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Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud.

LEREN
kikker mini loco boekjes te gebruiken 
bij elke loco mini basisdoos
978 90 487 3979 0 • € 9,25
978 90 487 3980 6 • € 9,25
978 90 487 3981 3 • € 9,25

4 in 1 puzzel
978 90 258 7782 8 • € 9,99

ik leer abc
978 90 258 7920 4 • € 9,99

kikker memo
978 90 258 7633 3  • € 9,99
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NAAR MAX VELTHUIJS

Kikker leert tellen 
van 1 tot 20
Als je goed kijkt, valt er zoveel te tellen. 
Overal om Kikker en Beertje heen.
Kikker kan het goed. 
Totdat er ineens iets weg is… 
Hé, zo komen we nooit tot 20!

KARTONBOEK 3+ karton in gebonden band • prijs € 12,99 • formaat 22,3 x 22,6 cm
• omvang 16 bladzijden • nur 272 • isbn 978 90 258 8160 3 • verschijnt juli • www.kinderboeken.nl/kikker

LEUK VOOR
THUIS EN IN DE KLAS

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

978 90 258 8039 2 • € 11,99
978 90 258 8023 1 • € 11,99

Advertenties

Poster beschikbaar 
via promotie@
wpgmedia.nl

Poster naar 8.000 
basisscholen

Video's

Social media
campagne

YouTube campagne

Samenwerking 
met de 
Kleuteruniversiteit

Lesmateriaal

KIKKER KOSTUUM
een meet & greet met kikker 
in uw winkel?
Mail naar Esther van Santen: 
boekingen@vanHoorne.nl

NIEUW
IN DE SERIE KIKKER LEERT

een meet & greet met kikker 

Mail naar Esther van Santen: 
boekingen@vanHoorne.nl

LEREN
kikker mini loco boekjes te gebruiken 
bij elke loco mini basisdoos
978 90 487 3979 0 • € 9,25
978 90 487 3980 6 • € 9,25
978 90 487 3981 3 • € 9,25

ik leer abc
978 90 258 7920 4 • € 9,99
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‘Tatuut, tatuut!
Aan de kant!
Opzij, opzij, opzij!
Spuit Elf de brandweerolifant komt voorbij.’ 

‘Wie hebben we daar? Is dat Spuit Elf?’
         ‘Je bent alweer te laat,’ zegt de baas van 
              de brandweerolifanten. 
                  ‘Het is altijd wat met jou.
                        Je helm kwijt, met een boek op 
                             de wc...’

Opeens zien ze rook.
Ze zetten de sirene snel weer aan.
‘Help!’ roepen de brandweermannen,
‘onze kazerne staat in brand!’
Ze rollen de brandweerspuit uit en rennen naar boven.
In een plas water staat Spuit Elf. Hij kijkt trots.
‘Ik was er op tijd bij!
Jullie hadden de fluitketel niet uitgezet.
Mijn eerste zelf gebluste brand.
Ben ik nu toch een brandweerolifant?’

De brandweerolifanten met hun lange snuit
tetteren het met zijn allen uit:
‘Aan de kant, aan de kant, 
voor Spuit Elf, onze nieuwe brandweerolifant!’

MAAR ALS OP EEN DAG DE 
BRANDWEEROLIFANTEN TERUG-
KOMEN VAN EEN GROTE BRAND...

PRENTENBOEK TOP 10 2021

978 90 258 6767 6 • € 14,99

978 90 258 7697 5 • € 14,99

978 90 258 7479 7 • € 14,99

EERDER VERSCHENEN
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HARMEN VAN STRAATEN

Spuit Elf 
wordt brandweerolifant

maken zich vaak zorgen om hem. Maar dan doet zich 
een ramp voor. Aan Spuit Elf om te bewijzen dat hij een 
echte brandweerolifant is!

Spuit Elf wil heel graag brandweerolifant worden, maar 
hij moet nog veel leren. Vooral om op tijd te komen… En 
hij is ook nog erg klein. De grote brandweerolifanten 

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 23,8 x 28,6 cm 
• omvang 32 bladzijden • nur 273 • isbn 978 90 258 8157 3 • verschijnt juli 
• www.harmenvanstraaten.nl 

Populair character
in nieuwe stijl, tekst 
en beeld

Auteur bekend van 
everseller Hé, wie 
zit er op de wc?

Uitgelicht in grote 
Kinderboeken-
weekcampagne
(online en print)

Google Adwords
campagne

BIJ THEMA
KINDER-
BOEKENWEEK 

3
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KARTONBOEK 2+ prijs € 11,50 • formaat  18 x 18 cm
• omvang 10 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8136 8 • verschijnt augustus 
• www.kinderboeken.nl/muis

DRAAI, SCHUIF
EN SPEEL!

LUCY COUSINS

Muis in de garage
Eddie Eekhoorns auto heeft pech. Maar geen nood, 
Muis, Kees en Oscar staan voor hem klaar in de garage.

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

978 90 258 8010 1 • € 11,50
978 90 258 7838 2 • € 8,99

Zie hoe het werkt: de brug, het motorblok takelen... 
En dan is de auto weer gemaakt!

Muis tafelstaander
beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl

Samenwerking met 
WIJ Special Media

Download gratis 
kleurplaten 
en lesmateriaal op 
kinderboeken.nl/muis

4
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LUCY COUSINS

Het verjaardagsfeestje voor Muis 
Muis is bijna jarig. Haar vrienden willen haar verrassen 
met een echt verjaardagsfeestje. 

PRENTENBOEK 2+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat  23 x 19 cm
• omvang 24 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8133 7 • verschijnt juni 
• www.kinderboeken.nl/muis

HET IS FEEST….
VERRASSING!

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

978 90 258 8025 5 • € 11,99

5
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978 90 258 7712 5 • € 14,99
978 90 258 7712 5  € 14,99

978 90 258 7881 8 • € 14,99
978 90 258 7881 8  € 14,99

978 90 258 7520 6 • € 14,99
978 90 258 7520 6  € 14,99

978 90 258 7942 6 • € 12,99
978 90 258 7942 6  € 12,99
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De pers: 

‘Wat een feest, dit 
kartonboek voor de 
allerkleinsten!’
KIDDO over Olifantje 
is jarig

‘Haar illustraties zijn uit 
duizenden herkenbaar en 
vervelen toch nooit. Haar 
verhalen zijn altijd lief, 
leuk voor peuters en 
kleuters en blijven altijd 
verrassend.’
Noordhollands Dagblad 
over Papa, ik word later 
rijk

‘Mijn mama is een 
lichtvoetig en speels  
prentenboek dat op elke 
bladzijde verrast.’
De Standaard over 
Mijn mama

LEOPOLD_Z21.indd   6 19-02-2021   08:37



ANNEMARIE VAN HAERINGEN

Olifantje in het bos
Olifantje in het bos,
laat je mama toch niet los.
Anders raak je de weg nog kwijt
en dan heb je straks nog spijt.
Olifantje in het bos,
laat je mama toch niet los.

Maar natuurlijk laat Olifantje, zoals 
elk kind, zijn mama wel los…

VOORLEZEN 2+ karton in gebonden band • prijs € 12,99 • formaat 21,3 x 21,6 cm
• omvang 16 bladzijden • nur 271 • isbn 978 90 258 8127 6 • verschijnt juni • www.annemarievanhaeringen.nl

Het liefste olifantje
van de wereld

Samen lezen 
en zingen

Liedje op 
kinderboeken.nl

De boeken van 
Annemarie van 
Haeringen 
verschijnen in 
meer dan 25 talen

NAAR HET 
KLASSIEKE 
KINDERLIEDJE

7

LEOPOLD_Z21.indd   7 19-02-2021   08:37



Tekenmeester Thé Tjong-Khing laat zijn jonge held 
Markus een nieuwe wereld ontdekken, spannend en 
geheimzinnig.

Een schat in de crypte... een vermiste robijn...

De zon tovert schitterende kleuren als van edelstenen 
op de wanden van de basiliek...

Metselaars, timmermannen, smeden, steenhouwers, 
dakdekkers, schilders, vergulders en kunstenaars... 
Wie let er op een jongen?

Trappen die nooit lijken te eindigen...

Geheimzinnige wezens heersen over de daken en toGeheimzinnige wezens heersen over de daken en toGeheimzinnige wezens heersen over de daken en toGeheimzinnige wezens heersen over de daken en to--
rens. Licht en donker, goed en kwaad... 
Een mannetje zit, onzichtbaar vanaf de grond, op zijn Een mannetje zit, onzichtbaar vanaf de grond, op zijn Een mannetje zit, onzichtbaar vanaf de grond, op zijn 
hurken. Wie is hij en wat doet hij daar?

Zal Markus de verloren robijn terugvinden?

LEOPOLD_Z21.indd   8 19-02-2021   08:37



Leopold

      Thé 
 Tjong-
 Khing

Thé Tjong-K
hing

H
et m

ysterie van het steen

Tekst
tekst 
tekst
tekst

Het mysterie
     van het
steenhouwertje

978 90 258 xxxx x

THÉ TJONG-KHING

Het mysterie van het steenhouwertje
De vader van Markus helpt bij de bouw van een kathedraal. 
De architect, metselaars, timmerlui, steenhouwers, glas-
blazers: samen werken ze in een labyrint van gangen, 
trappen en torens. Markus speelt graag op de bouw-

plaats. Hij bewondert de beelden die gehouwen worden 
ter versiering van het dak: vreemde wezens! Op een dag 
ziet hij een prachtige vlinder. Die leidt hem steeds hoger 
de toren in, hoger dan Markus ooit is geweest…

Spannende
whodunnit van 
meestertekenaar 
Thé Tjong-Khing

Lesbrief voor het 
onderwijs 

Tentoonstelling, 
boekpresentatie
en rondleiding in 
Haarlem

PRENTENBOEK 4+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 23,8 x 31,6 cm
• omvang 32 bladzijden • nur 273 • isbn 978 90 258 8158 0 • verschijnt augustus • www.thetjongkhing.nl

EERD
ER V

ERSC
H
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EN

978 90 258 6889 5 • € 17,99
978 90 258 7088 1 • € 16,99

VOORLOPIG OMSLAG

9
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MILJA PRAAGMAN

Magneetje
Prachtige beelden, wervelend van kleur en lijn. Bijzon-
dere gedichten, waarnemingen in taal. Gedichten over 
jij en ik, over dat ene ogenblik, over ruzie en herrie, over 

een oma-meisje en een jongen-opa. En een gedicht over 
een baby in de buik, want waar zit toch dat luik? 

POËZIE ALLE LEEFTIJDEN gebonden • prijs € 15,99 • formaat 16,3 x 24,6 cm • omvang 48 bladzijden 
• omslagontwerp Nanja Toebak • nur 290 • isbn 978 90 258 8152 8 • verschijnt juni
• www.miljapraagman.nl 

Prachtige beelden
en verrassende 
gedichten vormen 
samen een nieuwe 
warme taal

Mooi voor kinderen
én hun ouders

‘Knap dat zo’n simpel 
beeld zoveel sfeer ademt.’
TROUW OVER BIJ JOU

‘Een lyrisch verhaal van 
Milja Praagman over 
vriendschap.’
HET PAROOL OVER BIJ JOU

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

978 90 258 7895 5 • € 14,99

11
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PLUCHEPLUCHE

knuffel bobba
30 cm

978 90 258 7852 8 
• € 18,99

knuffel bobba – 20 cm
978 90 258 7851 1 • € 14,99

inpakpapier
978 90 258 7618 0 •
netto inkooprijs € 69,99

sleutelhanger bobba – 12 cm
978 90 258 7855 9 • € 6,99

knuffel belia
30 cm
978 90 258 7967 9 
• € 18,99

handpop bobba – 21 cm
978 90 258 7853 5 • € 14,99

inpakpapier

NIEUW VAN DE GORGELS

verjaardagskalender
8716467158414 • € 8,99

verkrijgbaar via comello: 
info@comello.nl

3 in 1 box
8718866301729 • € 13,95
verkrijgbaar via het cb

woordmemo 
8716467158414 • € 12,99
verkrijgbaar via het cb

woordmemo 

3 in 1 box

NIEUW

NIEUW

NIEUW

LEOPOLD_Z21.indd   12 19-02-2021   08:37



JOCHEM MYJER EN RICK DE HAAS

De Gorgels uitdeelboekjes set 
Bobba en buurgorgel Jukko hebben de hele nacht ge-
waakt. En nu hebben ze voor het slapengaan nog trek in 
een likje hazelnootchocopasta…

Bobba en Limoni spelen flitsverstoppertje. Wie wint er?

KARTONBOEKJES 3+ doosje 2 titels x 5 stuks, niet los verkrijgbaar • prijs € 10,- • formaat 9 x 9 cm 
• omvang 14 bladzijden • nur 272 • isbn 978 90 258 8149 8 • verschijnt juli • www.kinderboeken.nl/gorgels

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

978 90 258 7141 3 • € 16,50
978 90 258 7894 8 • € 16,50

... MET DE
GORGELS 

UITDELEN ...

10 stuks in handig 
doosje met 2 grappige 
beeldverhaaltjes

Pinterest campagne
(met traktatie-idee) 

Advertenties

Social media campagne

Google Adwords
campagne

...

GORGELS 
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Selma Noort over Het kleine huis bij de rivier:
‘Mijn hele leven heb ik langs de rivier de Oude Rijn gewoond. 
Talloze keren fietste ik over het fietspad dat erlangs loopt. 
Vroeger was dat fietspad een onverhard jaagpad waar mensen 
gekromd en met leren riemen om hun lichaam overheen 
zwoegden en een schuit voorttrokken. Langs de rivier staan hier 
en daar nog plukjes oude huisjes. Vier of vijf naast elkaar, soms 
een paar meer. Meestal klein en bij sommige wordt nog een 
moestuintje onderhouden en je ziet er de was nog wel buiten 
hangen. Achter de huisjes loopt de weg. Bijna overal te smal en 
aan beide kanten gevaarlijk. Aan de ene kant omdat de huisjes er 
staan. Aan de andere kant omdat de wegkant steil naar beneden 
daalt en eindigt in een sloot, waarachter het boerenland begint. 
De huisjes en de weg zijn uit een tijd dat niemand kon bedenken 
hoeveel auto’s er in de toekomst zouden zijn en hoe groot 
vrachtwagens zouden worden. 
De bewoners maken er het beste van want ze wonen daar met zijn 
allen al jarenlang. Ze kijken niet achterom, naar de smalle drukke 
weg. Ze kijken de andere kant op, waar in het gras de stoofperen-
bomen staan, waar de kippen scharrelen en waar de schepen 
voorbijvaren over de glinsterende rivier.’ 

De pers over Koningskind:

‘Koningskind‘Koningskind‘  heeft de sfeer van een 
historische roman en een sprookje. 
Een fonkelende jeugdroman’
BAS MALIEPAARD IN TROUW

LEOPOLD_Z21.indd   14 19-02-2021   08:38



SELMA NOORT

Het kleine huis bij de rivier
Joesef hoorde mama gillen. Hij kon zich niet bewegen. 
Zand prikte in zijn ogen. Zijn mond zat ook vol zand. 
Walter schreeuwde. ‘JOE-SEF!’
Joesefs familie woont al meer dan honderd jaar langs de 
Oude Rijn. Ze wonen in een rijtje van vijf huizen op de 
smalle dijk. Er wordt een asfaltweg aangelegd en het 
wordt steeds drukker – en gevaarlijker. Maar hoe kunnen 
ze hier weggaan, van de dijk waar oma Moe en opa 

Roekoe zijn opgegroeid en waar Joesef en Amber elke 
zomer in de perenboom klimmen? Tot een vrachtwagen 
te dicht – veel te dicht – op de huizen rijdt, recht de slaap-
kamer van Joesef in…
Eerder schreef Selma Noort voor dezelfde leeftijd De zee 
kwam door de brievenbus, dat werd bekroond met de 
Thea Beckmanprijs en reeds talloze malen is herdrukt.

FICTIE 8+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden • omslag Martijn van der Linden
• binnenwerkillustraties Selma Noort • isbn 978 90 258 8150 4 • nur 282 • verschijnt september
• www.selmanoort.nl • ook verkrijgbaar als e-book

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

978 90 258 6764 5 • € 14,99
978 90 258 7948 8 • € 16,99

Realistisch en 
literair verhaal

15
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“Mijn zoontje is dol op de boeken van Dolfje Weerwolfje:
1 Hij heeft alle boeken verslonden.
2 Hij volgt wanneer het volle maan is en krijgt dan 'echt' 

weerwolvenjeuk. Zijn knuffels moeten dan gaan logeren bij 
zijn zus, want anders worden die bang van hem.

3 Hij ging op reis met Google Maps naar Tokio, Japan. Hij was 
wel een beetje teleurgesteld omdat hij de Drakenberg niet kon 
vinden. Maar toen besefte hij dat hij niet kan schilderreizen...

4 Nu heeft hij zich teruggetrokken op zijn kamer om zelf een ver-
haal te schrijven over Dolfje. En hij wil niet gestoord worden.

Heerlijk hoe u hem met uw boeken kan inspireren en kan 
onderdompelen in een fantastische fantasiewereld. 
Ik hoop dat er nog héél veel avonturen van Dolfje bij komen!”
ERIKA, MAMA VAN FERRE

25 jaar Dolfje Weerwolfje!FEEST
JAAR

TOONBANKDOOSJE
display 10 exemplaren
prijs € 159,90
isbn 978 90 258 8161 0

TOONBANKDOOSJE

‘Al 25 jaar woont Dolfje in ons hart. Wat hebben we al 
veel (voor)leesplezier beleefd aan Dolfjes spannende, 
hartverwarmende avonturen.’ 
BOEKHANDEL VAN DER VELDE,  LEEUWARDEN

‘De langst lopende Nederlandse kinderboekenserie van de 
laatste decennia, maar ook een van de meest langlopende ooit. 
(…) De nieuwe delen van Dolfje zijn nog altijd fris’
EDWARD VAN DE VENDEL

DOLFJE-KNUFFEL 
prijs  € 18,99
isbn 978 90 258 7680 7

DOLFJE-KNUFFEL DOLFJE-KNUFFEL 

Ook Boekhandel Grimbergen in Lisse 
viert 25 jaar Dolfje Weerwolfje!

LEOPOLD_Z21.indd   16 19-02-2021   08:38
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Boektrailer

Poster naar het basisonderwijs

Social media campagne

Maandelijks katern in Okki

Maandelijkse Dolfje Weerwolfje 
Nieuwsmail

Knutsel- en kleurmateriaal op 
dolfjeweerwolfje.nl

PAUL VAN LOON

Maanrovers
De gedaante keek om en Dolfje zag ogen gloeien onder 
de donkere kap. Snel dook hij plat op de grond. Het enige 
geluid was de snuivende ademhaling van het vreemde 
wezen. Dolfje zag zijn voeten bewegen. Platte zwarte 
voeten met dunne, lange grijptenen. Heel langzaam
kwamen ze in zijn richting…

Dolfje ziet een geheimzinnig wezen lopen in de nacht. 
Hij is zo lang en zo dun als een lantaarnpaal. En hij heeft 
een lange buis bij zich, een soort stofzuigerslang met 
een zuigmond. Daarmee laat hij tot Dolfjes stomme 
verbazing de maan verdwijnen. Zonder maan kan Dolfje 
geen weerwolfje meer zijn! Hij moet de maanrover 
achterna, met gevaar voor eigen leven.

DOLFJE WEERWOLFJE 7+ gebonden • prijs € 15,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 160 bladzijden
• omslag en illustraties in kleur Hugo van Look • boekverzorging Caren Limpens • nur 282 •
isbn 978 90 258 8089 7 • verschijnt september • www.paulvanloon.nl • www.dolfjeweerwolfje.nl
• ook verkrijgbaar als e-book

25 jaar Dolfje Weerwolfje!

DOLFJE-KNUFFEL 
prijs  € 18,99
isbn 978 90 258 7680 7

17
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978 90 258 7058 4  • € 15,99

978 90 258 7531 2 • € 15,99

978 90 258 7731 6 • € 15,50

978 90 258 7681 4 • € 13,99

978 90 258 7945 7 • € 15,50

PAKKET 1
prijs € 109,93
isbn 978 90 258 8115 3

PAKKET 2
prijs € 181,88
isbn 978 90 258 8116 0

978 90 258 6068 4 • € 15,99

978 90 258 7945 7 • € 15,50

978 90 258 7731 6 • € 15,50

978 90 258 6068 4 • € 15,99

978 90 258 7530 5 • € 13,99

978 90 258 7784 2 • € 11,99

978 90 258 6484 2 • € 15,99

978 90 258 6874 1 • € 15,99

978 90 258 6664 8 • € 15,99

978 90 258 7615 9 • € 13,99

978 90 258 6484 2 • € 15,99

978 90 258 6874 1 • € 15,99

978 90 258 6664 8 • € 15,99

978 90 258 7615 9 • € 13,99

PAKKET 1
7 Dolfje Weerwolfje titels + gratis Dolfje-knuffel

PAKKET 2
12 Dolfje titels + gratis Dolfje-knuffel + Dolfje-staander

+

+

+++

PAKKET

1

PAKKET

2

+

1 meter hoge staander 
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ESMÉ LAMMERS

Lang leve de koningin
Sara heeft haar vader nooit ontmoet. Ze weet alleen dat 
hij in Zuid-Afrika woont. Victor, de nieuwe jongen uit de 
klas, heeft een boek over een land waar iedereen 
gelukkig is, behalve de koning. Die verveelt zich en hij 
wil oorlog voeren. Daarom bedenkt de koningin een 
spannend spel dat nooit verveelt: schaken.

In haar fantasie ontmoet Sara de koning en de koningin, 
de paarden en de soldaten, en samen met hen leert ze 
schaken als de beste! Ze mag zelfs meedoen aan een 
schaaktoernooi. En dan ontdekt ze wie haar vader is…
Een spannend en sprookjesachtig verhaal, waarmee de 
lezer kan leren schaken.

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 16,99 • formaat 14,8 x 2,15 cm • omvang 192 bladzijden 
• omslag- en illustraties Annemarie van Haeringen • omslagontwerp Marjo Starink • nur 282 
• isbn 978 90 258 8142 9 • reeds leverbaar • ook verkrijgbaar als e-book

Schaken is een hit dankzij 
Netflix-serie The Queen’s 
Gambit

Met schaaktips en 
spelregels

Met illustraties van 
Annemarie van Haeringen

Download de spelregels 
voor schaken op 
kinderboeken.nl

OP VELER
 VERZOEK
OPNIEUW 

LEVERBAAR
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978 90 258 7802 3 • € 14,99

EERD
ER V

ERSC
H

EN
EN

IK VERTREK… NAAR HET 
MOOISTE EN COOLSTE 
EILAND! (SUPERGEHEIM!)

Getipt door de
Nederlandse 
Kinderjury 

Genomineerd voor
de Hotze de Roosprijs

‘Woehoe!’ schreeuwt Lennon. ‘Dit is het vetste wat ik ooit 
heb gedaan!’
Ik trek aan een hendeltje. Mijn dolfijn schiet vooruit. 
Waah! Met de andere hendel kan ik sturen. Ik duik en 
stijg en draai een rondje. Dit is geweldig! 
Dan zie ik dat Lennons dolfijn naast me zwemt. ‘Kom, Zil-
ver, we gaan naar de oppervlakte!’ 
Ik trek aan de hendel en de neus beweegt omhoog. We 
zoeven dwars door een school vissen, die ons verbaasd 
aankijken. Dan breken we door het oppervlak. Onze dol-
fijnen maken een sprongetje! Op het hoogste punt duw 
ik de hendel weer van me af, en zo duikt mijn dolfij-
nenscooter netjes met zijn neus het water in. 
Lennon is alweer een stuk verder. Ik geef gas zodat ik op 
volle kracht vooruit ga en volg zijn dolfijn een rondje om 
het eiland. Vanaf het water zie ik pas hoe groot het eiland 
is, en hoe mooi en echt alle bergen en bomen eruit zien. 
We zijn bijna terug bij de baai, als Lennon opeens roept: 
‘Zilver! 
We hebben gezelschap.’ 
Wauw! Om ons heen zwermen wel tien echte dolfijnen. 
Mijn mond valt open.

We hebben gezelschap.’ 
Wauw! Om ons heen zwermen wel tien echte dolfijnen. 
Mijn mond valt open.

‘Fans van De waanzinnige boomhut opgelet! 
Hilarisch en avontuurlijk!’ 
BOEKHANDEL STEVENS OVER MILJONAIRSKIND – 
HET GEHEIM VAN HET ONDERHUIS EN MILJONAIRSKIND – 
DE GEHEIME VERDIEPING

‘Spannend en boordevol fantasie!’ 
HEBBAN

‘Denk aan De waanzinnige boomhut, denk aan 
Sjakie en de chocoladefabriek, denk aan 
Home Alone. (…) Wat een heerlijk kinderboek is dit! 
Het bevat alles waar kinderen zo van houden: 
spanning, humor en heel veel fantasie.’ 
LEESBEVORDERINGINDEKLAS.NL

978 90 258 7944 0 • € 14,99
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ILONA DE LANGE

Miljonairskind – Het verborgen eiland
De ouders van Zilver zijn multimiljonair, maar dat mag niemand 
weten. Zilvers vader heeft een tropisch privé-eiland gekocht, 
met een jungle, robot-dolfijnen, geheime tunnels en nog veel 
meer! Tijdens een storm spoelt het jacht van een andere mul-
timiljonair aan op het eiland.

Zilver en zijn familie moeten noodgedwongen doen alsof zij
ook schipbreukelingen zijn om hun rijkdommen geheim te
houden. Zilver ontdekt bovendien dat hun luxe leventje op het 
eiland een keerzijde heeft: de zee is ernstig vervuild! Kunnen 
Zilver en Lennon het eiland met zijn inwoners en alle dieren 
die er leven redden?

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 14,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 200 bladzijden 
• omslag- en illustraties Micky Dirkzwager • vormgeving omslag Nanja Toebak • nur 283 • isbn 978 90 258 8147 4
• verschijnt september • www.ilonadelange.nl • ook verkrijgbaar als e-book

Rijk geïllustreerd

Poster naar 8.000 
basisscholen

Boekbesprekingspakket

Boekenleggers via 
promotie@wpgmedia.nl 

Kinderpanel interviewt 
Ilona de Lange 

Social media campagne
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De pers over het werk van Harmen van Straaten:

‘Wonderlijk, fantasievol, humoristisch avontuur met vermom-
mingen, raadsels en een spannende flessenpostspeurtocht voor 
heerlijk leesplezier.’
HEBBAN.NL

‘Harmen van Straaten kan schrijven: mooi taalgebruik, beel-
dende sfeerschepping, knap scenario en hij voert de lezer mee 
in een ongebreidelde fantasiewereld. Prachtig verhaal met 
verrassende wendingen.’
PLUIZER

De pers over het werk van Harmen van Straaten:

‘Wonderlijk, fantasievol, humoristisch avontuur met vermom-
mingen, raadsels en een spannende flessenpostspeurtocht voor 
heerlijk leesplezier.’
HEBBAN.NL

‘Harmen van Straaten kan schrijven: mooi taalgebruik, beel-
dende sfeerschepping, knap scenario en hij voert de lezer mee 
in een ongebreidelde fantasiewereld. Prachtig verhaal met 
verrassende wendingen.’

EEN VRIENDSCHAP
DIE JE LEVEN VOOR 
ALTIJD VERANDERT

Spannend avontuur vol 
humor en fantasie

Rijk Rijk geïllustreerd

Uitgelicht in grote 
Kinderboekenweek-
campagne (online en print)

Google Adwords campagne

Social media campagne

Video Harmen van Straaten 
beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl 

Interview Harmen van  Harmen van 
Straaten op kinderboeken.nl

Er stond een jongen op het dak van de school. Hij zag eruit alsof hij van een andere planeet kwam. 
Alsof hij net door het gat dat de Apollo 11 in de dampkring had gemaakt op het dak van onze 
school terecht was gekomen.
Het slagschip (zoals mijn vader de directrice van de school altijd noemt) stond boos gebarend te 
roepen dat hij ervan af moest komen.
‘Hai,’ zei de jongen. ‘Ik ben Thomas. Thomas Tucker.’ Als hij had gezegd: ‘Ik ben James, James 
Bond’ had ik het ook geloofd.
We stamelden allemaal onze namen.
Lenig klom Thomas Tucker naar beneden. ‘Ik keek van boven naar beneden,’ zei hij, ‘en ik zag dat 
het hier super saai is.’
Het slagschip kwam er ook bij staan. ‘Begrijp ik goed dat deze jongeheer zojuist op het dak stond?’
‘Jazeker, majesteit,’ zei Thomas Tucker en hij maakte een buiging voor haar.
Mijn vrienden en ik keken elkaar met grote ogen aan want we zagen dat de nek van het slagschip 
begon te zwellen. Dat is altijd een teken van een vulkanische woede-uitbarsting.
Thomas Tucker was alles wat en wie ik wilde zijn. Zijn zelfbewuste loopje. Zijn grijns vol zelf-
vertrouwen die wilde zeggen: schei even uit met die maanlanding, daar ben ik allang geweest. En 
als hij dat had gezegd, had ik het bijna geloofd. Ik zag dat mijn vrienden aan zijn lippen hingen. 
Alsof ze elk woord van hem wilden inademen om zo ook een beetje Thomas Tucker te worden. We 
wilden allemaal zijn vriend worden en….
Hij koos mij. Thomas Tucker ging naast me zitten in de klas en legde zijn voeten op tafel.
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 Een spannend avontuur

ON
TD
EKK

INGS
REIZIGER VAN BEROEP

Harmen van Straaten

HARMEN VAN STRAATEN

Thomas Tucker – 
Ontdekkingsreiziger van beroep
1969. Tak wacht ademloos op de landing van Apollo 11 
op de maan. Maar dan gebeurt er iets dat nog veel 
spannender is: er komt een nieuwe jongen bij hem in de 
klas. Thomas Tucker is voor niets en niemand bang, hij 
vertelt de stoerste verhalen en iedereen wil zijn beste 
vriend zijn. Thomas kiest Tak. Vanaf dat moment gebeuren 

er echter vreemde dingen. Spullen verdwijnen, leugens 
zingen rond en elke keer lijkt Tak de schuldige. Kan hij 
Thomas wel vertrouwen? Een spannend en ontroerend 
verhaal over moed, trouw en onvoorwaardelijke vriend-
schap.

FICTIE 8+ gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 112 bladzijden 
• omslag- en illustraties Harmen van Straaten • vormgeving omslag Moker Ontwerp • nur 282 
• isbn 978 90 258 8156 6 • verschijnt augustus • www.harmenvanstraaten.nl • ook verkrijgbaar als e-book
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978 90 258 7546 6 • € 13,99
978 90 258 7915 0 • € 13,99
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VONDST IN HET ARCHIEF 
VAN TONKE DRAGT

De Schoppenboer werd bleek van toorn. 
‘Wie zijt gij, onbekende?’ riep hij, ‘dat gij zo tot mij 

durft te spreken?’
‘Wie ik ben, zeg ik niet,’ sprak de Ridder. 

‘Maar ik herhaal, gij hebt geen recht op de troon. 
En ik voeg er dit bij: gij zijt een valsaard en een 

moordenaar! Mijn hoge positie verbiedt mij om met 
u een tweegevecht aan te gaan, doch ik ben er zeker 
van dat hier wel lieden zijn, die voor mij tegen u het 

zwaard van het recht willen opnemen!’
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TONKE DRAGT

De strijd om de Hartenkoningin
‘Wie vermoordde de Hartenkoning, op zijn bruiloft, in 
eigen woning?’ ‘IK WEET HET!’ riep de Schoppenboer, 
de Kroonprins van het machtige Schoppenrijk, en hij zei: 
‘Hij, die het gedaan heeft, bemint de koningin der 
Harten… uit jaloezie is de koning vermoord!’

Tijdens een vakantie in 1955 schrijft en tekent de dan 
25-jarige en nog onbekende Tonke Dragt een novelle. 

Net afgestudeerd aan de kunstacademie in Den Haag 
brengt ze de figuren van het kaartspel tot leven. En zij 
spelen hun eigen spel: wie heeft de Hartenkoning 
vermoord en wie krijgt de Hartenkoningin? 
Een humoristisch avontuur over gloeiende harten, list 
en bedrog, diepe kerkers en een tweegevecht – alles 
volgens de regels van het kaartspel.

FICTIE alle leeftijden gebonden • prijs € 16,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 64 bladzijden 
• omslag en binnenwerkillustraties in kleur Tonke Dragt • boekverzorging Nanja Toebak
• nur 283 / 300 • isbn 978 90 258 8146 7 • verschijnt juni

Niet eerder gepubliceerd werk 
van Tonke Dragt, geïnspireerd 
op een kaartspel

Full colour illustraties van 
Tonke Dragt

Social media campagne

Artikel met achtergrondverhaal 
over het boek op kinderboeken.nl

Tonke Dragt over De strijd om 
de  Hartenkoningin:

‘De figuren in dit boek spelen hun 
eigen spel. De strijd om de Har-
tenkoningin… Wie zal deze vurige 
strijd winnen? Het verhaal werd 
niet eerder gepubliceerd omdat 
het in die tijd te duur was om de 
illustraties in kleur af te drukken. 
Ik heb het opgeborgen. Onlangs 
pas is het weer tevoorschijn geko-
men en nu is het er alsnog: in de 
kleuren van het kaartspel.’ 

VONDST IN HET ARCHIEF 
VAN TONKE DRAGT

De strijd om de Hartenkoningin
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Uitgeverij Leopold 
feliciteert 
Martine Letterie met 
25-jarig auteurschap
De Tweede Wereldoorlog loopt als een rode draad door het oeuvre van 
 Martine Letterie. Vaak baseert ze haar boeken op herinneringen van men-
sen die de  oorlog zelf hebben meegemaakt. Als geen ander houdt zij de 
herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend voor de  kinderen en 
jongeren van nu.

Boek een auteurs-
bezoek via de 
Schrijverscentrale

Lesbrieven 
beschikbaar

‘Het is buitengewoon knap hoe Letterie via de con-
crete belevenissen en de beleving van de kinderen 
over de geschiedenis vertelt van de Jodenvervol-
ging in de Tweede Wereldoorlog in Nederland.’ 
DE GRIFFELJURY

‘Martine Letterie voegt een prachtige vertelling 
toe aan haar inmiddels indrukwekkende oeuvre 
over de Tweede Wereldoorlog. De jury is vol lof 
over de manier waarop ze jonge kinderen door een 
goed gevonden afwisseling van perspectief ter-
loops meeneemt in haar oorlogsverhaal.’  
DE JURY VAN DE THEA BECKMANPRIJS

  Waarom
      de 
   maan
  verdwijnt

Waarom 
de maan 
verdwijnt
1942. Het is oorlog. Lotti en haar moeder zijn niet 
langer veilig. Lotti raakt alles kwijt: haar huis,  
haar hondje. Maar de mooie verhalen van haar 
baboe kan niemand haar afpakken. Die zitten  
voor altijd in haar hoofd en geven haar de kracht 
en de fantasie om te overleven.

Mensen die de oorlog zelf hebben meegemaakt 
vertelden hun eigen verhaal aan Martine 
Letterie. Daarop baseerde ze in dit boek. 
Eerder schreef Martine Letterie Kinderen met 
een ster, dat werd bekroond met een Zilveren 
Griffel, en Verboden te vliegen, dat werd 
bekroond met de Thea Beckmanprijs 2020. 

Martine Letterie
& Rick de Haas

M
artin

e Letterie &
 R

ick
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e H
aas           W
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t

Lotti’s oorlog

W
aarom

 de m
aan verdw

ijnt
978 90 258 8098 9 • € 18,99

Verboden te vliegen
978 90 258 7677 7 • € 16,99

K
inderen m

et een ster
978 90 258 6957 1 • € 15,99

W
ij blijven bij elkaar

978 90 258 7891 7 • € 17,99

O
orlog zonder vader

978 90 258 7453 7 • € 15,99

G
roeten van Leo

978 90 258 6190 2 • € 14,99

Bekroond 
met een Zilveren 
Griffel en met een 

Eervolle Vermelding 
van de Thea  

Beckman prijs

Bekroond 
met de 

Thea Beckman 
Prijs 2020
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GIDEON SAMSON

Zwarte zwaan
Rifka is de king van de klas. Ze verzint dingen, dat doet 
ze altijd. Je zou het liegen kunnen noemen, maar daar is 
Rifka het niet mee eens. ‘Groot denken’ zegt ze liever. 
Want wie klein denkt, bereikt niks in z’n leven.
Dit keer heeft Rifka echt iets geweldigs bedacht. Met 

een klein beetje hulp van Duveke gaat ze de hele wereld 
voor gek zetten. Het wordt vast en zeker lachen.
Ja oké, het is best een ingewikkeld plan, maar Rifka 
laat zich door niemand tegenhouden. Dus wat kan er 
eigenlijk misgaan?

FICTIE 12+ gebonden • prijs € 18,99 • formaat 14,3 x 22 cm • omvang 224 bladzijden  
• omslagontwerp Roald Triebels • nur 284/285 • isbn 978 90 258 8123 8 • reeds verschenen
• www.gideonsamson.nl • ook verkrijgbaar als e-book

PSYCHOLOGISCHE
JEUGDROMAN VAN WINNAAR

GOUDEN GRIFFEL

Bekroond met een
Zilveren Griffel

Klassieker; tiende druk 
met nieuw omslag

©
 JITSK

E SC
H

O
LS

 'Meesterlijk 
jeugdboek’
NRC HANDELSBLAD

‘Gideon Samson overtreft 
zichzelf’ 
HET PAROOL

‘Sublieme stijl’
JURYRAPPORT ZILVEREN GRIFFEL

‘Verbluffend’
DE MORGEN

‘Samson weet zelfs op de 
laatste bladzijde nog te 
verrassen’ 
TROUW

‘Overrompelend’
JURYRAPPORT GOUDEN LIJST
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De pers over Time Travelers:

‘Spannend en hilarisch’
LITERARY REVIEW

‘Lawrence brengt haar kennis en 
vindingrijkheid samen in een bloed-
stollend avontuur waarin de wrede 
Romeinse tijd tot leven komt’
SUNDAY TIMES

OOG IN 
OOG MET 
DUIZEND 
GEVAREN

[fragment + herhaling beeld]

De drie gouden regels voor tijdreizen:
1  Je moet zonder kleren vertrekken en je 

komt zonder kleren terug.
2  Je mag alleen eten, niet drinken.
3 Je moet zo min mogelijk contact hebben 

met mensen in het verleden. Anders loop je 
de kans dat je niet alleen het verleden maar 
ook het heden voor altijd verandert…

Let op: elk uur dat je in het verleden 
doorbrengt, kost je een maand van je leven. 

Ik haalde diep adem. Toen stapte ik door het portaal – terug in de 
tijd.
Ik verwachtte door elkaar geschud te worden alsof ik een wilde 
achtbaan zat. Het was heel anders. Ik viel voorover, plat op de 
grond. Alle lucht werd uit mijn longen geperst. Ik hapte naar 
adem. De lucht die ik inademde, was ook anders. Kouder. 
Vochtiger. Vaag rook ik de geur van verbrand hout.
Mijn lijf tintelde en ik hoorde een vreemde hoge piep in mijn 
oren. En erger – ik kon niets zien. Alles om me heen was zwart. 
Was ik blind geworden?
Toen begreep ik het. Ik kon niets zien omdat ik me in een tempel 
zonder ramen bevond. Langzaam wenden mijn ogen aan het 
duister en ik ontwaarde een standbeeld van een man. Het had 
gewerkt! Ik was in de Tempel van Mithras, waarschijnlijk in het 
jaar 260. Duizelig kwam ik overeind.
Toen hoorde ik een vreemd geluid achter me. 
Gekreun.
Iemand was me gevolgd door het portaal!
‘Ooo,’ kreunde een bekende stem. ‘Loser? Ben jij dat?’
‘Dinu?’ Mijn stem kraakte. ‘Dinu, ben jij dat?’
Ik kon het niet geloven. Ik was teruggeflitst naar Londen in de 
Romeinse tijd voor een levensgevaarlijke opdracht, en uitgere-
kend mijn allergrootste vijand was me achterna gekomen…
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CAROLINE LAWRENCE

The Time Travelers – 
Rennen voor je leven 
De 12-jarige Alex wordt gekozen voor een levensgevaar-
lijke opdracht: via een tijdmachine naar het verleden 
reizen. Daar moet hij de waarheid achterhalen over een 
meisje met een ivoren mes. Als hij slaagt in zijn opdracht 
krijgt hij een miljoen. Maar als het fout gaat, kan het hem 
zijn leven kosten… Alex reist naar Londen in de Romeinse 

tijd – en vanaf dat moment loopt alles anders dan ver-
wacht. Zijn grootste pestkop glipt stiekem mee in de 
tijdmachine, ze worden achtervolgd en ze komen terecht 
in een arena waar wordt gevochten op leven en dood…

FICTIE 9+ gebonden • prijs € 16,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 232 bladzijden 
• vertaling Ans van der Graaff • vormgeving omslag Splendid Ontwerp • binnenwerkillustraties Sara Mulvanny 
• nur 283 • isbn 978 90 258 8148 1 • verschijnt september • ook verkrijgbaar als e-book

Avontuurlijke serie
vol cliffhangers en 
onverwachte wendingen

Voor fans van De Grijze 
Jager en Spirit Animals

Verkozen tot Sunday 
Times Children’s Book 
of the Week

Verkozen tot Daily Mail 
Best Summer Book

Quiz op kinderboeken.nl: 
ben jij een echte time
traveler?

Geanimeerd beeld
in te zetten op uw social 
media. Beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl 

Social media campagne
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De pers over 
De brief om middernacht:

‘De brief om middernacht is een boek vol 
avontuur, vreemde figuren en geheimen. 
Read en Trinder nemen de jonge lezer 
mee op reis naar een andere wereld vol 
magie. Een echte aanrader voor fans van 
Nevermoor.’ 
HEBBAN

‘Waarschuwing: wanneer je begint te le-
zen, is het moeilijk om te stoppen. De le-
vensechte fantasiewereld slokt je op en 
neemt je mee.’
KINDERBOEKENJOURNAAL

Plotseling klonk van héél dichtbij een schurend, knarsend 
geluid. Met een ruk kwam Emily overeind en ze staarde naar 
het standbeeld dat tegenover haar stond. 
Niet langer wees het zwaard van het standbeeld naar de lucht, 
maar het wees recht naar Emily. Het gezicht van de vrouw was 
verwrongen tot een stille schreeuw; haar mond was een gapend 
zwart gat. Een koude rilling liep langs Emily’s rug.
Daar was het knarsende geluid weer. Zwaar gesteente knalde 
op zwaar gesteente en deze keer zag Emily het gebeuren: het 
standbeeld bewoog. De stenen vrouw keek haar met starre 
ogen doordringend aan, liet met een van haar marmeren 
handen het zwaard los en greep naar Emily. Haar mond ging 
open en dicht, open en dicht, alsof ze een doodstille schreeuw 
naar buiten joeg. 
Uit Emily’s mond ontsnapte een gil die absoluut niet stil was. 

978 90 258 7896 2 • € 17,99

978 90 258 7771 2 • € 17,99

MAGISCH
BOEKEN-
PAKKET 10+

978 90 258 7446 9 • € 17,99

978 90 258 7607 4 • € 17,99 

978 90 258 8012 5 • € 17,99 

978 90 258 7701 9 • € 18,99

+

+

+ +

PAKKET MET 6 BOEKEN
prijs € 108,94
isbn 978 90 258 8104 7
verschijnt juni

ALLEEN OM MIDDERNACHT
GAAT DE DEUR NAAR HET 
MIDDERNACHT UUR OPEN…
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BENJAMIN READ & LAURA TRINDER

Schreeuw om middernacht
De slagen van de klok galmden in de spookachtige duis-
ternis. Het was middernacht. Dit was het moment. Vlug 
draaide Emily de sleutel om en de deur zwaaide open. 
Een golf magie overspoelde haar en haar huid begon te 
tintelen. Eindelijk, ze was er. In het Middernacht Uur.

Alleen om middernacht gaat de deur naar het Midder-
nacht Uur open. Geen minuut eerder en geen minuut 
later. Achter die deur wacht een adembenemende, 

magische wereld waarin de tijd heeft stilgestaan en waar 
vreemde fantasiefiguren leven. Emily is een van de 
weinigen die er naar binnen kan, maar er wacht haar 
geen warm welkom. Standbeelden en schilderijen 
komen tot leven met een dringende boodschap: de 
kwaadaardige Nocturne laat alle magie uit het Midder-
nacht Uur verdwijnen. Emily moet haar tegenhouden – 
met gevaar voor eigen leven.

FICTIE 10+ gebonden • prijs € 17,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 352 bladzijden 
• omslagontwerp Caren Limpens • vertaling Marie Lotte Hagen nur 283 • isbn 978 90 258 8153 5
• verschijnt juni • ook verkrijgbaar als e-book

Schreeuw
    om

 M
iddernacht

Schreeuw
    om

 M
iddernacht

Benjamin 
Read
Laura 

Trinder

Bekijk alle magische boeken
op kinderboeken.nl/magie

Poster met alle magische 
boeken naar 
8.000 basisscholen

Social media campagne

Magisch POS-materiaal – 
tafelstaander bij afname van 
minimaal 5 exemplaren

978 90 258 7896 2 • € 17,99
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Ik weet niet waarvan ik wakker word, maar de gordijnen gaan 
wild heen en weer door de tocht in mijn kamer. Ik hoor de deur 
kraken, gevolgd door voorzichtige voetstappen. 
Er is iemand in mijn kamer! 
Met ingehouden adem blijf ik onder mijn dekbed liggen. 
Mijn hele lijf staat op scherp, klaar om uit te halen.
Waarom doet Spikkel niets? 
Ik moet om hulp roepen, Nova en Vin zijn heel dichtbij, maar het 
lijkt wel of mijn keel op slot zit en ik de sleutel kwijt ben. 
De voetstappen komen dichterbij, lijken even te twijfelen. 
Ik voel Spikkel bewegen. Wordt hij eindelijk wakker? Nog even 
en hij zal blaffen, net als hij bij het zwembad deed…
Maar dan voel ik ineens een hand om mijn mond. Het gaat zo 
snel, dat ik niet eens kan reageren. Mijn kreet wordt gesmoord 
achter de vingers.

JE BENT IN 
LEVENSGEVAAR,
MAAR JE KUNT 
GEEN KANT OP…

De pers over Maren Stoffels:

‘Razend spannend!’ 
HEBBAN.NL

‘Superspannende thriller. 
 Aanrader voor alle jongeren.’ 
CHICKLIT.NL
 
‘Spannend en rauw verhaal met 
een enorme mindfuck.’ 
THRILLERSANDMORE.COM

978 90 258 7397 4 • € 14,99

978 90 258 7748 8 • € 14,99

978 90 258 7620 3 • € 14,99

978 90 258 7950 1 • € 14,99
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MAREN STOFFELS 

Lock Down
Ik weet waar jij mee bezig bent.
Denk maar niet dat je bij die boerderij van me af bent.

Drie vrienden huren midden in het bos een boerderij, 
zonder internet. Telefoons en social media zijn deze 
week verboden. Hun zelfverzonnen lock down moet 
ervoor zorgen dat ze zich goed kunnen concentreren op 
de naderende examens. Maar al snel blijkt dat zij niet 
alleen zijn. Iemand houdt hen vanuit het bos in de gaten. 

Iemand die al hun geheimen kent. Iemand die wel héél 
ver gaat voor wraak...
Net als in haar eerder verschenen, veelgeprezen thrillers 
houdt Maren Stoffels je vanaf de eerste tot de laatste 
bladzijde op het puntje van je stoel. Meesterlijk speelt ze 
met de personages, met de perspectieven en verhaal-
lijnen, laat ze de waarheid telkens weer kantelen als in 
een caleidoscoop. In deze ingenieuze thriller is niets wat 
het lijkt.

FICTIE 13+ paperback • prijs € 14,99 • formaat 14 x 21,5 cm • omvang 176 bladzijden 
• omslag Nanja Toebak • nur 284/285 • isbn 978 90 258 8155 9 • verschijnt september • www.marenstoffels.nl
• ook verkrijgbaar als e-book
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YouTube campagne

Spannende boektrailer
beschikbaar via   
promotie@wpgmedia.nl 

Social media campagne

Mailing naar het Voortgezet 
Onderwijs
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LINDA VAN DE POL

(Not) so perfect
Madeleine heeft alles onder controle. En met alles 
bedoelt ze dus ook echt ALLES. Haar hele leven, zeg 
maar. Dat ziet er als volgt uit: 
2022 School afmaken ✔
2023 Studeren ✔
2027 Een baan vinden en veel geld verdienen ✔
2028 Trouwen met haar knappe leraar Engels. ✔

Dat weet hij nog niet, maar komt in orde, dus: ✔

Ze is natuurlijk de perfecte kandidaat om het school-
feest te organiseren. Maar als Madeleine hoort dat ze 
assistentie krijgt van de grootste chaoot van de school, 
de wereld en het universum, ziet ze al haar plannen in 
duigen vallen. Of… toch niet?

FICTIE 13+ paperback • prijs € 14,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 144 bladzijden 
• omslagontwerp Blond&Groen • nur 284 • isbn 978 90 258 8151 1 • reeds verschenen
• www.lindavandepol.nl • ook verkrijgbaar als e-book

Linda van de Pol (1973)
is schrijfster en duikinstructeur. 

In haar jeugdroman
(Not) so perfect portretteert ze 

een meisje dat haar faalangst 
en onzekerheid maskeert met 

100% controle. Daardoor 
belandt ze in onverwachte 

situaties die ze juist had 
willen vermijden.

Lezers op Hebban over 
(Not) so perfect:

‘Het is een erg vermakelijk 
boek. Ik heb zelfs zo hard 
moeten lachen dat de 
tranen over mijn wangen 
liepen.’

‘Absoluut een fijne lees-
ervaring.’ 
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SIMONE ARTS & FAYLINN TEEUWEN

Het geheim van de grote race
Quincy weet alles van de Formule 1, maar volgens Bram 
is dat niets voor meisjes. Als Quincy mee kan doen aan 
een racewedstrijd voor kinderen, in een echte auto, daagt 
ze Bram uit. Ze mag een paar keer oefenen met haar 

vader, maar is ze wel snel en handig genoeg om een auto 
te kunnen besturen? En hoe moet ze Bram verslaan als 
er een maximumsnelheid is, waar hij zich duidelijk niet 
aan houdt…  

FICTIE 8-10 jaar gebonden • prijs € 13,99 • formaat 15 x 22 cm • omvang 112 bladzijden 
• omslagillustratie Saskia Halfmouw • binnenwerkillustraties ivan en ilia • omslagontwerp Buro Blikgoed 
• nur 282 • isbn 978 90 258 8126 9 • verschijnt september • www.simonearts.nl • ook verkrijgbaar als e-book
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Faylinn Teeuwen (11 jaar)
is de winnaar van de 

Geheim-schrijfwedstrijd 2021. 
Auteur Simone Arts en 

Uitgeverij Leopold kozen haar 
idee uit de vele inzendingen uit 

Nederland en België. 

SPANNEND 
RACEAUTO 

AVONTUUR

Dubbelinterview met 
Faylinn en schrijfster 
Simone Arts op 
kinderboeken.nl
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TIPTITELS
GROEP 1 & 2 GROEP 3 & 4

978 94 929 0178 1 • € 11,99

andré kuipers
3, 2, 1, GO!

Een unieke combinatie van fictie 
en non-fictie; een spannend 
avontuur, afgewisseld met 
bijzondere feiten, verteld door 
André Kuipers.

harmen van straaten
Spuit elf wordt 
brandweerolifant

Ook als je klein bent, kun je 
worden waar je van droomt!

978 90 258 8157 3 • € 14,99

annemarie van haeringen
Papa, ik word 
later rijk 

Rijk worden is leuk, maar iets 
doen wat gelukkig maakt nog 
meer.

978 90 258 7881 8 • € 14,99

GROEP 2 & 3

thé tjong-khing
Het geheim van het 
steenhouwertje

Ontdek bijzondere ambachten in 
een spannend verhaal.

Leopold

      Thé 
 Tjong-
 Khing

Thé Tjong-K
hing

H
et m

ysterie van het steen

Tekst
tekst 
tekst
tekst

Het mysterie
     van het
steenhouwertje

978 90 258 xxxx x

978 90 258 8158 0 • € 15,99

Ga voor gratis lesmaterialen naar 
kinderboeken.nl/downloads
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TIPTITELS KINDERBOEKEN-
WEEK 2021

GROEP 5 & 6 GROEP 7 & 8

 Een spannend avontuur

ON
TD
EKK

INGS
REIZIGER VAN BEROEP

Harmen van Straaten

978 90 258 8156 6 • € 13,99

harmen van straaten
Thomas Tucker - 
Ontdekkingsreiziger van 
beroep 

Avontuur over een onvergetelijke 
vriendschap.

978 94 932 3602 8 • € 15,99
andré kuipers & 
govert schilling
Hoe word ik astronaut?

Het ultieme handboek voor 
toekomstige ruimtevaarders.

978 90 258 8092 7 • € 13,99

wieke van oordt 
Het geheim van 
de vlogger

Over een jongen die vlogger wil 
worden.

THEMA KINDER-
BOEKENWEEK
WORDEN 

WAT JE WIL
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