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IK ZIE, IK ZIE… WAT JIJ NIET ZIET!

IK ZIE, IK ZIE…

MIJN GROTE DIEREN ZOEKBOEK
PINA GERTENBACH

Met extra zoekopdrachten
op elke spread

© shutterstock

Groot formaat

Zijn of doen alle dieren hetzelfde, of toch niet?
Alle giraffen hebben zich mooi aangekleed voor een
feestje op de savanne, behalve één. Alle varkens worden
vies in de modder, maar ééntje blijft liever schoon.
Kijk goed welk dier anders is of iets anders doet dan de
andere dieren. Je raakt niet uitgekeken in dit uitdagende
kijk- en zoekboek vol grapjes!

GROOT ZOEKBOEK 4+
nur 272

gebonden

isbn 978 94 93 23624 0

prijs € 15,99

verschijnt juni

formaat 23,8 x 28,6 cm

Uitdagend zoekboek voor
eindeloos kijkplezier
omvang 32 bladzijden
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Over Marcel Groenewegen: ‘Ik bedacht dit boek voor mijn kinderen, die liever
gamen dan lezen. Schaduwkraai leest als een game, de lezer maakt keuzes en
die bepalen het verhaal. Ik hoop dat dit nog veel meer kinderen aanzet tot lezen!’
Marcel Groenewegen is muzikant en schrijver. Hij is bassist van The Kik en
schrijft o.a. boeken en columns.

JIJ BENT SCHADUWKRAAI,
DE HELD VAN DIT VERHAAL.
HET IS JOUW MISSIE ULVENRIA TE BEVRIJDEN VAN DE KWAADAARDIGE RAZNOR.

Stap 1:

Stap 2:

KIES WIE JE WIL ZIJN:

KIES JE GAVE:

Een strijder
Een spion

Intuïtie

Sloten openen

Spoorzoeken

Zakkenrollen

Een magiër

JE HEBT GEEN IDEE WAT JE TE WACHTEN STAAT, MAAR WAT JE WEL WEET, IS DAT JE DE
WERELD WILT BESCHERMEN TEGEN HET KWAAD.
WAT JOUW ROL IN HET VERHAAL ZAL ZIJN? WIE WEET… MAAR JE BENT NIET BANG,
JE BENT KLAAR VOOR DE STRIJD, WANT JIJ BENT NU… EEN SCHADUWKRAAI.

© shutterstock

© Marcel Boshuizen

EEN FANTASYVERHAAL

D

© shutterstock

DAT LEEST ALS EEN GAME!

GAME BOEK

SCHADUWKRAAI
MARCEL GROENEWEGEN
Kies wat voor held je wil
zijn en bepaal zelf het
verhaal
Een verhaal dat leest
alsof je in een game
rondloopt
Social media campagne
Ons Kinderpanel blogt
over Schaduwkraai
Gratis backcard bij 6 exx.

Ruim
geïllustreerd
met steunkleur
Het is tijd voor je eerste missie, Schaduwkraai.
In dit boek ben jij de held. In een wereld vol fantasie kun je vechten met trollen en praten met dwergen. Je lost raadsels op en
zoekt naar magische schatten en geheime deuren. Jij bepaalt welke stappen je zet. Na elke alinea sta je voor een nieuwe keuze.
Stel: je komt een trol tegen. Wat doe je dan? Vecht je met de trol of probeer je met haar te praten? De keuze is aan jou. Jij
bepaalt het verhaal.
Ulvenria wordt bedreigd door de kwade heer Raznor. Hij heeft met zijn leger van gnarken een stad in het noorden aangevallen
en bedreigt nu ook de rest van het land. Het is jouw missie om hem te verslaan.

FICTIE 10+ gebonden met steunkleur
omslagontwerp buro blikgoed

prijs € 15,99

formaat 14,3 x 22 cm

binnenwerkillustraties maarten donders

omvang 224 bladzijden
verschijnt juni

nur 283

isbn 978 94 932 3626 4
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HUMORISTISCHE EN SPETTERENDE G

De opblaasbende dreef haastig naar Cactus
toe, zodat zij zodat zij haar punt kon
maken. (Geen scherpe punt natuurlijk!)

Donut
Opblaastype: zwemband
Karakter: zacht en suikerzoet
Gedroomde drijfplek: een bad vol met
gelatinepudding
Lievelings zwembadsnack: ALLES (behalve donuts)
Beroemd om: hij zat ooit muurvast om de buik
van parkeigenaar Walter G. Lijbaan.

Cactus
Watermeloen
Opblaastype: luchtbed
Karakter: prikkelbaar

Opblaastype: strandbal
Karakter: levendig
Gedroomde drijfplek: de ‘Eau’lympische waterspelen

Gedroomde drijfplek: de Dode Zee
Lievelings zwembadsnack: super gekoeld sorbetijs
Beroemd om: ze heeft ooit het zwembadwater
groen geverfd om te winnen met verstoppertje.

Lievelings zwembadsnack: ananassmoothie
Beroemd om: ze was de eerste opblaasbal die de
oceaan overstak, waarbij ze haar aartsrivaal Ananas
versloeg.

Flamingo
WALVIS

GELUIDEN

Opblaastype: zitdrijver
Karakter: enthousiast
Gedroomde drijfplek: het bubbelbad van een
beroemdheid
Lievelings zwembadsnack: zoute stengels om te
delen met vrienden
Beroemd om: hij is een STER! (Dat staat met
zwarte stift op zijn achterwerk.)

Lynn

Opblaastype: luchtbed
Karakter: nooit en nergens van onder de indruk
Gedroomde drijfplek: om een onbewoond eiland
heen, ver bij iedereen vandaan
Lievelings zwembadsnack: kokosroomtaart, ook al
wordt die niet meer verkocht sinds 1972
Beroemd om: Johan Cruijff is ooit van haar afgegleden.
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E GRAPHIC NOVEL OVER VERGETEN OPBLAASFIGUREN

DE OPBLAASBENDE
BIJNA LEK!

BETH GARROD & JESS HITCHMAN
Graphic novel boordevol
grappige illustraties
Social media campagne
Etalagemateriaal
beschikbaar via promotie@
wpgmedia.nl
Vertaald door Marjolein
Algera, de vertaalster van
Kapitein Onderbroek
Deel 2 verschijnt
voorjaar 2023

De Opblaasbende zit nooit zonder lucht. Wat er ook gebeurt, ze komen altijd weer
bovendrijven! Flamingo, Cactus, Donut en Watermeloen zijn vergeten opblaasfiguren die op de afdeling Gevonden Voorwerpen wonen.
Flamingo wordt een ster! Dat weet de Opblaasbende zeker, dus als de
feestelijke opening van het nieuwe golfslagbad allerlei cameraploegen
het waterpark in lokt, bedenken ze een gedurfd plan om hem
beroemd te maken. Of zal een zwerm vreemde vogels uit het
verleden Flamingo’s droom als een zeepbel uit elkaar
laten spatten? Zet je schrap, wereld, want Flamingo
gaat de boel OPBLAZEN!

FICTIE 7-10 gebonden
isbn 978 94 932 3634 9

prijs € 12,99
verschijnt juni

formaat 14,3 x 21,5 cm

omvang 128 bladzijden

illustraties chris danger nur 282/283
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HET LEUKSTE DOEBOEK VOOR PONY- EN PAARDENFANS

DOEBOEK
S
 ocial media campagne
Samenwerking met Penny
Kleur- en knutselplaten
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl

Voor alle echte ponyfans is er nu dit leuke doeboek van Stip. Boordevol leuke kleur- en knutselopdrachten, puzzels,
doolhoven, verhalen, recepten voor jouw lievelingspony en nog veel meer.
Maak een ponytaart of echte paardenshampoo. Een must have voor echte ponyfans!

NIEUW: STIP MERCHANDISE
Meer info + bestellingen via
www.vanhoorne.com/webshop

DOEBOEK 5-8

8

prijs SET 5 EXEMPLAREN € 29,95 (€ 5,99 PER STUK)

in kleur nick driessen

nur 228

isbn set 978 94 932 3638 7

formaat 21 x 29,7 cm

isbn los 978 94 932 3632 5

omvang 32 bladzijden
verschijnt juli

omslag en illustraties

BELEEF EEN NIEUW AVONTUUR MET EMMA EN STIP

PONY MET STREKEN
Dit is Stip, een ondeugende, grappige en lieve
Shetlandpony vol met stippen. Hij is kampioen
ontsnappen en door de modder rollen, en hij is
altijd in voor een avontuur (en een lekker hapje).
Stip bestaat echt. Kom je hem een keer knuffelen
bij Avonturenboerderij Molenwaard?

Zelf lezen met Stip!

EERDER
VERSCHENEN
978 94 929 0199 6
€ 8,99

Emma moet een spreekbeurt houden in de klas. Dat vindt ze superspannend.
Maar… wat als ze haar spreekbeurt over pony’s en paarden doet? Met Stip
als model? Emma’s beste vriend Mads helpt haar met filmpjes maken,
waarop Emma met Stip laat zien hoe je een pony moet verzorgen. Terwijl
Emma haar best doet op haar spreekbeurt, heeft Stip duidelijk andere
plannen. Als dat maar goed komt!

978 94 929 0198 9
€ 9,99

FICTIE/ZELF LEZEN 5-8 gebonden

prijs € 8,99

omslag en illustraties in kleur nick driessen

formaat 17 x 24 cm

verschijnt juni

omvang 48 bladzijden

nur 287

978 94 932 3608 0
€ 9,99

isbn 978 94 93236 31 8

ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek
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LEER TELLEN MET MIKE & MOLLY

MIKE EN MOLLY
TEL JE MEE?

Postermailing naar ruim 6000
kinderdagverblijven
Social media campagne
Bekend als dierenvriendjes van
Fien en Teun
Bekend van TV en film
(serie en bioscoopfilm)

MET
TOUCH & FEEL
ELEMENTEN
OP OMSLAG
De schaapjes Mike & Molly tellen
samen van 1 tot 10 op de boerderij.
Tel jij met ze mee?

Bezoek Mike & Molly Land!
Mike en Molly zijn de schattigste vriendjes van Fien en Teun. ‘Mike en Molly Land’ is
een buitenspeelparadijs bij Avonturenboerderij Molenwaard voor de allerkleinste
bezoekers met onder meer interactieve speel- en leeractiviteiten.

KARTONBOEK MET VOELELEMENT 2+ gebonden

10

omslag en illustraties ANET VAN DE VORST

prijs € 9,99

isbn 978 94 93236 27 1

formaat 19 x 19 cm
verschijnt juli

NIEUW: MIKE & MOLLY
MERCHANDISE
Meer info + bestellingen via
www.vanhoorne.com/webshop

omvang 18 bladzijden

nur 271

ZONNIGE ZOMERVERHAALTJES OP RIJM

ZOMER MET MUIS
PAULINE BAARTMANS
Muis mijlpaalkaarten in de Groeigids
Ansichtkaarten en boekenleggers
beschikbaar via
promotie@wpgmedia.nl
 eel veel andere Muis-producten
H
beschikbaar op
www.thuisbijmuis.nl

VERHALENBUNDEL
Eindelijk, het is zomer! Muis en Beer maken
een vlieger, eten ijsjes en spelen op het
strand. Hé, wat zit daar nu in het netje?
Zes korte verhaaltjes met een heerlijk
zomergevoel.
Voor kinderen vanaf 2 jaar.

EERDER
VERSCHENEN

978 94 92 90184 2
€ 7,99

978 94 92 90191 0
€ 7,99

KARTONBOEK 2+ met gebonden band
nur 271/275

isbn 978 94 932 3633 2

prijs € 14,99

verschijnt juni

978 94 932 3603 5
€ 11,99

formaat 21 x 21 cm

978 94 92 90188 0
€ 14,99

978 94 932 3607 3
€ 14,99

omvang 32 bladzijden

www.paulinebaartmans.nl

www.thuisbijmuis.nl
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NIEUWE SUCCESTITEL M
Het Kinderpanel over De TikTok Challenge:

BESTSELLER

978 94 92 90185 6
€ 12,99

Nine (10)
‘Ik vond het zo leuk dat het lastig was om weg te leggen
en ik had het daardoor ook zomaar uitgelezen. Ik zou het
graag aan mijn vriendinnen aanraden, maar ook aan
andere TikTok-fans. Het is een erg origineel verhaal en
soms ook nog spannend.’

Daan (9)
‘Door dit boek te lezen begrijp ik meer de gevaren van
sociale media. Ik zou het boek zeker aanraden aan mijn
vriend(inn)en want het is een leuk en mooi boek om te
lezen. Het grappigste vind ik de verschillende
uitdagingen/challenges.’

MEER DAN
14.000 EXX
VERKOCHT

Een superspannend
en grappig avontuur
voor echte
TikTok-fans!

12

Amber (13)
‘Dit boek is echt heel leuk! Het leest heel makkelijk.
Grappig dat de hoofdstukken beginnen met een #, de
hoofdstukken zijn lekker kort. Het verhaal is ook heel
herkenbaar. Niet iedereen mag op TikTok filmpjes maken.
In het boek lees je over de gevaren van social media. Dit
boek moet je lezen als je van TikTok houdt!’

L MET TIKTOK IN DE HOOFDROL

DE TIKTOK HACK

FICTIE

ANNET JACOBS

Losstaand te lezen vervolg

Marketingactie:
 romotievideo
P
	
Advertenties
	
TikTok campagne i.s.m. fans
	
Social media campagne
	Lesbrief voor het onderwijs
	Aandacht in onze onderwijsnieuwsbrief (> 5.000 leerkrachten)

Yin wil acrobaat worden. En influencer. Ze is heel actief op TikTok. Behalve veel acrodansjes showt ze kleren en test ze
ijsjes, mascara’s en doet ze mee aan challenges. Haar vriendin Nova (die zelf niet op TikTok mag) helpt haar met het
maken van de TikToks, zij is daar een pro in. Maar dan wordt Yins account gehackt. Iemand plaatst er allemaal filmpjes
op waarin haar vrienden voor gek worden gezet. En filmpjes waarin Yin zelf voor gek staat. Wie doet zoiets? En
waarom?

FICTIE 10+ gebonden met steunkleur
nur 283

isbn 978 94 932 3629 5

prijs € 12,99

verschijnt juli

formaat 14,3 x 22 cm

omvang 96 bladzijden

ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

omslagontwerp nanja toebak
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