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KARTONBOEK / LEPORELLO | 3+

DE BIBBERSTEEG

GI L L E S B AU M & A M A N DI N E P I U

€ 19,95
verschijnt
24 AUGUSTUS 2022
kartonboek / leporello
3+
18 x 26 cm
20 blz.
NUR 273
Thema’s: monster,
bang zijn, vooroordeel
ISBN
978-94-6291-640-1
ISBN
978-94-6291-640-1

9 789462 916401

» Aantrekkelijke, interactieve en speelse vormgeving
» Een kleurrijke leporello met flapjes
» Grappig én verhelderend verhaal over vooroordelen

In de Bibbersteeg toont een opa zijn kleindochter dat schijn heel vaak bedriegt.
Wat zit er verborgen achter de gevels in de Bibbersteeg? Wonen er monsters
of rare wezens? Als je de voordeur binnengaat, kom je dan nog levend buiten?
Het meisje in dit boek ontdekt dat wat vreemd of onbekend is, heus niet eng of
monsterlijk hoeft te zijn. Haar opa helpt haar om haar angst te overwinnen. Want wie
onbevooroordeeld op ontdekkingstocht gaat, komt heel wat leuke verrassingen tegen.

VA N DE Z E L F DE I L L U S T R A T OR :

ISBN 978-90-5838-980-0

9 789058 389800

ISBN 978-94-6291-560-2

Op zoek naar de schat van Z de verschrikkelijke is door de Spaanse krant El Paìs
uitgeroepen tot één van de beste kinder- en jeugdboeken van 2021.

9 789462 915602

‘Allebei mijn dochters waren hier heel enthousiast over.’
(StoerLeesVoer over Op zoek naar de schat van Z de verschrikkelijke)
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PRENTENBOEK | 4+

VAN EEN KIND DAT
GEEN WOORDEN VINDT
R I E T W I L L E & JA N N E K E I P E N BU RG

€ 17,95
verschijnt
25 MEI 2022
prentenboek
4+
21,5 x 30 cm
48 blz.
NUR 273
Thema’s: stil zijn, anders
zijn, vriendschap, wedstrijd
ISBN
978-94-6291-642-5
ISBN
978-94-6291-642-5

RIET WILLE

Van een kind
dat geen
woorden vindt
JANNE KE IPE NBURG

9 789462 916425

» Grappig verhaal op rijm
» Met heel veel kleurrijke illustraties en strips
» Over samenwerken, uniek zijn en kauwgom

Wie wint de Grote Knabbel Kauwgomwedstrijd?
Kaatje houdt van kauwgom. Als je haar ziet, is ze aan het knabbelen.
Maar praten doet ze niet veel. Volwassenen en kinderen vinden haar raar.
Gelukkig is Kaatje bevriend met Madam Martha van het krantenwinkeltje.
Op een dag hangt er een affiche aan het winkelraam: ‘Doe mee aan de
Grote Knabbel Kauwgomwedstrijd’! De kinderen van de straat vragen
Kaatje om hulp, want van kauwgom weet Kaatje alles. Wil ze hen helpen?

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-202-1

9 789462 912021

ISBN 978-94-6291-375-2

9 789462 913752

ISBN 978-94-6291-548-0

9 789462 915480

9

PRENTENBOEK | 4+

WILLEM WIL WEL SLAPEN
maar hij durft niet

T I M GL A DDI N E S
& H E I K E S OF I A V I L L AV ICE NCIO R A M M E L O O

€ 18,95
verschijnt
25 MEI 2022

Tim Gladdines

Heike Sofia Villavicencio Rammeloo

Willem
wil wel
slapen

prentenboek
4+
21,5 x 30 cm
48 blz.
NUR 273
Thema’s: bedtijd, knuffel,
slaap, droom, nachtmerrie
ISBN
978-94-6291-651-7
ISBN
978-94-6291-651-7

maar hĳ durft niet

9 789462 916517

» Vertederend verhaal over een kind dat niet durft te slapen
» Een perfect bedtijdverhaal om rustig mee te worden
» Herkenbaar voor kleuters én hun ouders

Een prentenboek over de vraag die elke kleuter ’s avonds bezighoudt:
waar ga je naartoe als je slaapt?
Het is avond. Willem is moe. Hij wil slapen. Maar hij durft niet. ‘Beer?’ vraagt
Willem. ‘Waar ga je naartoe als je slaapt? Is het daar gevaarlijk of misschien
juist heel leuk?’ Door het verhaal heen maakt Willem een tocht door dromen en
nachtmerries. Hij ontdekt dat hij niks te vrezen heeft, want er is altijd wel iemand
die hem beschermt.

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-439-1

9 789462 914391

‘Op heel liefdevolle wijze, in een beeldende literaire taal met subtiele humor, wordt over de
relatie tussen de twee koningen en hun kinderwens gesproken. En over de band van ouders
met een kind, zelfs als het een vissenkind is. Goed invoelbaar wordt beschreven dat er ook
een moment komt dat het kind zijn of haar ouders verlaat en de wereld in trekt en je het kind
moet loslaten.’ (NBD Biblion over Vissenkind)
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VERHALENBUNDEL | 5+

OTTO HOUDT NIET
VAN DRUKTE

€ 22,50

YOE R I SL E GE R S

verschijnt
25 MEI 2022
verhalenbundel
5+
21,5 x 30 cm
96 blz.
NUR 277
Thema’s: hoogsensitief,
gezin, drukte, rust
ISBN
978-94-6291-641-8
ISBN
978-94-6291-641-8

YOERI SLEGERS

9 789462 916418

» Een rijke verhalenbundel
» Deze verhalen geven hoogsensitieve kinderen en hun ouders handvatten
om de drukte van alledag te trotseren

Een dikke verhalenbundel over Otto, een vrolijk konijntje dat zich niet
altijd thuis voelt in zijn drukke omgeving.
Otto heeft veel broers en zussen. Hij vindt het hol veel te vol. ‘Welnee,’ zegt mama.
‘Het is net groot genoeg voor ons allemaal,’ lacht papa. Otto is het daar niet mee
eens. Dat zie je aan zijn oren. ‘Zoek anders een rustig plekje,’ probeert mama. Maar
dat lukt niet. Alle gezinsleden proberen rekening te houden met Otto’s gevoeligheid
en Otto zelf zoekt ook manieren om met zijn omgeving om te gaan.

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-382-0

9 789462 913820

ISBN 978-94-6291-472-8

9 789462 914728

ISBN 978-94-6291-568-8

9 789462 915688

ISBN 978-94-6291-626-5

9 789462 916265

‘Wat een heerlijk verhaal vol fantasie over een thema waarmee je bij zowel jong als oud ogen
(letterlijk en figuurlijk) opent.’ (Eric Vanthillo (Pluizuit) over Een deur in het bos)
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SPEELGOED | 0+

Deze vier toptitels zijn beschikbaar
met de Arabella-pop voor slechts € 32,50

POP PRINSES ARABELLA
M Y L O FR EEM A N

verschijnt
24 AUGUSTUS 2022

ISBN 978-94-6291-656-2

ISBN 978-94-6291-655-5

pop
0+
16 x 36 cm
ISBN 978-94-6291-639-5

9 789462 916562

9 789462 916555

APART VERKRIJGBAAR
ISBN
978-94-6291-639-5
VOOR
€ 24,95

9 789462 916395

ISBN 978-94-6291-657-9

ISBN 978-94-6291-658-6

9 789462 916579

9 789462 916586

Eindelijk is ze er: onze Arabella-pop! Dit knuffelzachte popje van
ISBN 978-90-5838-972-5

9 789058 389725

de populaire prinses Arabella mag in geen enkele klas ontbreken.
Ook thuis zal ze kinderen graag gezelschap houden.

Op vraag van
vele ouders en
leerkrachten is
de Arabella-pop
er eindelijk!

Ken je Arabella al? Deze parmantige prinses speelt de hoofdrol in meer dan 10
prentenboeken. Samen met haar vriendinnen en vrienden beleeft ze de leukste
avonturen: ze gaan naar het museum, ontdekken de moestuin, gaan logeren bij Omi …
Ontdek alle Arabella-verhalen met deze unieke, knuffelzachte Arabella-pop.

De pop is verkrijgbaar in combinatie met 4 toptitels van prinses Arabella.
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LEREN LEZEN | 6+

MIK EN IK

A N K E W E R K E R & H E L E N VA N V L I E T

€ 17,95

Anke Werker
& Helen van Vliet

verschijnt
24 AUGUSTUS 2022

mik en ik

leren lezen
6+ | AVI-Start, M3 en E3
15,5 x 21 cm
104 blz.
NUR 287
Thema’s: huisdier, hond,
vriendschap
ISBN
978-94-6291-650-0
ISBN
978-94-6291-650-0

mik
en ik

S

M3

E3

M4

E4

LEESGROEIBOEK

9 789462 916500

» Dik leesgroeiboek van leesniveau AVI-start t.e.m. AVI-E3
» Over de vriendschap tussen een kind en een huisdier
» Tekst en beeld samen vergroten het leesplezier

Dit leesgroeiboek is een feest voor kinderen die leren lezen én een hond
hebben of willen.
De hoofdfiguur krijgt een doos. Het is een cadeau. Op de doos staat ‘Mik’.
Kan jij raden wie of wat Mik is?
Zodra duidelijk is dat Mik een hond is, duik je mee in de ervaringen en belevenissen
van hond en baasje. De teksten worden leestechnisch steeds een tikkeltje moeilijker.
Een boek waar jonge lezers erg lang plezier mee zullen hebben.

N O G M E E R L E E S GR OE I B OE K E N :

ISBN 978-94-6291-518-3

9 789462 915183

ISBN 978-94-6291-559-6

9 789462 915596

ISBN 978-94-6291-590-9

9 789462 915909

ISBN 978-94-6291-571-8

9 789462 915718

De leesgroeiboeken van De Eenhoorn mikken volop op leesplezier. Stap voor stap groeien ze
mee met de jonge lezer: de woorden en zinnen worden moeilijker, de verhaallijnen ingewikkelder,
er komen meer personages aan bod die elk een eigen persoonlijkheid ontwikkelen. Al lezend
en kijkend ontdekken kinderen zo de rijkdom van verhalen en literatuur.
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LEREN LEZEN | 7+

Griekse mythen voor beginnende lezers

ODYSSEUS
ZEUS

E L E ONOR A F OR N A S A R I & A N N A L A N G

€ 15,95
verschijnt
25 MEI 2022
leren lezen
7+ | AVI-M4
19,5 x 23,5 cm
32 blz.
NUR 287
> ODYSSEUS

Thema’s: avontuur, held,
list, schip
ISBN
978-94-6291-643-2
ISBN
978-94-6291-643-2

» Voortzetting van de interessante reeks “Mythen voor beginnende lezers”

9 789462 916432

(AVI-M4) waarin leesplezier voorop staat
» Maak kennis met deze tijdloze en avontuurlijke verhalen
» Ook voor oudere lezers met een beperkte leesvaardigheid is deze reeks
interessant: de verhalen respecteren hun bredere referentiekader

De Griekse mythen herschreven in een eenvoudige taal.
In een eenvoudig en avontuurlijke taal ontdek je de avonturen van de meest

> ZEUS

Thema’s: goden, helden,
avontuur
ISBN
978-94-6291-644-9
ISBN
978-94-6291-644-9

geliefde goden, godinnen en helden. Duik mee in deze epische verhalen vol
fantasie, magie en heldendom. Overwint Odysseus alle obstakels op weg naar
huis, naar zijn geliefde Penelope? En houdt Zeus zijn goddelijke familie in toom?

9 789462 916449

I N DE Z E L F DE R E E K S :

ISBN 978-94-6291-610-4

9 789462 916104

ISBN 978-94-6291-609-8

9 789462 916098

‘De illustraties zien er niet alleen mooi uit, ze verduidelijken de tekst en zijn erg vermakelijk.
Dit is een serie die makkelijk te lezen, grappig en aantrekkelijk is én tegelijkertijd de interesse
voor geschiedenis opwekt. Een mooie aanwinst voor in de klas. Als er nieuwe uitgaven van
deze serie verschijnen, worden die zeker aangeschaft.’ (Hebban.nI over de reeks)
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LEREN LEZEN | 7+

Wat is het
hier heet!

Mopperberen

LEVE DE VAKANTIE
TERUG NAAR SCHOOL
M Y R I A M OU Y E S S A D & É R IC G A S T É
MoppeAVIrberen

Myriam Ouyessad & Éric Gasté

Myriam Ouyessad & Éric Gasté

MoppeAVIrberen
M4

M4

Mopperberen — terug naar school

Mopperberen — Leve de vakantie

Myriam Ouyessad
Éric Gasté

Myriam Ouyessad
Éric Gasté

€ 15,95
verschijnt
24 AUGUSTUS 2022
leren lezen
7+ | AVI-M4
21 x 26,5 cm
32 blz.
NUR 287
> LEVE DE VAKANTIE

Thema’s: vakantie, zomer,
vader-zoonrelatie, zee
ISBN
978-94-6291-645-6
ISBN
978-94-6291-645-6

» Twee nieuwe titels in de succesvolle reeks voor beginnende lezers: Mopperberen
(AVI-M4)

9 789462 916456

» Je sluit de familie Mopperbeer meteen in je hart
» Grappige, speelse en herkenbare verhalen vol vrolijk gemopper
en veel liefde tussen vader en zoon

Een vrolijke AVI-reeks boordevol humor en met veel illustraties.
Eindelijk is het vakantie! Brombeer en zijn jong gaan naar zee. Maar de rit duurt
lang, het vissen mislukt en Brombeer stikt bijna in het zand. Kunnen ze er nog

> TERUG NAAR SCHOOL

Thema’s: papa, zoon, beer,
leren, school
ISBN
978-94-6291-646-3
ISBN
978-94-6291-646-3

een leuke vakantie van maken?
Dan is het weer school! Het jong heeft helemaal geen zin om zo vroeg op te staan ...
Deze vrolijke boeken voor eerste lezers bevatten heel veel illustraties en eenvoudige
woorden en zinnen. Zo krijg je ook mopperende lezers vrolijk aan het lezen.

9 789462 916463

I N DE Z E L F DE R E E K S :

ISBN 978-94-6291-579-4

9 789462 915794

ISBN 978-94-6291-578-7

9 789462 915787

‘Het grote formaat van het boek biedt grote illustraties waarbij de tekst zowel in de
illustraties als ernaast voorkomt. De eenvoudige woordenschat stimuleert jonge lezers,
waarbij de tekstballonnetjes voor actie in het verhaal zorgen. (…) De illustraties zijn kleurrijk
en expressief. Kleine details vrolijken de prenten op. Vooral de muis zorgt voor grappige
aanvullingen. (…) Een vrolijk mopperboek voor jonge lezers.’ (Pluizuit over Brombeer)
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FICTIE / NON-FICTIE | 8+

MACHT IS MAF!

B A S ROM PA & L E E N VA N DU R M E

€ 15,95
‘Mama, ben ik een goed baasje?’

verschijnt
24 AUGUSTUS 2022

Ik wandel met mijn moeder het park in. Rakker trekt aan
de riem, ze wil het grasveld oprennen. Bij de rode beuk
in het midden van het park zit een herder achter een poeBas Rompa

deltje aan. Of andersom. Ze rennen maar rondjes rond

Miascmhat f!

de dikke stam, aangemoedigd door twee oude mannen.
Rakker wil graag met de herder en de poedel meedoen.

fictie / non-fictie
8+
15 x 21,5 cm
112 blz.
NUR 210, 282
Thema’s: macht, gezag,
leider, regering, oorlog
ISBN
978-94-6291-648-7
ISBN
978-94-6291-648-7

met illustraties van

Leen Van Durme

Mama zegt even niks. Dat snap ik wel, mijn hersenen hebben weer een moeilijke vraag bedacht, maar nog steeds
geen antwoord gegeven.
‘Vraag je dat aan mij of aan jezelf?’ vraagt mama.
‘Aan jou! Ik begin toch met mama?’
‘Sorry. Je hebt gelijk.’

9 789462 916487
» Een fijn verhaal, doorspekt met weetjes en gedichten over macht
» Een leuke combinatie van fictie en non-fictie
» Actueler dan ooit en perfect bruikbaar in de klas

Dit verhaal kan een aanleiding vormen om met kinderen na te denken

‘Nou? Ben ik een goed baasje of niet?’

en te discussiëren over macht, leiderschap en gezag.

‘Laat me nadenken, Sofie. Wat is een goed baasje?’

Sofie heeft een hondje gekregen. Ze vindt het erg moeilijk om het dier

vraagt mama zich af. Ze kijkt omhoog naar de eerste

af te richten en begint zich vragen te stellen over macht en gezag.

dikke takken van een eik. Denkt ze dat het antwoord

Wat is een goede baas? Hebben kinderen een stem in het gezin?

op de bladeren te lezen is?

Hebben kinderen iets te vertellen binnen de school? Gaan volwassenen
goed om met macht? Het verhaal wordt doorspekt met gedichten
waarin Sofie een blik werpt op het onderwerp.

I N DE Z E L F DE R E E K S :

ISBN 978-94-6291-569-5

9 789462 915695

‘Het verhaal spitst zich toe op het groepswerk van de drie kinderen en toont de verschillende
aanpak van het thema. Met daarnaast ook oog voor klasvriendschappen en relaties met
ouders en grootouders. Enkele speelse illustraties verluchten het verhaal en begeleiden de
informatie. (…) Toegankelijke informatie over geld in een vlot verhaal over een schoolproject.’
(Pluizuit over Geld is gek!)
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FICTIE | 9+

OPA ASTRONAUT

BR IGI T T E M I N N E & L E E N H U Y SM A N S

Een sluipmoordenaar
en twee panda’s met rode bril
Misschien was papa toch beter meegekomen.
Als ik bij opa aanbel, trillen mijn handen.
Mijn kaken klem ik op elkaar.
Anders klapperen mijn tanden.
Mijn knieën knikken.
Alles rammelt aan me.
Opa trekt de voordeur open en lacht.
Hij ziet er goed uit, bruin zelfs, alsof hij met vakantie is geweest.
Zijn ogen twinkelen.
‘Dag kindje. Blij dat je er bent.’
Opa doet alsof er geen vuiltje aan de lucht is.
Het gerammel verdwijnt.
We geven elkaar een knuffel.
Dat heb ik aan opa geleerd.
Toen hij klein was, werd bij hem thuis niet geknuffeld.
Maar we hebben veel geoefend en nu kan hij dat heel goed.
Zijn stoppelbaard prikt als een egeltje tegen mijn wang.
‘Wat ruik je?’ vraagt hij. ‘Oude meneer?’
Ik schiet in de lach en snuif.
‘Pannenkoeken?’ raad ik.
‘Bijna goed,’ lacht hij. ‘Wentelteefjes!’
Opa heeft zoals altijd voor iets lekkers gezorgd.
‘Lekker, lekker,’ zeg ik, maar voor een keer heb ik geen honger.

€ 17,95
Brigitte Minne
Leen Huysmans

verschijnt
24 AUGUSTUS 2022
fictie
9+
17,5 x 24,5 cm
96 blz.
NUR 282
Thema’s: grootvader, ziekte,
droom, fantasie, liefde
ISBN
978-94-6291-649-4
ISBN
978-94-6291-649-4

OPA

9 789462 916494

ASTRONAUT

» Een positief verhaal over er zijn voor elkaar, ook op moeilijke momenten
» Over de warme band tussen een opa en zijn kleinkind
» Dit boek is een ode aan het levensmotto ‘pluk de dag’

Een erg grappig, verrassend en warm verhaal waar de energie en
levenslust van afspat.
Tess en opa zijn dikke vrienden. Als opa ziek wordt, beseft Tess hoe
kostbaar elke dag is. Ze wil koste wat het kost zijn grote wens in vervulling
laten gaan: een ruimtereis maken. Niet alleen haar beste vriendin, maar
de hele familie schiet in actie. Kunnen dromen met behulp van liefde en
vriendschap werkelijkheid worden?

25

FICTIE | 12+

HET NET
F R A N K GE L E Y N

€ 17,50

Een kleine tien minuten voor het einde verhinder ik, achterwaarts vallend, met een karpersprong een zo goed als

verschijnt
24 AUGUSTUS 2022

zeker doelpunt, tot wanhoop van de bezoekers èn hun

fictie
12+
14,5 x 21 cm
148 blz.
NUR 283,284
Thema’s: gamen, voetbal,
ziekte, gezin, verliefdheid
ISBN
978-94-6291-647-0
ISBN
978-94-6291-647-0

hele supporterslegioen. Onze eigen supporters scanderen
minutenlang mijn naam: een droom! Zouden Morgane,
mam en pap meezingen? Bij het uittrappen of -werpen
probeer ik stiekem wat tijd te winnen, om het tempo wat
uit de wedstrijd te halen zodat we onze tweede adem
kunnen terugvinden. Veel haalt het niet uit: na twee of

Het
net
 

drie passes heroveren onze tegenstanders al opnieuw de
bal en zetten ze een nieuwe aanval op, die wij met man
en macht weer proberen af te breken. Enkele van onze
spelers lopen op hun tandvlees, twee moeten zelfs met
hevige krampen op de grond gaan liggen. Noodgedwongen voert onze trainer twee onvoorziene wissels door:
brengt dit ons team in disbalans? Niet echt. Als ware pitbulls bijten al onze spelers, de nieuwkomers incluis, zich

9 789462 916470
» Van de auteur van de bestseller Game over
» Een warm verhaal over voetbal, gamen en verliefd zijn
» Opnieuw een sterk boek dat tieners aan het lezen kan krijgen

Een optimistisch verhaal over een tiener die probeert zijn eigen leven
te leiden in onverwacht moeilijke omstandigheden.
Arthur houdt van keepen, gamen en stiekem ook van Morgane, het meisje dat
elke dag met hem meefietst naar school. Zijn wereld stort in wanneer hij op

vast in de kuiten van de tegenstander. We moeten en zul-

een dag te horen krijgt dat zijn moeder een zeldzame kanker heeft. Voor het

len stand houden. Eén voor allen, allen voor één. Nog vijf

hele gezin is het nieuws een zware klap. Toch doorworstelen ze samen deze

minuten. Vijf lange minuten.

moeilijke periode, en wordt hun band alleen maar sterker. Ook uit zijn hobby’s
en vriendschappen put Arthur de moed om positief te blijven. En Morgane …
Gelukkig is zij er ook.

VA N DE Z E L F DE AU T E U R :

ISBN 978-94-6291-430-8

9 789462 914308

‘Het verhaal zit goed in elkaar en de spanning wordt van het begin af aan goed opgeroepen
(…). Ook het onderwerp – gamen – zal zeker de doelgroep aan weten te spreken| terwijl de
met Engelse termen doorspekte schrijfstijl vlot wegleest. Een sterke titel om voornamelijk
tienerjongens aan het lezen te krijgen| met een verhaal dat de populaire game-hobby
combineert met spanning en actie.’ (NBD Biblion over Game over)
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JUF VERDIENT EEN STANDBEELD

9 789462 915718

ISBN 978-94-6291-571-8

9 789462 915534

9 789462 916005

3 de DRUK

ISBN 978-94-6291-515-2

2 de DRUK

ISBN 978-94-6291-553-4

2 de DRUK

ISBN 978-94-6291-600-5

2 de DRUK

HERDRUKKEN | Hou deze succestitels op voorraad in uw winkel!

9 789462 915152

HERDRUKKEN | Hou deze succestitels op voorraad in uw winkel!

FRANK EN STIJN - HET MONSTERLIJKE PLAN

LEES MEE MET PRINSES ARABELLA

M I L JA P R A A G M A N & L E OP OL D VA N DE V E N

(EN DE MEESTER OOK)
L A I L A KOU BA A , BA R T KOU BA A
& CH A R L O T T E SE V ER E Y NS

M Y LO FR EEM A N

R E I N E DE P E L S E N E E R
& R IC H A R D V E R S C H R A A G E N

In dit boek staan alle letters van het alfabet. Maar ze zijn op heel
veel verschillende manieren weergegeven. Zoek in deze wonderlijke
illustraties naar alle verschillende A’s, B’s en C’s. Op de tweede pagina tekent een vliegje de letter zoals je hem op school hebt geleerd.

Juf smeedt een ridderzwaard van oude takken en een plank,
ze is een indiaan, ze weet altijd welke vragen ze moet stellen.
Ze verdient een standbeeld van meer dan duizend-en-één ton!
Maar … Hoe moeten de kinderen dat voor elkaar krijgen?

In dit leesgroeiboek beleeft Arabella allerlei avonturen. Om goed
te kunnen lezen en schrijven, gaat prinses Arabella naar school. Ze
beleeft ook avonturen met haar familie en vrienden. En op het einde
van elk verhaal weet Arabella je steeds te verrassen.

De tweeling Frank en Stijn woont samen met mama Arlette Skelet
en papa Victor Weemoed in een groot, oud en krakend kasteel. De
mensen in het dorp vinden hen maar gek. Maar Frank vindt gek wel
oké. Genomineerd door de Leesjury.

4+ | 64 blz. | € 19,95 | ISBN 978-94-6291-600-5

4+ | 32 blz. | € 15,95 | ISBN 978-94-6291-553-4

6+ | 96 blz. | € 17,50 | ISBN 978-94-6291-571-8

8+ | 112 blz. | € 15,95 | ISBN 978-94-6291-515-2

HET KERSTVERHAAL

HET PAASVERHAAL

K ATHLEEN A M A N T

K ATHLEEN A M A N T

Jozef en Maria wonen in Nazareth. In
Maria’s buik groeit een baby. Op een dag
moeten ze van de koning naar Bethlehem
gaan. In de herberg is geen plaats voor
hen. Ze schuilen in een stal en daar wordt
Jezus geboren.

3+ | 32 blz. | € 13,95
ISBN 978-90-5838-808-7

Een hervertelling van het paasverhaal voor
jonge kinderen. Jezus is de zoon van God.
Wanneer hij naar Jeruzalem gaat, zijn de
mensen blij om hem te zien. Jezus deelt
brood en wijn met zijn vrienden.

3+ | 32 blz. | € 13,95
ISBN 978-90-5838-999-2

HET VERHAAL VAN HET
VERLOREN SCHAAP

9 789058 388421

5 de DRUK

ISBN 978-90-5838-842-1

3 de DRUK

9 789462 914926

9 789058 388735

2 de DRUK

ISBN 978-90-5838-873-5

9 789058 389992

3 de DRUK

ISBN 978-90-5838-999-2

4 de DRUK

9 789058 388087

ISBN 978-90-5838-808-7

7de DRUK

ISBN 978-94-6291-492-6

ABC ZOEKBOEK

MOPPEN MET EEN GRAPJAS AAN

HELP! HELP!

HET MEISJE EN DE SOLDAAT

DI R K N I E L A N D T
& M A R J OL E I N P O T T I E

A L I N E S A X & A N N DE B ODE

K ATHLEEN A M A N T

R I E T W I L L E & R IC H A R D
V ER SCH R A AGEN

Er was eens een herder. Hij had een kudde
van wel 100 schapen. Hij hield erg veel
van zijn dieren. Iedere dag telde hij ze om
te zien of ze er nog allemaal waren. Op
een dag was er een schaap verdwenen.

Een leuk moppenboek met raadsels en
grappige beeldverhalen. Moppen over
school, dieren, de dokter, eten … Met uitbundige illustraties. In het hele boek staan
de families van Sam en Noor centraal..

Muis heeft een zwaard en een harnas. Ze
is een ridder. Draak is gewoon Draak. Op
een dag horen ze iemand om hulp roepen.
Prins zit opgesloten in een toren. Maar wil
ridder Muis Prins wel redden?

3+ | 32 blz. | € 13,95
ISBN 978-90-5838-873-5

7+ | 64 blz. | € 10,95
ISBN 978-94-6291-492-6

7+ | 48 blz. | € 15,95
ISBN 978-90-5838-758-5

Een warme novelle over de ongewone
vriendschap tussen een blind meisje en
een zwarte soldaat tijdens WO I. Afwisselend vertelen zij over hun leven achter en
aan de frontlinie. Meermaals bekroond.

9+ | 96 blz. | € 18,95
ISBN 978-90-5838-842-1
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Zomer
9 789462 916531

ISBN 978-94-6291-653-1

9 789462 916524

ISBN 978-94-6291-652-4

ZOEKBOEK

ZOMER ZOEKPLATEN

IEDEREEN ZIJN EIGEN KLEUR

K ATHLEEN A M A N T

Y OE R I S L E G E R S

Met deze zoekplaten zal geen enkele kleuter zich in de
zomervakantie vervelen.

Dit verhaal toont op een vrolijke manier de schoonheid
en het plezier van een kleurrijke samenleving.

Hoera! De zomer komt eraan! In de zomer is er zo veel
te beleven: we hebben vakantie, gaan naar het strand,
gaan picknicken in het park, houden een barbecue… Op
elke plaat kunnen kleuters heel wat zoeken en vinden.
Thema’s: spelen, vakantie, zoekboek, zoeken, zomer

Olifant is groot en sterk en slim. Op een dag hoort hij
dat vrienden zich vrolijk maken over zijn grijze kleur. Hij
is heel verdrietig, maar dan gebeurt er iets waardoor
olifant beseft dat de dieren veel meer in hem zien dan
die grijze kleur.

3+ | 12 prenten | € 29,95 | ISBN 978-94-6291-652-4

Thema’s: dieren, diversiteit, kleur, zelfvertrouwen
4+ | 16 prenten | € 29,95 | ISBN 978-94-6291-653-1

ZETELWEZENS

LILAH ONDERWEG

R OBI N A E R T S & L O T VA N DE K E Y B U S

K R IS T I E N DI E LT I E N S & A R E V I K D’ OR

Over de mysterieuze wezens die onder je sofa wonen.

Een verhaal over de liefde, over een warm gezin en over
de kracht van de metamorfose.

Zetelwezens wonen onder sofa’s en kasten. Eeltje is zo’n
wezentje. Ze droomt van een reis naar het licht, maar
durft het veilige donker niet te verlaten. Een ander wezen
praat haar moed in. Hij toont haar hoe de schilfer van
een bedwants een zonnebril wordt. Een pluisje wordt een
zeppelin. Daarmee kan Eeltje de reis aanvangen.
Thema’s: bang zijn, dromen, wereld ontdekken

Met dit verhaal ga je mee ‘onderweg’. Ook al lijkt de
eindbestemming veraf, onderweg gebeuren er altijd
dingen die je doen groeien. Dat merkt de kleine Lilah
ook. Waar ze ook is, wat ze ook meemaakt, de warmte
van haar ouders reist met haar mee. Dankzij hen voelt
ze zich veilig en kan ze de reis aan.

4+ | 16 prenten | € 29,95 | ISBN 978-94-6291-637-1

Thema’s: gemis, heimwee, knuffel, reizen, thuis
4+ | 16 prenten | € 29,95 | ISBN 978-94-6291-654-8
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Illustratie: Yoeri Slegers, uit Iedereen zijn eigen kleiur

KRISTIEN DIELTIENS & AREVIK D’OR

9 789462 916548

ISBN 978-94-6291-654-8

met illustraties van

Lot Vandekeybus

9 789462 916371

een tekst van

Robin Aerts

ISBN 978-94-6291-637-1

O F W AT E R G E B E U R T
O N D E R S O F A’ S E N B A N K E N
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Illustratie: Helen van Vliet, uit Mik en ik
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