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Juni
Ness – Zeven minuten na middernacht
Oldenhave – Een vriendin met vuisten

Juli
Van Dam – Eekhoorn speelt verstoppertje
Hiraki – Baby blij: MoiMoi 
Jacobs – Over een zombiefilm en gelukkige getallen

Augustus
Den Hollander – Spekkie en Sproet: Code rood
Kroese – Niemand die ons ziet
Pluim – Huisje zonder heks
Simonet – Van vragen word je groot

September
Hoffman – Nooit denken dat rijk worden makkelijk is
Den Hollander – Fanti
Parr – Het geheim van de vallei
Van der Werf – Meester Mark Scheurkalender 2024

Verschijningslijst
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Nieuws van Ploegsma
Zie jij wat ik zie? op long list Boon

Tineke Meirinks Zie jij 
wat ik zie? was een van 
de vijftien genomi-
neerden op de longlist 
voor de Boon voor  
kinder- en jeugdlitera-
tuur.  
 

 
Een beer met vlekken gaat naar het buitenland
De beer gaat op reis  
naar zowel Frankrijk 
(Minedition France) als 
Zuid-Korea (Book &  
Solution). Daar zijn  
makers Monique van  
Bodegom en Natascha 
Stenvert natuurlijk heel 
blij mee! 

The Starling’s Song
Het lied van de 
spreeuw van  
Octavie Wolters 
komt dit voorjaar 
uit in Engeland, 
bij de gerenom-
meerde uitgeve-
rij Pushkin Press. 
Het Engelse om-
slag is wederom 
een plaatje! 

Floorstelling
De regels van Floor is nu te zien als een familievoor-
stelling waar de typische Floor-humor van Marjon 
Hoffman vanaf spat. De show ging in première op  
18 december en is tot mei 2023 in theaters in heel 
Nederland te bekijken. 

Kinderjurytiplijst 
De leesweken van de Kinderjury zijn weer begonnen. 
Er staan maar liefst vier Ploegsmaboeken op de tip-
lijst: De regels van Floor – Geloof nooit je broer, 
Spekkie & Sproet: Dieven in de nacht, Perronpape-
gaaien en krekelcriminelen en Hoe wij het machtig-
ste dier op aarde werden (in samenwerking met  
Leopold). Lezen maar! 

Films die overal verschijnen
De Gouden Griffelwinnaar gaat niet alleen overzees, 
naar Pushkin Press, maar heeft ook een plekje ge-
vonden bij de uitgeefhuizen Forlaget Bolden (Dene-
marken), Global Kids 
Books (China), Green 
Spinach Press (Korea), 
Harper Collins (Duits-
land), Carlo Gallucci  
Editore (Italië) en Can 
(Turkije). 

ZOMERLEZENACTIE
5 boeken voor slechts € 10,– per stuk van juni t/m augustus 2023

Manon Sikkel
met tekeningen 
 van Marja Meijer

8+ | ISBN 978 90 2168 245 7

10+ | ISBN 978 94 9323 626 4 9+ | ISBN 978 90 4873 832 8

9+ | ISBN 978 90 2588 315 7 9+ | ISBN 978 94 928 9933 0

#zomerlezen  #serielezen  #skipdezomerdip

Tijdelijk € 10,–
Tijdelijk € 10,–
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#zomerlezen  #serielezen  #skipdezomerdip
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De figuren en patronen in Baby 
blij - MoiMoi zijn kleurrijk, ze 
zijn anders dan anders, en door 
hun vorm en grote ‘oog’ komen 
ze direct bij de allereerste blik 
al heel speels en vriendelijk 
over. Maar ze zijn meer dan dat: 
er zit een compleet onderzoek 
achter hun ontwikkeling – en ze 
kunnen als ware superheldjes 
zelfs tranen laten stoppen!

De nieuwe baby- sensatie uit Japan!
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Auteur 
Titel
fictie vanaf 7 jaar 
14,5 x 21,8 cm, 96 blz. 
geb. € 10,99
omslag en illustraties in kleur:
NUR 282
ISBN 978 90 216 7718 7

  moi

     
 moi

De nieuwe baby- sensatie uit Japan!
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moi  m o i moi  m o i 

moi  m o i 

moi  m o i moi  m o i 

moi  m o i moi  m o i 

moi  m o i 

mai mai

moi moi moei moei

‘Moi’ is een Japans fantasiewoord dat rijmt op ‘koi’. 
Je kunt de uitspraak aanpassen aan wat de MoiMoi 
doen: ze buitelen, springen, dansen en… knuffelen!

• 500.000 boeken verkocht in Japan!

•  Stevig kartonboek met afgeronde hoekjes

• Persaandacht 

• Testkaarten voor consument beschikbaar

• Boektrailer beschikbaar
6 exx. € 59,94  |  ISBN 978 90 216 8464 2
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• Online promotiemateriaal beschikbaar

• Social media-campagne 

• Samenwerking met bekende ouders en bloggers 

• Samenwerking met consultatiebureaus, 
verloskundigenpraktijken en kinderdagverblijven  

• Advertenties in diverse mamabladen 

• Flyer in zwangerschapsboxen 

• Testblog van ouderpanel

• Poster naar 8000 kinderdagverblijven

* Alle (digitale) promotiematerialen zijn aan te vragen via  
promotie@wpgmedia.nl

Baby’s voorlezen: het werkt!

Stevig kartonboek voor baby’s, in de 
traditie van Baby ziet!.

Kazuo Haraki & Jun Ichihara

Baby blij - MoiMoi
Veel ouders geloven niet dat het zin heeft om al  
aan baby’s voor te lezen en stellen dat uit tot hun 
kind twee of drie jaar oud is. Toch blijkt uit weten-
schappelijk onderzoek dat voorlezen wel degelijk 
loont: ouders die hun baby al voor dat deze acht 
maanden oud is voorlezen, zien hun kinderen later 
hoger scoren op taal. Al na vijftien maanden zijn er 
positieve effecten op de woordenschat.

In het Baby Lab van de Universiteit van Tokyo testte  
Dr. Kazuo Hiraki verschillende contrastrijke ontwer-
pen. Toen hij de MoiMoi aan baby’s liet zien, hiel-
den deze speelse, gestreepte wezentjes hun aan-
dacht twee keer zo lang vast als andere ontwerpen 
deden. Ze stopten zelfs met huilen om te kijken!

verschijnt: juli

Kazuo Hiraki
Baby blij - MoiMoi
kartonboek vanaf 0 jaar
16 x 16 cm, 24 blz. 
geb. € 9,99
omslag en illustraties in kleur: 
Jun Ichihara

vormgeving: Nancy Koot
NUR 271
ISBN 978 90 216 8455 0
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Mag ik ook meedoen?Mag ik ook meedoen?

Ja, hoor! Ga je maar snel verstoppen.Ja, hoor! Ga je maar snel verstoppen.
Giraf, nu ben jij aan de beurtGiraf, nu ben jij aan de beurt

om te tellen.om te tellen.
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• Tellen tot tien

• Stevig boekje met afgeronde hoeken

• Kleurplaten beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl 

Tel mee met Eekhoorn

Prentenboek voor 2+, waarin 
tellen op een leuke wijze 
centraal staat. 

Arend van Dam & Alex de Wolf

Eekhoorn speelt  
 
verstoppertje

Als Olifant op bezoek gaat bij Eekhoorn,  
kan hij hem niet vinden. Eekhoorn heeft zich 
verstopt! Als Olifant hem heeft gevonden, 
ruilen ze om: nu mag Olifant zich verstoppen 
en gaat Eekhoorn zoeken. Maar dan moet 
Eekhoorn wel tot tien tellen. Kan hij dat? 

Ook alle andere dierenvriendjes die mee 
willen doen, tellen eerst tot tien. Zo telt  
Giraffe blaadjes, Panda bamboestengels en 
Aap bananen. Tel je mee?

verschijnt: juli

Arend van Dam
Eekhoorn speelt verstoppertje
prentenboek vanaf 2 jaar
18,5 x 18,5 cm, 32 blz. 
geb. € 12,99
omslag en illustraties in kleur: 
Alex de Wolf

vormgeving: Nancy Koot
NUR 271
ISBN 978 90 216 8430 7
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Prachtig en warm debuut van een 
nieuw talent
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Vrolijk en speels prentenboek over verstoppertje spelen.

Donna Kroese

Niemand die ons ziet 
Lotje verveelt zich. ‘Oma,’ vraagt ze, ‘zullen we verstop-
pertje spelen?’

Lotje en haar vriendjes zijn goed in verstoppen, maar 
oma is ook goed in zoeken. Waar ze zich ook in huis ver-
stoppen, of dat nou in de kast onder de trap, achter de 
gordijnen of in een kist op zolder is, oma vindt hen elke 
keer. Daarom probeert Lotje het slimmer aan te pakken: 
wat als ze zichzelf bijvoorbeeld nou eens in dezelfde 
kleur als de keukenmuur schildert, zou oma haar dan 
nog steeds zien…?

Donna Kroese is een nieuwkomer in kinderboekenland. 
Wat meteen opvalt aan haar werk, is de enorme warmte 
en knusheid die haar illustraties uitstralen. Ook heeft ze 
veel oog voor detail en een prachtig kleurgebruik. We 
zijn dan ook zeer verheugd dat het prentenboekdebuut 
van dit talent bij Ploegsma verschijnt!

• Prentenboekdebuut van jong 
talent

• Ansichtkaarten voor de 
Kinderboekenweek beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl

• Verstoppertje-winactie 

verschijnt: augustus

Donna Kroese
Niemand die ons ziet
prentenboek vanaf 4 jaar
21,5 x 28 cm, 40 blz. 
geb. € 16,99
omslag en illustraties in kleur: 
Donna Kroese

vormgeving: Studio Cursief
NUR 273
ISBN 978 90 216 8453 6

Prachtig en warm debuut van een 
nieuw talent

Donna Kroese (1998) studeerde vorig jaar 
af aan de Academie Sint Joost, Illustrated & 
Animated Story telling in Breda. Ze nam deel 
aan de masterclass 2021 van Mark Janssen 
en won de Pixi Award 2021. In Donna’s 
illustraties staan vaak vriendschap en 
verwondering centraal. Haar illustraties zijn 
lief, sfeervol en eigentijds. Dit is haar 
prentenboekdebuut.
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Nu woont Nico in een groter huis. In zijn kamertje ruikt het nog een beetje 

naar verf. 

Mama is ook boven. Ze haalt kleren van Nico uit een doos.

‘Ik help je,’ zegt hij. Hij legt twee truien in de kast. En zijn dikke jas voor de 

winter. Maar die doet hij nog niet aan. Veel te warm.

Als de doos bijna leeg is, ontdekt Nico ineens het girafje. ‘Gelukkig, daar ben 

je! Ik was je al kwijt!’ zegt hij.

Hij zet het girafje op de plank bij zijn bed. Naast de panter en de dino’s. Papa 

bracht ze een keer mee toen hij op reis was geweest. 

Als er buiten geblaf klinkt, loopt Nico naar het raam. Uit een van de huizen 

aan de overkant komt een hondje, samen met een meneer met grijs haar. Het 

hondje blaft naar een meisje met vlechtjes. Ze stept hard voorbij over de stoep. 

‘Mam, zou dat meisje hier ook wonen?’ vraagt Nico.

Zijn moeder komt naast hem staan. ‘Ja, dat denk ik wel. Kijk maar, ze zet haar 

step bij dat huis daar. Zullen we vragen of ze een keer komt spelen?’

Nico haalt zijn schouders op en zegt niets. Eigenlijk vindt hij de nieuwe 

buurt nog best een beetje spannend. Oso, zijn beer, vindt dat ook. Stilletjes zit 

hij in de vensterbank. 

En dan komt er buiten nog iemand aan. Het is de mevrouw van de post. 

Nico heeft haar al eerder gezien. Ze zet haar fiets tegen een hekje en haalt een 

stapel brieven uit haar tas. Daarmee loopt ze langs de huizen. 

Het meisje met de vlechtjes krijgt post. En de meneer van het hondje. Ook 

stopt de postbode bij het huis waar een baby is geboren. Dat kun je zien, want 

er hangt een ooievaar bij het raam.

Nico zou ook wel post willen. Pas, toen hij jarig was, stuurde zijn oma hem 

een boek over dieren in het wild. Dat was een fijn cadeau, want hij houdt van 

dieren. Elke avond leest papa hem nu voor uit het boek. Nico heeft al een ver-

haal gehoord over de giraf, die maar heel weinig slaapt. En het sneeuwluipaard 

is ook bijzonder. Die heeft het nooit koud in de sneeuw. 

‘Kijk, dat is grappig!’ roept hij dan.

‘Wat?’ vraagt mama, die weer een doos uitpakt.

‘Er hangt iets uit de fietstas van de postbode!’ zegt Nico. Hij kijkt nog eens 

goed. ‘Het eh… het lijken wel een paar grote oren.’

‘Oren?’ Mama komt kijken. ‘Ja, je hebt gelijk. In de tas zit volgens mij een 

knuffel.’

‘Met grote oren én een slurf,’ zegt Nico. ‘Het is dus een olifant!’ 
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• Doeblad - teken je eigen knuffelolifant 
beschikbaar

• Digitaal promotiemateriaal beschikbaar

• Duo-interview met Vivian den Hollander en 
Aron Dijkstra
* Alle (digitale) promotiematerialen zijn aan te vragen  
via promotie@wpgmedia.nl

Een olifant als beste vriend

Heerlijk nieuw voorleesboek van 
Vivian den Hollander.

Vivian den Hollander & Aron Dijkstra

Fanti
Alles is spannend als je bijna vier bent en in een an-
der huis gaat wonen. Een nieuwe kamer, een nieuwe 
buurt met allemaal nieuwe mensen… Gelukkig ont-
moet Nico al snel Fanti, een knuffelolifant die graag 
avonturen beleeft en een poosje bij hem mag blijven 
logeren. Samen met Fanti verkent Nico de wereld om 
hem heen: hij leert zijn even oude buurmeisje Fem 
kennen, de alleenstaande meneer Augustijn met zijn 
hondje Mollie en de Syrische Lina. En als Nico voor 
het eerst naar school mag, gaat Fanti natuurlijk mee!

Vivian den Hollander is ontzettend goed in het schrij-
ven van realistische, herkenbare verhalen voor jonge 
kinderen. Met Fanti bewijst ze dat ze ook met meer 
fantasie uitstekend uit de voeten kan: Nico is er na-
melijk van overtuigd dat Fanti leeft en kan praten. 
Maar of dat ook echt zo is…? De kleurrijke en vrolijke 
illustraties zijn van Aron Dijkstra.

verschijnt: september

Vivian den Hollander
Fanti
fictie vanaf 3 jaar
17 x 24 cm, 128 blz. 
geb. € 18,99
omslag en illustraties in kleur: 
Aron Dijkstra

vormgeving: Nancy Koot
verschijnt ook als -boek 
en luisterboek

NUR 281
ISBN 978 90 216 8409 3
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Duik in de sfeervolle fantasiewereld 
van Sophie Pluim…

Sophie Pluim (1993) studeerde in 2015 af als illustrator 
aan de HKU. Sinds 2018 werkt ze als (kinder)boeken-
illustrator voor verschillende uitgeverijen en maakte 
onder meer tekeningen voor Mot en de metaalvissers.  
Haar illustratiestijlen verschillen per project: van zwart-
wit met inkt, gekleurd aquarel tot digitaal of collage. ‘Ik 
schep graag een wereld. En die wereld mag best dromerig 
zijn, en mooier dan de werkelijkheid. Graag zelfs. Dat is 
de kracht van een illustrator. Ik kan laten zien wat niet 
verteld kan worden.’
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Sprookjesachtig prentenboek 
van veelzijdige illustrator.

verschijnt: augustus

• Persaandacht

• Ansichtkaarten voor  
de Kinderboekenweek 
beschikbaar 

• Posters voor de 
Kinderboekenweek 
beschikbaar
* Alle (digitale) promotie-
materialen zijn aan te vragen  
via promotie@wpgmedia.nl

Sophie Pluim

Het huisje zonder  
 heks
Er was eens een huisje in het bos. In dat 
huisje woonde een heel oude heks. Haar 
haren waren grijs, haar neus hing krom van 
ouderdom en zelfs haar rimpels hadden 
rimpels. Op een dag ging de oude heks van 
huis om nooit meer terug te keren. Het 
huisje bleef alleen achter. De haard was uit 
en de kamers waren stil…

Meerdere seizoenen gaan voorbij en het 
huisje raakt in verval. Het wacht en wacht – 
totdat het op een dag het heft in eigen han-
den neemt en dan maar besluit om zélf op 
zoek te gaan naar een nieuwe heks.

Sophie Pluim is een groot fan van de verha-
len over Baba Jaga. Het inspireerde haar tot 
dit eerste, eigen prentenboek, waar ze zelf 
ook de tekst voor schreef. Een prachtig, lief 
en sprookjesachtig resultaat, waar ook 
haar liefde voor de natuur ruimschoots in 
terug te vinden is!

Sophie Pluim
Het huisje zonder heks
prentenboek vanaf 4 jaar
21 x 25 cm, 40 blz. 
geb. € 16,99
omslag en illustraties in kleur: 
Sophie Pluim

vormgeving: Studio Cursief
NUR 273
ISBN 978 90 216 8457 4

Duik in de sfeervolle fantasiewereld 
van Sophie Pluim…
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Fijne boeken die aansluiten bij het Thema van de Kinderboekenweek 2023. 

Bij Ploegsma ben je thuis!

Voor de kleintjes:

Voor de middenbouw:

Voor de bovenbouw: 

Voor de onderbouw:

Lizette de Koning

Een vrolijk 
voorleesboek

Joben Keetje

Ploegsma

Lizette de Ko
ning

Joben
Keetje

Een vrolijk boek vol innemende voorleesverhaaltjes
Met kleurrijke illustraties van Jeska Verstegen

                                     spelen eigenlijk elke dag wel met elkaar: in de 
lente gaan ze naar de kinderboerderij en bouwen ze net als de 
meerkoeten een nestje. In de zomer spuiten ze elkaar nat in de 
tuin, gaan ze naar het strand en krijgt Keetje haar eerste echte 
fiets. In de herfst ontdekken ze een muis in huis en spelen ze veel 
binnen – ze verzinnen zelf de gekste spelletjes. En in de winter 
wordt Keetje ziek, zetten ze hun schoen en spelen ze kerstmisje.

Job en Keetje
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Fijne boeken die aansluiten bij het Thema van de Kinderboekenweek 2023. 

Bij Ploegsma ben je thuis! Thematitel voor groep  7/8

Voor de middenbouw:

Bij Bilal thuis zijn ze arm. Dan ontmoet hij Sterre, een rijk meisje 
met een moeder die directeur is van een museum. Zij moedigt hem 
aan om mee te doen aan een tekenwedstrijd. Maar Bilal kan niet 
zomaar goed tekenen, hij kan perfect kunstwerken namaken. En 
dat valt ook de crimineel Gekke Gerrit op…

Annemarie Jongbloed schreef een spannend misdaadverhaal met 
een maatschappelijke invalshoek!
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Lees ook deze Spekkie en Sproet-boeken!
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Vlammend avontuur van onze helden!

Afleidingsmanoeuvres maken het niet 
eenvoudig in dit nieuwe avontuur van 
speurdersvrienden Spekkie en Sproet!

Vivian den Hollander & Juliette de Wit

Spekkie en Sproet: 
Code rood
Er gebeurt een hoop in de buurt: een mode-ontwerper 
laat zijn nieuwe huis verbouwen, er zijn babbeltruc- 
criminelen actief en dan breekt er ook nog brand uit in 
het speeltuintje! De hele buurt komt naar het bluswerk 
kijken, maar als de rust is weergekeerd blijkt er te zijn 
ingebroken bij de mode-ontwerper: alle ontwerpen van 
zijn nieuwe collectie zijn gestolen… Gelukkig wonen er 
ook twee jonge speurders in de wijk!

verschijnt: augustus

Vivian den Hollander
Spekkie en Sproet: Code rood
fictie vanaf 7 jaar
14,8 x 21,5 cm, 112 blz. 
geb. € 13,99
omslag en illustraties: 
Juliette de Wit

vormgeving omslag: 
Joen Design

verschijnt ook als -boek 
en luisterboek

NUR 282
ISBN 978 90 216 8452 9

• Poster naar 7500 scholen

• Boekenleggers beschikbaar

• Digitaal promotiemateriaal beschikbaar

• (Keten)advertenties

• Social media-campagne

• Blog van ons kinderpanel

 * Alle (digitale) promotiematerialen zijn aan te vragen  
via promotie@wpgmedia.nl 

BW Ploegsmacat_ZO_2023 F.indd   17BW Ploegsmacat_ZO_2023 F.indd   17 22-02-2023   10:1822-02-2023   10:18



Waarom vind ik het 
eng om voor de klas te 

komen?

Waarom mogen 
jongens niet huilen?

Waarom zegt mama dat 
ik niet bang hoef te zijn 

als ik wél bang ben?

Hoe kun je weten of 
iemand een échte 

vriendin is?
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• Social media-campagne 

• Digitaal promotiemateriaal beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl

• Samenwerking met o.a. Quest Junior 

De leukste en grootste vragen  
van kinderen

Een boek vol belangrijke 
kindervragen om samen te lezen.

Carine Simonet & Isabelle Maroger

Van vragen word je 
groot
Waarom maken grote mensen zich altijd zorgen 
om niets?
Hoe weet je of een vriend een échte vriend is?
Ga ik later zeker dood?
Waarom wil ik mijn snoep het liefst allemaal zelf 
opeten?

Kinderen zitten vol met vragen: van grote levens-
kwesties als ‘Waarom is er leed?’ tot meer prakti-
sche vragen als ‘Moet ik het vertellen als ik ver-
liefd op iemand ben?’ 

In dit boek geeft psychologe Carine Simonet 
op 60 van zulke vragen – gesteld door echte kin-
deren – een helder en eerlijk antwoord. Isabelle 
Maroger tekende er grappige illustraties bij, die 
het boek speels en licht maken. Een fijn boek om 
thuis en op school samen te lezen of zelf te lezen 
door kinderen van ca. 9-12 jaar. 

verschijnt: augustus

Carine Simonet
Van vragen word je groot
non-fictie voor 9-12 jaar
17,2 x 22 cm, 128 blz. 
geb. € 18,99
omslag en illustraties in kleur: 
Isabelle Maroger

vertaling: Ingrid Buthod-Girard
vormgeving omslag: 
Bij Barbara

verschijnt ook als -boek
NUR 210
ISBN 978 90 216 8454 3
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• Stickervellen beschikbaar  
vanaf 6 exemplaren

• Boektrailer beschikbaar

• Posters beschikbaar

• Poster naar 7500 scholen 

• Tiktok-campagne met winactie

• Social media-campagne 

• Samenwerking met meidenmagazines

• (Keten)advertenties

• Lesbrief over geld verdienen beschikbaar

 * Alle (digitale) promotiematerialen zijn aan te vragen via  
promotie@wpgmedia.nl 

Vijf boeken voor de prijs van vier!

de
regels
van
loor

nu in het 

theater! 

 Floor - Pakket 5 voor 4
ISBN 978 90 216 8465 9
5 exx. €59,96
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Floor: al 20 jaar succesvol!

Veertien nieuwe hilarische verhalen 
over de eigenwijze Floor en haar 
irritante broer Kees.

Marjon Hoffman & Georgien Overwater

Nooit denken dat rijk 
worden makkelijk is!
Floor en Margreet zijn zwaar onder de indruk van een 
meisje dat geld verdient met haar eigen sieraden-
handeltje. Ze besluiten zelf ook zo’n imperium te begin-
nen, maar door alles wat ze voor hun nieuwe bedrijf  
nodig hebben, raken ze meer geld kwijt dan ze binnen-
krijgen…

verschijnt: september

Marjon Hoffman
Nooit denken dat rijk worden 
makkelijk is!

fictie vanaf 8 jaar
14 x 21,5 cm, 160 blz. 
geb. € 14,99
omslag en illustraties: 
Georgien Overwater

vormgeving omslag: 
Steef Liefting

verschijnt ook als -boek 
en luisterboek

NUR 282/283
ISBN 978 90 216 8451 2

• Social media-campagne 

• Samenwerking met meidenmagazines

• (Keten)advertenties

• Lesbrief over geld verdienen beschikbaar

 * Alle (digitale) promotiematerialen zijn aan te vragen via  
promotie@wpgmedia.nl 

De serie De regels van Floor is al  
20 jaar lang leuk.  
Marjon Hoffman: ‘Bijna alles wat 
Floor beleeft, heb ik zelf ook op een 
of andere manier meegemaakt. Zo 
zie je maar dat de werkelijkheid nog 
veel gekker is dan je ooit zou kun-
nen verzinnen!’ Waarom de serie 
nog steeds zo populair is? ‘Door de 
humor, natuurlijk. En ook doordat 
de verhalen lekker kort zijn. Dat is 
fijn voor kinderen die niet zo veel 
lezen. Vroeger was ik zelf ook zo’n 
kind, dus eigenlijk zijn deze boeken 
gewoon voor mezelf, haha! En de il-
lustraties zijn ook heel erg grappig.’ display 6 exx. € 89,94

ISBN 978 90 216 8466 6
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‘Eén minuut mijn adem inhouden, dan valt het morgen mee,’ zei Raaf.  

Hij ademde in en keek strak op zijn horloge. Na 58 seconden móést hij 

uitademen. Morgen ging hij naar de nieuwe school en het zou niet mee-

vallen. 

Op een stuk karton van een verhuisdoos maakte hij lijsten. Een met 

rampen (de langste) en de ander met oplossingen.

RAMPEN   

1 Gepest worden.

2 Het plein: waar moet ik staan?

3 Voetballen.         

4 Vechten.

5 Iedereen ziet me, ze moeten lachen. 

6 Niemand ziet me.

7 De klas: waar moet ik zitten? 

8 Voor het bord moeten komen.

En zo ging de lijst door tot en met nummer 49: Ik moet huilen.

Bij nader inzien verschoof hij nummer 6 naar de oplossingenlijst.  

Verder stond daar: 

2 Mama loopt mee. 

3 Aardige meester (geen juf, dat weet ik al).

4 Ziek worden. 

5 Ze pesten al iemand anders.

       

Niet echt een lijst waar hij veel aan had. Hij zuchtte diep. Waarom moest 

zijn moeder nou zo nodig verhuizen? Hij wist het wel, want hij had het 

haar ontelbare keren gevraagd. Omdat het dichter bij haar werk was.  

Omdat die andere school beter was (een nieuwe school is nóóit beter). 

Hij keek om zich heen. Zijn nieuwe kamer was wit en kaal. Aan de 

schuine muur hingen alleen de vogelposters die hij tijdens de verhuizing 

in zijn hand had gehouden.

‘Mijn telefoon ligt in de verhuisdoos waar ik nu op zit,’ zei hij zacht. 

‘Als dat klopt, hoef ik morgen niet.’

Langzaam opende hij de doos. Pannen, heel veel pannen. En bestek.  
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Herziene uitgave van het debuut van 
Mirjam Oldenhave

Mirjam Oldenhave & Charlotte Dematons

Een vriendin met vuisten
In 2023 viert Mirjam Oldenhave een bijzonder jubileum. 
In 1998 verscheen haar eerste boek: Een vriendin met 
vuisten, over de verlegen en onzekere Raaf die enorm  
opziet tegen zijn nieuwe school. Hij voorziet de ene na  
de andere ramp, maar uiteindelijk loopt alles anders dan 
hij denkt. Hij komt namelijk in de klas bij Naomi, zijn stoe-
re buurmeisje. En zij wil vrienden met hem worden!

Ook 25 jaar later leest dit boek als een verhaal van nu:  
het is geestig, herkenbaar en stelt tussen de regels door 
serieuze thema’s aan de orde, zoals pesten en kinderen 
die zichzelf moeten zien te redden. Allemaal kiemen die 
in Mirjams verdere carrière haar handelsmerk zijn gewor-
den, en waar haar werk zo om gewaardeerd wordt! Wat  
is dan passender dan haar schrijverschap te vieren met 
een herziene heruitgave van dit prachtige boek, waarbij 
niemand minder dan Charlotte Dematons tekent voor de 
illustraties.

verschijnt: juni

Mirjam Oldenhave
Een vriendin met vuisten
fictie vanaf 9 jaar
14 x 21,5 cm, 144 blz. 
geb. € 15,99
omslag en illustraties: 
Charlotte Dematons

vormgeving omslag: 
Steef Liefting

vormgeving binnenwerk: 
Studio Cursief, Irma Hornman

verschijnt ook als -boek en 
luisterboek

NUR 282
ISBN 978 90 216 8411 6

• Persaandacht 

• Jubileum-boekenleggers 
beschikbaar

• Etalage op maat beschikbaar

• Digitaal promotiemateriaal 
beschikbaar

• Social media-campagne 

• Blog van ons kinderpanel
 

• Geestig en 
herkenbaar

• Met illustraties 
van Charlotte 
Dematons

• Mirjam 25 jaar 
auteur

Mirjam Oldenhave 25 jaar schrijfster!

 * Alle (digitale) promotiematerialen zijn aan te vragen via promotie@wpgmedia.nl 
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Sprankelend verhaal van deze 
top-auteur

Over de vorige boeken: 
‘Zuiver en zonder opsmuk. 
Geen literair gedoe, maar 
Jacobs schrijft wel degelijk 
literair. […] Dit is zo’n schrij-
ver die zomaar een lieve-
lingsschrijver kan worden.’ 
– Joukje Akveld, Het Parool

‘Een boek dat heerlijk leest, 
dat precies licht én precies 
betekenisvol genoeg is, en 
dat memorabele persona-
ges bevat. Oftewel: het is 
opnieuw een Jacobs die 
doet uitzien naar meer.’  
– Edward van de Vendel

‘Ondanks de eenvoudige 
opbouw en geringe omvang 
heeft het verhaal veel zeg-
gingskracht. Jacobs heeft 
bovendien een frisse, lichte 
toon vol humorvolle beel-
den.’  – Bas Maliepaard, 
Trouw
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EERDER 
VERSCHENEN

Een nieuw 10+ boek van Jaco Jacobs, die steeds meer harten verovert in Nederland. 

Jaco Jacobs

 
Het leven van Martin is anders sinds zijn vader is 
overleden. Zijn moeder komt nooit meer buiten, zijn 
zus is juist altijd weg en hijzelf houdt zich alleen nog 
maar bezig met kippen en getallen. Op school wordt 
hij Kip genoemd en kijken ze op hem neer omdat hij 
uit een arme buurt komt. 

Als de hond van de nieuwe buren zijn prijswinnen-
de kip Hendrika doodbijt, gaat Martin voor het eerst 
bij de buren langs. Daar ontmoet hij Drikus, die de 
ziekte van Hodgkin heeft en bijna al zijn tijd in een 

• Persaandacht 

• Social media-campagne

• Een mooie dag om in een boom te 
klimmen ontving een Vlag & Wimpel 2021

• Van een beroemde en prijswinnende  
Zuid-Afrikaanse schrijver

• Grote thema’s lichtvoetig behandeld

verschijnt: juli

Jaco Jacobs
Over een zombiefilm en 
gelukkige getallen

fictie vanaf 10 jaar
14 x 21,5 cm, 128 blz. 
geb. € 15,99
omslagbeeld: Jim Tierney
vertaling: Tjalling Bos
vormgeving: Nancy Koot
verschijnt ook als -boek
NUR 283
ISBN 978 90 216 8450 5
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bed moet doorbrengen. Drikus’ grootste wens is het 
maken van een eigen zombiefilm. Martin besluit hem  
te helpen. Dat is het begin van een avontuur, waarbij  
ze het mooiste meisje van de school strikken om mee  
te helpen én per ongeluk in het vaarwater van een cri-
minele bende raken…

Jaco Jacobs verweeft bekende thema’s als rouw, vriend-
schap, ziekte en de eerste verliefdheid in zijn kenmer-
kende sprankelende en lichtvoetige stijl. 

Over een zombiefilm en gelukkige getallen

2022
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Een prachtig boek over de band tussen broers, je plek vinden en een groot mysterie. 

Lesley Parr

Het geheim van de vallei 
September 1939. Omdat de Duitsers dreigen met bom-
bardementen op Londen, worden Jimmy, zijn kleine 
broertje Ronnie en kinderen uit hun buurt naar Wales  
geëvacueerd. Jimmy kan niet wennen aan het stille, 
groene dorp Llanbryn en de mensen bij wie hij woont, 
terwijl Ronnie zich juist onmiddellijk thuis voelt. Als 
Jimmy’s beste vriend nieuwe vrienden maakt en hem 
links laat liggen, voelt hij zich eenzamer dan ooit. 

Tot hij op een dag een schedel vindt, verstopt in een 
holle boom. Wat voor geheim verbergt Llanbryn? Tij-
dens zijn zoektocht naar het antwoord raakt hij 
 bevriend met Florence. En wat ze ontdekken, ver-
andert alles…

Lesley Parr weet een spannend gegeven op een fantas-
tische manier te combineren met de ontroerende erva-
ringen van een kind dat zich opnieuw thuis moet leren 
voelen. Een bijzonder oorlogsverhaal dat je bijblijft.

• Blog van ons kinderpanel

• Voor de fans van Lucy Strange

• Originele benadering van de 
Tweede Wereldoorlog

• Longlist Carnegie Medal

verschijnt: september

Lesley Parr 
Het geheim van de vallei
fictie vanaf 10 jaar
14 x 21,5 cm, 288 blz. 
geb. € 18,99
omslagbeeld: David Dean
vertaling: Michiel Nijenhuis
NUR 283
ISBN 978 90 216 8456 7

Spannend én ontroerend

‘Beautifully told. This appealing book is 
about losses healed, lies uncovered, 
cruelty defeated and goodness rewarded.’ 
– The SUNday TImeS

‘[…] Parr brings her own fresh voice to 
what already feels like a wartime classic. 
This story is quietly brutal and brilliantly 
heartfelt. I absolutely ADORED it.’  
– Emma Carroll

Lesley Parr groeide op in 
Zuid-Wales, in een vallei 
dicht bij de zee. Ze woont nu 
in Engeland, waar ze lesgeeft 
op de basisschool, maar ze 
keert in haar boeken graag 
terug naar Wales. 
In haar vrije tijd is ze dol op 
rugby (vooral als Wales wint, 
natuurlijk!). 
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verschijnt: september

Spannend én ontroerend

BW Ploegsmacat_ZO_2023 F.indd   27BW Ploegsmacat_ZO_2023 F.indd   27 22-02-2023   10:1822-02-2023   10:18



• Meester Mark staat vanaf najaar 2023 in het theater! 

• Van de eerste scheurkalender zijn er bijna 10.000 verkocht!

• Trailer 

• Poster naar 7500 basisscholen 

• Aandacht via onderwijsplatforms

• Influenceractie met bekende juf- en meesterbloggers

• Social media-campagne 

• Online campagne 

• (Keten)advertenties

• Aandacht in onderwijsnieuwsbrief (>5000 leerkrachten) 

• Meester Mark bereikt via zijn social media-kanalen 
maandelijks zo’n 1,5 miljoen aantal mensen. 

Bijna  
10.000  

scheurkalenders  
verkocht  
in 2022!
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Elke dag de leukste thuis!

Het grappigste cadeautje voor leraren, 
ouders, taalnerds en iedereen die elke 
dag iets te lachen wil hebben!

Mark van der Werf

Meester Mark 
scheurkalender 2024
Na het succes van de Meester Mark-scheurkalender 
2023 willen we iedereen ook een leuk 2024 geven. Een 
nieuwe scheurkalender, dus! Een ideaal en makkelijk  
cadeau voor alle leraren, (groot)ouders én jezelf. Het 
brengt gegarandeerd steeds een lach op je gezicht, wie 
wil dat nou niet?

Mark van der Werf heeft al jaren succes met zijn ‘kinder-
logica’, die hij post op social media. Hij schreef verschil-
lende boeken, waaronder De grappigste taalfoutjes uit 
de klas en de Survivalgids voor juffen en meesters, met 
daarin de beste tips uit het werkveld in het basisonder-
wijs. In het najaar van 2023 staat hij in het theater met 
een voorstelling rond taalfoutjes.

verschijnt: september

Mark van der Werf
Meester Mark scheurkalender 
2024

non-fictie
13 x 18 cm, 640 blz. 
pb. € 15,99
foto’s in zwart-wit
vormgeving omslag: 
Buro Blikgoed

NUR 014
ISBN 978 90 216 8441 3

EERDER 
VERSCHENEN
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‘Patrick Ness is an insanely beautiful writer’ – John Green

‘Compelling … powerful and impressive’ – Philip Pullman

‘Brave and beautiful, full of compassion, A Monster Calls 
fuses the painful and insightful, the simple and profound. 
The result trembles with life.’ – The Independent

‘[A] significant and stirring book... Both realistic and 
magical, it is a fable about the complexity of our emotions, 
giving us permission to feel anger, and illuminating the 
nature of loss.’ – The Sunday Times

‘…a profoundly sad story. But it’s also wise, darkly funny 
and brave, told in spare sentences, punctuated with 
fantastic images… A story that lodges in your bones and 
stays there.’ – The New York Times

‘Heartbreakingly poignant, yet sharply witty in places, the 
story is stunningly enhanced by Jim Kay’s atmospheric 
black, white and grey illustrations.’ – The Daily Mail
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• Moderne klassieker uit de 
Britse literatuur

• Enige winnaar van zowel de 
Carnegie Medal (tekst) en Kate 
Greenaway Medal (illustraties)

• Verfilmd als A Monster Calls

Een indrukwekkend verhaal over verlies 
en hoop, voor lezers van 13 jaar en ouder. 

Patrick Ness 

Zeven minuten na  
 
middernacht
Sinds hij weet dat zijn moeder ziek is, heeft de 13-jarige 
Conor elke nacht dezelfde droom. Op een nacht wordt 
hij zeven minuten na middernacht van buiten geroepen. 
Vanuit zijn raam ontmoet Conor het monster dat hem 
geroepen heeft. Het is niet het monster dat hij verwacht, 
het monster dat hem plaagt in zijn nachtmerries. Dit 
monster zegt dat hij hem drie ware verhalen zal vertel-
len. Daarna zal Conor zijn waarheid moeten vertellen…

Een heruitgave van dit prachtige boek, dat met recht 
een moderne klassieker genoemd mag worden.

verschijnt: juni

Patrick Ness & Siobhan Dowd
Zeven minuten na middernacht
fictie vanaf 13 jaar
16,2 x 20,8 cm, 256 blz. 
pb. € 16,99
omslag en illustraties: Jim Kay
vertaling: Manon Smits
NUR 284
ISBN 978 90 216 8458 1

Moderne klassieker opnieuw 
uitgebracht
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Extra promotie vanwege herdruk
 
Het allerleukste boek over planten voor iedereen vanaf 9 jaar!

De pers over Supergroen:

Nog nooit werd ecologie zo leven-
dig uitgelegd. (...) Bevlogen, jour-
nalistieke kinderboeken zoals 
deze, die aan de hand van feiten 
op andere gedachten brengen én 
een feest zijn om te lezen, ver-
schijnen veel te weinig.  – Pjotr 
van Lenteren in de VolkSkRaNT

‘Aan het eind van het boek denk 
ik: is het nu al klaar? Ik wil meer! 
[...] Zo aanstekelijk enthousiast 
schrijft hij dat je zelf zin hebt om 
een voedselbos te beginnen.’ 
– WIjS meT Taal

‘Zo kom je in dit boek van alles te 
weten over planten, struiken en 
bomen, maar ook over erfelijk-
heidsleer, over planten die stik-
stof kunnen binden en over de 
koolstofkringloop. En dat alle-
maal verpakt als spannend avon-
tuur.’ – Annemarie Terhell in KIdS-
Week, 4,5 sterren

‘Dit boek is een feest om te lezen. 
En dan zijn er nog de mooie, ook 
humoristische tekeningen van 
Saskia Heijmans. [...] Het is ra-
zend knap van deze schrijver dat 
hij een onderwerp als dit zo 
brengt dat de jonge lezer die 
Waanzinnige-boomhutten en 
loser boeken helemaal niet mist!’
– Leestafel.nl

‘Ik las het boek in één ruk uit. Wat 
een leukerd, die Thijs Goverde.’ 
– magazINe geNoeg

• Onderwijsmailing

• Social media campagne  

•  Samenwerking met diverse 
natuur- en tuinmagazines

•  Boekenleggers beschikbaar 
via promotie@wpgmedia.nl

ISBN 978 90 216 8298 3 
€16,99
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Nieuws van Ploegsma
Zie jij wat ik zie? op long list Boon

Tineke Meirinks Zie jij 
wat ik zie? was een van 
de vijftien genomi-
neerden op de longlist 
voor de Boon voor  
kinder- en jeugdlitera-
tuur.  
 

 
Een beer met vlekken gaat naar het buitenland
De beer gaat op reis  
naar zowel Frankrijk 
(Minedition France) als 
Zuid-Korea (Book &  
Solution). Daar zijn  
makers Monique van  
Bodegom en Natascha 
Stenvert natuurlijk heel 
blij mee! 

The Starling’s Song
Het lied van de 
spreeuw van  
Octavie Wolters 
komt dit voorjaar 
uit in Engeland, 
bij de gerenom-
meerde uitgeve-
rij Pushkin Press. 
Het Engelse om-
slag is wederom 
een plaatje! 

Floorstelling
De regels van Floor is nu te zien als een familievoor-
stelling waar de typische Floor-humor van Marjon 
Hoffman vanaf spat. De show ging in première op  
18 december en is tot mei 2023 in theaters in heel 
Nederland te bekijken. 

Kinderjurytiplijst 
De leesweken van de Kinderjury zijn weer begonnen. 
Er staan maar liefst vier Ploegsmaboeken op de tip-
lijst: De regels van Floor – Geloof nooit je broer, 
Spekkie & Sproet: Dieven in de nacht, Perronpape-
gaaien en krekelcriminelen en Hoe wij het machtig-
ste dier op aarde werden (in samenwerking met  
Leopold). Lezen maar! 

Films die overal verschijnen
De Gouden Griffelwinnaar gaat niet alleen overzees, 
naar Pushkin Press, maar heeft ook een plekje ge-
vonden bij de uitgeefhuizen Forlaget Bolden (Dene-
marken), Global Kids 
Books (China), Green 
Spinach Press (Korea), 
Harper Collins (Duits-
land), Carlo Gallucci  
Editore (Italië) en Can 
(Turkije). 

ZOMERLEZENACTIE
5 boeken voor slechts € 10,– per stuk van juni t/m augustus 2023

Manon Sikkel
met tekeningen 
 van Marja Meijer

8+ | ISBN 978 90 2168 245 7

10+ | ISBN 978 94 9323 626 4 9+ | ISBN 978 90 4873 832 8

9+ | ISBN 978 90 2588 315 7 9+ | ISBN 978 94 928 9933 0

#zomerlezen  #serielezen  #skipdezomerdip

Tijdelijk € 10,–
Tijdelijk € 10,–
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Publiciteit, aanvragen recensie- 
exemplaren, pos-materiaal 
& beeldmateriaal:
Fleur Elsnerus
T 06 – 38 32 65 21
e fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

Manager Licensing and Rights
Dania van Dishoeck
T 020 – 55 11 283
e dania.vandishoeck@wpgmedia.nl

belgie 
Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12
2060 Antwerpen
T 0032/3 285 72 00
e besteldienst@standaarduitgeverij.be
e pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be on
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UitgeveriJ ploegsma
Wibautstraat 133
1097 dn Amsterdam
Postbus 1050
1000 bb  Amsterdam
T 020 – 55 11 262
www.ploegsma.nl
www.kinderboeken.nl

Kinderboeken.nl
Kinderboeken.nl

Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

nederland
Accountmanager:
Martine Aspeslagh
T 06 – 38 12 46 09
e martine.aspeslagh@wpgmedia.nl 

Rebekka van Schelven
T 06 – 41 32 97 26
e r.v.schelven@zwijsen.nl

Verkoop binnendienst:
T 020 – 55 11 200
e verkoop@wpgmedia.nl

Juni
Ness – Zeven minuten na middernacht
Oldenhave – Een vriendin met vuisten

Juli
Van Dam – Eekhoorn speelt verstoppertje
Hiraki – Baby blij: MoiMoi 
Jacobs – Over een zombiefilm en gelukkige getallen

Augustus
Den Hollander – Spekkie en Sproet: Code rood
Kroese – Niemand die ons ziet
Pluim – Huisje zonder heks
Simonet – Van vragen word je groot

September
Hoffman – Nooit denken dat rijk worden makkelijk is
Den Hollander – Fanti
Parr – Het geheim van de vallei
Van der Werf – Meester Mark Scheurkalender 2024

Verschijningslijst
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