:
Saskia Halfmouw
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verschijnt: oktober 2019

Succesvol kerstprentenboek van Vivian den
Hollander
Het klassieke verhaal toegankelijk
verteld voor kleuters.

Maria’s buik is al heel dik. Bijna zal haar kindje geboren
worden. Een engel heeft haar verteld dat het een heel
bijzonder kind zal zijn.
Dan moeten Maria en Jozef plotseling op reis naar
Bethlehem. En daar, in een stal net buiten de stad,
gebeurt het: het kindje wordt geboren. Jezus heet hij.
Maria wikkelt hem in warme doeken. En Jozef ontdekt
een grote, heldere ster boven de stal. Een ster die aan
iedereen laat zien dat er iets bijzonders is gebeurd!

•

4e

Met kleurenillustraties van Mies van
Hout

druk

display met 6 exemplaren

vierde druk

nur 227

e 59,94

Vivian den Hollander

isbn 978 90 216 7818 4

isbn 978 90 216 8012 5

Het kerstverhaal
prentenboek vanaf 4 jaar
20,5 x 20,5 cm, 32 blz.
geb. e 9,99
omslag en illustraties in kleur:
Mies van Hout

verschijnt: november 2019
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De 25 bekendste sinterklaasliedjes
subtiel aangepast aan de tijdgeest.

‘De sinterklaasliedjes behoren tot de mooiste bagage die
kinderen in Nederland meekrijgen op hun levensreis.
Makkers Paul en Thedo hebben ze met weinig geraas en
heel poëtisch de 21ste eeuw in geschreven, zodat deze
prachtige liedjes weer 200 jaar mee kunnen.’ – Erik van
Muiswinkel, namens de Hoofdpiet.

•	Spotify-playlist met alle

liedjes uit het boek

4e

druk

OOK

LEVERBAAR
LUISTERBOEK

& Dagmar Stam

sinterklaas, kerst, oud & nieuw
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ploegsma

e 9,99

Ellen Tijsinger

Het grote decemberboek

isbn 978 90 216 7908 2 |

december
boek

isbn 978 90 216 7386 8 |

e 15,–

Het grote

Ellen Tijsinger & Dagmar Stam

savond bij Maarten en zijn broeres door de schoorsteen valt...
de stoomboot uitgezwaaid
t het koud met veel sneeuw- en
chool oefenen ze het kerstspel
s babyzusje mag het Kerstkindje
feest is nog steeds niet voorbij,
omt oudejaarsavond!

Zie ginds komt de herdruk…!

vierde druk

nur 227

Paul Passchier en Thedo Keizer

isbn 978 90 216 7907 5

Sinterklaasje, kom maar binnen
liedjesboek
17,3 x 24,5 cm, 48 blz.
geb. e 9,99
omslag en illustraties in kleur:
Nynke Talsma

verschijnt: oktober 2019

Graven, slopen en metselen!

Een nieuw deel in de populaire
reeks zoekboeken.

Op de bouwplaats valt een boel te
beleven. De bouwers zijn hard aan het
werk. Er staan een kraan en een
kruiwagen, en er wordt gemetseld en
gegraven. Bouwvakkers met helmen en
overalls bouwen huizen en leggen
wegen aan. Zie jij wat er allemaal nog
meer gebeurt?
Ontdek het gereedschap en de
machines en volg de mensen in dit
boek. Je zult merken dat het niet één,
maar tientallen verhalen bevat!

•

Hoe vaak je ook kijkt, je
ziet altijd iets nieuws

•

Interactief

•

Online campagne

EERDER

e 13,50

e 13,50

e 13,50

e 13,50

isbn 978 90 216 6978 6 |

isbn 978 90 216 7133 8 |

isbn 978 90 216 7494 0 |

isbn 978 90 216 7829 0 |

VERSCHENEN

5e

druk

2e

druk

2e

kerntitel
Kinderboekenweek

2e

druk

druk

Doro Göbel en Peter Knorr

nur 273

Op de bouwplaats

isbn 978 90 216 7932 7

zoekboek vanaf 3 jaar
26 x 34 cm, 14 blz.
kartonboek e 13,50

verschijnt: januari 2020
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e 20,99

e 20,99

isbn 978 90 216 7351 6 |

isbn 978 90 216 7550 3 |
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isbn 978 90 216 7218 2 |

isbn 978 90 216 7491 9 |

isbn 978 90 216 7652 4 |

e 20,99

e 20,99

e 20,99

isbn 978 90 216 7916 7 |

e 17,99

Voorlezen doe je met de bundels van Ploegsma!

•

Januari: Nationale
Voorleesdagen

Ontdek het fijne van lezen met Spekkie en Sproet!

Spannende verhalen op AVI-niveau voor
beginnende lezers.

Dat kinderen graag samen met Spekkie en Sproet
ontdekken hoe leuk lezen is, blijkt wel uit het succes van
het eerder verschenen Spekkie en Sproet zelf lees boek.
Ook in dit nieuwe boek worden beginnende lezers door
het detective-duo meegesleept bij hun spannende
avonturen!

•

avi e4

•

Al 200.000 Spekkie en Sproet-boeken
verkocht!

•

Online campagne

• Onderwijsmailing

EERDER

isbn 978 90 216 7833 7 |

e 16,99

VERSCHEEN

Vivian den Hollander

nur 287

Spekkie en Sproet groot avi
leesboek

isbn 978 90 216 7935 8

fictie vanaf 7 jaar
17,4 x 24,5 cm, 144 blz.
geb. e 16,99
omslag en illustraties in kleur:
Juliette de Wit

verschijnt: oktober 2019
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Het winnende boek van de
236 inzendingen kwamen binnen op de detective-schrijfwedstrijd die Ploegsma in 2018 organiseerde.
Er zaten veel leuke ideeën bij, maar het allerleukste was Salomé Snel van Thirza van der Lugt! Met
haar frisse, geestige schrijfstijl en leuke hoofdpersonen overtuigde zij de jury.

Thirza van der Lugt met

aap

uitgeefster Martine Sch

Thirza van der Lugt (1991) was als kind al een echte
boekenverslinder. Op zaterdagochtend haalde ze de
maximaal toegestane hoeveelheid boeken uit de
bibliotheek en op zondag had ze de helft dan al uit. Haar
liefde voor verhalen kon ze tijdens haar studententijd
ook prima kwijt in toneelspelen en regisseren. En
tegenwoordig in haar werk bij een communicatiebureau.
Hoe leuk dat ook is, haar hart ligt stiekem toch bij fictie.
Zo is ten slotte Salomé Snel tot stand gekomen: uit de
wens om een boek te schrijven dat haar 10-jarige zelf
al op zondag uit zou hebben!

Reacties van ons kinderpanel:
‘Ik vond het heel leuk, je wil de hele tijd lezen hoe
het verder gaat!’ – Christy, 11 jaar

‘Ik vind het boek wel spannend, grappig, uniek en
onverwacht.’ – Zara, 9 jaar

‘Ik zou het boek zeker aanraden, want het is erg
grappig en het heeft veel variatie van leuk, spannend & mysterieus. Ik geef het een 11 omdat het
echt superleuk is.’ – Jesper, 10 jaar

‘Het is spannend en er zitten dingen in die je niet
verwacht en dat maakt het heel leuk.’
– Ruben, 10 jaar
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detective-schrijfwedstrijd!
Salomé Snel: de minderjarige evenknie
van Sherlock Holmes!

Charlie heeft een heel normaal leventje: school, sport,
vrienden. Was zijn leven maar wat spannender! Dan
ontmoet hij de beste detective uit de wijde omtrek: de
12-jarige Salomé Snel. Het briljante meisje wordt door de
politie ingeschakeld om een mysterieuze zaak op te
lossen. Voor hij het weet wordt Charlie meegesleept in
een wervelwind van logisch nadenken, verborgen
aanwijzingen en onverwachte wendingen…

•

Winnares schrijfwedstrijd!

•

Boekpresentatie

•

Leesexemplaren voor de boekhandel

•

Backcard vanaf 5 exemplaren

•

Samenwerking met jongerenmedia

•

Interview op kinderboeken.nl

verschijnt najaar 2020

Thirza van der Lugt

nur 283

Salomé Snel en de juwelendief

isbn 978 90 216 7988 4

fictie vanaf 10 jaar
14,2 x 22 cm, 160 blz.
geb. e 14,99
omslagillustratie: Frann de
Bruin

verschijnt: januari 2020
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Een wonderschoon

•

Met linnen band en leeslint

•

Efteling meer dan 5,35 miljoen bezoekers per jaar

•

Online campagne

•

Presentatie bij opening nieuwe attractie De zes Zwanen

•

POS-materiaal op maat? Mail naar fleur.elsnerus@wpgmedia.nl
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sprookjesboek...
Alle dertig sprookjes uit het
Sprookjesbos, en acht sprookjes
gebaseerd op attracties: de fraaiste
schatten van de Efteling in één boek!

Wat is er mooier dan voor of na een bezoek aan de
Efteling de sprookjes die je daar ontdekt zelf te
lezen of voorgelezen te krijgen? In deze bundel
vind je ze allemaal, van De Chinese nachtegaal tot
Hans en Grietje. Maar in dit boek vind je ook de
verhalen die ten grondslag liggen aan de attracties
in het park. Joris en de Draak bijvoorbeeld, of
Vogel Rok (uit Sindbad de Zeeman). Maar ook de
sage van het spookschip De Vliegende Hollander,
of het huiveringwekkende Villa Volta, gebaseerd
op de legende van de Bokkenrijders. En natuurlijk
De zes Zwanen, het nieuwste sprookje in het
Sprookjesbos!

Een schat aan verhalen, fraai geïllustreerd door
verschillende Efteling-ontwerpers en met nog
nooit eerder gepubliceerde illustraties van
Anton Pieck.

EERDER

e 27,50

e 27,50

isbn 978 90 216 6676 1 |

isbn 978 90 216 6958 8 |

VERSCHENEN

En ze leven nog lang en gelukkig
Sprookjes van de Efteling

nur 277
isbn 978 90 216 7999 0

alle leeftijden
20 x 26,5 cm, 176 blz.
linnen band met leeslint

e 29,99

omslagillustratie: Anton Pieck
binnenwerkillustraties in kleur:
Anton Pieck en anderen

verschijnt: oktober 2019
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Voor kinderen die alles willen weten!

Fraaie quizbox met
infoboekje, draaischijf
en zandloper.

Waarom valt een paard niet om als hij slaapt? Hoe
hebben we ontdekt dat de aarde rond is? Waarom zeggen
we: ‘Het is berekoud’? Deze quizbox mét draaischijf en
zandloper combineert de allerleukste hoe- en waaromvragen uit de eerder verschenen quizboxen, om je kennis
mee te testen.
Daag elkaar uit en leer meer over het menselijk lichaam,
de planeet aarde, wetenschap en techniek, de natuur, de
maatschappij en het dagelijks leven. In het boekje staat
extra informatie bij de antwoorden, zodat je nog veel
meer te weten komt!

Elisabeth Marrou

nur 210

Superquiz: Hoe & Waarom?

isbn 978 90 216 8013 2

non-fictie vanaf 6 tot 8 jaar
16 x 14,3 x 5,9 cm, 128 blz.
box met boek, 100 quizkaarten,
draaischijf en zandloper

e 15,99

vertaling: Els Peeters en
Katleen Olaerts
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verschijnt: november 2019

Hoppa!
Een splinternieuwe
Mees Kees!
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Mees Kees: een nieuwe
Vanaf
december
in de
bioscoop!

Auteur Mirjam Oldenhave bleek, na het schrijven van haar
grote-mensen-boeken Alles goed en wel en Weet ik veel, haar
geliefde stagiair mees Kees erg te missen. Ze dook een aantal
basisscholen in en ontdekte dat de Mees Kees-boeken hebben geleid tot een toename van het aantal mannelijke PABOstudenten. Een hoopvolle ontwikkeling! Mirjam merkte ook
dat de huidige mees Kezen met een digibord werken, mobieltjes in beslag nemen en naar andere muziek luisteren. En ze
kreeg ook te horen dat ze als de bliksem een nieuwe Mees
Kees moest gaan schrijven. En dat heeft ze, tot vreugde van

s
© Foto: Gerlinde de Geu

ons en alle fans, gedaan.

Rick de Haas stortte zich voor het nieuwe boek weer vol
verve op het illustreren van Tobias, Sep, Hasna, Jackie, Fred
en Aukje en hun klasgenoten. En op mees Kees natuurlijk.
En Hoppa… Daar is hij, de nieuwe Mees Kees!
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Grote campagne i.s.m. film
distributeur.
Het boek wordt vermeld op:
•

Filmtrailer

•

Filmposter

•

TV-spot

•

Bioscoopmaterialen

•

Social media posts

•

Outdoor campagne

•

Advertenties

film en een nieuw boek!
De populairste meester in spe is terug!
De kinderen in de klas van mees Kees werken keihard aan
een circusvoorstelling. Jackie hangt aan de trapeze en
Tobias stelt pogingen in het werk om Harley, de hond van
mees Kees, te dresseren. Er wordt gegoocheld en
gespreekstalmeesterd van jewelste. Ze hopen flink wat
geld binnen te halen voor het goede doel.
Tot hun grote geluk (vooral dat van Fred) blijkt meneer
Kelderman, de niet-altijd-even-vrolijke tuinman van de
schooltuintjes, een professionele klusser te zijn. Geen
wens is hem te gek, hij bouwt zonder problemen een heel
circus na. Alles loopt op rolletjes. Maar op het allerlaatste
moment dreigt de voorstelling toch in het water te vallen…

•

Marketingcampagne
Boekpresentatie
Online campagne
Advertenties

•

Mees Kees in de boekwinkel
Posters
Boekenlegger
Social media content
Display

•

Mees Kees op school
Postermailing naar 8000 basisscholen
Digitale onderwijsmailing
Samenwerking met Kidsweek in de klas
Spreekbeurtpakket

Display met 8 exemplaren

Mirjam Oldenhave

nur 282

30 x 60 cm

Hoppa!

isbn 978 90 216 8000 2

e 119,92

fictie vanaf 7 jaar

isbn 978 90 216 8010 1

14,3 x 22 cm, 128 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties in kleur:
Rick de Haas

verschijnt: november 2019
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Heerlijk leesboek voor ondernemende meiden!

Vier vriendinnen beginnen een
oppascentrale.

Oppassen blijkt nog niet zo eenvoudig als Nikki had
gedacht. Want wat moet ze doen als haar oppaskindje
plotseling hoge koorts krijgt, terwijl zijn ouders hopeloos
vastzitten in het verkeer? Gelukkig krijgt ze hulp uit
onverwachte hoek!
Dit boek bevat twee verhalen die eerder verschenen in
de serie De Babysit Babes. Voor deze nieuwe uitgave
bewerkte Els Ruiters de tekst, zodat die weer helemaal
aansluit bij de leefwereld van meisjes van nu!

•

Oppassen populairste bijbaantje

Els Ruiters

nur 283

De oppasclub

isbn 978 90 216 7981 5

fictie vanaf 10 jaar
14,2 x 22 cm, 192 blz.
geb. e 14,99
omslag: Ineke Goes

verschijnt: oktober 2019
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Humor en emotie in een heerlijk feelgood-boek.

Een grappig boek met de nodige
diepgang, voor lezers vanaf 10 jaar.

Suus heeft er genoeg van dat haar moeder sinds de
scheiding geen sociaal leven meer heeft. Daardoor voelt
ze zich al schuldig als zij een weekend bij haar vader en
zijn nieuwe gezin is. Het is duidelijk: mama moet aan de
man! Samen met haar vriendin Sam bedenkt Suus een
plan. Ze beginnen eenvoudig, bij de meester op school.
Het 10-minutengesprek moet uitwijzen of mama de
meester leuk vindt. Suus begint steeds over hobby’s en
vakantie, en het klikt echt. Tot aan het eind van het
gesprek blijkt dat hij al een vriendin heeft. Suus en Sam
proberen het vervolgens bij een leuke ober en gaan zelfs
op een datingapp…

•

Samenwerking meidenmagazines

•

Leesexemplaren voor de boekhandel

•

Social media winactie voor kinderen
van alleenstaande/gescheiden ouder

Isabelle de Ridder

nur 283

Meiden met een missie

isbn 978 90 216 8007 1

fictie vanaf 10 jaar
14,2 x 22 cm, 192 blz.
geb. e 14,99
omslagillustratie: Georgien
Overwater

verschijnt: november 2019
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Achter de Poort van Wisseling begint een andere
wereld…
Met veel vaart verteld verhaal vol magie,
humor en wijsheid.

IJsbrand is op de vlucht voor zijn eigen vader. Samen met
drie vrienden, die elk hun eigen reden hebben om rond te
zwerven, gaat hij op zoek naar het dorp Wisseling, een
mythische plek waar niemand ‘heks’ of ‘duivelskind’
genoemd wordt. Waar kinderen met ongewone krachten
zelfs welkom zijn...
Om door de Poort van Wisseling, de grens tussen onze
wereld en de wereld van de magie, te mogen, moeten ze
eerst vertellen wat ze willen veranderen. Daarna worden
ze, ieder naar gelang zijn of haar aard, ingedeeld in een
van de vier kwartieren: Lente, Zomer, Herfst of Winter. En
dat is nog maar het begin van een nieuwe zoektocht vol
strijd en toverij, waarin IJsbrand – misschien – kan
ontdekken wie hij werkelijk is.

•

De wereld van Wisselkinderen staat
centraal in de LARP-events die Thijs
Goverde viermaal per jaar organiseert

•

Omslag en illustraties van
fantasycoryfee Iris Compiet

Thijs Goverde

nur 284

Wisselkinderen

isbn 978 90 216 8005 7

fictie vanaf 11 jaar
14,2 x 22 cm, 400 blz.
geb. e 19,99
omslagillustratie: Iris Compiet

verschijnt: november 2019
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Verrassende non-fictie over de natuur
Boswachter Peter Wohlleben
vertelt alles over de dieren die
in onze bossen, poelen en
achtertuinen leven.
Natuurlijk weet elk kind wel wat een rups
is, of een vos, of een eekhoorn. Maar deze
‘doodgewone’ dieren leiden vaak een veel
verrassender leven dan gedacht. In dit
boek neemt Peter Wohlleben ons niet
alleen mee naar het bos, maar hij laat ook
zien dat je prima op safari kunt in de
achtertuin, want ook daar is genoeg te
ontdekken!
Een boek vol natuurweetjes en activi
teiten. Maak een insectenhotel, deter
mineer eierschalen en voorspel het weer!

•

Samenwerking National
Geographic Junior, ANWB

•

Online campagne

•

Spreekbeurtpakket
EERDER

VERSCHEEN

in de herfst hun bladeren laten vallen. Dat ze zelfs regen kunnen maken en waarom
ze niet van straatlantaarns houden. En lees hoe ze samenleven met de dieren in het
bos. Voor wie dit boek gelezen heeft, vertelt elke boom ineens een heel verhaal. Voor
je het weet roep je: ‘Kijk, een bange boom!’ of: ‘Hé, die boom heeft te veel gedronken.’
Dus neem dit boek mee naar buiten en ontdek hoe bomen, dieren en planten
samen een wonderbaarlijke en spannende wereld vormen!
Boswachter Peter Wohlleben schreef voor volwassenen
al verschillende boeken over de natuur,
waarmee hij internationaal succes heeft.
Dit is zijn eerste kinderboek.

e 19,99

isbn 978 90 216 7846 7 |

Dit boek geeft je een kijkje in het verborgen leven van bomen. Want bomen kunnen
en doen veel meer dan je zou denken. Ontdek hoe ze vijanden verjagen en waarom ze

Peter Wohlleben Het verborgen leven van bomen voor kinderen

Slapen bomen ’s nachts?
Kunnen ze met elkaar praten?
En hoe werkt het Woud Wijde Web?

Peter Wohlleben

Het verborgen
LEVEN VAN
BOMEN
voor KINDEREN

Peter Wohlleben

nur 223

Het geheime leven van dieren

isbn 978 90 216 8003 3

non-fictie vanaf 9 jaar
21,8 x 28,5 cm, 128 blz.
geb. e 19,99
omslag en illustraties in kleur:
Stefanie Reich
Backcard vanaf 4 exemplaren

vertaling: Martine Letterie

verschijnt: januari 2020
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Alles wat je als
Sanderijn van der Doef is psycholoog en seksuoloog.
Ze is auteur van verschillende boeken over seksualiteit
en geeft les over seksuele opvoeding aan kleuters,
kinderen en pubers. Dat doet ze tegenwoordig vooral
in Afrika en Azië als expert op het gebied van seksuele
educatie. In China is ze verbonden aan de Universiteit
van Beijing.

Ellen Laan is hoogleraar seksuologie en psycholoog-seksuoloog
verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum in
Amsterdam. Ze doet wetenschappelijk onderzoek, verzorgt
onderwijs en behandelt mensen met ingewikkelde seksuele
problemen. In 2012 verleende de Universiteit Leuven haar een
Foto: Nout Steenkamp

eredoctoraat vanwege haar werk op het gebied van vrouwelijke
seksualiteit. Begin 2019 richtte Ellen de Stichting Seksueel Welzijn
op, die streeft naar seksuele gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Ze wordt regelmatig geïnterviewd vanwege haar baanbrekende
onderzoeken en was onder meer op tv te zien in College Tour.

Marian Latour wist al heel jong dat ze tekenaar wilde worden. Op de
lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam volgde ze de
vakken tekenen en Engels. Vlak na haar examen maakte ze vooral vrij
werk, dat ze ook exposeerde, maar uiteindelijk koos ze toch voor het
illustratievak. Marian Latour maakte al talloze illustraties voor boeken,
tijdschriften, websites en zelfs tv-programma’s. Voor Ploegsma
illustreerde ze al vier voorlichtingsboeken van Sanderijn van der Doef:
Ik vind jou lief, Ben jij ook op mij?, Nee! en Het puberboek.
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meisje moet weten!
Wat er verandert in de puberteit en
waarom, verteld door twee succesvolle
seksuologen.
Gek eigenlijk dat een woord als piemel zo ingeburgerd is,
terwijl een vraag naar een gangbaar huis-, tuin- en
keukenwoord voor de vulva leidt tot officiële
dokterstermen of benamingen die ook als scheldwoord
dienstdoen. En ook vreemd dat er naar alle mogelijke
aspecten van het menselijk lichaam onderzoek werd
verricht, maar dat het feit dat de clitoris vele malen groter
is dan het zichtbare puntje, pas onlangs werd ontdekt.
Met dit lijfboek leren meisjes hun lichaam beter kennen.
Het boek is gebaseerd op recent onderzoek en maakt een
eind aan veel misverstanden. Het gaat over lichamelijke
en geestelijke veranderingen in de puberteit, en vertelt
hoe zichtbare én onzichtbare onderdelen van je lijf in
elkaar zitten.

EERDER

Persaandacht

•

Inspiratieartikel voorlichtingsboeken
op kinderboeken.nl

•

Online campagne

•

Van Sanderijn van der Doef werden al
bijna een half miljoen boeken verkocht

isbn 978 90 216 7610 4 |

•

e 17,50

VERSCHEEN

Sanderijn van der Doef en Ellen
Laan

nur 255
isbn 978 90 216 7875 7

Lijfboek voor powergirls
non-fictie vanaf 12 jaar
14,2 x 22 cm, 128 blz.
integraalband e 17,50
omslag en illustraties in kleur:
Marian Latour

verschijnt: november 2019
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Bora: een nieuwe babylijn

lder

Zie de aparte fo
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Verschijningslijst
oktober
Efteling – En ze leven nog lang en gelukkig, Sprookjes van de Efteling
Den Hollander – Daar is Sinterklaas!
Den Hollander – Spekkie en Sproet groot avi leesboek
Passchier – Sinterklaasje, kom maar binnen
Potter – Pieter Konijn: Snuf, snuf
Ruiters – De oppasclub
Wolters – De Nietsmachine
november
diverse auteurs – Ik wou dat ik een vogel was
Van der Doef – Lijfboek voor powergirls
Goverde – Wisselkinderen
Hay – Een ster van ver
Den Hollander – Het kerstverhaal
Marrou – Superquiz: Hoe & Waarom?
Oldenhave – Mees Kees: Hoppa!
De Ridder – Meiden met een missie
januari
Bora – Knuffelboekje In de dierentuin
Bora – Knuffelboekje In het water
Bora – Knisperboekje
Bora – Buggyboekje
Bora – Groeimeterboek Kleine Muis
Bora – 1,2, tel je mee?
Göbel – Op de bouwplaats
Van der Lugt – Salomé Snel en de juwelendief
Wohlleben – Het geheime leven van dieren
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