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Nieuws van Ploegsma
Het jaar 2019 eindigde heel bijzonder voor Ploegsma. Het gigantische succes van
Ik wou dat ik een vogel was overtrof alle verwachtingen, mede dankzij de prachtige
(prachtige) woorden bij De Wereld Draait Door. We maakten drie
drukken in de slotmaanden van het jaar en begin 2020 verscheen
de vierde druk. Een fantastisch resultaat voor een boek waar zo
hard aan gewerkt is door alle betrokkenen. In eerste instantie
door de redactie, die een enorme uitdaging trof in de samenstelling van dit boek. En vervolgens door alle collega’s, van secretariaat tot marketing, van productie tot verkoop. Iedereen moest alles
op alles zetten om aan de grote vraag te voldoen...
Ook 2020 belooft bijzonder te worden, met allerlei fraaie, ontroerende, geestige en
speciale boeken, én een 75-jarig jubileum voor een van de grootste heldinnen in de
wereld van het kinderboek: Pippi Langkous. In deze zomeraanbieding staan we uitgebreid stil bij haar verjaardag en de manier waarop we dat gaan vieren.
Een jaar van veranderingen wordt het sowieso. Uitgever Martine Schaap is 65 geworden en gaat voor WPG aan de slag als editor at large. Ook krijgt ze meer leestijd,
waar ze zich zeer op verheugt. Haar opvolger is Emile Op de Coul, die per 1 januari
uitgever is van zowel Condor als Ploegsma. Het redactieteam van Ploegsma blijft
zoals het was. Vanwege deze veranderingen stellen we iedereen kort aan u voor:

Emile Op de Coul
uitgever
Marlous van Mourik
acquirerend redacteur
Susan Brooijmans
redacteur
Margot Diederix
redactie-assistent
Petra Bouwmeester
uitgeefassistent/secretariaat
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Sprankelend en hilarisch
Grappig prentenboek over twee
beren, één pot honing en niet
willen delen.
Louise Greig & Laura Hughes

Wie heeft de honing?
Mmm, Beer wil een perentaart bakken. Het
meel, de eieren en de peren staan al klaar,
maar waar is de honing nou toch gebleven?
Beer gaat op een wilde zoektocht naar de
verdwenen honingpot en valt daarmee van
het ene ongeluk in het andere. Terwijl de
dader al die tijd verstopt onder tafel ligt te
slapen…!
Een verrassend prentenboek vol leven en
humor, met een vrolijke tekst op rijm van
Griffelwinnares Bette Westera.

•

Heerlijk stapelverhaal van
bekroond auteur

•

Vertaald door Bette Westera
Louise Greig

vertaling: Bette Westera

Wie heeft de honing?

nur 273

prentenboek vanaf 3 jaar

isbn 978 90 216 8061 3

24,5 x 27,5 cm, 32 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties:
Laura Hughes

verschijnt: juli
3

Hier is de nieuwe BORA!
Stevig kartonboek vol voertuigen
en verrassende schuifjes.
BORA

Mag ik mee?
Eekhoorn is op weg naar huis, maar het is wel
erg ver lopen... Gelukkig willen een bus, een
tractor, een auto en de brandweer hem wel een
eindje meenemen!
Een boekje met een unieke vorm waarbij kinderen twee keer kunnen uitschuiven en zo heel
speels het verhaal beleven. Een fraaie uitbreiding van de BORA-babylijn die begin dit jaar
werd geïntroduceerd.

Poster naar 8.000
kinderdagverblijven

•

Aandacht in Happi.Kids

•

Dubbele schuifelementen

EERDER

VERSCHEEN

isbn 978 90 216 7996 9 |

e 13,99

•

Eerste reacties op de BORA-babylijn:

Deborah van de Leijgraaf

nur 271

‘Ik kan eigenlijk niet meer wachten!’ - De Kinderboekentuin,

Mag ik mee?

isbn 978 90 216 7998 3

Breda

kartonboek vanaf 2 jaar
15 x 15 cm, 10 blz.

‘Hartstikke leuk voor baby’s!’ - Doenkids, voor BSO’s en

geb. e 9,99

kinderdagverblijven

verschijnt: augustus
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Varen met Pieter Konijn

Mooi kartonboekje over
samenwerken.
Beatrix Potter

Pieter Konijn
Schuitje varen
Pieter wil een vlot bouwen en hij gaat dat
helemaal zelf doen! Maar als hij met zijn
vlot de vijver op gaat, merkt Pieter al snel
dat een beetje hulp best handig was geweest. Weer veilig terug op het droge ziet
hij dat zijn zusjes ook een vlot bouwen.
Gelukkig mag hij met ze meedoen en al
snel zeilen ze samen over de vijver.

•

Download gratis kleurplaten om
uit te delen op Kinderboeken.nl/
PieterKonijn
EERDER

isbn 978 90 216 7989 1 |

isbn 978 90 216 7980 8 |

e 11,99

e 11,99

VERSCHENEN

Beatrix Potter

nur 271, 281

Pieter Konijn: Schuitje varen

isbn 978 90 216 8040 8

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

verschijnt: juni
6

Het leukste rode autootje van Nederland is jarig!

Kartonboek met afgeronde
hoeken over het thema
‘verjaardag’.
Lizette de Koning &
Natascha Stenvert

Ootje is jarig
Het is stil in de garage.
Alle auto’s slapen zacht.
Behalve eentje. Dat is Ootje,
die op zijn verjaardag wacht.
Van spanning al heel vroeg wakker zijn,
cadeautjes krijgen, met vriendjes leuke
dingen doen, taart eten... Ootje maakt
het allemaal mee: wat een heerlijke dag!
Met een vrolijke tekst op rijm en illustraties waar veel op te ontdekken valt, is
dit kartonboek over Ootje een feest van
herkenning voor elke peuter.

Lesbrief voor kinderdagverblijf

•

Lesbrief voor school

EERDER

VERSCHEEN

isbn 978 90 216 7974 7 |

e 9,99

•

Reacties op Ootje in het verkeer:
‘Het ideale boek om peuters te leren kennismaken
met de belangrijkste regels in het verkeer.’
- indeboekenkast.com, 5 sterren

Lizette de Koning

nur 271

Ootje is jarig

isbn 978 90 216 8065 1

kartonboek vanaf 2 jaar
19 x 19 cm, 14 blz.

‘Zeker een aanrader om met peuters te lezen.’
- Ineke van Nispen, libris.nl, 4 sterren

geb. e 9,99
omslag en illustraties in kleur:
Natascha Stenvert

verschijnt: september
7

Een bundel boordevol verhalen van AVI START tot AVI E3.
Diverse auteurs

Mijn zelfleesboek voor
groep 3
Groep 3 staat voor veel kinderen in het teken van zelf leren lezen. Wat is er voor hen nou leuker dan heerlijk in
een stoel te kruipen met de figuren die ze kennen van
voorleesboeken en te oefenen met grappige en spannende nieuwe verhalen, die perfect bij hun leesniveau
én leeftijd passen?
De bundel is verdeeld in avi start, m3 en e3-verhalen, zodat kinderen het hele schooljaar op hun eigen niveau kunnen blijven lezen. Fijn voor thuis én op school.
Met onder andere verhalen van Vivian den Hollander,
Rindert Kromhout, Hans Kuyper en Sylvia Vanden Heede,
en illustraties van Rick de Haas, Harmen van Straaten,
Juliette de Wit, Alex de Wolf en vele anderen!

•

Poster naar 8.000 basisscholen

•

Onderwijsmailing

•

Social media campagne

•

Boek groeit met leesniveau mee
– avi start, m3 en e3

Diverse auteurs

nur 277, 287

Mijn zelfleesboek voor groep 3

isbn 978 90 216 8055 2

fictie vanaf 6 jaar
17 x 24 cm, 176 blz.
geb. e 19,99
omslagontwerp: Nanja Toebak
illustraties in kleur: diverse
illustratoren

8

verschijnt: juni

Ideaal voor iedereen die naar
groep 3 gaat!

Fragment De Pareldief
Vertaling: Hanneke Beneden en Ab Bertholet
Tingeling, tingeling.
De deur gaat open en drie jonge hazen komen de sieradenwinkel van Pauw binnen. Pauw staat achter de toonbank
en weegt kralen af op zijn speciale kralenweegschaal. Wortelbroches, denkt Pauw, wedden?, en hij draait met zijn
ogen. Iedereen wil een wortelbroche. En precies dat is wat
de drie hazen willen. Pauw kan het gewoon niet meer bijbenen, hij zal een hulpje moeten aannemen.
De hazen krijgen hun broches en wandelen tevreden de
winkel uit. Ieder met een fel oranje wortelbroche op zijn
hazenborst.
Pauw probeert net een grote glazen pot vol kralen
terug op de plank te tillen als hij een zacht geluid hoort. Net
alsof een snavel tegen het raam tikt. Hij draait zich verbaasd
om. Maar er is niets te zien. Hij klimt van zijn trapje, klapt
het in en zet het met een zucht in de hoek.

SWUAP
LERAP
SIELAP
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Prachtig werk van Axel Scheffler
Klassiek voorleesverhaal van
wereldberoemde illustrator.
Axel & Rosa Scheffler

De pareldief
Pauw heeft het zo druk in zijn sieradenwinkel dat hij echt een hulpje nodig heeft.
Als Pauw bijna struikelt over de kleine
Hoen, vraagt deze prompt: ‘Mag ik het
proberen?’ Hoen heeft al zó vaak voor de
etalage staan dromen, maar hij heeft
geen geld voor die glimmende sieraden…
Zo begint een geestig en ontroerend
verhaal over een dier dat wat al te dol lijkt
op de juwelen waarmee hij mag werken.
Zeker als de kroon van de koning ter reparatie naar de winkel komt. Een verhaal dat
kinderen zal boeien én hun een subtiele
les leert over het belang van eerlijk zijn.

•

Leesexemplaren voor de
boekhandel

•

Social media campagne

•

Wereldberoemde illustrator

•

Bijzondere samenwerking van
broer en zus Scheffler

•
•

Volledig in kleur geïllustreerd
Met als bonus leuke tips voor
het zelf maken van sieraden
(van kralen)

Axel & Rosa Scheffler
De pareldief
fictie vanaf 6 jaar

nur 282

20 x 20,7 cm, 80 blz.

isbn 978 90 216 8072 9

geb. e 11,99
omslag en illustraties in kleur:
Axel Scheffler
vertaling: Hanneke Beneden
en Ab Bertholet

verschijnt: september
11

astrid Lindgren werd
als Astrid Ericsson geboren op 14 november 1907 in het Zweedse dorpje
Näs, waar ze heel gelukkig opgroeide.
Aan die onbezorgde jeugd kwam
abrupt een einde toen Astrid op
18-jarige leeftijd zwanger werd. Ze
trouwde niet met de vader van haar
kind, wat in die tijd heel ongebruikelijk was. Om de dorpsroddels te vermijden werd haar zoontje bij pleeg
ouders ondergebracht en zelf vertrok
Astrid naar Stockholm. Ze ontmoette
daar Sture Lindgren, met wie ze een
dochter kreeg.
Astrid Lindgren is altijd een onafhankelijke, moderne vrouw geweest.
Ze vond vooral dat kinderen met respect behandeld moesten worden, een
opvatting die in al haar boeken doorschemert.
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Pippi
Langkous
Het is een van de
bekendste kinderboekfiguren: de eigenzinnige,
ijzersterke en altijd vrolijke Pippi
Langkous. Eigenlijk heet ze Pippilotta
Victualia Rolgordijna Kruizemunta
Efraïmsdochter Langkous, maar dat kan
geen mens onthouden. Haar moeder is in
de hemel, en haar vader is zeekapitein.
Ook al staat ze er alleen voor, ze is voor
niemand bang en geniet van het gezelschap
van haar dieren en haar twee beste vrienden. In 2020 is het 75 jaar geleden dat
het eerste boek over Pippi verscheen.

Save the children is ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie en zet zich al 100
jaar in voor betere leefomstandigheden voor kinderen.
‘Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind-zijn,
heeft onze aandacht en zorg.’
Save the Children start in 2020 samen met de Astrid
Lindgren Company uit Zweden een grote actie rondom
Pippi of Today. Een actie die onderstreept hoe belangrijk
kinderrechten zijn voor elk kind, waar ook op aarde. Uitgeverij Ploegsma ondersteunt deze actie met een donatie
en met extra artikelen met de boodschap ‘Pippi of Today’.

Lang leve Pippi!
Nieuwe editie van het eerste boek
over Pippi.
Astrid Lindgren

Pippi Langkous is jarig
Pippi is het sterkste meisje van de wereld, en ze
woont helemaal alleen in Villa Kakelbont. Nou ja,
niet helemáál alleen, want ze heeft een aapje en een
paard. Gelukkig komt haar vader eens in de zoveel
tijd langs om een nieuwe koffer met goudstukken te
brengen. Samen met haar buurkinderen Tommy en
Annika beleeft ze de grappigste avonturen.

•

Voordelige editie

•

Past in de campagne Pippi of Today

Astrid Lindgren

nur 280

Pippi Langkous is jarig

isbn 978 90 216 8059 0

fictie vanaf 5 jaar
16 x 22,8 cm, 112 blz.
geb. e 12,99
omslag en illustraties in kleur:
Ingrid Vang Nyman

verschijnt: juni
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Volop aandacht voor het beroemdste
boekenmeisje ter wereld
De boeken over Pippi Langkous zijn in 49 talen vertaald. Er zijn films, musicals en
toneelstukken over Pippi, zodat je inmiddels rustig kunt zeggen dat Pippi het beroemdste boekenmeisje ter wereld is...
In dit jubileumjaar verschijnen er verschillende Pippi-titels en ondersteunt Ploegsma
die uitgaven met een brede marketingcampagne. Een fotowedstrijd, aandacht op social
media, boekenleggers en nog veel meer.
Bijzonder is bovendien dat er gedurende het hele jaar 2020 een grote internationale
campagne is van Save the Children, waarbij Pippi Langkous is gekozen als figuur om
aandacht te vragen voor kinderen die op de vlucht zijn. Pippi staat bekend om haar grote
rechtvaardigheidsgevoel en daarmee is zij voor Save the Children een heel passende
ambassadrice voor vluchtelingkinderen.
De internationale campagne krijgt de naam Pippi of Today.
In Nederland werkt Save the Children samen met o.a. uitgeverij
Ploegsma om aandacht te vragen voor deze campagne.
De opbrengst gaat naar het project TeamUp, een sport- en
spelprogramma voor gevluchte kinderen in Nederland en daarbuiten.
Vanaf mei wordt de campagne gelanceerd.

Marketingcampagne:
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•

Boekenleggers

•

Online fotowedstrijd

•

Campagne sluit aan bij
acties van Save the
Children

Save the Children nodigt ook
boekhandels uit om Pippi of Today
te steunen op een wijze die bij u
past. Dat kan zijn door klanten te
wijzen op de actie of door zelf te
doneren. U kunt hiervoor uitgeverij Ploegsma of Save the Children
rechtstreeks benaderen.
https://www.savethechildren.nl/
pippi-langkous

Lezen en tekenen met Pippi!

Pippi Langkous
Tekenblok.
Een lekker dik tekenboek, teken en schrijf je
eigen Pippi-verhalen!
A4-formaat, 100 blz.
pb. e 4,99

Tekenblok

isbn 978 90 216 8070 5

verschijnt: juni

Speciaal voor het jubileumjaar verscheen dit voorjaar
een extra luxe editie van het complete Pippi Langkousboek. Met een linnen band, folie, nieuw ontdekte illustraties, een extra katern over de ontstaansgeschiedenis
van Pippi en een leeslint.
geb. e 27,99 | isbn 978 90 216 8023 1

15

•
IP

TIP • TIP • TIP

•

IP •
•T

TIP • TIP •

TI

Kinderboekenweek 2019 45mm.indd 1

TIP • TIP • T
IP

P

•
TIP

P
IP • TI • TIP •
•T
T

Een oud huis verbergt een
bijzonder geheim…

19-02-19 14:17

Spannende detective over geliefd speurdersduo.
Vivian den Hollander

Spekkie en Sproet en de
verborgen code
In een oud foto-album vinden Spekkie en Sproet een
briefje waar een code op staat. Die moet natuurlijk gekraakt worden! De vrienden gaan op zoek naar aanwijzingen, maar ze zijn niet de enigen die achter het geheim
van het briefje proberen te komen. Als ze de code kraken, leidt dat hen naar een verstopte schat. En dan volgt
een spannende ontknoping...

•

Poster naar 8.000 basisscholen

•

Download gratis kleurplaten
voor in de boekhandel op
www.spekkieensproet.nl

•

Advertenties

•

Campagne rondom thematitels
Kinderboekenweek

•

Onderwijsnieuwsbrief

•

Show in Kinderboekenweekthema
te boeken via de Schrijverscentrale

Vivian den Hollander

nur 282

Spekkie en Sproet en de
verborgen code

isbn 978 90 216 8063 7

fictie vanaf 7 jaar
14,8 x 21,5 cm, 112 blz.
geb. e 13,99
omslag en illustraties:
Juliette de Wit

verschijnt: juli

EERDER

e 13,99

e 13,99

e 17,99

isbn 978 90 216 7865 8 |

isbn 978 90 216 7969 3 |

isbn 978 90 216 7833 7 |

VERSCHENEN
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Een nieuw boek in de populaire Floor-serie.
Marjon Hoffman

Floor breekt de regels
Floor ruilt van fiets met een heel populair meisje, maar
daar krijgt ze algauw spijt van. Ze wil haar oude fiets
weer terug. Het meisje wil hem alleen voor geen goud
meer terug ruilen. Floor ziet nog maar één oplossing:
ze besluit haar fiets terug te stelen...
Veertien splinternieuwe verhalen.

Marjon Hoffman

nur 282

Floor breekt de regels

isbn 978 90 216 8062 0

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

•

Promotieboekjes voor de
boekhandel

•

Boektrailer

•

Poster naar 8.000
basisscholen

•

Advertentie in Kidsweek

•

Online campagne i.s.m.
ons kinderpanel

verschijnt: september

EERDER

VERSCHENEN

e 18,50

e 13,99

e 13,99

e 13,99

isbn 978 90 216 7849 8 |

isbn 978 90 216 7883 2 |

isbn 978 90 216 7426 1 |

isbn 978 90 216 7862 7 |

Omnibus
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Regels zijn er om te breken!

De leukste Romeinse anti-held

Het eerste deel uit de serie in prijs
verlaagd.
Tim Collins

Het dagboek van Nurdius
Maximus
Als kennismaking met de geestige Nurdius-boeken
is het eerste deel uit de serie voortaan te koop voor
een aantrekkelijke prijs. Lees hoe Nurdius ondanks
al zijn gestuntel het leven redt van Julius Caesar en
ontdek ondertussen allerlei grappige weetjes over
de Romeinen!

van e 14,99
voor

e 9,99
EERDER

e 14,99

isbn 978 90 216 7296 0 |
e 14,99

isbn 978 90 216 7655 5 |

e 14,99
e 14,99

isbn 978 90 216 7860 3 |

isbn 978 90 216 7219 9 |

e 14,99

isbn 978 90 216 7471 1 |

isbn 978 90 8018 7 |

e 14,99

VERSCHENEN
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•

Spreekbeurtpakket voor het
basisonderwijs

•

Campagne rondom
Kinderboekenweek thematitels

Tim Collins

vertaling: Reggie Naus

Het dagboek van Nurdius
Maximus

nur 283
isbn 978 90 216 7157 4

fictie vanaf 10 jaar
14 x 21,5 cm, 192 blz.
geb. e 9,99
omslag en illustraties:
Andrew Pinder

verschijnt: juli

Nieuwe serie voor jonge lezers!

Hilarisch avontuur in het Oude Rome.
Tim Collins

Hoe ik per ongeluk
Gladiator werd

•
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Promotieboekjes voor de
boekhandel
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Advertentie in Kidsweek

•

Spreekbeurtpakket voor het
basisonderwijs
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Campagne rondom
Kinderboekenweek thematitels
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Marcus lijkt sprekend op de populaire gladiator Cassius.
Als deze voorstelt om van outfit te ruilen, lijkt Marcus
dat best grappig… voor een dagje. Maar Cassius komt
niet meer terug en voor hij het weet staat Marcus in de
arena tegenover de vervaarlijkste gladiatoren van Rome.
Hoe gaat hij dit overleven?!
Het grappige en spannende verhaal wordt hier en daar
verrijkt door kadertjes met korte informatie over de Romeinse tijd.

19-02-19 14:17

Tim Collins

vertaling: Hanneke Majoor

Hoe ik per ongeluk
gladiator werd

nur 282
isbn 978 90 216 8049 1

fictie vanaf 8 jaar
14 x 21,5 cm, 224 blz.
geb. e 14,99
omslag en illustraties:
Isobel Lundie

verschijnt: juli
21

e 17,99

e 21,99

isbn 978 90 216 7937 2 |

isbn 978 90 216 7939 6 |

e 20,99

isbn 978 90 216 8017 0 |

e 19,99

isbn 978 90 216 7157 4 |

e 14,99

isbn 978 90 216 7719 4 |

isbn 978 90 216 7424 7 |

e 21,99

e 14,99

isbn 978 90 216 7902 0 |

isbn 978 90 216 7629 6 |

e 29,99

Thematitels voor de K I N D E

ploegsma

e 21,99

Met illustraties van

Isobel Lundie

isbn 978 90 216 1899 9 |

Tim Collins

e 39,99

Cover illustration by Isobel Lundie

isbn 978 90 216 8067 5 |

The Long-Lost Secret Diary of the
World’s Worst... series puts us bang in the
middle of the lives of hapless people
in frazzling situations!

e 14,99

It’s all about how I was tricked into becoming
a gladiator and had to fight to survive.

isbn 978 90 216 8049 1 |

e 14,99

isbn 978 90 216 7387 5 |
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If you’re reading this,
you’ve found my secret diary.

Tim Collins

©

isbn 978 90 216 7044 7 |

e 19,99

R BO EK EN WE E K

Iedereen kent het aangrijpende verhaal van Anne Frank. Janny van
der Molen beschrijft Annes leven in Buiten is het oorlog zorgvuldig
en toegankelijk voor kinderen, en bleef daarbij zo dicht mogelijk bij
de historische bronnen en feiten. Met prachtige illustraties van
Martijn van der Linden en foto’s uit de albums van de familie Frank.

Kerntitel!

23

Eén boom, twee tieners
Fragment Een mooie dag om in bomen te klimmen
Vertaling: Tjalling Bos
‘Een boom?’ Ik kijk Leila verbaasd aan.
Ze knikt. ‘Een witkaree. Wetenschappelijke naam: Rhus pendulina.’
‘O, leuk je te leren kennen, boom,’ zeg ik.
De boom staat stil en een beetje treurig in de vroege ochtendhitte.
Ik strijk met mijn hand over zijn ruwe stam. ‘Is het een bedreigde soort of zo?’
‘Niet echt,’ antwoordt Leila zonder zich naar me om te draaien. Ze kijkt omhoog alsof ze wil controleren of alle blaadjes nog op hun plaats zitten. ‘Veel
mensen in Zuid-Afrika planten witkarees in hun tuin. Ze hebben niet veel water
nodig en groeien snel.’ Ze klinkt als een presentator in een televisieprogramma.
Ik frons mijn voorhoofd. ‘Waarom heb je dan een petitie opgesteld om deze
boom te redden?’
Leila kijkt me lang aan, alsof ze probeert te besluiten wat ze van me vindt. Ik
vraag me af wat ze ziet.
Ik heb geen blonde haren, blauwe ogen, getrainde spieren en door de zon gebruinde huid zoals mijn oudste broer. En ik heb ook geen wipneus met sproeten
en geen snoezig gezichtje zoals mijn kleine broertje. Niet dat ik zijn gezicht
snoezig vind, maar oude dames schijnen dat wel te vinden – vlak voordat Adriaan ze met een of andere truc overhaalt om hem hun geld te geven.
Mijn haar is bruin en een beetje te lang, en staat altijd warrig overeind. Mijn
ogen zijn groen. Als ik samen ben met mijn broers, ben ik de laatste die mensen
opmerken. Marnus-in-het-midden, dat ben ik. Soms heb ik het gevoel dat ik onzichtbaar ben.
Leila blaast langzaam haar adem uit terwijl ze me strak blijft aankijken. ‘Dit is
niet zomaar een boom,’ zegt ze. ‘Dit is De Boom In Het Midden Van Het Heelal.’
Ik kan de hoofdletters horen.

Jaco Jacobs (1980) hield als kind al van schrijven. Tijdens zijn middelbare schooltijd
won hij enkele schrijfwedstrijden en verkocht hij korte verhalen aan tijdschriften. Ook
schreef hij zijn eerste boek, dat uiteindelijk op zijn 21e werd uitgegeven.
Ondertussen zijn er meer dan 170 boeken van hem gepubliceerd, van prentenboek tot
Young Adult. Jaco heeft bijna alle belangrijke prijzen voor jeugdboeken in het Afrikaans
gewonnen en twee van zijn boeken zijn verfilmd.

en een levensveranderende keuze
Hartverwarmend en humoristisch
verhaal over een jongen die onverwachts
de held van de buurt wordt.
Jaco Jacobs

Een mooie dag om in
bomen te klimmen
Marnus voelt zich onzichtbaar tussen zijn knappe oudere broer, die meisjes zoenlessen geeft in de achtertuin
en zijn kleine broertje, dat er schattig uitziet maar een
zakelijk genie is. Als er op een dag een meisje voor de
deur staat met een petitie om een boom te redden, vindt
Marnus dat eigenlijk maar vreemd. Maar als Leila de
boom in klimt om de kap tegen te houden maakt hij een
bijzondere keuze. Hij gaat bij haar in de boom zitten.
Hoe meer mensen van hun protest horen, hoe zichtbaarder Marnus wordt…
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Mees Kees voor altijd!

Opnieuw twee delen geactualiseerd en met de nieuwe vormgeving.
Mirjam Oldenhave

Mirjam Oldenhave

Mees Kees: Op kamp

Mees Kees gaat verhuizen
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Hoe vind je je plek op school?

Een jeugdroman in de vorm van een
dagboek.
Elisa van Spronsen

Het jaar dat ik
brugklasser werd
De dromerige Hazel heeft veel zin om te beginnen op de
middelbare school, maar vanaf dag één hoort ze er niet
echt bij. Gelukkig kan ze na schooltijd met haar jongere
buurmeisje Cato naar hun geheime verzorgpony. Als
Hazel beseft dat anderen dat kinderachtig vinden, houdt
ze Cato op afstand. Ze voelt zich eenzaam en ook haar
schoolwerk gaat niet geweldig. En dat terwijl de leraren
juist héél veel van haar verwachten, omdat haar vader
een beroemde dichter is.
Hazel schrijft alles wat ze over de middelbare leert op
in haar dagboek. Ezelsbruggetjes bijvoorbeeld, maar
ook tips om in een goed blaadje te komen bij de leraren.
En als ze erachter komt hoe goed ze kan zingen, ontdekt
ze dat de middelbare school eigenlijk best leuk is!
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Jeugdroman over een belangrijk onderwerp, met een hoopvolle eindnoot.
Caja Cazemier

Blauwe dagen
Janna (14) zit al een tijdje niet lekker in haar vel. Als haar
vriendje het uitmaakt, komt dat hard aan. Zie je wel,
denkt ze, ik ben lelijk en niet de moeite waard. Op een
gegeven moment kan ze nergens meer van genieten,
ze sleept zich door de dagen. Toch komt de diagnose
‘depressieve stoornis’ als een schok.
De weg uit het dal is lang en zwaar. Maar met de juiste
hulp leert Janna zichzelf te accepteren zoals ze is, en
zelfs voorzichtig van zichzelf te houden.
Voor dit boek sprak Caja Cazemier met een ggz-psycholoog die jongeren met een depressieve stoornis begeleidt.
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Aangrijpend verhaal over een
tienerdepressie

“Over vroeger en nu” is een must voor leraren en
leerkrachten, een plezier voor de historisch geïnteresseerde, en een aanrader voor ouders die hun kinderen wegwijs willen maken in de geschiedenis.
- Reformatorisch Dagblad
Een perfecte manier om de geschiedenis dicht bij te
brengen. - J/M vakblad voor ouders
Dit boek mag in geen enkele klassenbibliotheek
ontbreken en leerkrachten kunnen er veel uit putten
voor hun lessen. Maar ook voor thuis is het een
heerlijk boek. - Toin Duijx, Friesch Dagblad
Lees dit boek! Het is prachtig. Treffende rake verhalen over onderwerpen die meestal moeilijk uit te
leggen zijn. Sterke beelden die blijven hangen.
Schilderachtig mooie illustraties. Een kwaliteitssprong voor het canongebeuren.
- Lezersrecensie op Entoen.nu
Alle verhalen bevatten veel informatie, maar steeds
organisch opgenomen in het verhaal, zodat je nooit
het gevoel hebt een geschiedenisles te lezen. Het
zijn échte verhalen. - Friesch Dagblad
“Over vroeger en nu” is een ambitieuze uitgave
waarin zichtbaar veel moeite en tijd is gestoken. Het
boek is mooi uitgegeven en staat boordevol met
prachtige illustraties en verhalen die de vaderlandse
geschiedenis tot leven brengen. Een boek waar
menig onderwijzer blij mee zal zijn en dat ook op de
boekenplank thuis een waardevol naslagwerk is.
- Kinderboekenpraatjes.nl
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De geschiedenis komt tot leven
Luxe kleureneditie bij de herijkte
geschiedenis-canon.
Martine Letterie, Janny van der Molen,
Agave Kruijssen

Over vroeger en nu,
verhalen bij de canon
In vijftig spannende en kleurrijke verhalen vertelt dit
boek over de belangrijkste gebeurtenissen uit de
Nederlandse geschiedenis. Beleef met stadhouder
Maurits de voltrekking van het vonnis van Oldenbarnevelt, lees hoe Aletta Jacobs vocht voor haar kans
om geneeskunde te studeren en maak met de elfjarige Louis de allereerste tv-uitzending mee.
De canon van Nederland wordt in april aangepast
vanuit de wens om de Nederlandse geschiedenis zo
goed mogelijk te vertellen. Daar hoort natuurlijk ook
een herziene editie van dit mooie boek bij!
NB Dit is een voorlopig omslag
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Verschijningslijst

Juni
Diverse auteurs – Mijn zelfleesboek voor groep 3
Lindgren – Pippi Langkous is jarig
Oldenhave – Mees Kees: Op kamp
Pippi Langkous Tekenblok
Potter – Pieter Konijn: Schuitje varen
Juli
Collins – Hoe ik per ongeluk gladiator werd
Greig – Wie heeft de honing?
Den Hollander – Spekkie en Sproet en de verborgen code
Kruijssen, Letterie & Van der Molen – Over vroeger en nu
Augustus
Bora – Mag ik mee?
Cazemier – Blauwe dagen
Jacobs – Een mooie dag om in bomen te klimmen
Oldenhave – Mees Kees gaat verhuizen
September
Hoffman – Floor breekt de regels
De Koning – Ootje is jarig
Scheffler – De pareldief
Van Spronsen – Het jaar dat ik brugklasser werd
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