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Vanaf 0 jaar
15 NOVEMBER 2022

Stoffen boekje met lintjes 
om dicht te knopen

leporello
18 x 18 cm     

€ 13,99
NUR 271

5AD, YXHB, YFM, 
YXE, YBCS

ISBN 978 90 02 27579 1

Laura Van Bouchout
Laura Van Bouchout bedenkt en ontwikkelt 
samenspeelboeken voor gezinnen. Meestal met 
een kind op, tussen of onder haar benen. Na de 
succesvolle Nelsonboekenreeks die kleuters en 
ouders kwalitatief laat samenspelen, waagt ze zich 
ook aan speeltips voor baby’s, peuters en ouders.

Eva Mouton
Eva Mouton studeerde in 2009 af in de richting 
Beeldende Kunsten aan Sint-Lucas in Gent. 
Sindsdien werkt ze als freelance illustrator. Op 
(bijna) alles wat ze tegenkomt zet ze een tekening. 
Je kent haar wellicht van de wekelijkse getekende 
column ‘Eva’s gedacht’ voor De Standaard.

2 3

Nieuw concept in populaire reeks Hey Baby

» Eerste stoffen boekje van Hey Baby 
 in een mooi cadeauzakje
» Met illustraties van Eva Mouton
» Al meer dan 48.000 verkochte boeken in de reeks

Goedemorgen / Slaap zacht is een koesterboekje om mee te gaan slapen én 

mee wakker te worden. 

Kijk en knuffel mee met de zoete tekst van Laura Van Bouchout en de 

aaibare illustraties van Eva Mouton.

Hey baby: Goedemorgen/Slaap zacht
Laura Van Bouchout, 
met illustraties van Eva Mouton

ISBN 978-90-02-27579-1

9 7 8 9 0 0 2 2 7 5 7 9 1
Hey Baby, kijk!  

978 90 02 27244 8    
€ 13,99

Hey Baby 
ik ben blij dat jij er bent   

978 90 02 27447 3  
€ 13,99

Hey baby 
van nul tot één jaar  
978 90 5908 838 2   

€ 22,5

Hey baby 2 
van één tot twee jaar  

978 90 5908 994 5   
€ 22,5

Hey baby 3 
van twee tot drie jaar 

978 90 02 27472 5  
€ 22,5

IN DEZE REEKS
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Vanaf 2 jaar
4 OKTOBER 2022 

Kartonboek
16 blz.

17 x 17 cm   
€ 12,99 

NUR 271 
5AB, YBCH, YBCS

ISBN 978 90 02 27723 8

ISBN 978-90-02-27723-8

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 2 3 8

Nieuw kartonboek van Pettson & Findus

» Speel verstoppertje met Pettson & Findus

Tussen akkers en weilanden staat een kleine boerderij. Daar wonen opa 

Pettson en zijn kat Findus. Op een dag verzint Findus een nieuw spelletje: 

hij verstopt dingen en Pettson moet ze zoeken. Dat wordt niet makkelijk 

voor Pettson, maar Findus en de kippen snellen te hulp.

Een olijk kartonboek voor de kleinste fans van Pettson & Findus.

Ken jij Pettson en Findus?
Sven Nordqvist 

KARTONBOEK

Sven Nordqvist
De Zweedse Sven Nordqvist won in 1983 een wedstrijd voor 
prentenboeken. Maar zijn grote doorbraak kwam er twee jaar later. 
Toen verscheen ‘Pannenkoekentaart’, het eerste boek rond opa 
Pettson en zijn kat Findus. 

Pettson & Findus - 
Spelletjes met cijfers en 

vormen
978 90 02 27702 3       

€ 11,99

Pettson & Findus- 
Spelletjes met letters en 

woorden 
978 90 02 27703 0       

€ 11,99

Op avontuur met 
Pettson en Findus  
978 90 02 27403 9        

€ 25,99

Aan de slag met Findus  
978 90 5908 870 2        

€ 16,99

Pettson en Findus 
bouwen een auto 

978 90 02 27317 9        
€ 14,99
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Vanaf
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AAN DE SLAG
MET FINDUS

AAN DE SLAG
MET FINDUS

HET KNUTSELBOEK 
VOOR BINNEN EN BUITEN

Sven Nordqvist
Eva-Lena Larsson
Kennert Danielsson

UREN KNUTSELPLEZIER

MET HEEL EENVOUDIGE MATERIALEN

Een ‘kwakquarium’ maken. Een geurengeheugenspel spelen. Van 
een melkdoos een vogelzaadautomaat maken. Een kruidentuin 

aanleggen. Een bessentaart bakken. Verven met uienschillen. Hoe doe 
je dat?

De poes Findus houdt van knutselen, fiksen, bouwen, onderzoeken en 
ontdekken. Daarbij krijgt hij vaak hulp van de vindingrijke Pettson. 
Elke maand maken ze iets nieuws met wat er in huis en in de tuin te 
vinden is. Omdat ze allebei supernieuwsgierig zijn, wagen ze zich ook 
aan kleine experimenten. Zo leren ze de natuur pas goed kennen.

Sven nordqviSt tekent hoe Findus en Pettson elke maand iets 
vernuftigs bedenken. Dankzij de eenvoudige teksten en de duidelijke 
tekeningen zijn al hun knutselwerkjes en experimenten makkelijk uit 
te voeren. Voor iedereen die, net als Pettson en Findus, graag tovert 
met doodgewone materialen.
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MEER VAN PETTSON EN FINDUS

Kun jij dat, Pettson? 
978 90 02 26896 0        

€ 14,99 

Gekakel in de 
moestuin 

978 90 6565 378 9       
€ 15,99 

Pettson gaat 
kamperen  

978 90 5908 168 0         
€ 15,99

Een Kerstman voor 
Findus 

978 90 5908 857 3          
€ 18,99
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Vanaf 5 jaar
25 OKTOBER 2022 

Hardcover
56 blz.

24 x 30 cm           
€ 16,99 

NUR 272, 277
5AF, YBCH, YBCS

ISBN 978 90 02 27713 9

ISBN 978-90-02-27713-9

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 1 3 9

Zeven nieuwe voorleesverhalen van 
Panda en Eekhoorn

» Voorleesverhaaltjes 
voor kleuters

» Een niet voor de hand 
liggende vriendschap

Panda en Eekhoorn gaan op reis. Wanneer ze weer thuis zijn vertellen ze 

al hun dierenvrienden over de avonturen die ze onderweg beleefden.

Ed Franck
Ed Franck is een veelbekroond en veelzijdig auteur, met meer 
dan 70 boeken op zijn naam. Hij schrijft voor alle leeftijden, van 
voorleesverhaaltjes over hervertellingen van sprookjes tot bewerkingen 
van klassieke teksten zoals de sonnetten van Shakespeare.

Thé Tjong-Khing
Thé Tjong-Khing is een Nederlands-Indonesisch illustrator en 
striptekenaar. Je kent hem vast van onder andere Vos en Haas. Hij viel 
meermaals in de prijzen voor zijn tekenwerk.

Op reis met een vriend
Meer verhalen van Panda & Eekhoorn 
Ed Franck, 
met illustraties van Thé Tjong-Khing

Panda en eekhoorn
978 90 02 26871 7     

€ 16,99

Panda en eekhoorn
Een vriend, wat is dat?

978 90 02 27292 9     
€ 16,99

IN DEZELFDE REEKS

Zodra de avond valt,

komen de eerste dieren al aan.

Vlinder met een sierlijke krul

in zijn twee sprieten.

Berggeit met plukjes mos op zijn twee 

horens.

Eend met een waterlelie in zijn snavel.

Duizendpoot heeft al zijn poten 

gewassen.

Marmot heeft zijn vier gele snijtanden

gepoetst tot ze bijna wit blinken.

Hert pronkt met mooie spinnenwebben

tussen de takken van zijn gewei.

De stoet dieren groeit en groeit.

Vuurvliegje heeft zijn hele familie 

meegebracht.

Ze vullen het zwakke maanlicht aan met

gezellige lichtpuntjes in de bomen 

rondom.

Als iedereen er is, vliegt Uil

op een lage tak en roept:

‘Dierbare vrienden!

Aanhoort nu de boeiende verhalen,

aanwaaiend uit ongekende verten

op de vleugels van de wind,

in geuren en kleuren verteld door

onze twee moedige ontdekkingsreizigers.

Ik wens u allen een aangename

en vooral leerrijke avond toe!’

Alweer zeven nieuwe voorleesverhaaltjes over de 

onverwoestbare vriendschap tussen Panda en Eekhoorn.

PRENTENBOEK

2DE

DRUK
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Vanaf 5 jaar
11 OKTOBER 2022 

Prentenboek
128 blz.

22,8 x 29,7 cm            
€ 16,99 

NUR 281
5AF, YNNV, YNPG, YXG

ISBN 978 90 02 27742 9

ISBN 978-90-02-27742-9

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 4 2 9

Ontroerend prentenboek over sterven 
en weer geboren worden

» Ontroerend verhaal over 
liefde, familie en opgroeien 
ver van huis 

» Van de illustrator van 
‘Een huis vol lekkers’ en 
‘Een tuin vol lekkers’

Een ontroerend, generatie-overstijgend verhaal over liefde, familie, sterven en 

weer geboren worden.

Als Emilia op een ochtend een walnoot vindt, vertelt opa haar het verhaal 

erachter: van zijn reis over de oceaan naar een nieuwe thuis, met slechts een 

kleine tas en een noot in zijn zak.

“Ik plantte mijn boompje in goede bruine aarde, zodat het hier voor altijd sterk zou 

groeien.”

“In dit huis? In deze tuin?”

“Zullen we gaan kijken?”

Stap voor stap leert opa Emilia hoe ze haar eigen notenboom moet kweken. 

Maar terwijl haar kleine nootje groeit, begint opa het rustiger aan te doen, tot 

Emilia op een droevige dag afscheid moet nemen. Emilia’s jonge boompje ziet er 

net zo verdrietig uit als zij zich voelt ... maar ze weet precies wat ze moet doen.

Dit tedere verhaal van de bejubelde auteur Ammi-Joan Paquette met illustraties 

van Felicita Sala herinnert ons eraan dat de beste dingen groeien met de tijd - 

en dat zelfs wanneer ze er niet meer zijn, degenen van wie we houden altijd een 

deel van ons zijn.

Ammi-Joan Paquette
Ammi-Joan Paquette schreef al vele kinderboeken. Ze woonde op 
verschillende plekken over de hele wereld, maar vestigde zich in de 
omgeving van Boston met haar gezin en torenhoge stapels boeken. Als 
ze uit haar achterraam kijkt, ziet ze alleen maar bomen.
 
Felicita Sala
Felicita Sala studeerde filosofie, maar maakte van haar hobby haar 
beroep. Ze woont in Rome met haar man Gianluca (ook illustrator) en 
dochtertje Rosa. Voor Een huis vol lekkers kreeg ze een Vlag en Wimpel.

Opa en de walnoot
Ammi-Joan Paquette (vertaling Edward van de Vendel), 
met illustraties van Felicita Sala

Een tuin vol lekkers
978 90 02 27463 3      

€ 17,99

Een huis vol lekkers 
978 90 02 27123 6      

€ 17,99

MEER VAN FELICITA SALA

PRENTENBOEK

3DE

DRUK

8 9
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Vanaf 5 jaar
4 OKTOBER 2022

Hardcover
24 blz.

25 x 19 cm  
€ 16,99 

NUR 281
5AF, YBCS, YXHB, YXHL

ISBN 978 90 02 27715 3

ISBN 978-90-02-27715-3

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 1 5 3

Filosofisch prentenboek over de liefde

» Betoverend prentenboek met poëtische 
woorden en ontroerende illustraties

‘Jij bent het einde,’ zei Aya vanmorgen tegen Zain en ze moest erom lachen. Maar het 

einde van dit alles is ver. Niemand kan het zien. En wat als ik het einde vind? Ziet Aya me 

dan nog staan?

Zain zit op de tak van een boom. De lucht is vol lucht. Hij kijkt met een hand boven 

de ogen. Tot achter de huizen en achter de torens. Tot ver voorbij de velden en de 

allerlaatste koe. 

Dat is al een heel eind. Maar achter die velden komt misschien een nieuw eind met nog 

meer velden en allerlaatste koeien. En wat als er daarachter nog een nieuw daarachter 

komt? En nog een en nog een? Zain schudt het hoofd. 

Liefste Aya, 

Ik ga op zoek naar het einde.

Als ik er ben, zal ik zwaaien.

Kijk dan goed of je mij ziet staan.

Zain

Zain gaat op zoek naar het einde. Hij volgt de wolken over bergen en dalen, laat zich 

meevoeren door een matroos over woeste golven en belandt in een begrafenisstoet. 

Maar zal hij het einde echt vinden? Om dat te ontdekken, moet je dit boek lezen.

Een poëtisch prentenboek van Tom Mariën, 

met ontroerende illustraties van Penelope Deltour.

Jij bent het einde
Tom Mariën, met illustraties van Penelope Deltour

PRENTENBOEK

Tom Mariën
In het 41-jarige hoofd van Tom Mariën woont naar eigen zeggen nog 
steeds een jongetje van tien. Zijn eerste schrijfsels vloeiden in het 
tweede leerjaar bij juf Gerda op papier. Intussen publiceerde hij enkele 
jeugdboeken. Daarnaast is hij leerkracht en stadsdichter van Lier.
 
Penelope Deltour
Penelope Deltour is een Gentse freelance illustrator. Papier, een 
gommetje en wat potloden zijn haar go-to materialen om een beeld te 
creëren en een verhaal te visualiseren in een dromerige en realistische 
stijl. Haar werk komt voort uit een diep gevoel voor empathie, met 
veel zorg voor sfeer en emotie. Je kent haar misschien van de rubriek 
‘De mooiste herinnering’ in het tv-programma ‘Iedereen beroemd’. 
Ze nam daar de fakkel over van Sassafras De Bruyn. Penelope is ook 
huisillustrator voor Zeno, een bijlage van De Morgen.
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Vanaf 6 jaar
11 OKTOBER 2022

Hardcover
ca. 80 blz.

25 x 19,5 cm   
€ 24,99 

NUR 210, 274
5AG, VXM, YXAD

ISBN 978 90 02 27567 8

ISBN 978-90-02-27567-8

9 7 8 9 0 0 2 2 7 5 6 7 8

Breng je hoofd, hart en buik in balans

» Prentenboekverhaal + meditatieve oefeningen
» Leer jezelf echt kennen door meditatie
» Zelfhulpboek voor jonge lezers

Hallo, hier ben ik!

Een kind net als jij.

Ik hou van mensen, dieren en planten.

Ik hou van sneeuw, regen en wind.

Ik hou van de zon, de maan en de zee.

Ik hou van alles wat ik zie, voel, hoor, 

ruik en proef.

Ik zit vol liefde.

Liefde die elke dag groeit.

Helemaal jij... samen wij
Anne-Marie Van Herck,    
met illustraties van Sassafras De Bruyn

PRENTENBOEK + NON-FICTIE

Anne-Marie Van Herck
Anne-Marie Van Herck woont in Oostende. Zij begeleidt kinderen en 
jongeren om via hun intuïtieve vaardigheden op te groeien tot de 
volwassenen die ze echt willen zijn.
 
Sassafras De Bruyn
Sassafras De Bruyn wist als kind al dat ze later elke dag wilde tekenen. 
Dus was een carrière als illustratrice niet meer dan logisch. Een droom 
die in vervulling ging. In Vlaanderen is ze wereldberoemd sinds ‘De 
mooiste herinnering’ in het programma ‘Iedereen beroemd’. Haar 
tekeningen zijn poëtisch en mysterieus. Ideaal om een poëziebundel 
te sieren.

Ik ben gelukkig.

Wil jij weten hoe dat komt?

Luister goed, dan verklap ik jou mijn geheim.

Ik heb superkrachten.

Geloof me maar.

Ik heb superkrachten, maar jij ook.

Ken jij je superkrachten nog?

Ben je ze vergeten?

Zullen we ze samen ontdekken?     

Meditatief prentenboekverhaal uit drie delen om je hoofd (denken), hart (voelen) 

en buik (doen) in balans te brengen. Want zo sta je veerkrachtiger en evenwichtig in 

het leven.

Het verhaal wordt gevolgd door enkele meditatie-oefeningen die de jonge lezers 

samen met een volwassene of alleen kunnen uitvoeren. Zo zetten ze de verhalen 

om in de praktijk. De oefeningen zijn er in drie moeilijkheidsniveaus.

Een aanrader voor kinderen die te veel met hun hoofd in de wolken leven, iets te 

impulsief of net iets te fijngevoelig zijn.
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Vanaf 6 jaar
18 OKTOBER 2022

Kartonboek met 
verschuifbare zaklamp

24 blz.
23,6 x 32 cm    

€ 17,99 
NUR 228

5AG,YNN, YNNB2
ISBN 978 90 02 27437 4

ISBN 978-90-02-27437-4

9 7 8 9 0 0 2 2 7 4 3 7 4

Verken de jungle ’s nachts met je magische zaklamp!

» Verplaats je magische zaklamp en 
verken ’s nachts het regenwoud

» Boeiende weetjes over de jungle 
en zijn bewoners

In de jungle, de grote jungle, daar slaapt de leeuw vannacht… Maar er zijn 

ook heel wat wakkere zieltjes ’s nachts in het oerwoud. Ben jij klaar om de 

jungle in te trekken?

Trek je stoute schoenen aan en ga na zonsondergang op tocht door het 

regenwoud. Gebruik je zaklamp om allerlei bijzondere bewoners in de 

schijnwerpers te zetten.

Groot gluurboek: jungle
Nancy Dickmann,    
met illustraties van Donough O’Malley

NON-FICTIE

Groot gluurboek: 
Hier woon ik

978 90 02 27018 5      
€ 17,99

Groot gluurboek: 
Machines

978 90 02 27711 5       
€ 17,99

IN DEZELFDE REEKS
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Vanaf 3 jaar
4 OKTOBER 2022

Hardcover met 
magnetische pagina’s

12 blz.
23,8 x 31,7 cm     

€ 18,99 
NUR 232, 228

YBGH, YNM, 5AC
ISBN 978 90 02 27710 8

ISBN 978-90-02-27710-8

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 1 0 8

Speelboek met magnetische pagina’s

» Met 45 magneten en heel wat wereldse weetjes
» Met handige enveloppe om de magneten te bewaren

Joert, iglo, paalwoning, rotswoning of lemen hut... Breng jij de huizen en 

hun bewoners weer samen? Ontdek spelenderwijs hoe mensen overal ter 

wereld leven.

Mijn magneetboek: ik en de wereld
Marie-Élise Masson   

NON-FICTIE

Magneetboek Dinosaurussen 
978 90 02 27613 2       

€ 18,99

IN DEZELFDE REEKS



20 21

Vanaf 5 jaar
20 DECEMBER 2022

Prentenboek met 
vergrootglas

48 blz.
25,6 x 31 cm 

€ 20,99 
NUR 212, 228

5AF, YBGH, YNH, YNM
ISBN 978 90 02 27371 1

ISBN 978-90-02-27371-1

9 7 8 9 0 0 2 2 7 3 7 1 1

Urenlang speel- en zoekplezier 
voor de jongste historici!

» Urenlang zoekplezier
» Spelend leren
» Met vergrootglas om zelfs de 

kleinste details te zien

Pak je vergrootglas en trek ten strijde in dit historische zoekavontuur! 

Leer alles over het leven van heel, heel, heel lang geleden aan de hand van 

meer dan 200 kleine details. 

Leer de Griekse goden kennen, ontmoet angstaanjagende gladiatoren uit het 

oude Rome en ontdek het mysterie van de Azteken. Of loop met je vergrootglas 

even langs bij de Maya’s, Babylonië, Carthago, …

Dit zalige zoekboek neemt je mee naar alle continenten en dat over een periode 

van duizenden jaren. De oudheid zoekboek laat zien hoe de mensen van deze 

verdwenen beschavingen leefden en hoe hun samenlevingen zich ontwikkelden. 

De oudheid zoekboek
David Long    

ZOEKBOEK

David Long
David Long is journalist voor de Sunday Times in Groot-Brittannië. Egypte uitvergroot

978 90 5908 944 0       
€ 20,99

IN DEZELFDE REEKS
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Vanaf 5 jaar
18 OKTOBER 2022

Prentenboek met 
magisch vergrootglas

20 blz.
22 x 22,7 cm     

€ 15,99 
NUR 228

5AF, YNVP
ISBN 978 90 02 27714 6

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 1 4 6

Haal die speurneus maar boven!

» Met magisch vergrootglas
» Stimuleert concentratie en logisch denken

Help de beroemde detective Speurhond Holmes om de superschurk te 

identificeren die een kostbare Egyptische diamant heeft gestolen uit het 

Museum! Vind de dader uit een lijstje van negen verdachten.

Neem het magische vergrootglas uit de kaft en speur naar geheime aanwijzingen 

die met speciale inkt verborgen zijn in de bladzijden van dit boek! Volg de 

sporen door de stad, de metro, het onderzoekslab, het park... om alle info te 

verzamelen en de schuldige van de diefstal te vatten.

De spelletjes stimuleren het concentratievermogen en logische denken van 

kinderen en de visuele vaardigheden. 

Speurhond Holmes en 
de verdwenen diamant
Agnese Baruzzi 

ZOEKBOEK

Bekijk een demofilmpje: 

Agnese Baruzzi
Agnese Baruzzi is geboren in 1980 en 
afgestudeerd als grafisch ontwerper. Sinds 
2001 werkt ze als illustrator en auteur. Ze 
maakte intussen meer dan 40 kinderboeken 
die zijn gepubliceerd in Italië, het Verenigd 
Koninkrijk, Japan, Portugal, de VS, Frankrijk, 
Zuid-Korea en nu ook in België en Nederland. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPIPg8TAHR8
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28 29

Vanaf 5 jaar
11 OKTOBER 2022

Prentenboek
48 blz.

22,7 x 29,7 cm     
€ 19,99 

NUR 217
YNA, YBC, 5AF

ISBN 978 90 02 27726 9

ISBN 978-90-02-27726-9

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 2 6 9

Kunst op kindermaat

» Kunst op kindermaat
» Ontdek al speurend 

beroemde kunstwerken

Tommy, het liefste hondje van prinses Flo, is dood.

‘Ik ben zo bang dat ik Tommy zal vergeten’, zucht het prinsesje.

Gelukkig heeft de koning een idee. Hij vraagt aan alle kunstenaars van het land 

om een kunstwerk ter ere van Tommy te maken. 

Tommy verschijnt in alle vormen en kleuren. Soms grappig, dan weer vreemd 

of ontroerend mooi. Er zijn kunstenaars die het groot zien en er zijn anderen 

die het hondje piepklein schilderen. Elke kunstenaar doet het net een beetje 

anders. Langzaamaan verandert het paleis in een museum voor Tommy. Maar 

wat als een kunstenaar een portret van zijn kat naar de koning brengt?

Een kunstzinnig boek dat kinderen op speelse wijze kennis laat maken met 

beroemde kunstenaars als René Magritte, Claude Monet, Vincent Van Gogh, 

Banksy, Rinus van de Velde, …

Een museum om nooit te vergeten
Coco & June  

PRENTENBOEK

Coco & June
Coco & June, oftewel Karen Leten en Barbara Soenen, leerden elkaar al 
schilderend kennen. Hun illustraties zijn realistisch en gedetailleerd. In 
2019 gaven ze dier boek uit, een alfabet van niet zo alledaagse dieren 
voor beginnende lezers. Ook met diervrienden brengen ze leesbare 
non-fictie voor kinderen.dier boek

978 90 5908 995 2       
€ 17,99

diervrienden
978 90 02 27109 0       

€ 17,99

Jacquot en de 
lichtzoeker

978 90 02 27393 3        
€ 19,99

MEER VAN DIT DUO

VOORLOPIGE COVER



30 31

Vanaf 6 jaar
29 NOVEMBER 2022

Hardcover met 
kleurenillustraties

ca. 128 blz.
17 x 24 cm      

€ 19,99 
NUR 277, 282

5AG, YBCS, YBD
ISBN 978 90 02 27465 7

ISBN 978-90-02-27465-7

9 7 8 9 0 0 2 2 7 4 6 5 7

Wereldse verhalen uit de klas

» 14 verhalen van over de hele wereld

Meester Hugo houdt van verhalen. Sprookjes, fabels, liefdesverhalen, 

ridderverhalen, verhalen uit verre landen, mythes, sages, dierenverhalen, 

griezelverhalen, verhalen met veel woorden, maar ook verhalen die niet veel 

woorden nodig hebben. Omdat iedereen hem graag hoort vertellen, heeft hij zelf 

nog maar weinig tijd om verhalen te lezen of ernaar te luisteren. Daarom bedenkt 

hij op een dag de verhalentroon voor in zijn klas.

Zijn leerlingen mogen een voor een op de verhalentroon een verhaaltje komen 

vertellen. Niet zomaar een verhaal! Een verhaal dat ze gehoord hebben van 

hun ouders, die het op hun beurt misschien gehoord hebben van hun ouders. 

Of eentje van een tante of een goede vriend van de familie. Zo ontdekken we 

verhalen van over de hele wereld.

Maciej is Pools en hij ging deze zomer zijn familie bezoeken in de Poolse stad 

Krakau. Zijn oma had hem heel toevallig een mooi verhaal verteld over een 

Krakause heldin. Verder worden we meegenomen naar China, Nigeria, Bosnië, 

Albanië, Sicilië, Rusland, Italië, Catalonië, Somalië, Peru, Indonesië, Griekenland 

en Turkije.

De klas van meester Hugo 
Ceelke Van Nuffelen, 
met illustraties Julie van Hove

(VOOR)LEESBOEK

Ceelke Van Nuffelen
Ceelke Van Nuffelen houdt van apen, schildpadden en zielsveel van 
haar hond, Otje. Ze ligt graag buiten in het gras om rond te kijken en 
te fantaseren. In haar droomwereldje beleeft ze de zotste dingen 
en deze deelt ze graag met jullie. De klas van Meester Hugo is haar 
eerste boek en hopelijk niet het laatste. 

Julie van Hove
Julie is een Antwerpse illustratrice. Een groot deel van haar 
jeugdjaren bracht ze door in Zimbabwe. Daar vond ze de passie voor 
natuur en dieren. En die inspiratiebron zie je in haar tekeningen.
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Vanaf 9 jaar
11 OKTOBER 2022

Hardcover met kijkglas
64 blz.

28 x 34 cm     
€ 25,99 

NUR 223
5AK, YBGH, YNN, YNNL

ISBN 978 90 02 27724 5

ISBN 978-90-02-27724-5

9 7 8 9 0 0 2 2 7 7 2 4 5

Ontdek de wereld van kriebelbeestjes 
in drie kleuren

» Met magische kleurlenzen
» Duik op een originele manier in de wereld 

van insecten

Insecten en beestjes vind je overal, en vaak in verbijsterend grote 

aantallen. Ze overleefden de afgelopen honderden miljoenen jaren op 

onze planeet. Ben je klaar om alles over deze verbazingwekkende wereld 

van minidiertjes te ontdekken?

Neem je magische kijkglas erbij, kijk door de rode lens om de insecten 

te onthullen. Kijk nu door de groene lens om de planten te bewonderen. 

Met de blauwe lens ontdek andere kruipende diertjes. Wat zal je allemaal 

ontdekken op dit wereldwijde insectenavontuur?

Insectorama
Barbara Taylor,     
met illustraties van Carnovsky

NON-FICTIE

Barbara Taylor
Barbara Taylor heeft meer dan 120 kinderboeken en encyclopedieën 
geschreven. Voorheen was ze wetenschapsredacteur bij het Natural 
History Museum in Londen. Ze won de American Association of Physics 
Science Award en de National Literacy Association Wow Award.
 
Carnovsky
Carnovsky is een Milanees kunst- en designduo dat bestaat uit 
Francesco Rugi en Silvia Quintanilla. Ze zijn bekend om hun RGB-
kunstwerken.Dinorama

978 90 02 27370 4       
€ 25,99

IN DEZELFDE REEKS
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Vanaf 6 jaar
20 DECEMBER 2022 

Hardcover
24 blz.

24 x 30 cm             
€ 24,99 

NUR 212
5AG, YBGH, YNH, 
YPJH, 1DDB-BE-F

ISBN 978 90 02 27595 1

ISBN 978-90-02-27595-1

9 7 8 9 0 0 2 2 7 5 9 5 1

kijkboek over de geschiedenis van Vlaanderen

» kijkboek bij de tv-reeks
Het verhaal van Vlaanderen

Fatinha Romas schetst in dit groot kijkboek mensen en dieren doorheen tien

tijdperken (van de prehistorie over de middeleeuwen tot vandaag). Deze

tijdsperiodes vallen samen met de afleveringen van de

tv-reeks Het verhaal van Vlaanderen. Dankzij dit boek leren jonge kijkers op

speelse wijze meer over de geschiedenis van Vlaanderen.

Fatinha Ramos 
Fatinha Ramos is een Antwerpse illustratrice met Portugese roots. 
Haar illustraties zijn wereldwijd bekend en wonnen al tal van 
internationale illustratieprijzen. Ze is altijd goedlachs en haar 
tekeningen komen vanuit haar grote hart.

Het verhaal van Vlaanderen
KIJKBOEK
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Voorlopige cover
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Vanaf 7 jaar
18 OKTOBER 2022

Hardcover
128 blz.

14 x 21,5 cm              
€ 16,99 

NUR 283
5AH, YNN21, YFN, YFX

ISBN 978 90 02 27602 6

ISBN 978-90-02-27602-6

9 7 8 9 0 0 2 2 7 6 0 2 6

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

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

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 op handtassen mag plassen, dat 

honden beter geen paaseitjes opeten én dat je niet mag weglopen als de poort 

even openstaat. 

Dit boek bevat 20 grappige, vertederende kortverhaaltjes over Wifi, om voor te 

lezen of zelf te lezen vanaf 7 jaar.

Brenda Froyen
Brenda Froyen is docent Nederlands en auteur van verschillende 
boeken. Dit is haar tweede boek dat ze samen schreef met haar drie 
zonen, haar man én met de hulp van 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, ...

Wifi en de broers 
Brenda Froyen, 
met illustraties van Marloes De Vries

LEESBOEK

Een jaar met Wifi 
978 90 02 27394 0        

€ 16,99

IN DEZELFDE REEKS

2DE

DRUK
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Vanaf 5 jaar
REEDS BESCHIKBAAR

Spiraalband
96 blz.

21 x 29,7 cm
€ 16,99 

NUR 223
5AK, YBGH, YNN, YNNL

ISBN 978 90 02 27291 2

9 7 8 9 0 0 2 2 7 2 9 1 2

Derde druk

» Past perfect bij thema Kinderboekenweek NL 
Gi-ga-groen

Ik zoek, ik zoek … Iets plakkerigs! Iets prikkelends! Iets groens! Of 

misschien wel een spoor? Een pootafdruk? Een vuurwants. Kikkerdril. 

Vogelpoep. Een braakbal? Bingo! 

Dankzij dit boek met 52 zoektochten trek je er elke week van het jaar op 

uit in het groen. Ga samen op sporensafari, zoek gruwelijk vieze dingen 

tijdens de jakkiebakkietocht of organiseer een druk-op-de-knoptocht.   

Wie wint de tuinvogelbingo? En wie is de held(in) van het 

waterwonderland? Wie houdt het (niet) droog tijdens de regentocht? En 

vooral: wie is er stoer genoeg voor een spannende Nachtelijke Missie?

Expeditie natuur
Sarah Devos   

ZOEKBOEK

Sarah Devos
Sarah Devos houdt van koken, vroeg opstaan, oude jazzplaten, 
chips en vooral van haar aangetrouwd lief en hun twee dochters. Op 
weekdagen schrijft ze in hun oude huis in het midden van de stad. In 
het weekend heeft ze daarom vaak een acute nood aan groen en de 
geur van bos. En al is er zo’n dochter bij die de hele tijd om koekjes 
vraagt, ze zou die gezellige uitstapjes voor geen geld meer willen 
missen.Het hemelboek

978 90 22 33783 7       
€ 25,99

Het ruimteboek
978 90 22 33720 2        

€ 25,99

Het zeeboek 
978 90 22 33645 8         

€ 25,99

Het bosboek 
978 90 22 33385 3       

€ 25,99

MEER VAN SARAH DEVOS

HERD
RU

K
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Sven N
ordqvist    Pettson en Findus bou w

en ee n auto

Oorspronkelijke uitgave: Pettson och Findus bygger en bil ® 2020, Sven Nordqvist, Bokförlaget Opal
Deze uitgave: Pettson en Findus bouwen een auto ® 2021 Infodok / Standaard Uitgeverij nv,
Franklin Rooseveltplaats 12, B-2060 Antwerpen
Gemaakt onder licentie van Davidsfonds. ‘Infodok’ is het geregistreerde merk van Davidsfonds vzw.
www.standaarduitgeverij.be/infodok
Tekst en illustraties: Sven Nordqvist
Zetwerk Nederlandse versie: Sin Aerts
Alle rechten voorbehouden.
Gedrukt in China.

D/2021/0034/119
ISBN 978 90 02 27317 9
NUR 272

Vandaag bouwen Pettson en Findus 
een auto. Maar eerst moet Findus 
Pettson wakker krijgen. Help jij hem? 

bboouuwweenn     e     eeen n aautouto

2DE

DRUK

2DE

DRUK

2DE

DRUK

Herdrukken
Hey Baby

Pettson 
en Findus

Panda en 
Eekhoorn

Kort-
verhalen

Hey Baby, kijk! 
978 90 02 27244 8   

€ 13,99

Hey baby – 
Ik ben blij dat jij er bent  

978 90 02 27447 3  
€ 13,99

Hey baby: van nul tot één jaar   
978 90 5908 838 2  

€ 22,5

Pettson en Findus 
bouwen een auto  

978 90 6565 378 9    
€ 14,99 

Een vriend, wat is dat? 
978 90 02 27292 9     

€ 16,99 

Expeditie natuur   
978 90 02 27291 2     

€ 16,99

Een jaar met Wifi 
978 90 02 27394 0   

€ 16,99

Zoekboek
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Bestelinformatie
VERKOOP EN DISTRIBUTIE

BELGIË

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

NEDERLAND

New Book Collective
Niasstraat 6D 
3531 WP Utrecht
T +31 (0) 20 226 02 38
verkoop@newbookcollective.com
promotie@newbookcollective.com
www.newbookcollective.com

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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