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‘Zijn Insta-platform is een bundeling van de
gedachtespinsels van kinderen.’ - Trouw

Een geweldig leuk cadeauboek
voor de feestdagen!
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Radio en TV-optredens
Online feestdagencampagne
Advertenties
Promotiemateriaal
Aandacht via onderwijsplatforms
Inﬂuencersactie met bekende
juf- en meesterbloggers
* Aandacht in dagbladen
* Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief (> 5.000 leerkrachten)
* Lezingen via www.markvanderwerf.nl

MEESTER MARK -

De grappigste TAALFOUTJES uit de klas
mark van der werf
Kinderen zĳn de echte helden van dit boek. Zĳ interpreteren de opdrachten van school op geheel
eigen wĳze, of leggen woorden die wĳ goed kennen, heel anders uit. Wat tot ongelooflĳk grappige
woorden en foutjes leidt… En misschien ook wel tot nieuwe inzichten, want de blik van een kind is
vaak heel open en creatief.
Meester Mark krĳgt uit het hele land leuke vondsten van leraren en ouders. Deze bloemlezing is
een heerlĳke bundel met de grappigste taalfoutjes die hĳ tegen is gekomen. In dit boek worden
de bĳdragen op thema ingedeeld en heeft Mark van der Werf er leuke inleidende teksten bĳ
geschreven.
Heerlĳk om in te bladeren en ideaal als cadeau voor elke ouder met schoolgaande kinderen
en elke docent in het (basis)onderwĳs!
prĳs € 14,99 | verschĳnt oktober 2021 | paperback | full colour, met honderden foto’s
formaat 13 x 19 cm | omvang 160 pagina’s | non-fictie / cadeauboek | isbn 978 90 216 8261 7 | nur 372
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MARK
Beste boekverkoper,
De meeste taalfoutjes in dit boek zĳn nog
nergens anders te zien geweest. Ik spaar ze
al een paar jaar en beschik intussen over een
rĳke collectie. Met dank aan talloze juffen en
meesters uit Nederland én Vlaanderen.
Ik blĳf erom lachen én leer er nog altĳd
van. Door al die creatieve uitglĳders met d’s,
t’s, de ‘f ’ en de ‘v’ heb ik geleerd dat fouten
maken erbĳ hoort. Ik probeer het mezelf ook
op het hart te drukken: Relativeer een beetje.
En geniet gewoon van al die taalfoutjes!
Vrolĳke groet,

Meester Mark

