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Nieuws van Ploegsma
Vervolg op Ik wou dat ik een vogel was!
Na het overdonderende succes van Ik wou dat ik een 
vogel was kunnen we nu met trots aankondigen dat 
er dit jaar een tweede bloemlezing zal verschijnen. 
Opnieuw een luxe en waanzinnig mooie bundeling 
van 366 gedichten, ditmaal geïllustreerd door de be-
faamde illustrator Britta Teckentrup. Prachtige platen 
met dieren dicht bij huis en verder weg, van olifant 
tot ijsvogel en van pinguïn tot kangoeroe. Het boek 
zal in november verschijnen, met een nader bekend 
te maken titel en omslag!

Stem op uw favoriete omslag
We willen erg graag uw expertise als boekhandelaar 
inzetten om van dit tweede boek net zo’n succes te 
maken! Om te beginnen vragen we u graag naar uw 
omslagvoorkeur. Welke van onderstaande drie 
ontwerpen spreekt u het meest aan? We horen het 
graag via poezie@ploegsma.nl of via een van onze 
vertegenwoordigers.

Word ambassadeur van een dichter of gedicht
Samenstellers Marlous van Mourik en Margot 
Diederix staan voor de kolossale klus om 366 
Nederlandse en Vlaamse gedichten te selecteren, 
die geschikt zijn voor jong en oud, die passen bij 
de illustraties én die aansluiten bij de seizoenen… 
Kent u dierengedichten of dichters die absoluut niet 
mogen ontbreken in deze nieuwe bloemlezing? 
Wij horen het graag via poezie@ploegsma.nl

Welk POS-materiaal ziet u het liefst?
We willen van deze bloemlezing natuurlijk net zo’n 
succes maken als van zijn voorganger. We zijn be-
nieuwd welk POS-materiaal u het liefste zou gebrui-
ken? Denk aan een raamsticker, plafondhanger, op-
vallende staander, of heel iets anders. Heeft u ideeën? 
Deel ze via poezie@ploegsma.nl of uw vertegenwoor-
diger.

Een dierengedicht voor 
elke dag van het jaar
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met illustraties van

ploegsma

Ik wou dat ik 
een vogel was,
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verjaardagskalender

Frann Preston-Gannon
met illustraties van

ploegsma
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Een prentenboek om stil van te worden

'Het is geweldig knap hoe het Octavie lukt, met haar fijngevoelige ver-
haal over het leven, mij zo te raken met een linosnedetechniek die zo 
robuust is! Elke spread is een kunstwerk op zich...’ – Mark Janssen 

'Af en toe kom je een pareltje tegen, dit is er zo één. Ik hoop dat alle 
kinderen het lied leren zingen.' 
– Nicole Kleinen, Boekhuis De Kleine Tovenaar

De spreeuw vloog over het land, langs de velden die over de bolle 
aarde lagen, en hij vond alles zo mooi. De vlaktes met gras, 

de akkers vol koren. Hij vond de wolken zo mooi, de briesjes 
van zeeën ver weg, hij hield van bloesem op de wind, van de bergen 

met sneeuw, de vacht van een ree, hoe helder de lucht kon zijn.

De vlaktes 
met gras, de 

akkers vol koren. 
Hij vond de 

wolken zo mooi, 
de briesjes van zeeën 

ver weg, hij hield van 
bloesem op de wind, 

van de bergen met 
sneeuw, de vacht 

van een ree, hoe 
helder de lucht 

kon zijn.
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Octavie Wolters combineert haar talenten in dit poëtische en visueel krachtige boek.

Octavie Wolters

Het lied van de spreeuw
Wat biedt er meer troost dan de natuur? En waar 
vind je meer antwoorden op grote vragen die je 
misschien hebt? De spreeuw in dit bijzondere pren-
tenboek wil een lofzang houden op wat hij allemaal 
ziet tijdens zijn vluchten over het land. Om zeker te 
zijn dat hij niets vergeet, vraagt hij alle vogels die 
hij kent om raad: wat moet ik in elk geval niet ver-
geten te vertellen?

Een boek vol prachtige linosnedes en treffende 
teksten over de schoonheid die je kunt vinden in 
eenvoudige dingen. Als je maar goed kijkt…

Octavie Wolters

Het lied van de spreeuw

fictie vanaf 5 jaar

23,5 x33 cm, 40 blz. 

geb. e 15,99
vormgeving omslag: bij Barbara

nur 273/274

isbn 978 90 216 8192 4

• Persaandacht 

• Boekpresentatie 

• Originele linoafdrukken 
beschikbaar voor een Het lied 
van de spreeuw-etalage. 
Interesse? Bespreek de 
voorwaarden met uw 
accountmanager 

• Ansichtkaarten om uit te delen 
in de boekhandel

verschijnt: september

Een prentenboek om stil van te worden

Octavie Wolters (1977) studeerde Nederlandse 

taal- en letterkunde en is zowel schrijver als beel-

dend kunstenaar. In 2016 debuteerde ze met 

de roman Voorland. Vorig jaar verscheen het 

zeer persoonlijke Slot, over leven in coronatijd, 

geschreven én geïllustreerd door Wolters. Slot

kreeg al zes drukken en Wolters ontving een 

onderscheiding van de stad Roermond voor dit 

boek. Dit is haar eerste boek voor kinderen. 
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Spelen en leren met BORA!
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Deborah van de Leijgraaf

BORA Mijn eerste dierenmemo

doosje 15 x 15 cm

e 9,99
vormgeving: Nancy Koot

isbn 978 90 216 8219 8

Deborah van de Leijgraaf

BORA Mijn eerste puzzels

doosje 15 x 15 cm

e 9,99
vormgeving: Nancy Koot

isbn 978 90 216 8220 4

Uitbreiding van de BORA-lijn met twee speelse, nieuwe producten.

Deborah van de Leijgraaf

BORA Mijn eerste puzzels
BORA Mijn eerste dierenmemo
Deborah van de Leijgraaf maakt al jaren stoffen, behang en ansichtkaarten 
met haar eigen kleurrijke ontwerpen. Speciaal voor de BORA-lijn bij Ploegsma, 
met verschillende kartonboekjes en knuffel- en knisperboekjes van zacht 
katoen, ontwierp ze nu ook een memoryspel en een puzzelset voor de 
allerkleinsten. 

Mijn eerste puzzels bestaat uit 4 stevige puzzels van 2, 3 en 4 stukjes, 
voor kinderen vanaf 1,5 jaar. En in Mijn eerste dierenmemo komen Egel, 
Hondje, Kleine Muis, Eekhoorn en alle andere dierenvrienden voorbij – wie 
weet als eerste waar de twee bij elkaar horende kaartjes liggen…?

• Dutch design: van eigen bodem

• BORA-campagne i.s.m. WIJ Special Media (digitaal 
en in het magazine)

• Testblog op Kinderboeken.nl door ouders met jonge 
kinderen

• Social media-campagne 

• Heel 2021: doorlopende online BORA-campagnes

• Influencers-actie met bekende jonge ouders 

• Voor alle fans van BORA’s kenmerkende, vrolijke stijl

Spelen en leren met BORA!

verschijnt: augustus
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Rick Meijer & Jade van der Zalm

Pingwing
Pingwing vindt het maar saai op de Zuidpool. Je 
doet als pinguïn eigenlijk niet veel meer dan de 
hele dag met je familie waggelen: het spannend-
ste wat Pingwing ooit heeft meegemaakt, was 
het gesnurk van zijn oom Jos…  

Pingwing weet het dan ook zeker: hij wil weg, 
naar het zonnige zuiden. Hij belooft zijn vader en 
moeder dat hij iedere dag contact zal opnemen 
en hij vertrekt. Elke avond videobelt Pingwing 
naar huis en vertelt hij zijn ouders vol trots over 
de avonturen die hij die dag beleefd heeft. Over 
zijn tocht door de jungle bijvoorbeeld, en over 
hoe hij heeft gesurft op golven van wel zes neef-
jes en nichtjes hoog. Maar heeft Pingwing wel 
echt zo’n fijne vakantie? Anders dan hij verwacht 
had, mist hij zijn familie en zijn thuis heel erg…

Rick Meijer

Pingwing

fictie vanaf 3 jaar

21 x 25 cm, 46 blz. 

geb. e 16,99
omslag en illustraties in kleur: 
Jade van der Zalm

vormgeving omslag: 
Buro Blikgoed 

nur 273

isbn 978 90 216 8187 0

• Ansichtkaarten om uit te delen in de boekhandel

• Debuut van jong illustratietalent Jade van der Zalm

• Met uitklapper achter in het boek

verschijnt: juni

Een lief, warm prentenboek over 
familie, heimwee en thuiskomen.

Op vakantie naar de tropen

Na het prentenboek Ik ben echt niet bang, dat in 2019 verscheen, 

vormt Rick Meijer (1979) dit keer een duo met de getalenteerde 

Jade van der Zalm (1999). Jade, die in de zomer van 2020 cum 

laude haar opleiding Communication and Multimedia Design aan 

Avans Hogeschool Den Bosch afsloot, besteedt in haar illustraties 

veel aandacht aan sfeer – haar kleurgebruik is buitengewoon 

indrukwekkend. Pingwing is haar prentenboekdebuut.

Op vakantie naar de 
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• Vertaald door Imme Dros

• Zeer gerenommeerde Britse auteur en illustrator

• Eerste in een reeks van drie boeken

• Nieuwe Pieter Konijn-bioscoopfilm in aantocht!

• Download gratis materiaal om uit te delen op 
Kinderboeken.nl/pieterkonijn

BW_Ploegsma_Z21.indd   8 25-02-2021   18:05
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verschijnt: juli

Rachel Bright

Pieter Konijn: Alles heeft een 
staartje

fictie vanaf 3 jaar

25 x 29,5 cm, 32 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties in kleur: 
Nicola Kinnear

vertaling: Imme Dros

nur 273

isbn 978 90 216 8174 0

• Uitgelicht in grote Kinderboekenweek-
campagne (online en print)

• Social media-campagne

Een nieuwe Pieter Konijn!

Het eerste deel van een nieuwe 
prentenboekreeks over Pieter 
Konijn, vertaald door Imme Dros. 

Rachel Bright & Nicola Kinnear

Pieter Konijn: Alles 
heeft een staartje
Geïnspireerd door Beatrix Potter blazen 
Rachel Bright en Nicola Kinnear nieuw leven 
in het klassieke merk Pieter Konijn. De speel-
se illustraties en het grappige avontuur zor-
gen ervoor dat het verhaal herkenbaar blijft 
voor alle Pieter Konijn-liefhebbers.

Pieter Konijn wil graag uitvinder worden, 
maar één ding staat hem in de weg: hij is erg 
vergeetachtig. Als hij weer eens vergeet om 
zijn modderige pootjes af te vegen, loopt hij 
over het schone wasgoed van zijn moeder. 
Om het goed te maken, heeft hij een geniaal 
idee. Een supersnelle wasluchtlijn! Maar als 
zijn goede vriend Eekhoorn Hakketak hem 
komt helpen, vergeet Pieter Konijn dat de 
waslijn misschien toch niet sterk genoeg is 
voor hen beiden…

Een nieuwe Pieter Konijn

Het eerste deel van een nieuwe 
prentenboekreeks over Pieter 
Konijn, vertaald door Imme Dros. 

Geïnspireerd door Beatrix Potter blazen 
Rachel Bright en Nicola Kinnear nieuw leven 
in het klassieke merk Pieter Konijn. De speel
se illustraties en het grappige avontuur zor
gen ervoor dat het verhaal herkenbaar blijft 
voor alle Pieter Konijn-liefhebbers.

maar één ding staat hem in de weg: hij is erg 
vergeetachtig. Als hij weer eens vergeet om 
zijn modderige pootjes af te vegen, loopt hij 
over het schone wasgoed van zijn moeder. 
Om het goed te maken, heeft hij een geniaal 
idee. Een supersnelle wasluchtlijn! Maar als 
zijn goede vriend Eekhoorn Hakketak hem 
komt helpen, vergeet Pieter Konijn dat de 
waslijn misschien toch niet sterk genoeg is 
voor hen beiden…
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De bosdokter

Ook bomen hebben af en toe een dokter 

nodig, dus gelukkig dat er spechten in de 

buurt zijn! De specht pikt met zijn snavel 

in de stam en luistert aandachtig of er 

binnen in de boom iets zit dat misschien 

genezen moet worden. Zodra hij ook 

maar het zachtste geritsel hoort, begint 

hij met een behandeling.

De juchtleerkeverHé muizen, ruiken jullie die vreselijke stank? Zet maar snel een wasknijper op jullie kleine neusjes! Het lijkt erop dat jullie buurman, de juchtleerkever, denkt dat het al nacht is. ’s Nachts verlaten deze kevers hun huis in de boom en tijdens de reis beschermen ze zich-zelf door een vieze geur te verspreiden.
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verschijnt: juli

Markéta Špačková

Binnen in de boom

non-fictie vanaf 5 jaar

25 x 25 cm, 18 blz. 

geb. met uitklappers e 15,99
omslag en illustraties in kleur: 
Ekaterina Kolesnikova

nur 223

isbn 978 90 216 8173 3

Markéta Špačková & 
Ekaterina Kolesnikova

Binnen in de boom
Wist je dat er in een oude eik heel veel 
verschillende dieren wonen? Verstopt in de 
boom, in holten in de stam, vind je allemaal 
huisjes. Van de familie eekhoorn bijvoor-
beeld, of van een staartmees of dwerguil. 
Maar ook de slaapmuis heeft een fijne 
kamer, waarin hij zich klaarmaakt voor de 
winter. En onder de schors van de boom 
loopt een drukke insectensnelweg!

Neem een kijkje binnen in de boom met 
dit bijzondere boek vol weetjes en een 
uitklapboom. Deze stevige boom bestaat 
uit meerdere lagen van verschillende groot-
te en bevat bovendien een aantal flapjes.

• Non-fictie voor jonge kinderen

• Originele vorm: met uitklapboom en flapjes

• Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief 
( > 5.000 leerkrachten)

• Persaandacht

Speelse non-fictie voor de 
jonge lezer, met uitklapboom 
én flapjes.

Bezoek de dieren en hun huizen
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verschijnt: juli

Ontdek meer dan vijftig beroepen! 

Heerlijk kijk- en zoekboek 
nu weer verkrijgbaar.

Doro Göbel & Peter Knorr

Aan het werk
In dit heerlijke kartonboek maken kinderen 
kennis met allerlei verschillende beroepen. 
Zo kunnen ze postbode Jozef volgen, die 
een lekke band krijgt, of brandweervrouw 
Aynur, maar ook op zoek gaan naar de 
verhalen van bloemist Camille, architect 
Klaas en dierenarts Wilma. Boordevol leuke 
karakters én goed voor uren zoekplezier. 
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tweede druk

Doro Göbel & Peter Knorr

Aan het werk

kartonboek vanaf 3 jaar

26 x 33,8 cm, 14 blz. 

geb. e 14,99
illustraties in kleur

nur 273

isbn 978 90 216 7133 8

• Uitgelicht in grote Kinder-
boekenweekcampagne 
(online en print)

• Zoekplaat voor in de 
winkel/etalage op 
aanvraag 
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Ontdek meer dan vijftig 
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verschijnt: juli

13

verschijnt: april

Ontdek meer dan vijftig beroepen! 
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Van klassiekers tot moderne favorieten, van uitvinder tot ober: heerlijke boeken 
voor alle leeftijden passend bij het Kinderboekenweekthema. 

Wat zou je willen worden?

Voor de kleintjes:

Voor de middenbouw:

Voor de bovenbouw: 

Om voor te lezen:
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Husselrace  978 90 216  8101 6  |  e 13,99

Hoppa! 978 90 216 8000 2  |  e 13,99

Pittig klasje 978 90 216 8014 9  |  e 13,99

Rekenrap  978 90 216 8025 5  |  e 13,99 
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Wat zou je willen worden?
• Deze klassieker is al in druk sinds 

het verschijnen in 1992. Dat is 29 
jaar geleden, oftewel een jubileum 
van niks!

• Tjibbe Veldkamp over het ontstaan: 
‘Met het verhaal Een ober van niks
deed ik mee aan een wedstrijd. Ik 
won en de prijs was dat het verhaal 
werd uitgegeven als prentenboek. 
Zo ontdekte ik dat wat ik schrijf 
prentenboeken kunnen worden!’

• Met mooie illustraties van Philip 
Hopman

• Grappige korte verhalen over 
geweldige uitvindingen, ook 
aantrekkelijk voor minder gretige 
lezers! 

• Thema en hoofdpersoon spreken 
ook jongens aan

• Met illustraties van Georgien 
Overwater

• Voor liefhebbers van De regels 
van Floor
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Een supergrappig prentenboek van Kees de Boer.

Kees de Boer

De alles wat je worden wil 
machine 
Tom en Emma hebben een stadsbus omgebouwd tot beroepen-
machine. Wat een uitvinding! Tom gaat erin, Emma toetst een be-
roep in en de machine spuugt Tom weer uit in vol bakkersornaat. 
Al snel besluiten ze dat één beroep maar saai is. Geen probleem 
voor de machine! Met een druk op de knop verandert Tom in een 
bak-kapper en Emma in een ambulance-stuntvrouw. Zo gaat het 
de hele ochtend door, tot papa roet in het eten gooit. Hij is bus-
chauffeur en moet aan het werk...

Kees de Boer is een van de grappigste illustratoren van ons 
land. Heel ingenieus en vol humor tekent hij de machine, waarbij 
de lezer zelf mag bepalen wat echt is en wat niet. Een waanzinnig 
prentenboek waar het plezier vanaf spat!

Kees de Boer

De alles wat je worden wil 
machine 

fictie vanaf 4 jaar

21 x 25 cm, 32 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties in kleur: 
Kees de Boer

vormgeving omslag: 
Buro Blikgoed

nur 273

isbn 978 90 216 8180 1

• Uitgelicht in grote Kinder-
boekenweek campagne 
(online en print)

• Van de tekenaar van Agent  
en Boef

• Onvergetelijk voor kleine 
kinderen

verschijnt: juli

Eerste schetsen van 
het binnenwerk
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Waarom zou je maar één beroep
tegelijk kiezen?

verschijnt: juli

tegelijk kiezen?

voorlopig 
omslag
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Over Een vriend als geen ander: 

‘Leent zich prima om samen met kleine kinderen te lezen en 
de mooie illustraties te bekijken.’ 
– De Leesclub van Alles

‘Levendige en aanstekelijke schrijftrant [...] De zachte en 
innemende stripachtige illustraties geven de zeer menselijke 
emoties van de grootogige dieren uitstekend weer [...]’ 
– NBD Biblion

‘Perfect voor het hele gezin. [...] Een vriend als geen ander
heeft meteen mijn hart veroverd.’ 
– Rubén Rodriguez da Silva, Libris

'Een ontroerend (voor)leesboek met prachtige illustraties. 
[...] Het boek is heel beeldend geschreven en er is veel ruimte 
voor de emoties die de dieren steeds hebben.’ 
– Bookiewoogie.nl
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Ontroerend verhaal over échte vriendschap

Een voorleesboek over trouw zijn ondanks 
verschillen, boordevol warme illustraties.  

Oliver Scherz & Barbara Scholz

Een vriend als geen 
ander 2: In het wolvendal
Het eekhoorntje Hikke wordt vroeg wakker uit zijn 
winterslaap en denkt maar aan één ding: zijn grote 
vriend Yaruk. Zo snel als hij kan, gaat hij naar de andere 
kant van de rivier om hem terug te vinden. Ze spelen 
een heerlijke dag lang in de zon, maar als Hikke terug 
wil, blijkt het ijs in de bergen te zijn gesmolten. De rivier 
kolkt woest en Hikke kan niet naar huis…

Hikke heeft geen andere keuze dan met Yaruk mee-
gaan naar het wolvendal. De wolven hebben een zware 
winter achter de rug: hun ouders zijn dood en ze hebben 
honger. En nu brengt hun nieuwe leider een hapje mee 
dat ze niet mogen opeten… 

Hikke sluit vriendschap met de kleine wolfjes, maar 
een deel van de roedel vindt dat Yaruk moet kiezen tus-
sen Hikke en zijn familie. Kan hun vriendschap dit over-
leven? 

Oliver Scherz

Een vriend als geen ander 2: 
In het wolvendal 

fictie vanaf 5 jaar

17 x 24 cm, 128 blz. 

geb. e 16,99
omslag en illustraties in kleur: 
Barbara Scholz

vertaling: Esther Ottens

vormgeving omslag: 
Nancy Koot

nur 281

isbn 978 90 216 8191 7

• Leesexemplaar voor de boekhandel 

• Heerlijk voorleesboek, vol kleurenillustraties

• Grote bestseller in Duitsland

• Zeer herkenbare thema’s

Een voorleesboek over trouw zijn ondanks 
verschillen, boordevol warme illustraties.  

Oliver Scherz & Barbara Scholz

Een vriend als geen 
ander 2: In het wolvendal
Het eekhoorntje Hikke wordt vroeg wakker uit zijn 
winterslaap en denkt maar aan één ding: zijn grote 
vriend Yaruk. Zo snel als hij kan, gaat hij naar de andere 
kant van de rivier om hem terug te vinden. Ze spelen 
een heerlijke dag lang in de zon, maar als Hikke terug 
wil, blijkt het ijs in de bergen te zijn gesmolten. De rivier 
kolkt woest en Hikke kan niet naar huis…

Hikke heeft geen andere keuze dan met Yaruk mee
gaan naar het wolvendal. De wolven hebben een zware 
winter achter de rug: hun ouders zijn dood en ze hebben 
honger. En nu brengt hun nieuwe leider een hapje mee 
dat ze niet mogen opeten… 

Hikke sluit vriendschap met de kleine wolfjes, maar 
een deel van de roedel vindt dat Yaruk moet kiezen tus
sen Hikke en zijn familie. Kan hun vriendschap dit over
leven? 

verschijnt: september
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Een heel nieuw avontuur van 
succesduo Mirjam Oldenhave en 

Rick de HaasRick de Haas
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Voordat alles begon, woonden Ed en Boutje in een fijn huis, in een 

mooie straat, in een nette buurt. Ze waren rustig en altijd beleefd 

tegen iedereen. 

Ed is trouwens de vader van Boutje.

Op een ochtend toen ze net aan het ontbijt zaten, werd er gebeld 

en tegelijkertijd hard op de deur geklopt. 

‘Wegwezen!’ riep een man. ‘Jullie horen hier niet!’

Boutje schrok zich kapot.

Maar Ed liep heel kalm naar het raam. ‘Er staan allemaal buren 

voor ons huis,’ zei hij. Daarna ging hij weer zitten. ‘Wil je nog thee?’ 

BONK, BONK! Er werd nu echt hard op de deur geramd.

‘Jullie betalen geen huur en geen parkeergeld! We gaan de politie 

bellen!’ riep een vrouw met een schelle stem. ‘In deze straat wonen 

nette mensen, en geen...’ Ze wilde nog meer zeggen, maar ze moest 

hoesten.

‘Ed, ze zijn boos!’ fluisterde Boutje.

‘Denk je? Ik zal het eens vragen.’ Ed stond weer op en deed de 

voordeur open. ‘Goeiemorgen!’ zei hij vriendelijk.

Niemand durfde meer iets te roepen. Ed was zo sterk als twee 

gorilla’s tegelijk. Dat zag je meteen aan zijn spierballen, dat waren 

net meloenen. 

‘Wat kan ik voor u doen, dames en heren?’ vroeg hij.

Er klonk alleen nog wat gemompel. 

‘Mooi zo,’ zei Ed en hij sloeg de deur dicht.

‘Gaan ze weer weg?’ fluisterde Boutje.

‘Ja, en wij ook.’ Ed ging achter het stuur zitten en haalde het huis 

van de rem. ‘Gordel om, jongen! Ik had toch al genoeg van deze 

plek. Het is tijd voor iets nieuws.’

Denk je aan Mirjam Oldenhave, dan denk je waarschijnlijk aan mees 

Kees. Maar Mirjam schreef veel meer: van een prentenboek tot geesti-

ge en soms ontroerende boeken voor tienermeiden, en van spannende 

AVI-boeken voor beginnende lezers tot een roman voor volwassenen. 

Een avonturenverhaal in de vorm van een voorleesboek zat daar ech-

ter nog niet bij, en dus polste ze vaste partner in crime Rick de Haas. 

Samen blijken ze opnieuw in hun element: vaart, spanning en humor, 

Boutje van de rommelberg bevat het allemaal!
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Voor het onderwijs

• Poster naar 8.000 basisscholen 

• Aandacht in onze onderwijs-
nieuwsbrief (> 5.000 leerkrachten)

Voor de consument

• Duo-interview met Mirjam en Rick 

• Ons Kinderpanel blogt over dit boek

• Social mediacampagne en 
boektrailer

• Advertenties

Boekhandelstournee

• Een optreden van Mirjam & Rick in 
uw winkel? Neem contact op via 
promotie@wpgmedia.nl
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Voor de consument

Boekhandelstournee

Een optreden van Mirjam & Rick in 
uw winkel? Neem contact op via 
promotie@wpgmedia.nl

Voor de consument

Boekhandelstournee

• Een optreden van Mirjam & Rick in 
uw winkel? Neem contact op via 
promotie@wpgmedia.nl

Voor de boekhandel 

• (Keten)advertenties 

• Boutje-backcard bij afname van 5 
exemplaren

• Promotiepakket voor de boekhandel 
met poster en boekenleggers

• Boektrailer beschikbaar voor online 
inzet

• Leesexemplaren voor de boekhandel
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Hét voorleesboek van dit jaar!

Mirjam Oldenhave & Rick de Haas

Boutje van de rommelberg
Boutje en zijn vader Ed zijn op zoek naar een fijne plek 
om te wonen. Zo parkeren ze hun huis in het bos, op een 
groot plein in het centrum van de stad en in een weiland. 
Maar hoewel daar plek genoeg is, worden ze iedere keer 
door boze mensen weggestuurd. Uiteindelijk belanden 
ze na uren rijden op een grote, lege plek vol afgedankte 
spullen. Stoelen, stofzuigers, een grote badkuip, een 
kano, speelgoed, een magnetron... Wat een troep, zou-
den de meeste mensen denken. Maar voor Boutje is de 
rommelberg een waar knutselparadijs: hij is ontzettend 
handig en kan alles maken, ook dingen die nog niet be-
staan. Wat hem betreft blijven ze hier voor altijd! Maar 
kan dat ook…?

verschijnt: juni

Mirjam Oldenhave

Boutje van de rommelberg

fictie vanaf 5 jaar

19 x 25 cm, 160 blz. 

geb. e 18,99
omslag en illustraties in kleur: 
Rick de Haas

vormgeving omslag: 
Masja Mols

nur 281

isbn 978 90 216 8189 4

verschijnt ook als -boek

De pers over Mirjam Oldenhave 

‘Oldenhave intrigeert met onverwachte wendingen en bijzondere perso-
nages, die door het verhaal volledig naar voren gebracht kunnen worden.’ 
– Tzum, over Alles goed en wel

‘Het vakmanschap van Oldenhave is in dit boek meesterschap geworden. 
Ondanks de terughoudende verteltrant voel je dat zij met hart en ziel in 
dit boek aanwezig is.’ – NRC Handelsblad over Voor jou 10 anderen

‘Oldenhave vertelt met zoveel humor dat hardop lachen onvermijdelijk is.’ 
– Bas Maliepaard in Trouw, over de Mees Kees-serie.

Een heerlijk avontuur vol spanning, humor 
en warmte voor kinderen van 5-7 jaar. 
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Ze is pas vanhet klimrek gevallen. Ennu
heeftftf ze gips omhaar voet.
Haar vader brengt haar naar de kleuterjrjr uf.
Juf Rosa zet de gele parasol neer.
En Sempompt een boot op.
‘Hoi! Is die van jou?’vraagt Guusje.
Semknikt.
‘Mag jewel van de juf in zeemet de boot?’
‘Ikwel,’ zegt Sem.‘Want ik kanheel goed
zwemmen.Het beste van de klas.’

Daarmoeten alle kinderen verzamelen.
Nu krijiji gt Guusje nogmeer haast. ‘Mam!
Ik ga alvlvl ast,hoor!’

Als Guusje bijiji het strand is, komtAnna
eraan.Met haar vader.
Anna zit in een buggy.

‘Ik denkhet,’ zegt Guusje.
Ze gooit zand op de benen vande
meester.Hijiji merkt het niet.
Danpakt Stijiji n een schep. ‘Ikweetwat!’
flflf uistert hijiji . ‘WeWeW gaanmeester Rik
ingravava en.’
Sempakt ook een schep. ‘Ja! Ik doemee.’
‘Ik ook!’ zegt Guusje.

‘Kijiji k, diemees!’ roeptMo.‘Hijiji heeftftf een
zwembroekmet dolfifif jiji nen!’
‘Mooi,hè? Pas nieuwuwu ,’ zegtmeester Rik
trots.
Hijiji rolt zijiji n handdoek uit. Lui gaat hijiji in
het zand liggen.
Al gauwuwu klinkt er zacht gesnurk.
‘Slaapt hijiji echt?’vraagt Stijiji n verbaasd.
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Vivian den Hollander & Gertie Jaquet

De klas van juf Rosa
Juf Rosa heeft altijd leuke ideeën voor 
haar klas. Juffendag vieren op het 
strand, bijvoorbeeld! Meester Rik mag 
ook mee, al is hij natuurlijk geen juf. 
Gelukkig hebben de kinderen daar 
een creatieve oplossing voor!

Dit zomerse verhaal verscheen 
eerder onder de titel De Kon-Tiki’s: 
Juffendag. Een aantrekkelijk boek voor 
beginnende lezers, met innemende 
kleurenillustraties van Gertie Jaquet.

Vivian den Hollander

De klas van juf Rosa

fictie vanaf 7 jaar

14,2 x 21,3 cm, 80 blz. 

geb. e 11,99
omslag en illustraties in kleur: 
Gertie Jaquet

vormgeving omslag: 
Studio Cursief

nur 282

isbn 978 90 216 8208 2

• Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief (> 5.000 leerkrachten)

• Uitgelicht in grote Kinderboekenweekcampagne (online en print)

• Van topauteur Vivian den Hollander

• AVI-niveau E4

• Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief (

verschijnt: juni

Zelfleesboek op AVI-niveau E4, over een 
gezellige klas uit een dorp aan zee.

Een vrolijk boek voor beginnende lezers!
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Welke geheimen verbergt het bos…?Welke geheimen verbergt het bos…?
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verschijnt: augustus

Vivian den Hollander & Juliette de Wit

Spekkie en Sproet: Het 
geheim van de boswachter
Spekkie was niet van plan om stuntvrouw te worden, 
maar in dit nieuwe avontuur komt ze aardig in de buurt! 
Want na een bankroof in het dorp bij de camping waar zij 
en Sproet logeren, zien ze de ene na de andere verdachte 
aanwijzing in het bos. Vooral de boswachter gedraagt 
zich vreemd. Als de twee jonge speurders een schimmige 
figuur schaduwen, gaat het bijna mis… 

• (Keten)advertenties

• Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief (> 5.000 leerkrachten)

• Uitgelicht in grote Kinderboekenweekcampagne (online en print)

• Poster naar 8.000 basisscholen

• Spreekbeurtpakket 

• Download kleurplaten en ander materiaal op www.spekkieensproet.nl

• Social media-campagne

Vivian den Hollander

Spekkie en Sproet: Het geheim 
van de boswachter

Fictie vanaf 7 jaar

14,8 x 21,5 cm, 112 blz. 

geb. e 13,99
omslag en illustraties: 
Juliette de Wit

vormgeving omslag: 
Joen Design

nur 282

isbn 978 90 216 8184 9

verschijnt ook als -boek

Nieuwe 'Spekkie en Sproet' rond verschillende beroepen: stuntman, boswachter, 
campingbaas, schaapherder en natuurlijk politieagent!Welke geheimen verbergt het bos…?
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EERDER
VERSCHENEN
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Thijs Goverde & Elly Hees

Donderkat
Gaby en haar broer Michael kunnen hun oren niet ge-
loven. De achterbuurman, meneer Dogger, blijkt een 
schurk te zijn. Niet zomaar een akelig mannetje, nee, 
een regelrechte schurk die niet terugdeinst voor ont-
voering, moord en doodslag. Dat zegt hun vader, en 
die kan het weten. Maar de politie gelooft hem niet, 
sterker nog, hij wordt zelf verdachte door zijn vreemde 
verhalen en wordt in de gevangenis gegooid. 

Intussen maakt de geheimzinnige Donderkat de stad 
onveilig. Het ene na het andere gebouw wordt opgebla-
zen. Wie of wat is die Donderkat? En wat is het oranje 
beest dat steeds in de buurt van de ontploffingen op-
duikt? Gaby en Michael ontdekken het allemaal, maar 
moeten wel rennen voor hun leven!

vijfde druk

Thijs Goverde

Donderkat

fictie vanaf 10 jaar

14 x 21,5 cm, 160 blz. 

geb. E 14,99
omslag en illustraties: Elly Hees

nur 283

isbn 978 90 216 8183 2

• Leesexemplaren voor de boekhandel 

• Ons Kinderpanel blogt over dit boek

• Nieuwe vormgeving en een 
handzamer formaat

• Deel 1 van deze geestige en 
eigenzinnige serie

• Met illustraties van Elly Hees

verschijnt: juni

‘In de boeken van Goverde zit pit en humor en dat is 
– hoe raar het ook klinkt – zeldzaam. Zijn geregeld 
overkokende schrijfstijl houdt het midden tussen een 
klassiek kinderboek en een moderne cabaretvoorstel-
ling. (…) In de YouTube-filmpjes van zijn optredens 
hoor je tussen de gillende kinderen herhaaldelijk ook 
een zich in zijn lach verslikkende ouder. En dat zegt 
wat.’ – Pjotr van Lenteren in de Volkskrant

Volgens ons Kinderpanel:

'Het boek is erg spannend, omdat het over ontplof-
fingen en ontvoerders gaat [...]' 
- Ole (9 jaar), 4.5 sterren. 

'Ik zou dit boek zeker aanraden aan bijvoorbeeld mijn 
beste vriend, die vindt dit soort boeken ook geweldig 
over mysteries en ontploffingen. [...] Dit is echt een 
superleuk en lekker spannend boek!' 
- Remy (9 jaar), 5 sterren. 

Een spannend en explosief grappig avontuur!
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verschijnt: juni

Herintroductie van geweldige serieHerintroductie van geweldige serie
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Kerstboomtaart

Racebaantaart 

Regenboogrol

Kasteeltaart 

IJsbeertaart 
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Met deze taarten wordt elk feestje een FEEST!

40 eenvoudige taartrecepten met 
een spectaculair resultaat, voor 
verjaardag, Kerstmis, Halloween, 
Pasen...

Juliette Lalbaltry & 
Delphine Constantini 

Taartenfeest! De 
leukste kindertaarten
Iedereen wil zijn kind verrassen met een fantas-
tische verjaardagstaart. Maar niet iedereen is 
een meesterbanketbakker of heeft uren de tijd 
om in de keuken te staan. Voor die mensen is er 
goed nieuws, want met de eenvoudige recepten 
in dit boek tovert iedereen zonder problemen de 
allermooiste taart op tafel – van een racebaan-
taart tot een regenboogrol, en van een ijsbeer 
tot een kasteel. Of bak met kerst samen met de 
kinderen zo’n leuke kerstboomtaart!
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Juliette Lalbaltry

Taartenfeest! De leukste 
kindertaarten

non-fictie voor het hele gezin

20 x 26,5 cm, 96 blz. 

geb. e 16,99
omslag en foto’s in kleur:
Delphine Constantini

vertaling: Ingrid Buthod

vormgeving omslag: 
Nancy Koot

nur 216

isbn 978 90 216 8185 6

• Online campagne

• Van een van de beste 
Franse culinaire 
uitgevers: Larousse

• Om voor je kind te 
bakken, of samen met 
je kind

• Het boek dat alle 
ouders in huis zouden 
moeten hebben!

OOK
VERKRIJGBAAR

verschijnt: september

Met deze taarten wordt elk feestje een FEEST!

40 eenvoudige taartrecepten met 
een spectaculair resultaat, voor 
verjaardag, Kerstmis, Halloween, 
Pasen...

Juliette Lalbaltry & 
Delphine Constantini 

Taartenfeest! De 
leukste kindertaarten
Iedereen wil zijn kind verrassen met een fantas
tische verjaardagstaart. Maar niet iedereen is 
een meesterbanketbakker of heeft uren de tijd 
om in de keuken te staan. Voor die mensen is er 
goed nieuws, want met de eenvoudige recepten 
in dit boek tovert iedereen zonder problemen de 
allermooiste taart op tafel – van een racebaan
taart tot een regenboogrol, en van een ijsbeer 
tot een kasteel. Of bak met kerst samen met de 
kinderen zo’n leuke kerstboomtaart!

• Online campagne
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Die avond zat Cato aan het raam in haar slaapkamer. Ze had 

haar benen over de vensterbank hangen, haar blote voeten 

uit het raam bungelend. Naast haar was een kruisspin zojuist 

begonnen met het weven van een web en ze dacht eraan hoe 

gek het was dat twee wezens, een Cato en een kruisspin, zo 

vlak naast elkaar konden bestaan, terwijl ze zich tegelijk in 

een totaal andere wereld bevonden. Ze keek uit over de steeg 

achter het huis en de tuinen en achtergevels van de huizenrij 

daarachter, en ze voelde de frisse avondwind langs haar voe-

ten strijken. De spin wist van al die dingen niets, die wist al-

leen maar van draden en vliegen en eten en jagen.

Het was nauwelijks een beweging, maar het was genoeg 

om Cato op te schrikken. Haar bewustzijn, dat zo'n beetje 

was uitgewaaierd in de avondhemel, was in een tel terug in 

haar hoofd en richtte zich op de steeg beneden haar. Daar, in 

de schaduw tussen de prullenbakken, zat een gedaante naar 

haar te kijken.

Beste boekverkoper,

U kent Yorick Goldewijk inmiddels van zijn twee geestige boeken over het ruimteschip 

Billy Extra Plankgas, en van het bijzondere prentenboek Hier zijn draken. In deze zomer-

aanbieding presenteren we zijn nieuwste boek. En wat voor een boek. De aanbeveling 

van redacteur Susan Brooijmans sprak al boekdelen…

‘Ik heb het nieuwe manuscript van Yorick gelezen (Films die nergens draai-

en), en ik vind het GEWELDIG! Alles past prachtig in elkaar, de lezer worden 

Grote Ontdekkingen gegund. Het deed me zelfs een beetje denken aan een 

van mijn meest favoriete boeken aller tijden, Mr Was van Pete Hautman, qua 

ingenieusheid mbt tijdreizen. Maar dan wat jonger. Het is gewoon übergaaf.’

Nadat ik het zelf ook had gelezen, kon ik het alleen maar met Susan eens zijn. Wat een 

bijzonder, oorspronkelijk en ambitieus verhaal! Fantasierijk, geheimzinnig, geestig, 

origineel én ontroerend. En dat alles zeer meeslepend geschreven. Ik kan u dan ook 

maar één ding aanraden: lees dit boek! 

Emile Op de Coul,

Uitgever Ploegsma
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• Leesexemplaren voor de boekhandel 

• Ons Kinderpanel blogt over dit boek

• Een onvergetelijk verhaal over een meisje op zoek 
naar haar ouders

• Voor de liefhebbers van Lampje

• Spannend, geheimzinnig, geestig én ontroerend

Meeslepend en ingenieus tijdreisverhaal 
voor lezers van 10 jaar en ouder.

Yorick Goldewijk 

Films die nergens draaien
Op de dag dat Cato ter wereld kwam, heeft haar moeder 
die verlaten. Cato’s vader is sindsdien altijd afwezig, ook 
al zit hij gewoon tegenover zijn dochter aan tafel. Cato 
heeft zich er inmiddels bij neergelegd. Denkt ze.

 Wanneer ze thuis een vreemd kaartje vindt van een 
verlaten bioscoop en ontdekt dat deze weer open is, 
besluit Cato er een kijkje te gaan nemen. Al snel blijkt 
dat het geen gewone films zijn die daar draaien, integen-
deel. Het bioscoopscherm blijkt een ‘deur’ te zijn om te-
rug naar het verleden te gaan. Op zoek naar avontuur en 
de waarheid over haar moeder, wordt Cato meegesleurd 
op een gevaarlijke reis door tijd en herinneringen, recht 
naar een plek diep in haar hart. Een plek die ze altijd 
voor zichzelf verborgen had weten te houden. Tot ze voor 
een keuze staat die het leven van haar en haar vader 
voorgoed zal veranderen.

Yorick Goldewijk

Films die nergens draaien

fictie vanaf 10 jaar

14 x 21,5 cm, 256 blz. 

geb. e 15,99
omslag en illustraties: 
Yvonne Lacet

nur 283

isbn 978 90 216 8182 5

verschijnt ook als -boek

verschijnt: september

Stap in de wereld van je herinnering

'Na de laatste bladzijde ben ik even stil. Het zou zomaar kunnen dat ik
 zonet het allerbeste jeugdboek van dit jaar gelezen heb.' 
- Rubén Rodriguez da Silva, kinderboekenspecialist Libris

'Mooi, ontroerend en zeer ingenieuze plot.' - Dorothé Cras, Utrechtse 
Kinderboekwinkel
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Voor een dag van morgen

Wanneer ik morgen doodga,

vertel dan aan de bomen

hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan de wind,

die in de bomen klimt

of uit de takken valt,

hoeveel ik van je hield.

Vertel het aan een kind

dat jong genoeg is om het te begrijpen.

Vertel het aan een dier,

misschien alleen door het aan te kijken.

Vertel het aan de huizen van steen,

vertel het aan de stad

hoe lief ik je had. 

Maar zeg het aan geen mens,

ze zouden je niet geloven. 

Ze zouden niet willen geloven dat

alleen maar een man

alleen maar een vrouw

dat een mens een mens zo liefhad

als ik jou. 

Hans Andreus 

Sophie Pluim (1993) studeerde in 2015 af als illustrator aan de 
HKU en werkt sinds 2018 als (kinder)boekenillustrator. Haar illustratie-
stijlen verschillen per project. Poëzie is voor Sophie een taal die niet 
alleen in woord, maar ook in beeld gesproken kan worden. ‘Ik schep 
graag een wereld. En die wereld mag best dromerig zijn, en mooier dan 
de werkelijkheid. Graag zelfs.’

Fo
to

: M
aa

n
 L

im
bu

rg

BW_Ploegsma_Z21.indd   34 25-02-2021   18:06



Poëzie om van te houden! 

De mooiste liefdes- en vriend-
schaps  gedichten, betoverend 
geïllustreerd.

Diverse auteurs & Sophie Pluim

Hoe lief ik je heb
Het is niet altijd makkelijk om te vertellen dat 
je van iemand houdt. De dichters in dit boek 
weten vaak heel goed hoe ze dat moeten zeg-
gen, of verwoorden juist hun worsteling om 
dit te doen. In ontroerende, filosofische en 
grappige gedichten vertellen ze over verliefd-
heden, de band met familie en wat een beste 
vriend nu echt is. 

De gedichten worden prachtig verbeeld 
door de kleurrijke, sprookjesachtige illustra-
ties van Sophie Pluim. Een poëzieverzameling 
om zelf bij weg te dromen, of om voor te lezen 
aan iemand die je heel lief vindt… 

Met gedichten van onder anderen Hans 
Andreus, Koos Meinderts, Jaap Robben, 
Bette Westera en Willem Wilmink.

Diverse auteurs

Hoe lief ik je heb

poëzie vanaf 6 jaar

21 x 25 cm, 64 blz. 

geb. e 18,99
omslag en illustraties in kleur: 
Sophie Pluim

nur 290

isbn 978 90 216 8221 1

• Social media-campagne 

• Animatievideo

• Vooraankondiging rond 
Valentijnsdag

• Luxe uitvoering met linnen band

• Diversiteit komt aan bod in 
woord en beeld 

• Voor de fans van Ik wou dat ik 
een vogel was   

verschijnt: juni 

Poëzie om van te houden! 

De mooiste liefdes- en vriend
schaps
geïllustreerd.

Diverse auteurs & Sophie Pluim

Hoe lief ik je heb
Het is niet altijd makkelijk om te vertellen dat 
je van iemand houdt. De dichters in dit boek 
weten vaak heel goed hoe ze dat moeten zeg
gen, of verwoorden juist hun worsteling om 
dit te doen. In ontroerende, filosofische en 
grappige gedichten vertellen ze over verliefd
heden, de band met familie en wat een beste 
vriend nu echt is. 

De gedichten worden prachtig verbeeld 
door de kleurrijke, sprookjes
ties van Sophie Pluim. Een poëzieverzameling 
om zelf bij weg te dromen, of om voor te lezen 
aan iemand die je heel lief vindt… 

Met gedichten van onder anderen Hans 
Andreus, Koos Meinderts, Jaap Robben, 
Bette Westera en Willem Wilmink.
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Astrid Lindgren Bibliotheek

BW_Ploegsma_Z21.indd   36 25-02-2021   18:06



37

Hartverwarmende klassieker in een prachtige 
uitvoering

Tijdloos verhaal over de eigenzinnige Ronja 
en haar bijzondere vriendschap met Birk.

Astrid Lindgren & Ilon Wikland

Ronja de roversdochter
Ronja woont met haar ouders en hun roversbende in 
een helft van een gespleten burcht. Als op een dag haar 
vaders vijand Borka en zijn rovers in de andere helft trek-
ken, maakt Ronja kennis met Birk, Borka’s zoon. Hoewel 
ze hem wil haten, redden ze elkaars leven en sluiten ze al 
snel vriendschap. Als hun vaders dat niet accepteren, 
trekken ze naar Ronja’s geliefde bos. Daar hebben ze een 
heerlijke zomer, maar waar moeten ze heen als het winter 
wordt…? 

Ronja de roversdochter verovert al sinds 1981 vele 
lezersharten. Het coming-of-ageverhaal werd door Astrid 
Lindgren tegen een achtergrond van lyrische natuurbe-
schrijvingen en sprookjesfiguren gezet. De mysterieuze 
illustraties van Ilon Wikland maken het helemaal af. Een 
boek dat in geen enkele kast mag ontbreken, zeker niet 
in deze luxe uitvoering!  

dertigste druk

Astrid Lindgren

Ronja de roversdochter

fictie vanaf 10 jaar

15,5 x 21,3 cm, 224 blz. 

geb. e 22,99
omslag en illustraties: 
Ilon Wikland

vertaling: Rita Törnqvist-
Verschuur

vormgeving omslag: 
Steef Liefting

nur 283

isbn 978 90 216 8186 3

• Campagne rondom de Lindgren Bibliotheek 

• Luxe editie met een linnen band en leeslint!

• Met extra katern over achtergrond

• In 2021 vieren we 40 jaar Ronja

• Bekroond met een Zilveren Griffel

uitvoering

Tijdloos verhaal over de eigenzinnige Ronja 
en haar bijzondere vriendschap met Birk.

Astrid Lindgren & Ilon Wikland

Ronja de roversdochter
Ronja woont met haar ouders en hun roversbende in 
een helft van een gespleten burcht. Als op een dag haar 
vaders vijand Borka en zijn rovers in de andere helft trek
ken, maakt Ronja kennis met Birk, Borka’s zoon. Hoewel 
ze hem wil haten, redden ze elkaars leven en sluiten ze al 
snel vriendschap. Als hun vaders dat niet accepteren, 
trekken ze naar Ronja’s geliefde bos. Daar hebben ze een 
heerlijke zomer, maar waar moeten ze heen als het winter 
wordt…? 

Ronja de roversdochter
lezersharten. Het coming-of-ageverhaal werd door Astrid 
Lindgren tegen een achtergrond van lyrische natuurbe
schrijvingen en sprookjesfiguren gezet. De mysterieuze 
illustraties van Ilon Wikland maken het helemaal af. Een 
boek dat in geen enkele kast mag ontbreken, zeker niet 
in deze luxe uitvoering!  

verschijnt: september

Astrid Lindgren Bibliotheek
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Herkenbare YA over echtscheiding en de impact die dit heeft op een tiener.

Caja Cazemier

Vuurspuwen
Fien (15) baalt ontzettend van het samengestelde gezin 
waar ze ineens deel van uitmaakt. Hoezo bemoeit haar 
moeders nieuwe man zich met háár? En waarom gelden 
er andere regels voor de stiefkinderen? Aan haar wordt 
nooit gevraagd of ze het eens is met de keuzes van de 
volwassenen in haar leven. Als alle veranderingen haar 
leven op z’n kop zetten, is ze niet bang om van zich te 
laten horen!

Fien is een felle meid. Maar als haar boosheid niks 
oplost, zoekt ze onverwachte manieren om de aandacht 
te trekken, en dat lukt… Uiteindelijk vindt Fien in zichzelf 
de kracht om haar veranderde leven vorm te geven.

• Teaser voor 1.000 jongeren tijdens Dag van de Jonge Jury 

• Lessuggestie beschikbaar

• Poster voor voortgezet onderwijs

• Instagramcampagne @boekenvoorjongeren 

• Aandacht in meidenbladen

• Caja’s vorige boek Blauwe dagen is genomineerd voor de 
Prijs van de Jonge Jury

• Realistisch en herkenbaar

verschijnt: augustus

Caja Cazemier

Vuurspuwen

fictie vanaf 12 jaar

14 x 21,5 cm, 192 blz. 

geb. e 15,99
vormgeving omslag: 
Nanja Toebak

nur 284

isbn 978 90 216 8181 8

verschijnt ook als -boek
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Weinig auteurs voelen pubers zo 
goed aan als Caja Cazemier 

verschijnt: augustus

goed aan als Caja Cazemier 
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Aangrijpend jeugdboek over dyslexie weer leverbaar

Een prachtig verhaal vol humor, met de 
fijne boodschap dat iedereen goed is 
zoals hij of zij is. 

Lynda Mullaly Hunt

Vis in een boom
Ally is slim, maar daar denken ze op school heel anders 
over. De juf begrijpt haar stoere gedrag en fouten niet en 
ze wordt gepest door de kinderen uit haar klas, die haar 
maar vreemd vinden. 

Maar dan krijgt ze een nieuwe meester… Hij begrijpt 
wel dat Ally helemaal niet dom is. Hij wint langzaam haar 
vertrouwen, zodat ze haar grote geheim durft te delen: 
ze kan niet lezen. Meester Daniel leert haar dat iedereen 
andere kwaliteiten heeft en dat het helemaal niet onmo-
gelijk is om alsnog te leren lezen. 

Terwijl Ally’s zelfvertrouwen groeit, krijgt ze ook de 
moed om vriendschappen te sluiten en op te staan tegen 
de pestkoppen. 

tweede druk

Lynda Mullaly Hunt

Vis in een boom

fictie vanaf 10 jaar

14,5 x 20,5  cm, 224 blz. 

geb. e 17,99
vertaling: Leny van Grootel

omslagillustratie: 
Ryan Thomann

nur 283

isbn 978 90 216 8207 5

verschijnt ook als -boek

• Opgenomen in de 
Boekenbingo 2021

• Al 30 keer bekroond

• In meer dan 20 landen 
vertaald

• Beeldend en invoelend

• Herkenbaar thema 

'Fantastisch jeugdboek over anders 
zijn dat iedereen vanaf 10 jaar gele-
zen zou moeten hebben.' 
- In de boekenkast

'Wat een magnifiek boek... het is zó 
mooi verwoord allemaal! [...] Wat 
een hartverwarmend, ontroerend 
boek over een meisje met dyslexie, 
lezen, pesten en anders zijn.' 
- Leesbevordering in de klas

'Op een boeiende wijze komt het 
thema dyslexie in het verhaal naar 
voren. [...] Een vlot, goed geschre-
ven en vaak ontroerend verhaal.'
- Toin Duijx
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Juni
Diverse auteurs – Hoe lief ik je heb
Goverde – Donderkat
Den Hollander – De klas van juf Rosa
Meijer – Pingwing  
Oldenhave – Boutje van de rommelberg  
 
Juli
De Boer – De alles wat je worden wil machine
Bright – Alles heeft een staartje
Göbel – Aan het werk
Špačková  – Binnen in de boom 

Augustus
BORA – Mijn eerste puzzels 
BORA  – Mijn eerste dierenmemo
Cazemier – Vuurspuwen
Den Hollander – Spekkie & Sproet: Het geheim van de boswachter 
 
September
Goldewijk – Films die nergens draaien
Lalbaltry – Taartenfeest!
Lindgren – Ronja de roversdochter (luxe editie)
Scherz – Een vriend als geen ander 2: In het wolvendal
Wolters – Het lied van de spreeuw 

Verschijningslijst
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