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BEKIJK AL ONZE BOEKEN OP WWW.KINDERBOEKEN.NL

MEIDEN INVULBOEKEN

VOOR DE ALLERKLEINSTEN

BESTSELLERS

€ 8,99
978 94 92 90162 0

€ 11,99
978 94 92 90103 3

€ 10,99
978 94 92 90169 9

€ 9,99
978 94 92 90141 5

€ 22,99
978 94 92 90145 3

€ 22,99
978 94 92 90152 1

€ 9,50
978 94 92 90140 8

€ 10,50
978 94 92 90166 8

€ 9,50
978 94 92 90146 0

€ 9,99
978 94 92 90151 4

€ 12,95
978 94 92 90157 6

cadeaudoos met zacht  
stofboekje

€ 9,50
978 94 92 90156 9

flapjesboek

€ 10,99
978 94 92 90165 1

voelboekje

€ 12,99
978 94 92 90164 4

cadeaudoos met 4 boekjes

€ 10,99
978 94 92 90154 5

€ 11,99
978 94 92 90147 7

maart 2021 weer leverbaar in 
maart 2021

NIEUW NIEUW 

NIEUW 

NIEUW 

NIEUW 

NIEUW 

WAT NOU WEER?
KLIMAATVERANDERING EN WAT JE ERTEGEN KUNT DOEN
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NON-FICTIE 8+  gebonden    prijs € 12,99    formaat 21 x 26,5 cm    omvang 48 bladzijden
omslag en illustraties in kleur  miguel sanchez    nur 223    isbn 978 94 92 90175 0    verschijnt april 9 7 8 9 4 9 2 9 0 1 7 5 0

Vier vrienden hebben samen een geweldige vakantie. Het is de warmste zomer ooit! Maar dan 
begint het ’s nachts opeens te stortregenen. Hoe kan het weer zo snel veranderen?

Lulu, Daan, Emma en Amir besluiten om op onderzoek te gaan en leren al snel van alles over regen, 
ijzel en sneeuw, en over de waterkringloop, straalstromen en tornado’s. Ze ontdekken de verschil-
lende klimaatzones en verdiepen zich in klimaatverandering en de opwarming van de aarde. 

Dit boek voor kinderen vanaf 8 jaar staat vol met fascinerende weetjes en activiteiten en vertelt 
alles wat je wilt weten over het weer!

Met leuke  
DIY-opdrachten

BEKIJK AL ONZE BOEKEN OP WWW.KINDERBOEKEN.NL

MEIDEN INVULBOEKEN

VOOR DE ALLERKLEINSTEN

BESTSELLERS

De pers over Ga voor groen! 

‘De makers weten precies die voorbeelden te geven 
die passen in de wereld van spelende jonkies.  
Het kinderboek wakkert de interesse aan in milieu, 
omgeving en natuur.’ – Trouw

3

 
978 94 92 90116 3

€ 12,99

EERDER 
VERSCHENEN 

WAT NOU WEER?
LIZ GOGERLY

KLIMAATVERANDERING EN WAT JE ERTEGEN KUNT DOEN
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 EEN SPANNEND RUIMTE     AVONTUUR VOL ECHTE FEITEN
‘Als kind verslond ik de sciencefictionboekjes die ik kreeg 

van mijn oma. Spannende avonturen in het heelal stonden 
aan de basis van mijn ruimtevaartdroom.

Op mijn beurt hoop ik met met André de kleine Astronaut 
heel veel kinderen te inspireren met wetenschap, techniek 

en de schoonheid van onze prachtige, unieke planeet.’ 
3, 2, 1, GO!

Grote marketingcampagne  
  Tafelstaander bij afname 10 exemplaren van 3, 2, 1, GO!  

of Kun je gamen in de ruimte? (combineren mogelijk)
 Grote online lanceringscampagne
 Poster naar 8.000 basisscholen
 Videoboodschap van André Kuipers beschikbaar
  Kleurplaten en knutselplaten  

beschikbaar op kinderboeken.nl
    Digitaal promotiepakket voor uw social media en/of nieuwsbrief  

beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl
   Lesmateriaal 
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Klaar voor de start? 3-2-1… Ho! Stop! Naar de ruimte kun je niet zomaar! Daar moet je wel iets voor doen… Wat moet je 
weten, wat moet je kunnen en wat mag je absoluut niet vergeten? Een blokje kaas misschien? Als André de kleine Astronaut 
en zijn vrienden de raketlancering maar niet missen! 
 
Beleef een spannend avontuur met André de kleine Astronaut, afgewisseld met de leukste, gekste en meest bijzondere feiten 
over reizen naar de ruimte, verteld door André Kuipers zelf. Daarmee is dit boek een unieke combinatie van fictie én non-
fictie, boordevol grafische extra’s waardoor je als een raket door dit boek vliegt!

Voor alle kinderen die 
met André mee willen 

op een spannende 
ruimtemissie!

    Unieke combinatie: fictie met 
de leukste non-fictieweetjes

    Zelfstandig te lezen avontuur 
in een nieuwe reeks

    Verschijnt op 12 april, de  
‘Dag van de Kosmonauten’

    Bereik social media André  
Kuipers: 500.000 volgers

    Een deel van de opbrengst 
komt ten goede aan het  
Wereld Natuur Fonds

FICTIE 5-8 gebonden    prijs € 11,99    formaat 17,3 x 24,6 cm   omvang 64 bladzijden    omslag en illustraties  
in kleur paco vink    vormgeving mandy emmen    nur 281/287    isbn 978 94 92 90178 1    verschijnt april 9 7 8 9 4 9 2 9 0 1 7 8 1

 EEN SPANNEND RUIMTE     AVONTUUR VOL ECHTE FEITEN

3, 2, 1, GO!
ANDRÉ KUIPERS
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 101 VRAGEN AAN      ASTRONAUT ANDRÉ KUIPERS

Ontdek alles over 
het leven van een

 astronaut!

Eens even kijken. Astronauten kunnen:
1.  door het ruimtestation vliegen 

als Superman
 2. over de wand klauteren als 

Spiderman
 3. ondersteboven slapen als Batman
 4. en superzware dingen tillen als 

Wonder Woman

Je zou dus kunnen denken dat astro-
nauten superhelden zijn. En toch is 
dat niet zo. Astronauten kunnen al 
die dingen, omdat in de ruimte alles 
zweeft. Zodra we weer op aarde 
landen, zijn we al onze ‘superkrachten’ 
kwijt. Kortom: astronauten zijn heel 
normale mensen, maar wel met een 
heel bijzonder beroep!

ZIJN ASTRONAUTEN 

SUPERHELDEN?

WIST JE DAT
Perry Rhodan vroeger 

mijn superheld was? Door 
deze scienceficionboekjes 
kwam ik op het idee om 

astronaut te worden.
2

24

A

ST R O N AU T E
N

Ik ben op mijn ruimtereis geen aliens 
tegengekomen. Maar ik heb wel een 
keer een ufo gezien.

Ho, wacht even! Nu niet meteen tegen 
iedereen vertellen dat buitenaards 
leven bestaat. Ik zei... een ufo. Dat 
betekent: unidentifi ed fl ying object. 
In het Nederlands: iets dat vliegt, maar 
je weet niet precies wat het is.

Toen ik door het grote raam naar buiten 
keek, zag ik een lampje knipperen. Een 
vliegtuig kon het niet zijn, want die 
vliegen niet zo hoog boven de aarde. 
Even dacht ik: misschien is het een 
ruimteschip! En meteen daarna: waar-
om zou een ruimteschip een knipperend 
lampje hebben? Op mijn ruimteschip 
zitten toch ook geen lampjes?

Al snel kwam ik erachter wat het wél 
was: een satelliet. Het knipperende licht 
was de zon die weerkaatste op de 
zonnepanelen. Omdat de satelliet 
draaide, ging het licht aan, uit, aan, 
uit. Ik heb dus heel even een ufo gezien. 

HEB JE BUITENAARDS 
LEVEN GEZIEN?

3

72

B

U IT E N A A RD
S

Ufo = iets dat vliegt, 
maar je weet niet 
precies wat het is

Ufo  iets dat vliegt, 

In Kun je gamen in de ruimte? beantwoordt astronaut 
André Kuipers de 101 leukste vragen van kinderen. 
Vragen als:

•  Wat gebeurt er als je moet huilen in de ruimte?
•  Heb je buitenaards leven gezien?
•  Zijn astronauten superhelden?
•  Heb je een nieuwe planeet ontdekt?
•  Blijft onze aarde altijd bestaan?
•  Droom je in de ruimte anders dan op aarde?
•  Kun je je veters strikken in de ruimte?
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Van de makers van de theatershow Space Academy, die te zien is in het hele land en Missie in het  
Museum, een unieke museumervaring bij Space Expo in Noordwijk. Geselecteerd uit meer dan 
tienduizend vragen die door kinderen zijn gesteld. Stel zelf een vraag aan André Kuipers en  
maak kans op kaarten voor de theatershow Space Academy live!

    Social media campagne

    Digitaal promotiepakket voor uw  
social media en/of nieuwsbrief  
via promotie@wpgmedia.nl

    Mailing naar het onderwijs

NON-FICTIE 8-12 gebonden    prijs € 14,99    formaat 17,3 x 24,6 cm   omvang 112 bladzijden 
vormgeving werkplaats amsterdam    nur 210/225    isbn 978 94 92 90186 6    verschijnt mei 9 7 8 9 4 9 2 9 0 1 8 6 6

 101 VRAGEN AAN      ASTRONAUT ANDRÉ KUIPERS

KUN JE GAMEN 
IN DE RUIMTE?

SANDER KOENEN

André en Sander vormen samen Space 
Academy. Met hun eigen theatershow,  
een museumattractie, boeken, video’s en 
verhalen nemen ze jong en oud mee op 
 een waanzinnige ontdekkingsreis door de 
ruimte.

André Kuipers (1958) is de eerste 
Nederlandse astronaut die twee keer naar 
de ruimte vloog. Hij woonde en werkte 204 
dagen in het internationale ruimtestation 
ISS.

Sander Koenen (1980) is journalist, 
schrijver en vooral: supernieuwsgierig. 
Ruimtevaart is zijn favoriete onderwerp.
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DIT IS MUIS! HÉT CADEAUBOEK ALS ER EEN BABY OP KOMST IS

KARTONBOEK MET GEBONDEN BAND 2+   prijs € 14,99    formaat 21 x 21 cm    omvang 36 bladzijden
nur 271/275    isbn 978 94 92 90188 0    verschijnt maart     www.paulinebaartmans.nl    www.thuisbijmuis.nl

    Winnaar Sardes  
Leespluim

    Download de gratis 
voorlees-app Thuis bij 
Muis via de App Store 
of Google Play Store

    Kleurplaten en  
lesmateriaal op kinder-
boeken.nl/thuisbijmuis 

    Diverse Muis-artikelen 
via thuisbijmuis.nl 

    Prachtige heruitgave in 
karton met gebonden 
band

WE KRIJGEN ER EEN 
KLEINTJE BIJ

THUIS BIJ MUIS

Dit zijn Muis en Beer. Ze spelen graag in en om het huis: koekjes bakken, rondjes fietsen, 
verstoppertje spelen en nog veel meer. Zes voorleesverhaaltjes op rijm over twee 
vriendjes – een feest van herkenning voor kinderen vanaf twee jaar.

9 7 8 9 4 9 2 9 0 1 8 8 0

PAULINE BAARTMANS
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DIT IS MUIS! HÉT CADEAUBOEK ALS ER EEN BABY OP KOMST IS

KARTONBOEK 1+ gebonden    prijs € 7,99    formaat 15,5 x 17 cm    omvang 12 bladzijden
nur 271/275    isbn 978 94 92 90184 2    verschijnt maart     www.paulinebaartmans.nl    www.thuisbijmuis.nl

     Ontroerend cadeauboek 
voor alle toekomstige 
opa’s, oma’s, ooms en 
tantes en natuurlijk 
voor broertjes en zusjes

    Schrijf voorin een  
persoonlijke boodschap

WE KRIJGEN ER EEN 
KLEINTJE BIJ

THUIS BIJ MUIS

Beer kom vlug, roept Muis. Er groeit een heuvel in ons huis!
Lief voorleesverhaal op rijm over Muis en Beer die samen al spelend ontdekken 
wat er in het vrolijke heuveltje groeit.

9 7 8 9 4 9 2 9 0 1 8 4 2

PAULINE BAARTMANS

Pauline Baartmans is illustrator en 
ontwerper. Ze is de bedenker en maker van 
Muis. Thuis bij Muis is bekroond met de 
Sardes Leespluim. Naast de boeken 
ontwikkelde Pauline de gratis voorlees-app 
Thuis bij Muis: lezen, rijmen en tellen voor 
kinderen vanaf  2 jaar. Pauline is onlangs 
moeder geworden van een tweeling. Ze 
kondigde de zwangerschap bij haar familie 
en vrienden aan met illustraties die de basis 
vormen van We krijgen er een kleintje bij.
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Een kostbare herinnering 
voor later

10

HET GIGAGROTE INSECTEN 
VOORLEESBOEK

MIJN SCHOOLFOTOBOEK

FOTOBOEK gebonden    prijs € 12,99    formaat 24,5 x 24,5 cm    omvang 48 bladzijden
boekverzorging nanja toebak    nur 012    isbn 978 94 92 90183 5     verschijnt februari

JAAR NA JAAR ALLE FOTO’S BIJ ELKAAR

9 7 8 9 4 9 2 9 0 1 8 3 5

 BUNDEL DE SCHOOLHERINNERINGEN VOOR JE KIND

De schoolfotograaf! Een belangrijk moment voor ieder kind. Met dit schoolfotoboek belanden de schoolfoto’s en pasfoto’s  
uiteindelijk niet in een la. Zo maak je gemakkelijk een mooie herinnering voor je kind. Dit fotoboek biedt voldoende ruimte om  
je kind en zijn of haar klasgenoten jarenlang te volgen, van peuterspeelzaal tot puberteit. En er is ruimte voor  
persoonlijke notities.

    Bundel de schoolherin-
neringen voor je kind in 
dit speciale fotoboek 
voor schoolfoto’s en 
pasfoto’s

    Met ruimte voor  
persoonlijke notities

    Nooit meer rond- 
zwervende schoolfoto’s 

     Luxe uitstraling, met  
beschermende  
tussenbladen

          FIEN & TEUN IN DE WONDERE WERELD VAN INSECTEN
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    Fien & Teun bekend van  
TV en theater

    Ruim 100.000 volgers op 
social media

    Ontmoet Fien & Teun bij 
Avonturenboerderij  
of Vakantiepark Molenwaard

    Bij elk boek gratis toegangs-
kaartje voor de Avonturen-
boerderij

    Download gratis Fien & 
Teun knutsel- en kleur- 
platen op kinderboeken.nl/ 
fienenteun 

HET GIGAGROTE INSECTEN 
VOORLEESBOEK

VOORLEZEN & ACTIVITEITEN gebonden    prijs € 10,99    formaat 21 x 25 cm    omvang 48 bladzijden
omslag en illustraties in kleur anet van de vorst    nur 271/272    isbn 978 94 92 90179 8   verschijnt april 9 7 8 9 4 9 2 9 0 1 7 9 8

Fien en Teun gaan op avontuur in de Nederlandse natuur, op zoek naar 
bijzondere beestjes! Bijen, vlinders, mieren, pissebedden, lieveheersbeestjes, 
muggen en meer. Waar komen al die bijzondere beestjes vandaan? En hoe 
belangrijk zijn insecten voor onze natuur? 

In dit boek vind je naast mooie voorleesverhalen ook de leukste activiteiten 
voor buiten. Help jij straks de insecten in jouw (achter)tuin?

MIJN SCHOOLFOTOBOEK
 BUNDEL DE SCHOOLHERINNERINGEN VOOR JE KIND           FIEN & TEUN IN DE WONDERE WERELD VAN INSECTEN

Over GiGaGrote insecten op de boerderij
Deze spectaculaire tentoonstelling met 
levensgrote insecten is van 24 april t/m 27 
juni 2021 te zien bij Avonturenboerderij 
Molenwaard. Sta voor het eerst in je leven 
oog in oog met een wesp, mug of 
sprinkhaan! Tientallen metersgrote 
insecten – die bewegen en zelfs geluid 
maken – verwelkomen jou in hun wereld. 
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EERDER 
VERSCHENEN 

MIJN PAARDENDAGBOEK
TikTok  is een app waarmee korte muziekvideo’s 
gemaakt en gedeeld kunnen worden. Populaire 
filmpjes zijn onder meer mensen die dansen, zingen 
of playbacken. De meeste filmpjes hebben een 
lengte van 15 seconden. Gebruikers kunnen 
filmpjes liken en reacties schrijven.

•  TikTok heeft in mei 2020 3,5 miljoen Nederlandse en 
2,2 miljoen Belgische gebruikers

•  ‘40 procent van de gebruikers van TikTok is tussen de 10 
en 19 jaar. Kijkend naar de bijdragen, valt het op dat 
vooral tweens (jongeren tussen de 8 tot 12 jaar) de 
grootgebruikers zijn.’ FrankWatching.com

 
978 94 92 90147 7

€ 11,99

 
978 94 92 90103 3

€ 11,99

DE TIKTOK CHALLENGE

Nova mag van haar ouders niet op TikTok. Jammer. Vooral als haar vrienden zich 
aanmelden voor een grote TikTok-wedstrijd vol nieuwe challenges. Om toch 
mee te kunnen doen, leent Nova een telefoon. En de naam van haar buurjongen, 
Dax.

Nova’s TikToks vallen op en krijgen veel likes. Eén video gaat zelfs viral. Maar 
dan ontdekt ze dat Dax wordt lastiggevallen. Iemand wil duidelijk geen nieuwe 
Dax-TikToks meer. Wie doet zoiets? Het is toch maar een spel?

Spannend en grappig TikTok-avontuur voor alle kinderen die dol zijn op 
dansvideo’s, verrassende sketches en pranks.

    Eerste fictieboek met TikTok in de 
hoofdrol

    Campagne op TikTok

    Social media campagne

FICTIE 9+ paperback    prijs € 11,99    formaat 14 x 21,5 cm   omvang 144 bladzijden   vormgeving  
omslag nanja toebak    nur 282/283    isbn 978 94 92 90185 6    verschijnt maart    ook verkrijgbaar als e-book 9 7 8 9 7 9 2 9 0 1 8 5 6

VOOR ALLE TIKTOK-FANS

ANNET JACOBS

  HET ALLERLEUKSTE INVULBOEK VOOR PAARDENFANS
FICTIE
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Leg je mooiste 
paardenherinneringen 

vast

MIJN PAARDENDAGBOEK

Beschrijf de meest bijzondere momenten tussen  
jou en je lievelingspaard(en) of pony(‘s) in dit leuke 
paardendagboek. Boordevol vragen over je lievelings-
paard(en), ruimte om foto’s in te plakken, invul- 
pagina’s voor je beste paardenvriend(inn)en, leuke 
DIY-tips, kleurplaten, paardenquizjes, een logboek 
van je rijlessen en nog veel meer. Met voldoende 
ruimte voor je eigen notities.

    Aandacht in  
paardenmagazines 

    Hét ultieme cadeau  
voor paardenliefhebbers

INVULBOEK 8+ gebonden    prijs € 10,99    formaat 17 x 22 cm   omvang 80 bladzijden 
omslag en illustraties in kleur kelly lakeman    nur 012/210    isbn 978 94 92 90174 3    verschijnt maart 9 7 8 9 4 9 2 9 0 1 7 4 3

DE TIKTOK CHALLENGE
VOOR ALLE TIKTOK-FANS

ANNET JACOBS

  HET ALLERLEUKSTE INVULBOEK VOOR PAARDENFANS

(Favoriete ) plekken om 
te rijden 

Plaats: ...............................

Route: ...............................

Met: ..................................

Paard: ...............................

Foto:

Foto:

Plaats: ...............................

Route: ...............................

Met: ..................................

Paard: ...............................

Plaats: ...............................

Route: ...............................

Met: ..................................

Paard: ...............................

Foto:

Foto:

Plaats: ...............................

Route: ...............................

Met: ..................................

Paard: ...............................

12 13

Mijn 
 ( favoriete )

paard 

Kleur me in
Waaraan kun je me herkennen?

Vergeet niet  
mijn markeringen 

toe te voegen

Kleur mij in!

Manege .......................................................................................

Hoogte ........................................................................................

Kleur ..........................................................................................

Geslacht .....................................................................................

Ras ............................................................................................

Favoriete snack...........................................................................

......................... is mijn favoriete paard omdat ….......................

....................................................................................................

....................................................................................................

Naam .............................................................

Geboortedatum ............................................

10 11

Plak hier een foto  
van je paard!
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