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Kai test een nieuw spel op YouTube. 
Maar is het wel een spel?

ANNET JACOBS
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Meester Jesper’s

TikTok Battle

Het gestolen wachtwoord
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PRENTENBOEK 4+  gebonden    prijs € 15,99    formaat 25 x 28,6 cm    tekst bethan clarke    illustrator anders frang
vertaling bette westera    omvang 32 bladzijden    nur 273    isbn 978 94 93236 64 6    verschijnt juni    www.bettewestera.nl

    Rijm mee!

Kan Gis de Geit raden waar Milo Mol woont?

Niet in een hol, zegt hij zelf, maar waarin dan wel?

Een ongerijmd grappig en hopeloos komisch 
verhaal om lekker mee te rijmraden!

VERTAALD DOOR BETTE WESTERA

HET RIJMT NIET  
OP MOL

Ongerijmd grappig en 
hopeloos komisch 

GRAPPIG VERHAAL OM BIJ TE RIJMRADEN
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GA OP AVONTUUR MET DE LEUKSTE     MEESTER VAN NEDERLAND!

WINNAAR  
ZAPP AWARD
 voor favoriete  
online ster!

Grote marketingcampagne  
  Backcard vanaf 5 exx.
  Boekenleggers en posters beschikbaar 

via promotie@wpgmedia.nl
  Grote online campagne

  Boekpresentatie met bekende 
influencers

  Boekbesprekingspakket beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl 

  Postermailing naar ruim 7.500 scholen

Meester Jesper is naast meester van 
groep 7/8 de leukste bekende Nederlandse 
meester op TikTok, YouTube en Instagram. 
Op deze kanalen vind je reken- en 
taalhacks, sketches over school, leuke 
dansjes met zijn klas en video’s die hij 
maakt samen met zijn gezin.

Bereik Meester Jesper  
op social media:

TikTok: 690.000 volgers
Instagram: 123.000 volgers

YouTube: 85.000 volgers
Spotify: 161.000 volgers 

Over Het ultra coole Meester Jesper boek:

‘Het ultra coole Meester Jesper boek is interactief, uitda-
gend en leuk voor jong en oud.’ – allesoverspeelgoed.nl 

‘Humor is een grote terugkerende factor in dit boek, een 
aanrader voor ieder kind in groep 7/8!’ – bazarow.com



GA OP AVONTUUR MET DE LEUKSTE     MEESTER VAN NEDERLAND!

Er duikt een video op van Meester Jesper waarin hij zegt dat alle leerlingen van groep 7-8 komende 
maandag vrij zijn. Maar dat heeft hij nooit gezegd. Dat kan maar één ding betekenen… De social 
media-accounts van Meester Jesper zijn gehackt! Iemand wil chaos en verwarring veroorzaken. 
Maar waarom? Samen met zijn klas gaat Meester Jesper op onderzoek. Heeft het soms iets te 
maken met de dance-off waaraan de klas van Meester Jesper deze week meedoet?

FICTIE 9+ gebonden    prijs € 15,99    formaat 15 x 21,5 cm    omvang 160 bladzijden    nur 283    omslag en illustraties in kleur renske de 
kinkelder    belettering omslag caren limpens    isbn 978 94 932 3676 9    verschijnt september    ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

    Spannend fictie-avontuur

   Full colour illustraties

Razend spannend
superorigineel

avontuur!

MEESTER JESPER’S  
TIKTOK BATTLE  

HET GESTOLEN WACHTWOORD

EERDER 
VERSCHENEN

978 94 932 3617 2
€ 12,50
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               EIGENWIJS, ROND EN ROZE. GEEN KAT,     GEEN VLEERMUIS EN TÓCH PRECIES GOED!



GRAPHIC NOVEL 8+ full colour    prijs € 13,99    formaat 14,8 x 20,4 cm    omvang 112 bladzijden    illustraties meggie ramm
vertaling marie lotte hagen    nur 282    isbn 978 94 93236 72 1    verschijnt augustus

    Social media-campagne

    Advertenties

    Boekenleggers beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl  

    Batcat is non-binair, net als de 
auteur 

    Crosspromotie flyer in  
Dog Man

     Display met 6 exx.

Batcat is het liefst alleen in de fijne boomhut op Spookeiland. In alle rust gamen en 
tv-kijken, heerlijk. Maar dan wordt de stilte verstoord door een brutaal spook dat 
zomaar Batcats ijs opeet en een hoop irritante vragen stelt. Gelukkig kent de lokale 
eilandheks een betovering om het spook te verjagen. 

Een tikkeltje angstig reist Batcat Spookeiland af, op zoek naar de missende 
ingrediënten voor de toverspreuk. Eerst naar de Spelonkachtige Grotten, waar de 
vleermuizen Batcat vleerderiger proberen te maken. En dan naar het Fluitende 
Kerkhof, waar de katten Batcat opdringen kattiger te zijn. Maar Batcat is geen 
vleermuis en ook geen kat, en dat maakt hen juist zo speciaal!

MEGGIE RAMM

BATCAT 
ALTIJD GOED!

Batcat heeft  
dringend een 

spook-verdwijnspreuk 
nodig!

VOOR DE FANS 
VAN  

DOG MAN!

               EIGENWIJS, ROND EN ROZE. GEEN KAT,     GEEN VLEERMUIS EN TÓCH PRECIES GOED!
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 YouTube en gamen in de hoofdrol

 Laagdrempelig; spannende fictie

  Ook voor kinderen die niet graag 
lezen

NIEUWE SUCCESTITEL    MET YOUTUBE IN DE HOOFDROL

978 94 932 3629 5
€ 12,99

978 94 932 3655 4
€ 12,99

978 97 929 0185 6
€ 12,99

‘De TikTok Challenge is een modern verhaal dat  
zich richt op hedendaagse jonge lezers, die dol zijn op  
het maken van korte filmpjes voor deze populaire 
app. (…)  De TikTok Challenge leest lekker vlot. De 
hoofdstukjes zijn (TikTok)kort en de illustraties zijn 
helemaal in stijl. Je krijgt haast zin om zelf filmpjes te 
gaan maken.’
- Rubén Rodriguez da Silva, kinderboekenspecialist van 
Libris.nl.

Uit de pers:
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EERDER 
VERSCHENENMEER DAN  

25.000 EXX. 
 VERKOCHT



DE GAME CHALLENGE

Kai test een nieuw spel op YouTube. Maar is het wel een spel?

Als Kai door zijn favoriete YouTube-gamer als tester voor een nieuw spel wordt gevraagd, zijn al zijn vrienden jaloers. 
Kai geniet volop! Met een VR-bril strijdt hij na schooltijd in een oude fabriekshal tegen schurken en monsters om de 
jonge prinses Lima te redden. Het is superleuk en spannend. Tot de wereld van het spel en de echte wereld door elkaar 
gaan lopen en hij thuis een noodkreet van Lima ontvangt...

     2,8 miljoen Nederlanders  
gebruiken YouTube elke dag 

      Samenwerking met bekende  
YouTubers 

     Online campagne

     Blog van ons kinderpanel

FICTIE 9+ gebonden met steunkleur    prijs € 12,99    formaat 14,3 x 22 cm    omvang 96 bladzijden    omslagontwerp nanja toebak
nur 283    isbn 978 94 93236 73 8    verschijnt september    ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

NIEUWE SUCCESTITEL    MET YOUTUBE IN DE HOOFDROL

ANNET JACOBS

FICTIE

Wat gebeurt er  
wanneer de wereld 
van het spel en de 
echte wereld door 
elkaar gaan lopen?
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 EEN BOEK OVER HUIDSKLEUREN

EERDER 
VERSCHENEN

KARTONBOEK 3-6 karton    prijs € 9,99    formaat 20 x 20 cm    omvang 12 bladzijden    tekst christie hainsby & lezette rivera
illustraties edward miller    nur 271/272    isbn 978 94 932 3669 1    verschijnt juli

JOUW KLEUR HOORT ERBIJ!

Kijk eens goed: heb jij een vlekje of sproetje 
op je arm of op je snoetje?
Of heb je een litteken op je huid?
Iedereen is uniek en ziet er anders uit.

Ontdek de prachtige, verschillende huidskleuren die wij allemaal hebben.  
We zijn allemaal bijzonder!

Wat is bijzonder 
aan jouw huid?

   Met huidskleurregenboog om je 
eigen kleur aan toe te voegen

   Met ronddraaiwieltje om de cover 
aan te passen
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MET 
RONDDRAAI-
 WIELTJE

978 94 92 90150 7
€ 8,99



EERDER 
VERSCHENEN

AA nn dd rr éé   KK uu ii pp ee rr ss

André Kuipers
André Kuipers

JOUW KLEUR HOORT ERBIJ!

    Tafelstaander beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl 

    Social media-campagne

    Bereik social media André 
Kuipers: 500.000 volgers

KLEURBOEK  gebonden    prijs € 5,99    formaat 29,7 x 21 cm    omvang 24 bladzijden    illustrator paco vink
vormgeving mandy emmen    nur 023    isbn 978 94 93236 65 3    verschijnt juni    andrekuipers.com 

ANDRÉ KUIPERS

Klaar voor een kleurchallenge met de Kleine Astronauten? 
Pak gauw je kleurpotloden, verf of stiften en ga aan de slag in 
dit leuke kleurboek boordevol uitdagende kleuropdrachten, 
zoals kleuren op nummer en dot to dot-opdrachten.

UITDAGEND KLEURBOEK VAN DE KLEINE ASTRONAUTEN

KLEURBOEK DE  
KLEINE ASTRONAUTEN 

André Kuipers is astronaut en arts. In zijn jeugd 
droomde hij ervan ooit zelf naar de ruimte te 
reizen en zette hij alles op alles om die droom 
waar te maken. André woonde en werkte in totaal 
204 dagen in de ruimte. Sinds zijn terugkeer 
inspireert hij jong en oud met zijn belevenissen als 
astronaut. 
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978 94 932 3619 6
€ 11,99

978 94 932 3654 7
€ 11,99



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

MIKE EN MOLLY
KIEKEBOE OP DE BOERDERIJ     

KARTONBOEK MET SPIEGELTJE  0-3 gebonden    prijs € 9,99    formaat 19 x 19 cm    omvang 18 bladzijden
omslag en illustraties ANET VAN DE VORST    nur 271/275    isbn 978 94 93236 71 4    verschijnt juni

VROLIJK KARTONBOEK VOOR DE ALLERKLEINSTEN

Mêh! blaten de schaapjes Mike en Molly. 
Hun witte wollen vacht is heerlijk warm en zacht.
Hihihi! hinnikt het paard. 
Hij trappelt met zijn hoeven en zwaait met zijn staart. 
Kukeleku! kukelt de haan. 
Hij roept: ‘Wakker worden, het is tijd om op te staan!’  
Hé, dat ben jij! Kun jij ook iets zeggen, net als de koe? 
Zeg maar: kiekeboe!
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    Social media-campagne

    Samenwerking met  
mama-bloggers

    Bekend als dierenvriendjes 
van Fien en Teun (serie en 
bioscoopfilm) 

    Bezoek Mike & Molly Land 
bij Avonturenboerderij  
Molenwaard

    Ontdek met Mike & Molly 
hoe de boerderijdieren 
eruitzien en klinken

MET 
SPIEGELTJE 
ACHTERIN!



EERDER 
VERSCHENEN

BELEEF EEN NIEUW AVONTUUR MET STIP DE PONY!

PONYFEEST

FICTIE/ZELF LEZEN  6-8 gebonden    prijs € 9,99    formaat 17 x 24 cm    omvang 48 bladzijden    omslag en illustraties in kleur 
nick driessen    nur 287    isbn 978 94 93236 70 7    verschijnt juli    ook verkrijgbaar als e-book en luisterboek

Stip is de laatste tijd wel érg ondeugend, dus als er een buurtfeest wordt 
georganiseerd zet Emma hem voor de zekerheid op stal. Als Emma even niet 
oplet, ontsnapt hij uit zijn stal en rent recht op het buurtfeest af. Hij laat per 
ongeluk een spoor van vernieling achter. Emma voelt zich schuldig; nu is het 
feest verpest. Of… toch niet? Samen met haar vriend Mads bedenkt ze een 
plan, zodat de hele buurt ziet dat Stip niet alleen de ondeugendste, maar ook 
de allerliefste pony uit de buurt is!

978 94 932 3608 0
€ 9,99

978 94 929 0198 9 
€ 9,99

978 94 932 3631 8
€ 9,99

978 94 929 0199 6
€ 9,99

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!

SAM VERHOEVEN
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    Social media-campagne

   Samenwerking met Penny

    Downloads beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl



HET IDEALE BOEKJE BIJ ZINDELIJKHEIDSTRAINING!

Ontdek steeds weer 
 iets nieuws in dit grote, 
stevige kijkboek boordevol 

voertuigen.

TRACTOR,VLIEGTUIG,
BRANDWEER!     

Ken jij de bulldozer, betonwagen en shovel al? Welke voertuigen zijn nodig 
op de bouwplaats, op de boerderij, bij de brandweer of op het vliegveld? 
En weet jij hoe ze heten? Leer en ontdek het in dit grote zoek- en kijkboek, 
waarop je niet raakt uitgekeken! 

Het leukste boek voor kleine liefhebbers van grote voertuigen: tractors, 
graafmachines, brandweerauto’s, vliegtuigen en heel veel werkverkeer.

 Dik en stevig kartonboek

  Leer en ontdek alles over  
grote voertuigen en  
werkverkeer

DIK ZOEKBOEK 2+ kartonboek    prijs € 14,99    formaat 21,5 x 24 cm    omvang 30 bladzijden
illustraties WOLFGANG METZGER    nur 272    isbn 978 94 932 3604 2    verschijnt augustus

VOL VOERTUIGEN VOOR KINDEREN VANAF 2 JAAR

WOLFGANG METZGER

EXTRA
DIK

EERDER 
VERSCHENEN

978 94 929 0189 7 
€ 12,99
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EINDELIJK
 WEER

 LEVERBAAR!



VAN WIE IS DIT POTJE?      

KARTONBOEK MET STANS  2+ gebonden    prijs € 9,99    formaat 21 x 19 cm    omvang 24 bladzijden
tekst GIOVANNA MANTEGAZZA    illustrator DONATA MONTANARI    nur 271    isbn 978 94 93236 66 0    verschijnt juni

HET IDEALE BOEKJE BIJ ZINDELIJKHEIDSTRAINING!

Er staat een potje in het gras.  
Van wie zou dat zijn?
Niet van Konijn, haar billetjes  
zijn veel te klein.
Niet van Krokodil, hij heeft plaats 
 voor maar één bil!

‘Opzij, allemaal opzij!
Dat potje is van mij!’
Daar komt een kindje aan.
Gauw gaat ze bij het potje staan. 
Haar billen zijn de goede maat. 
De dieren geven haar ook nog raad: 
Broek omlaag, die luier hoeft niet meer.
Vanaf nu gaat ze op het potje, elke keer! 

De ideale leeftijd om te beginnen met het 
potje is tussen de 18 en 20 maanden. 

Dit kartonboekje met 
stans helpt op een 
speelse manier bij 

 zindelijkheidstraining.

    Hulp bij afscheid 
nemen van de luier

    Met grappige stans in 
het hele boekje

MET 
STANS

EINDELIJK
 WEER

 LEVERBAAR!
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