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Nieuw voorleesboek van
Max en Millie

Max en Millie:

Tsjing! Boem! Retteketet!
Hetty van Aar,
met illustraties van Annelies Vandenbosch
In het derde boek van Max en Millie krijgt het plein nieuwe bewoners. Ze komen in
een grote, roze limo die stopt bij de oude villa in de Boslaan. Max en Millie gaan gauw
kijken. Een man met een trompet stapt uit. Hij is mister B.B. Babasa uit Amerika. In
de limo zit zijn gezin: Dizzy met zijn drums, Duke met zijn keyboard, Daisy met haar
tamboerijn en Pearl met de sambaballen. Mama Madou is de zangeres. Als ze lacht
dansen al haar zwarte krulletjes op haar hoofd.
Samen met de muzikale buren leren Max en Millie zelf liedjes maken, zoals: Tsjing boem
retteketet! En als ze zin hebben in pannenkoeken, bedenken ze een pannenkoekenlied.
Ze mogen zelfs optreden voor de hele school. Straks worden ze misschien wel net zo
beroemd als mister B.B. Babassa en zijn band.
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De korte verhaaltjes van Max en Millie zijn net kort genoeg om er twee voor te lezen.

Hetty leest verhaaltjes
voor uit Max en Millie 1:
Allemaal beestjes.

IN DEZELFDE REEKS

» Korte verhaaltjes, ideaal voor
het slapengaan
» Nieuw deel in de reeks
voorleesboeken rond Max en Millie
Max en Millie:
Allemaal beestjes
978 90 5908 974 7
€ 19,99

Max en Millie:
Spelen op het pleintje
978 90 02 27031 4
€ 19,99

Hetty van Aar
Hetty woont in Noord-Brabant. Geregeld dwarrelt er een nest kinderen en
kleinkinderen binnen. Ze hoeft haar inspiratie dus niet ver te zoeken. Om tot
een verhaal te komen voegt ze nog wat fantasie toe en stoeit ze met taal.
Annelies Vandenbosch
Annelies tekent dat het een lieve lust is. En dat doet ze goed. Met humor en
positiviteit maakt ze van de wereld een mooiere plek aan haar tekentafel.

Vanaf 4 jaar
1 OKTOBER 2021
Hardcover met
kleurenillustraties
176 blz.
17 x 24 cm
€ 19,99
NUR 281
YBD
ISBN 978 90 02 27260 8

9 789002 272608
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Speelboek met magnetische pagina’s

Mijn dierenmagneetboek
Camille Tisserand
Met dit speelboek ontdek je meer dan 40 wilde diersoorten en enkele
bijzondere planten.
In de enveloppe vooraan zitten 45 magneetjes om zelf mee aan te slag te
gaan. Zet de dieren in hun juiste habitat: op het pakijs, tussen de weelderige
planten in de jungle of in de dieptes van de zee. Bedenk zelf verhalen en laat
je fantasie de vrije loop! Om te leren met je ogen én je handen!
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IN DEZELFDE REEKS

» Met 45 magneten en vraagjes
» Met handige enveloppe om de magneten
te bewaren
» Leer de habitat van heel wat dieren
kennen
Mijn voertuigen magneetboek
978 90 02 27084 0
€ 17,99

Bekijk een demofilmpje
van het boek

Vanaf 3 jaar
6 JULI 2021
Hardcover met
magnetische pagina’s
12 blz.
23,8 x 31,7 cm
€ 17,99
NUR 223
YBGH, YNN
ISBN 978 90 02 27368 1

9 789002 273681

Binnengluren in je eigen lichaam

Groot gluurboek:
Mijn lichaam

Nancy Dickmann,
met illustraties van Adam Howling
Ons lichaam is een ongelooflijke machine. Binnenin voeren organen en
andere systemen elk hun eigen taak uit. Ze werken samen om je lichaam
gezond te houden en je te laten groeien. Ze zorgen er ook voor dat je
kan lopen, praten en creatieve ideeën bedenkt. Het menselijk lichaam is
gewoonweg fantastisch.
Ontdek hoe je lichaam werkt in dit gluurboek met verschuifbaar vergrootglas.
Welke weg volgt de appel die je at? Wat zijn cellen en wat doen ze? Beweeg
het vergrootglas en kijk mee.

6

7

IN DEZELFDE REEKS

» Met verschuifbaar
vergrootglas in karton
» Ideaal voor kleine
ontdekkers
Groot gluurboek: Hier woon ik
978 90 02 27018 5
€ 16,99

Groot gluurboek: Dinosauriërs
978 90 02 27019 2
€ 16,99

Vanaf 5 jaar
31 JULI 2021
Kartonboek met
verschuifbaar vergrootglas
22 blz.
23,7 x 32 cm
€ 16,99
NUR 223, 228
YNTA
ISBN 978 90 02 27372 8

9 789002 273728

TO PPER

Alles is kunst, als je maar goed kijkt!

Een leven vol kleur
Cara Manes (vertaling Ed Franck),
met illustraties van Fatinha Ramos
Je vindt inspiratie voor creativiteit in alledaagse dingen. Kijk gewoon goed
rond en bezoek nieuwe plekken, want schoonheid is overal.
Sonia Delaunay leverde begin 1900 een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van
abstracte kunst. Maar waar haalde ze de inspiratie voor haar creativiteit?
Dit boek schetst een magische roadtrip die Sonia maakt samen met haar zesjarige
zoontje Charles. Samen glijden ze door een landschap dat bestaat uit kleuren en
vormen die zijn ontleend aan Sonia’s vroege abstracte composities. Onderweg
maken ze pitstops op locaties die enkele van Sonia’s belangrijkste schilderijen uit
deze periode inspireerden.
Met levendige reproducties van Sonia Delaunays kleurrijke kunstwerken uit de
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collecties van The Museum of Modern Art in New York en het Centre Pompidou in
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Parijs, brengt dit boek haar meest fundamentele ideeën over kunst en het leven
onder de aandacht van jonge lezers.

Bekijk een demofilmpje
van dit boek

MEER VAN FATINHA RAMOS

2DE
DRUK

Ik ben heel veel liefde
978 90 5908 823 8
€ 16,99

De vogel in mijn haar
978 90 5908 822 1
€ 17,99

Brown girl magic
978 90 5908 937 2
€ 15,99

» Ontdek hoe je inspiratie
voor creativiteit kan
vinden in alledaagse
dingen
» Maak op speelse wijze
kennis met het werk
van Sonia Delaunay

Sonia Delaunay
Sonia Delaunay-Terk (1885 – 1979) was een Oekraïens-Franse abstracte
kunstenares. Ze was getrouwd met Robert Delaunay, een Franse
kunstschilder, en samen kregen ze een zoontje Charles. Haar oeuvre
bestaat uit schilderijen, sieraden, textielontwerpen en decors.
Fatinha Ramos
Fatinha Ramos is een goedlachse Antwerpse illustratrice met Portugese
roots. Haar illustraties zijn wereldwijd bekend. Ze tekent vanuit haar hart.

Vanaf 4 jaar
16 AUGUSTUS 2021
Hardcover
32 blz.
24 x 30 cm
€ 17,99
NUR 217, 273, 274
YNA, 6AA, YBCH
ISBN 978 90 02 27400 8

9 789002 274008
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Een verhaal over verlegenheid,
de kracht van empathie en vriendschap

Verlegen Vliertje
Cat Min (vertaling Riet Wille)
Vliertje is verlegen. Erg verlegen.
Ze woont in een verlaten brievenbus en blijft liever waar ze is. Buiten
schreeuwen kinderen en vliegen voetballen in het rond, bomen zien eruit
als monsters en regen is op een enge manier lawaaierig. Het is veel fijner om
binnen te blijven en te tekenen. Maar dan laat een jonge jongen een brief in
Vliertjes brievenbus vallen: het is een briefje aan de maan waarin hij om een
speciale gunst vraagt. Vliertje weet dat als ze de buitenwereld niet trotseert,
de brief nooit zal worden bezorgd en de jongen diepbedroefd zal zijn. Moet
ze het proberen? Kan zij dat?

De warmte van het maanlich
t
verspreidde zich in Vlier
tjes lijf.
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En die bleef er
voor altijd zitten.

» Over de kracht van introversie en empathie

Cat Min
Cat Min is een illustratrice, animatrice en
schrijfster. Cat groeide op als een verlegen kind
in Hong Kong, waar ze het grootste deel van haar
jeugd doorbracht met tekenen en stripboeken
maken van printpapier en nietjes, samen met haar
beste vriendin. Ze studeerde animatie en film
aan de New York University, Tisch School of the
Arts, en voltooide het Summer Residency Program
Illustration & Visual Storytelling aan de School of
Visual Arts in New York. Ze is ook lid van SCBWI.

Bekijk
een demofilmpje
van dit boek

Vanaf 4 jaar
13 JULI 2021
Prentenboek
48 blz.
21,5 x 27,9 cm
€ 17,99
NUR 271
YBCS, YXL
ISBN 978 90 02 27401 5

9 789002 274015
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Herdruk van een debuut

Het hoofd van Marieke
Siska Goeminne en Yvonne Jagtenberg

Kun jij de oren van Marieke zien?
Iedereen kan ze zien.
Iedereen ziet de buitenkant.
Maar het hoofd van Marieke heeft ook een binnenkant, heel diep binnenin.
Niemand, helemaal niemand kan die binnenkant zien.
Want die binnenkant, dat is alles wat Marieke denkt en verzint...
Binnen in het hoofd van Marieke zitten haar gedachten. Die kan niemand
zien behalve op haar gezicht als ze iets voelt.
Het hoofd van Marieke is een filosofisch prentenboek met
quasi-kinderlijke tekeningen in kleur.
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» Filosoferen op kindermaat
» Siska Goeminne viert 20 jaar schrijverschap met
een overzichtstentoonstelling in de bib van Genk

Siska Goeminne
Siska Goeminne debuteerde 20 jaar geleden als auteur met Het
hoofd van Marieke. Haar 20 jaar schrijverschap viert ze met een
overzichtstentoonstelling in de bib van Genk. Een heruitgave
van haar debuut mocht dus niet ontbreken. Intussen schreef ze
niet alleen fictie, maar ook poëzie, kortverhalen, luisterboeken,
… Terugkerende thema’s in haar verhalen zijn: de soms moeilijke,
maar hechte band met familie, afscheid en angst, verandering of
verlies, en de durf om eigen keuzes te maken.
Yvonne Jagtenberg
Yvonne Jagtenberg is een Nederlandse illustratrice, auteur en
scenariste. Ze werd meermaals bekroond met Gouden en Zilveren
Penselen. In 2002 kreeg ze het Charlotte Köhlerstipendium voor
haar hele oeuvre.

Vanaf 5 jaar
6 JULI 2021
Hardcover
28 blz.
22 x 22 cm
€ 15,99
NUR 273
YNRA, YBCS
ISBN 978 90 02 27413 8

9 789002 274138

TO PPER

Pasop met dat pasoppen!

Pasoppen
Dimitri Leue,
met illustraties van Tom Schoonooghe
Volwassenen roepen vaak: ‘Pas op!’ Zorg dat je je niet stoot, let op voor dat glas,
leg geen rommel op de trap, pas op voor de glijbaan, …
Moraal van het verhaal? Pasop dat je niet te veel pasopt. Pasoppen is goed,
maar met mate. Weet dat de mensheid zover is geraakt door mensen die niet
pasopten. Dus pasop met dat pasoppen. Maar pasop dat je niet te weinig pasopt,
dat is ook gevaarlijk. Dus pasop net genoeg, niet meer, niet minder.
Een speels prentenboek over de kunst van het pasoppen.
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fluo cover

» Een oproep om af en toe gewoon te vallen
en daarna weer op te staan
MEER VAN DIMITRI LEUE

2DE
DRUK
Quinnie en Quinn
978 90 02 27230 1
€ 15,99

Wolinoti Het houten kind
978 90 5908 952 5
€ 19,99

Dimitri Leue
Dimitri Leue werkt als acteur en regisseur voor tv, radio en theater
en is auteur van verschillende theaterteksten en kinderboeken. Op
het podium was hij te zien in voorstellingen van de Kakkewieten,
HETPALEIS, BRONKS, Rataplan vzw en deSingel. Ook voor een
marathonvoorstelling van Maura draaide hij zijn hand niet om in
tijden van corona. Op televisie speelde hij mee in onder meer
Vaneigens, Het Peulengaleis en Teamspirit.
Tom Schoonooghe
Tom Schoonooghe ontdekte na een reis naar Chili wat hij wou gaan
doen: kinderboeken illustreren. En dat doet hij sindsdien met verve
(of kleurpotloden, dat wisselt al eens). Voor zijn eerste prentenboek
won hij meteen een Boekenpluim. Sindsdien tekent hij duchtig
verder aan kinderboeken, maar ook voor Ketnet en vele anderen.

Vanaf 6 jaar
24 AUGUSTUS 2021
Hardcover
96 blz.
22,5 x 22,5 cm
€ 19,99
NUR 274
YBC
ISBN 978 90 02 27392 6

9 789002 273926
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Leer meer over dieren en hun kleuren

Waarom een okapi witte sokken draagt
Cath Ard,
met illustraties van Greer Stothers
Waarom springen sommige dieren er opzettelijk uit, terwijl andere ernaar
streven om op te gaan in de omgeving?
Waarom zijn sommige slim om andere te waarschuwen, terwijl andere alleen
maar doen alsof ze er giftig uitzien?
Waarom zijn sommige mannelijke dieren zoveel flamboyanter dan hun
vrouwelijke tegenhangers?
Waarom zien sommige baby’s er zo anders uit dan de volwassenen van het gezin?
Het dierenrijk wordt als nooit tevoren verkend in dit rijk gedetailleerde
natuurhistorisch boek, boordevol kleur.
Een prachtig geïllustreerde eerste blik op de kleurrijke en caleidoscopische
wereld van dieren voor jonge kinderen.
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» Leer op een speelse manier meer over
het kleurrijke uiterlijk van dieren
» Bekroonde illustratrice

Greer Stothers
Greer Stothers is een bekroonde Canadese illustratrice met
een achtergrond in evolutionaire biologie. Ze onderzoekt
de wisselwerking tussen wetenschap en kunst. Haar werk is
tentoongesteld in musea en galerieën in Canada, de VS, Duitsland en
Indonesië.
Cath Ard
Cath Ard is een schrijver en redacteur met meer dan 20 jaar ervaring
in kinderboeken. Ze brengt wetenschappelijke en beroepsgerichte
onderwerpen op een boeiende manier tot leven.
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Vanaf 7 jaar
13 JULI 2021
Hardcover
64 blz.
23,6 x 30,3 cm
€ 17,99
NUR 223
YNN, YNNB
ISBN 978 90 02 27402 2

9 789002 274022

De wereld rond in 50 kaarten

Onze wonderlijke wereld
Kalya Ryan en Ben Handicott,
met illustraties van Sol Linero
Australië, Brazilië, China, Egypte, Frankrijk, Griekenland... Ontdek
ongelooflijke panorama’s, ontmoet beroemde historische figuren en lees
fascinerende feiten uit 50 landen op deze reis rond de wereld. Met de 50
boeiende, uitgebreid geïllustreerde kaarten ontdek je natuurlijke en culturele
bezienswaardigheden in de hele wereld vanuit je luie stoel! Welke plek op de
aardbol zou jij graag bezoeken?
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Ben Handicott
Ben Handicott studeerde taalkunde en onderwijs voordat hij een aantal
jaren Vietnamees en Mandarijn ging leren in Azië. Na zijn terugkeer
publiceerde hij reisboeken voor Lonely Planet. Ben geeft nu zijn liefde
voor reizen, eten en taal door aan zijn eigen kinderen.

» 50 uitgebreid geïllustreerde kaarten
» Een reis rond de wereld in een boek

Kalya Ryan
Kalya Ryan is een reiziger-schrijver die bekend staat om haar werk voor
Lonely Planet, waarbij ze de meest onvergetelijke stranden, musea,
festivals en natuurwonderen ter wereld belicht. Dit is haar eerste
kinderboek.
Sol Linero
Sol Linero is een illustratrice en grafisch
ontwerpster uit Buenos Aires. Kenmerkend voor
haar werk zijn de rijke details, felle kleuren en
liefde voor de lokale cultuur. Ze werkte o.a. voor
Airbnb, Unicef en internationale tijdschriften
zoals Oprah, Jamie Oliver, ...

Bekijk een demofilmpje
van dit boek

Vanaf 10 jaar
21 SEPTEMBER 2021
Hardcover
112 blz.
28 x 34 cm
€ 24,99
NUR 222, 252
YRW
ISBN 978 90 02 27273 8

9 789002 272738
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Superspannend slot van de reeks
De kronieken van Finn

De kronieken van Finn 3:
De zilveren zandstorm

Geert Klaasen,
met illustraties van Harmen van Straaten
Enkele weken na de strijd met de lichtzuigers is er van de Zandman nog
altijd geen spoor. De kusten van Dromenland brokkelen verder af en ook de
Wakkere Wereld blijft niet gespaard. Almaar meer Droomlanders scharen
zich aan de zijde van Zigobertus. En dan verdwijnen de nachtmerries op
mysterieuze wijze uit de grotten van het Woelwoud.
In het laatste deel van deze kronieken trotseren Finn en zijn vrienden
aardbevingen, ontvoeringen en verraad. Ze doorkruisen woestijnen,
ondergrondse kastelen en zelfs de vraatzuchtige schaduwwereld met haar
legendarische Nevelkapitein. En midden in het web van raadsels staat Finn,
de bewaker van Dromenland. Hij weet niet wie hij nog kan vertrouwen, terwijl
26

27

hij alle hulp zal nodig hebben in de eindstrijd met de Zandman.

» Derde en laatste deel in de reeks ‘De kronieken van Finn’
» Over een slachtoffer van pesterijen dat een held wordt

MEER VAN GEERT KLAASEN
Geert Klaasen
Geert Klaasen is huisarts in Ravels. Daarnaast is hij ook een fervent
reiziger, lezer en schrijver. Bij Infodok verscheen eerder De zilveren
raaf. Met die roman won Klaasen de Zoute Zoen, de prijs voor het
beste jeugdboek. Nu kruipt hij in zijn pen voor de verhalen van Finn.

2DE
DRUK
De zilveren raaf
978 90 5908 768 2
€ 16

De Kronieken van Finn
Deel 1: het gestolen sterrenstof
978 90 59089 754
€ 15,99

De Kronieken van Finn
Deel 2: de laatste
vuurtorenwachter
978 90 02 27110 6
€ 15,99

Harmen van Straaten
Harmen van Straaten is een Nederlandse auteur en illustrator.
Hij begon in 1987, illustreerde sindsdien meer dan 400 boeken
en schreef er ruim 50. Zijn illustraties werden bekroond met een
gouden appel van Bratislava.

Vanaf 9 jaar
6 JULI 2021
Hardcover met
zwart-witillustraties
160 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 283
YFC
ISBN 978 90 02 27395 7

9 789002 273957

TO PPER

Volg de avonturen van een Belgisch gezin
en hun Nederlandse hond Wifi

Een jaar met Wifi
Brenda Froyen,
met illustraties van Marloes de Vries
Dit is Wifi. Onmisbaar én harig, want Wifi is een hond. Een echte hond. Met
een Instagramprofiel én TikTok-account. Wifi komt uit Nederland, maar hij
woont in een Belgisch gezin. Dat zorgt voor heel wat misverstanden, want
Wifi begrijpt geen ‘Belgisch’. Hij begrijpt ook niet dat hij niet binnen mag
plassen, dat je geld niet mag opeten én dat je geen BH’s aan de burgemeester
mag geven.
Een jaar met Wifi is een boek met 25 grappige, vertederende kortverhalen
over Wifi, om voor te lezen of zelf te lezen vanaf 7 jaar. Want in een jaar
waarin de hele wereld op slot ging, werd pas echt duidelijk hoe onmisbaar
Wifi was.

28 28

29 29

» Volg Wifi op Instagram en TikTok @wifi_en_debroers
» Gebaseerd op echte mensen en bijna echte feiten
» Gratis lesbrief beschikbaar op
www.standaarduitgeverij.be/
kinderboeken-zijn-zalig-voor-leerkrachten

Brenda Froyen
Brenda Froyen is docent Nederlands en auteur
van verschillende boeken. Dit is haar eerste boek
dat ze samen schreef met haar drie zonen, haar
man én met de hulp van haar hond Wifi.
Marloes de Vries
Marloes de Vries begon haar carrière als grafisch
ontwerper, art director en fotografe. In 2010
maakte ze de switch naar illustratrice. Naast
illustreren houdt ze van pannenkoeken, fietsen,
wandelen, de geur van vers gewassen lakens, ...

Brenda leest een stukje
voor uit haar boek:

Vanaf 7 jaar
22 juni 2021
Hardcover
128 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 283
YNN21, YFN, YFX
ISBN 978 90 02 27394 0

9 789002 273940

Overleven in de jungle van het klaslokaal

Vluchtweg
Goedele Ghijsen
Ken je een mens ooit echt? Ik denk het niet.
(Nadesh)
Gelukkig. Er was blijkbaar nog een nieuwe. Hij zat alleen op de eerste rij. Die
fout zou ik dit keer niet maken. Ik kon beter achteraan gaan zitten. Tussen de
draken. Liever dat dan zelf opgegeten worden.
Twee tellen daarna dirigeerde Jana me weg. Misschien had ik het toen al
kunnen weten?
(Miro)
‘Ik zit hier.’ Ze keek naar me op als een stokstaartje, lachte zenuwachtig en
schoof een stoel verder. Dacht dat kleintje echt dat ik naast haar wilde gaan
zitten? Ik zuchtte. Eén blik naar Eef volstond. Ook zij gooide haar tas op de
bank. ‘En ik zit hier.’
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Ze droop af. Met de lange staart tussen de benen. Toen kon het schooljaar echt
beginnen. Mijn territorium was afgebakend. Ik keek over mijn savanne uit.
(Jana)
Nadesh, Miro en Jana zijn veroordeeld tot samenleven in de jungle van het
klaslokaal. Elk strijden ze hun eigen oorlog. Elk reageren ze dat op een andere
manier op hun klasgenoten af. De spanning stijgt. Tot de bom ontploft.

» Over pesten en de zware gevolgen ervan

Goedele Ghijsen
Goedele Ghijsen leeft van taal. Als kind kroop ze in de kruin van een
appelboom om daar ongestoord te kunnen lezen. Ze is intussen al 20
jaar leerkracht Nederlands en de stapel boeken in huis is niet meer te
overzien. Sinds een schrijfopleiding kruipt ze zelf in haar pen.

Vanaf 14 jaar
16 AUGUSTUS 2021
Paperback
144 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 284
5LKE, YXQF, YFS
ISBN 979 90 02 27369 8

9 789002 273698

TO PPER

Klassieker in een nieuw jasje

Het boek der schatten
Brunetto Latini (vertaling Ed Franck),
met illustraties van Rébecca Dautremer
De eenhoorn, de tweekoppige slang, de draak, de kameleon, de feniks, de
walvis, de wolf ... In Het boek der schatten van Brunetto Latini vermengen
fabelachtige dieren en echte dieren zich tot een prachtig bestiarium dat de
lezers van vandaag laat kennismaken met de rijkdom van de middeleeuwse
verbeelding. Rébecca Dautremer geeft door haar illustraties met een
ongelooflijke finesse leven aan deze smakelijke teksten geschreven in een
vloeiende en precieze taal. Dit boek biedt ons een fantastische reis naar het
hart van de legendes en gedachten van de middeleeuwen.

LA CIGOGNE
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La cigogne est un oiseau
dépour vu de langue,
et c’est pourquoi
les gens disent qu’elle
ne chante pas : mais
elle claque du bec, et
mène grand tapage. Elle
est l’ennemi du serpen
t, et c’est pourquoi les
Anciens interdirent de
la tuer. Au commenceme
nt du printemps, elles
reviennent parmi nous,
et tout près de nous elles
bâtissent leurs nids et
donnent le jour à leurs
petits, qu’elles metten
t tant de soin à surveil
ler
et à nourrir que toutes
les plumes de leur ventre
tombent et forment
une couche sous les
oisillons, au point que
parfois elles deviennent
incapables de voler :
il est nécessaire alors
que leurs enfants les
nourrissent et prenne
nt soin d’elles aussi
longtemps qu’ils ont
été
nourris eux-mêmes par
leurs parents, et jusqu’à
ce que toutes les
plumes aient repoussé.

» Klassieker van Brunetto Latini met
topillustraties van Rébecca Dautremer
» Vertaald door Ed Franck

Brunetto Latini
Brunetto Latini was een Florentijnse filosoof,
humanist, schrijver en leermeester van Dante
Alighieri. Tijdens zijn ballingschap aan het
Franse hof schreef hij zijn encyclopedische Het
boek der schatten.
Rébecca Dautremer
Rébecca Dautremer is een van de bekendste
Franse illustratrices. Ze ontwikkelde met
o.a. Ik val op jou en Het grote boek van
vergeten prinsessen een stijl die talrijke jonge
illustratoren inspireerde.

Bekijk een demofilmpje
van dit boek

Familieboek
13 JULI 2021
Hardcover
32 blz.
25,2 x 32 cm
€ 24,99
NUR 274
YBCS
ISBN 978 90 02 27391 9

9 789002 273919

Meer van Rébecca Dautremer
2DE
DRUK

Muizen en mensen
978 90 02 27033 8
€ 45

De rijke uren van
Jacominus Gainsborough
978 90 5908 949 5
€ 19,99

Middag
978 90 02 26898 4
€ 45

2DE
DRUK
3DE
DRUK
34

Haast
978 90 5908 913 6
€ 19,99

Zijde
978 90 5908 826 9
€ 29,99

3DE
DRUK
Het kleine theater van Rébecca
978 90 6306 635 2
€ 34,50

10DE
DRUK

Het geheime dagboek
van Klein Duimpje
978 90 5908 662 3
€ 20

Alice in Wonderland
978 90 5908 889 4
€ 19,99

Het grote boek van
vergeten prinsessen
978 90 5908 184 0
€ 24,99

Ik val op jou!
978 90 5908 888 7
€ 14,99

Yeti
978 90 5908 802 3
€ 20

2DE
DRUK
Het bos slaapt
978 90 5908 859 7
€ 19,99
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Laura Van Bouchout en Monique Melotte,
met illustraties van Eva Mouton

Tweede druk
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RU

Laura van Bouchout,
met illustraties van Eva Mouton

Hey baby: van nul tot één jaar

RD

RU

K

HE

Hey Baby, kijk! Een knuffelboek

Achtste druk

In Hey baby, kijk! krijg je grote

Er wordt veel over gefluisterd.

en kleine dieren te zien die

Over beloofd. Over gewaarschuwd.

elkaar op hun heel eigen manier

Maar slechts één ding is zeker:

knuffelen. Knuffel samen met

het eerste jaar met je baby wordt

hen je weg door dit boek. Met

uniek. Deze kunstige kalender biedt

een tijgerkopje, een neuskusje…

elke week een nieuw spelletje om

De illustraties van Eva Mouton

je kersverse baby beter te leren

gaan recht naar het hart en

kennen. Om samen een band op te

brengen elke knuffel tot

bouwen. Zonder bakken materiaal.

leven. De zwart-witprenten

Gewoon vel op vel. Oog in oog. En

zijn getekend op maat van de

met zin voor humor. Zet hem in

kleinste oogjes en peuters

de babykamer, neem hem mee op

genieten van de interactie.

vakantie. Geef hem mee met de

Grote broers of zussen? Dit is

babysit. Prikkel je baby’s zintuigen

een hartverwarmend boekje om

en lijfje. En leer in alle chaos nog

hen te betrekken bij hun nieuwe

meer van elkaar genieten.

knuffel, euh... baby!

Vanaf 6 maanden
REEDS BESCHIKBAAR
Kartonboek
18 blz.
18 x 18 cm
€ 12,99
NUR 271
YBL, YBLQ, YXA
ISBN 978 90 02 27244 8

9 789002 272448

» Lezen en knuffelen
» Ook fijn met grote broer of zus

» Kalender met 52 speel- en knuffeltips
waar je baby blij van wordt (en jij ook)
» Een ideaal
geboortegeschenk
IN DEZELFDE REEKS
MEER VAN JANIK COAT

Hey baby: van één tot twee jaar
978 90 5908 994 5
€ 19,99

Vanaf 0 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Kalender met spiraalband
56 blz.
21,5 x 31 cm
€ 19,99
ISBN 978-90-5908-838-2
NUR 271
YBL, YBLQ, YXA
ISBN 978 90 5908 838 2

9

789059 088382
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Toen Findus klein was

Meer van Pettson en Findus

Sven Nordqvist

Vijfde druk

4DE
DRUK

10DE
DRUK

Sinds kat Findus zijn eigen bed
heeft gekregen, doet hij niets
liever dan erop springen. Ook
’s nachts, wanneer opa Pettson
slaapt. Daarom besluit Findus om

Pannenkoekentaart
978 90 6565 732 9
€ 14,99

Aan de slag met Findus
978 90 5908 870 2
€ 15,99

Pettson en Findus
bouwen een auto
978 90 02 27317 9
€ 13,99

te verhuizen, zodat hij zo luid en
zo veel op zijn bed kan springen

8STE
DRUK

als hij wil. Alleen maakt hij zich
zorgen om de vos die buiten

6DE
DRUK

rondloopt. Misschien was hij toch
beter bij Pettson gebleven…
Met zijn prentenboeken rond

38

opa Pettson en poes Findus
veroverde Sven Nordqvist de

Kun jij dat, Pettson?
978 90 02 26896 0
€ 13,99

Pettson gaat kamperen
978 90 5908 168 0
€ 14,99

39

Vossenjacht
978 90 6565 144 0
€ 14,99

harten van jong én oud. Dit
avontuur over het sympathieke
duo zit boordevol humor,
vriendschap en schitterende

4DE
DRUK

4DE
DRUK

3DE
DRUK

prenten vol details. Een feest
om naar te kijken en om voor te
lezen!
Vanaf 4 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Prentenboek
32 blz.
21,9 x 30,6 cm
€ 14,99
NUR 273
YBC, YBCH
ISBN 978 90 5908 463 6

9 789059 084636

Gekakel in de moestuin
978 90 6565 378 9
€ 14,99

Findus gaat verhuizen
978 90 5908 452 0
€ 14,99

Waar is Pettson? Puzzelboek
978 90 5908 694 4
€ 13,99

Arme Pettson
978 90 6565 187 7
€ 14,99

Een Kerstman voor Findus
978 90 5908 857 3
€ 17,99
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Grensgangers
Aline Sax

Bestelinformatie

Vijfde druk

VERKOOP EN DISTRIBUTIE
BELGIË

Een boek waarin jonge mensen
– letterlijk én figuurlijk –
hun grenzen aftasten. Drie
verhalen, drie levens, één
familie, één stad.
1961 – Julian ondervindt de

Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
T +32 3 285 72 00 en T +32 3 294 15 00
besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be
Volg Kinderboeken zijn zalig ook online op
www.standaarduitgeverij.be/kinderboeken-zijn-zalig of scan de QR.

scheiding van Oost en West door
de Berlijnse Muur aan den lijve.
1977 – Voor zijn nichtje Marthe
4
40

is vluchten geen oplossing. Tot
ze in het vizier van de Stasi
komen...
1989 – Sybille is helemaal niet

NEDERLAND
New Book Collective
Silodam 119
1013 AS Amsterdam
T +31 (0) 20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
promotie@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

bezig met politiek. Zij helpt
haar grootmoeder met de zorg
voor haar demente grootvader.
Als haar grootmoeder echter
in coma raakt, moet ze allerlei
middelen inzetten om haar te
Vanaf 14 jaar
REEDS BESCHIKBAAR
Paperback
396 blz.
14 x 21,5 cm
€ 15,99
NUR 284
YFT
ISBN 978 90 5908 861 0

redden. Dan valt de Muur…

» Berlijnse geschiedenis in een
boeiend Young Adult-jasje

Prijzen en verschijningsdata in deze
brochure zijn indicatief. Gelieve bij
twijfel contact op te nemen met onze
verkoopdienst. Zij beantwoorden uw vragen.
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