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HILARISCH PRENTENBOEK VOL DIKKEBILLENPRET

HET DIKKE

BILLENBOEK
 tevig kartonboek met
S
squishy billen
Boek op rijm
Gegarandeerd
voorleespret

Wie heeft de dikste
billen van het land?
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie heeft de dikste billen van het land?
Hyena ligt dubbel van het lachen. Al die dikke billen, het is om te gillen.
Maar wie heeft nou eigenlijk de állerdikste billen…?
Hilarisch prentenboek op rijm met een knipoog naar het bekende kinderliedje
‘Ze kunnen zeggen wat ze willen’.

KARTONBOEK 2+

2

nur 271

prijs € 9,99

isbn 978 94 92 90151 4

formaat 18,6 x 18,6 cm

verschijnt oktober

omvang 14 bladzijden

VROLIJK FLAPJESBOEK VOOR DE ALLERKLEINSTEN

VERSTOPPERTJE
ZOEK JE LEUKSTE DISNEY-VRIENDJES

 ampagne in
C
samenwerking met Disney
 tevig kartonboek met
S
flapjes
Eindeloos lees- en zoekplezier

EERDER
VERSCHENEN

1… 2… 3… Wie niet weg is, is gezien!
Olaf en zijn vriendjes zijn dol op verstoppertje spelen. Kijk achter
de flapjes en ga op zoek naar Minnie Mouse, Winnie de Poeh en
nog veel meer Disney-vriendjes.

Kiekeboe!

FLAPJESBOEK 2+ karton
nur 271

isbn 978 94 92 90137 8

prijs € 8,99

formaat 15,5 x 15,5 cm

verschijnt oktober

978 94 92901 33 0
€ 12,99

Een kleurrijk en
gevarieerd boek om
keer op keer samen
te bekijken

omvang 14 bladzijden
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DE ALLERLEUKSTE

BESTIES
Het leukste dagboek
voor beste vriendinnen

Omslag met magische
omkeer-pailletten;
de afbeelding verandert als
je erover wrijft

Samenwerking met
MeidenMagazine
Productvideo

Leer je beste vriendin nóg beter kennen dankzij dit vriendinnendagboek met meer dan 100 grappige vragen, quizjes en lijstjes. Wrijf
over de glinsterende pailletten op het omslag om de afbeelding op
de cover te laten veranderen.

VRIENDENBOEK MET PAILLETTENOMSLAG 8+ gebonden

4

omvang 80 bladzijden

nur 012/228

isbn 978 94 92 90141 5

prijs € 9,99

formaat 16,7 x 21,8 cm

verschijnt oktober

MEIDENBOEKEN

MIJN A-MAZE-ING
DOEBOEK
Met een echt doolhof op het omslag
Inhoud: 32 doe-pagina’s,
6 stickervellen en 2 uitdrukpagina’s

Doeboek vol
doolhoven, puzzels,
stickers en nog veel
meer!

Dit superleuke doeboek voor meiden staat boordevol doolhoven, quizjes,
puzzels en creatieve opdrachten. Inclusief stickers, vier boekenleggers en
een deurhanger om zelf te versieren. En het allerleukste: in het omslag is een
echt doolhof-spel met balletjes verwerkt in de vorm van een hart. Leef je uit!

DOEBOEK MET DOOLHOFSPEL 6+ paperback
nur 012/228

isbn 978 94 92 90144 6

prijs € 8,99

verschijnt oktober

formaat 21,5 x 28 cm

omvang 48 bladzijden
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EMOTIES VOOR JONGE KINDEREN

HOE VOEL JIJ JE?
 oost voor zelfB
vertrouwen en sociale
ontwikkeling
 erfect om emoties te
P
bespreken met jonge
kinderen
 oordevol leuke
B
flapjes

Ben je vrolijk,
verdrietig, bang of
dapper? Leer je kind
om zijn emoties te
herkennen
Dit leuke flapjesboek biedt een toegankelijke manier om met jonge kinderen
over gevoelens te praten in herkenbare situaties.

FLAPJESBOEK 2+

6

nur 272

karton

isbn 978 94 92 90150 7

prijs € 8,99

formaat 21 x 21 cm

verschijnt januari

omvang 18 bladzijden

BETOVEREND SPROOKJESBOEK VOOR HET HELE GEZIN

MIJN GROTE
SPROOKJESBOEK
Herziene editie
L uxe uitgave met padded
omslag, kartonnen pagina’s,
spiegel, goudfolie en leeslint
 e allerbekendste sprookjes
D
in één bundel
Ideaal kraamcadeau

Een betoverend
voorleesboek voor
jong en oud
Dit prachtige, dikke sprookjesboek van stevig
karton is een must-have voor elk gezin.
Beleef urenlang voorlees- en kijkplezier met
de 18 allerbekendste sprookjes, van Sneeuwwitje tot De wolf en de zeven geitjes; van
Het lelijke jonge eendje tot Klein Duimpje.

SPROOKJESBOEK karton met padded omslag
nur 224/271

isbn 978 94 92 90152 1

prijs € 22,99

verschijnt november

formaat 21 x 29 cm

omvang 80 bladzijden
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EERDER VERSCHENEN TITELS
BEZOEKADRES

Dit zijn de yogakids!

Yoga is een ideale manier om te ontspannen, hoe groot of klein

Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam

je ook bent. Het kan altijd en overal, of je nou in de tuin speelt

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

Yogakids

k i ds

€ 9,50

€ 7,99

€ 10,99

Yoga Kids oms NL.indd 1

POSTADRES

Postbus 1050
1000 BB Amsterdam
t 020 – 55 11 262
e witteleeuw@wpgmedia.nl

€ 10,49

15-01-18 16:16

www.kinderboeken.nl
kinderboeken.nl
kinderboeken.nl
€ 10,99

WAAR IS LEEUW? € 12,99

NEDERLAND

€ 12,99

KEY ACCOUNTMANAGER

Antoinette Schaub
t 06 – 22 23 41 86
e antoinette.schaub@wpgmedia.nl

Jim Bakkum & Kirsten Michel

Jim Bakkum & Kirsten Michel

€ 13,50

RATIS
EDJE

recept

al coach voor

knippen, plakken en versieren erop los. Wat zal mama
verrast zijn! Al gauw vliegen de glitters in het rond.
Gelukkig zijn glitterknuffels de allerbeste knuffels!

Inclusief leuke knutseltip en meezingliedje.

€ 13,99

Martine Aspeslagh
06 – 38 12 46 09
e martine.aspeslagh@wpgmedia.nl

Jim Bakkum & Kirsten Michel

t

VERKOOP BINNENDIENST

mama is de liefste

zangeres,

Papa haalt de knutselspullen tevoorschijn. Dadoe en Didi

Jim Bakkum is zanger, acteur en

pakjesavond

nger, acteur en

Ze hebben állebei de liefste mama.

Jim
& Kirsten
Michel
ZulkeBakkum
lieve mama’s
hebben wel
een verrassing verdiend.

Dadoe Jim Bakkum & Kirsten Michel

zingt

lusief

Dadoe Jim Bakkum & Kirsten Michel

Dadoe heeft de liefste mama. En Didi ook.

na niet

€ 8,99

presentator.
Kirsten Michel is zangeres,
songwriter en vocal coach voor

t

diverse tv-programma’s.

mma’s.

mama is de liefste
€ 5,-

€ 5,-

Mij
Jou
➳

EEN DUODAGBOEK
VOOR ECHTE BFF’S

➳

€ 8,99

WITTE LEEUW

€ 10,99

LEZE

€ 10,49

€ 5,-

€ 9,99

O

OR

LOSER

MANAGER LICENSING AND RIGHTS

Dania van Dishoeck
t 020 – 55 11 283
e dania.vandishoeck@wpgmedia.nl

S

!

is voor losers

BRRR.

BACON

LEZEN

En nog eens.
Misschien ga je het zelfs wel leuk vinden!

4E
DRUK

LEZEN

VOOR LO

RS!

Maar pas op…
dit boek is zó grappig,
het zou zomaar kunnen dat je het nog een keer wilt lezen.

IS

SE

een boek gemaakt
boordevol smoesjes
om eronderuit te komen.

Daarom hebben ze

Speciaal voor kinderen die niet willen lezen,
maar wel moeten van hun ouders, juf of meester.

N

17-01-18 10:33

De broers Henry en Arthur houden niet van lezen.

Fleur Elsnerus
t 020 – 55 11 207
e fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

➳

➳

BELGIË

Hoe je lezen kunt volhouden
zonder echt te lezen
OPGESCHREVEN DOOR

BETH BACON

€ 12,99

€ 10,50

€ 15,Ontsnap aan je telefoon

€ 15,-

€ 9,99

€ 6,50

Ontsnap aan je telefoon.indd Alle pagina's

VERKOOP EN DISTRIBUTIE
STANDAARD UITGEVERIJ
Rijnkaai 100/A11
2000 Antwerpen
t +32 3 285 72 00

Ontsnap aan je

telefoon

tips voor de leukste
offline momenten

e

tips voor de leukste
offline momenten

€ 6,50

PUBLICITEIT, AANVRAGEN RECENSIEEXEMPLAREN & BEELDMATERIAAL

TRADE MARKETEER

IS V

Eén voor

020 – 55 11 200
verkoop@wpgmedia.nl

Rosanne van de Poll
t 020 – 55 11 267
e rosanne.vandepoll@wpgmedia.nl

➳

➳
Een duodagboek voor echte BFF’s

ESTE VRIENDIN(NEN)
LLIE ANTWOORDEN

€ 12,99

€ 3,99

➳

➳

Eén voor mij, eén voor jou

VRAGEN IN, MAAK
KENOPDRACHTEN
EEL JE GEHEIMEN

€ 10,-

➳

Eén voor

JKEN

e

e

besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be

www.standaarduitgeverij.be
€ 6,50

16-01-18 10:16

€ 6,50

€ 8,49

BEKIJK AL ONZE BOEKEN OP WWW.KINDERBOEKEN.NL

Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud.

ontwerp folder: caren limpens

€ 13,50

Rebekka van Schelven
t 06 – 41 32 97 26
e r.v.schelven@zwijsen.nl

|

Voorleesverhalen en cd met meezingliedjes

N 978 90 258 7290 8

ACCOUNTMANAGERS

met tekeningen
van Sam Loman

illustratie voorzijde: copyright © 2019 disney enterprices, inc. all rights reserved. based on the “winnie the pooh” works, by a.a. milne and e.h. shepard

Dadoe

!

€ 10,99

