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VIER HET
VOORJAAR!
Als je goed om je heen kijkt, zie je hoe mooi
alles is! Alle dingen vind je terug in onze
kleurrijke kijkboeken Kijk eens om je heen –
thuis en buiten. Met een spannend zoek-envindspel op de laatste pagina.
In alle uithoeken van de wereld zijn onze
Knuffel me-boekjes te koop. Sinds kort worden
ze ook in Japan gelezen! Klein eendje en Klein
Schaapje staan te trappelen om hun liefde te
delen met de kinderen, want met hen breiden
we de reeks dit voorjaar uit.
Onze invulboeken voor jonge ouders blijven een
succes. Pauline Oud vult haar Memorybooks
aan met het Opgroeiboek. In de O’Baby-lijn
verschijnt de 9 maanden aftel-kalender.
Bijzondere cadeaus voor je zwangere dochter,
vriendin, collega of buurvrouw.
Onze prachtige bestaande titels zetten we nog
eens in het voorjaarszonnetje. Vragen over het
aanbod? Ons team van vertegenwoordigers
staat voor u klaar: Mark, Ronald en Valerie.
Michael van Tinteren, CEO publishing

Scan de QR-code en neem
een kijkje bij ons binnen!
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KNUFFEL ME
Klein eendje en
Klein schaapje
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KIJK EENS
OM JE HEEN
De wereld zit vol met
wonderlijke dingen!
2 titels – pagina 15

2 titels – pagina 5

POP-UP-HUIS
EN -BOERDERIJ
Kijk, lees en speel!
2 titels - pagina 7

O’BABY - 9 MAANDEN
AFTEL-KALENDER
Elke dag een praktische
tip of een leuk weetje
over je zwangerschap.

KLEUREN
M E T W AT E R
Kleur de platen
steeds weer
opnieuw.
2 titels - pagina 29

pagina 27

MEMORY
OPGROEIBOEK
Voor alle mijlpalen van
je kind van 1 tot 4 jaar.

TWINKEL TWINKEL
INVULBOEKEN
Met glitter op de cover.
2 titels - pagina 29

pagina 33
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Hoi,
ik ben Sam.
Word jij mijn
leesvriendje?

2

LEESVRIENDJE SAM
Laat je inspireren

Sam is de mascotte van ons kinder
boekenprogramma voor kinderen van
0-6 jaar. Graag laat hij al zijn lievelings
boeken aan je zien! Benieuwd naar de
hele boekencollectie van Sam?
Kijk op leesvriendjesam.nl.

Sams leeswijzer
leesvriendje.sam
leesvriendje.sam
samen
lezen

combineren
en begrijpen

spelen en
ontdekken

oog-handcoördinatie

fantasie
en magie

voelen en
ontdekken

lichteffect

geluid

3

Kleine olifant

Kleine kikker

ISBN 978 94 6333 5584

ISBN 978 94 6333 5577

Kleine aap

Klein katje

ISBN 978 94 6333 3337

ISBN 978 94 6333 3344

Kleine panda

Kleine puppy

ISBN 978 94 6333 8035

ISBN 978 94 6333 8042

Kleine beer

Klein konijntje

ISBN 978 94 6333 2576

ISBN 978 94 6333 2583

HUG ME

4

Wist je dat ImageBooks het concept van deze prachtige
kinderboekjes zelf heeft ontwikkeld? Deze lieve diertjes
delen nu knuffels uit over de hele wereld! Van Amerika,
Brazilië en Rusland tot Mongolië, Saoedi-Arabië en China.
Sinds kort mogen we ook Japan toevoegen aan de lijst.
In de verste uithoeken lezen ouders deze vertederende
boekjes voor aan hun kinderen. Ieder in zijn eigen taal,
maar allen sluiten af met een ferme (universele) knuffel!

KNUFFEL ME
Kom in mijn armen!
Wegens doorlopend succes breiden
we de reeks dit voorjaar uit met
Klein eendje en Klein schaapje.

Gratis display
in combinatie
met 12 boeken.
Stel zelf de
inhoud samen!
Knuffel me Klein eendje
ISBN 978 94 6333 7793

Knuffel me Klein schaapje
ISBN 978 94 6333 9612

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

4 x 3 exemplaren

uitvoering

kartonboek

formaat

36 x 32 x 24 cm

omvang

12 pagina’s

formaat

22 x 15 cm

prijs

€ 9,50

NUR

270

> Stevig kartonboek dat steevast eindigt met
een ferme knuffel en heel veel liefde
> Dit boekje lokt liefdevolle interactie tussen
ouder en kind uit
> Lees voor terwijl je met je vingers de
armpjes van het diertje beweegt
5

BOEK EN
SPEELHUIS
Dit schitterende kijk-, lees- en doeboek staat garant voor uren leesen speelplezier. Wanneer je het boek uitvouwt, wordt het een magisch
speelhuis! Ontdek alle dieren die er wonen en laat je verrassen door
de grappige dingen die ze doen! Veel plezier!
6

POP-UP-HUIS EN
POP-UP-BOERDERIJ
Veel interactie
door de leuke
opdrachtjes!

Kijk, lees en speel!

Pop-up-huis

Pop-up-boerderij

ISBN 978 94 6408 1411

ISBN 978 94 6408 1428

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

formaat

pop-up-boek en
speelhuis
18,5 x 30 cm

uitgevouwen

74 x 30 cm

prijs

€ 6,95

NUR

270

uitvoering

> Dit boek en speelhuis in één prikkelt
de fantasie en verruimt de belevings
wereld van jonge kinderen

Verschijningsdatum februari 2021
7

VINGERPOPBOEKJES
Beweeg het pluizige dierenkopje en breng het verhaal tot leven!

Meer dan
23 miljoen
exemplaren
verkocht

Display Babydieren - Serie 1

Display Babydieren - Serie 2

Display Boerderijdieren

ISBN 978 94 6333 0510

ISBN 978 94 6333 7946

ISBN 978 94 6408 1046

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

4 x 4 boekjes

uitvoering

kartonboek

formaat

23,5 x 22,5 x 19 cm

extra

vingerpopje

omvang

14 pagina’s

formaat

11 x 11 cm

prijs

€ 6,99

NUR

270

Alleen in display verkrijgbaar.

8

> Extra veel voorleesplezier met het
vingerpopje
> Dit originele concept is door ImageBooks
in 1999 ontwikkeld. De kinderboekjes zijn
al meer dan 20 jaar een wereldwijd
verkoopsucces

W I E L I E T D A A R E E N S C H E E TJ E ?
Scheetjes zijn heel normaal … en ook hartstikke grappig!
Druk op de tabs en je hoort
al die gekke geluiden die we
allemaal weleens maken …
Een grappig geluidenboek
voor alle leeftijden!

Wie liet daar een scheetje?
ISBN 978 94 6333 8721
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KOPEN WANT ...

SORR
IK WAS Y,
'T!

SPECIFICATIES
uitvoering

kartonboek

extra

5 scheetbuttons

omvang

12 pagina’s

formaat

20 x 20 cm

prijs

€ 14,95

NUR

270

> Het grappigste geluidenboek voor alle
leeftijden
> Wat is leuker dan samen met je kind
lachen?
> Ontdek hoe de verschillende scheetjes
klinken
9
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K L E U R E N M E T W AT E R
Kleur de platen steeds weer opnieuw

Je hebt
alleen water
nodig!

Jungle

Boerderij

ISBN 978 94 6408 1374

ISBN 978 94 6408 1381

Deze boeken zitten vol kleurrijke
verrassingen! Pak een kwast (niet
bijgesloten) of gebruik gewoon je vinger
en kleur met water alle witte delen nat.
Moet je zien wat er dan gebeurt: het lijkt
wel magie! Als het water opdroogt,
verdwijnen ook de kleuren en kun je
weer opnieuw beginnen. Telkens weer.
Laat het boek geopend drogen om des
te sneller weer te kunnen kleuren!
Veel waterpret!

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

kartonboek

extra

witte inkt

omvang

12 pagina’s

formaat

22 x 22 cm

prijs

€ 12,95

NUR

270

> Dit kleurboek kun je oneindig vaak
gebruiken
> Urenlang kleurplezier met alleen een
beetje water!

Verschijningsdatum maart 2021
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SCHUDDEN MAAR ...
Ik piep als je mij schudt!

Deze originele en aandoenlijk geïllustreerde
boeken bevatten een shaker in de rug voor
het speciale geluidseffect. Op elke spread
krijgen de kinderen een kleine opdracht.
Beantwoord de vragen samen met je kind en
schud het boek voor extra plezier en
aanmoediging.

Shaker in
de rug geeft
een speciaal
geluidseffect!

Display Schuddenboek
ISBN 978 94 6333 8769

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

2 x 5 boekjes

uitvoering

kartonboek

formaat

30 x 13 x 13 cm

extra

shaker

omvang

14 pagina’s

formaat

13 x 14,5 cm

prijs

€ 7,95

NUR

270

Alleen in display verkrijgbaar.

> Het enige boek dat je moet schudden als je
het leest!
> Extra leuk met kleine opdrachtjes voor het
kind
> Met aandoenlijke illustraties van Spike en
Pip
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SUPERZACHTE BUIKJES
Ja, aai mij maar. Toe maar, zachtjes over mijn haar.

Onze buikjes zijn superzacht en
piepen als je erop drukt! In deze
boeken is het 100% veilig om de
wilde dieren te aaien.

Display Superzachte buikjes
ISBN 978 94 6333 9636

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

2 x 5 boekjes

uitvoering

kartonboek

formaat

34 x 8 x 7,5 cm

extra

pluchen buikje

omvang

12 pagina’s

formaat

17 x 17 cm

prijs

€ 7,50

NUR

270

Alleen in display verkrijgbaar.

> Kinderen vinden het fijn om de zachte stof
op de buikjes te voelen
> Extra leuk met verrassend geluidseffect!

13
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KIJK EENS OM JE HEEN
Ontdek alle dingen thuis en buiten

Alle dingen thuis

Alle dingen buiten

ISBN 978 94 6144 4189

ISBN 978 94 6144 4202
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Weet je dat de wereld vol zit met wonder
lijke dingen? Echt! Kijk maar eens om je
heen ... Wat zie je allemaal? Welke dingen
staan er in de slaapkamer? Heb jij
misschien ook een badeendje op de bad
kamer? Welke dingen zie je buiten vliegen
door de lucht en kruipen over de grond?
Sla deze boeken open en ontdek ze
allemaal!
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KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

kartonboek

omvang

10 pagina’s

formaat

23 x 20 cm

prijs

€ 9,95

NUR

270

> Het kind ontwikkelt hiermee taalgevoel en
vergroot zijn of haar woordenschat
> In handzaam formaat voor kleine handjes
> Handig om lidwoorden te oefenen
> Speels en energiek geïllustreerd
15

WAAR IS MIJN …?
Wijs jij de vriendjes de goede weg?
De schattige diertjes in deze aanraak
boeken zijn op zoek naar iets of
iemand. Gelukkig kunnen ze via de
zachte sporen bij hun bestemming
komen. De jonge lezertjes kunnen de
dieren de weg wijzen! Onderweg
komen ze nog veel meer zachte
dingen tegen om aan te raken en te
ontdekken.

Waar is mijn mammie?

Waar is mijn huis?

ISBN 978 94 6333 7953

ISBN 978 94 6333 7960

Waar is mijn eten?

Waar is mijn vriendje?

ISBN 978 94 6333 7977

ISBN 978 94 6333 7984

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

Volg
de zachte
sporen op
de pagina!

16

uitvoering

kartonboek

extra

viltpagina’s

omvang

12 pagina’s

formaat

16 x 17 cm

prijs

€ 8,50

NUR

270

> Voel en ontdek het vilt op de pagina!
> Met kleine opdrachtjes voor het kind
> Ultra lichtgewicht boek

HOE VOEL JE JE?
Boos, verdrietig of verliefd? Draai aan het wiel en kijk hoe de ogen veranderen
Kijk naar beer en tijger. Hoe voelen zij
zich? Zijn ze blij, verdrietig, boos, angstig,
gewoon slaperig of zijn ze misschien
verliefd? Draai aan het grote wiel en zie
aan hun ogen in welke stemming ze zijn.

IEL ENKLIDK -EKLOIKGEN VERA

Hoe voel je je, kleine tijger?
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KLIK - KLIK

Hoe voel je je, kleine beer?

ISBN 978 94 6333 9407

ISBN 978 94 6333 9414

KLIK - KLIK

KLIK - KLIK

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

kartonboek

extra

draai-klik-wiel

omvang

12 pagina’s

formaat

24 x 24 cm

prijs

€ 9,99

NUR

270

> Ontdek samen met je kind de eerste
emoties
> Indrukwekkend klikgeluid van het
draaiende wiel maakt het lezen extra leuk

17

1000 WOORDEN
Een vrolijk beeldwoordenboek om woorden te leren
in het Nederlands én Engels!
Vrolijk beeldwoordenboek om je
woordenschat in het Nederlands uit te
breiden en tegelijkertijd het Engels onder
de knie te krijgen. Met meer dan 1000
woorden voor dagelijks gebruik, verdeeld
over ruim 60 thema’s.

1000 woorden
ISBN 978 94 6333 6215

Nederlands Engels
English Dutch

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

hardcover

omvang

128 pagina’s

formaat

17 x 24 cm

prijs

€ 12,50

NUR

270

> Met register in twee talen
> Met de Nederlandse lidwoorden
> Met prachtige illustraties!
> Leuk en leerzaam voor jong en oud

18

ALLES OM JE HEEN
HEEFT EEN NAAM
Ontdek meer dan 200 woorden en plaatjes
Zet de meer dan 200 woorden en
plaatjes om in verhaaltjes en leer je
kind ze met elkaar in verband te
brengen. Een fantastische uitnodiging
om te praten en te vertellen!

Alles om je heen
heeft een naam
ISBN 978 94 6333 7557

Inclusief
2-zijdige
poster

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

hardcover

omvang

14 pagina’s

formaat

27 x 33,5 cm

prijs

€ 15,-

NUR

270

> Leer anders kijken naar de wereld om je
heen
> Met een leuke zoek-en-vindopdracht!
> Plak de poster op je kamer!

19

IK KAN AL …
Deze boekjes maken het oefenen hartstikke leuk!
Veterstrikken, klokkijken, tanden
poetsen en rijgen zijn voor jonge
kinderen knap moeilijk.
Deze vrolijke, inventieve boeken
maken het een stuk leuker en
gemakkelijker om deze nieuwe
vaardigheden onder de knie te
krijgen.

Met uitneembare schoen
Ik kan al klokkijken

Ik kan al veterstrikken

ISBN 978 94 6333 4877

ISBN 978 94 6333 4860

MET ECOVRIENDELIJKE
TANDENBORSTEL

Ik kan al rijgen

Ik kan al tandenpoetsen

ISBN 978 94 6144 4219

ISBN 978 94 6333 8059

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

20

uitvoering

kartonboek

omvang

12 pagina’s

formaat

19 x 23 cm

prijs

€ 9,95

NUR

270

> Spelenderwijs leert je kind een belangrijke
vaardigheid!
> De vrolijke illustraties ondersteunen
het leerproces

SCHRIJF & HERSCHRIJF

versch

enen

Oefening baart kunst!
Letters en cijfers zijn overal! Op de
borden langs de weg en op het
prikbord in de keuken. Ook hangt er
een grote klok op school. Dat maakt
natuurlijk nieuwsgierig! Kinderen
maken met deze boekjes spelen
derwijs kennis met het klokkijken,
het alfabet en eenvoudige optel
sommetjes. Het oefenen wordt
hartstikke leuk met de (magische)
uitwisbare inkt!

Met de
uitwisbare
pagina’s blijf
je maar
oefenen.

De klok oefenen
EAN 8 712048 321895

LETTERS & CIJFERS

Letters oefenen

Cijfers oefenen

EAN 8 712048 319281

EAN 8 712048 319298

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

hardcover met
2 stiften en sponsje

omvang

8 pagina’s

formaat

26 x 19 cm

prijs

€ 9,95,-

NUR

210

> Oefenen wordt pas echt leuk met de
uitwisbare pagina’s
> Leer drie belangrijke vaardigheden:
schrijven, rekenen en klokkijken

21

SPELEN ÉN LEREN
Vrolijke vragen voor peuters en kleuters
Leren wordt spelen en omgekeerd.
Kinderen gaan verbanden leggen en leren
om met aandacht naar hun dagelijkse
omgeving te kijken. Het spelelement zorgt
ervoor dat de kennis beklijft.

A-B-C

1-2-3

ISBN 978 94 6333 1388

ISBN 978 94 6333 1395

Display spelletjeskaarten
ISBN 978 94 6333 0329

Kleuren
ISBN 978 94 6333 1401

SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES BLIK

SPECIFICATIES BOEK

inhoud

4 x 4 blikken

inhoud

50 kaarten

uitvoering

kartonboek

formaat

20,5 x 19,5 x 15 cm

formaat

9,3 x 9,3 x 3 cm

inhoud

12 pagina’s

prijs

€ 6,95

formaat

25 x 21,5 cm

NUR

023

prijs

€ 8,95

NUR

023

Alleen in display verkrijgbaar.
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SPELEN ÉN LEREN
Blikken met rekensommen en letters
Met de 50 kaarten in deze vrolijke
blikken leren kinderen spelenderwijs
de letters van het alfabet en het
maken van optelsommen. Door
regelmatig te oefenen krijgen ze de
opgaven steeds beter onder de knie.
Zo wordt leren erg leuk!

Display Leren en spelen
EAN 8 712048 319663

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

2 x 6 blikken

inhoud

50 kaarten

formaat

27,5 x 30 x 10 cm

formaat

12,5 x 9 x 4,5 cm

prijs

€ 8,50

NUR

023

Alleen in display verkrijgbaar.

> Thuis oefenen maakt het leren leuker
> Met optelsommen en letters
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SPEEL JE MEE?
De leukste spelletjes voor kids
Deze spelletjes zijn ideaal om samen met
wat oudere kinderen te spelen.
Door de ronde vorm en de felle kleuren
springen de blikken in het oog.

Display spelletjesblikken
ISBN 978 94 6333 2941

Ik raad het!

Zo voel ik mij!

Ik ben aan het woord!

Ik weet het!

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

4 x 3 blikken

inhoud blik

formaat

23 x 23 x 13 cm

formaat blik

Ø 11 x 4 cm

prijs

€ 7,95

NUR

023

Alleen in display verkrijgbaar.

24

50 kaarten

> Ideaal om te spelen met wat oudere
kinderen
> Design met vrolijke, felle kleuren

VAKANTIEDOEBOEK EN
REISBLIKKEN
Ik ga op reis en neem mee …
Is er even niemand om mee te spelen? Geen
probleem, want jij verveelt je niet! In dit gave
doeboek vind je kleur- en zoekplaten, educatieve
spelletjes, knutselopdrachten, quizjes en
breinbrekers. Ook leuk voor in je reistas zijn de
spelletjesblikken. Voor in de auto, voor buiten of
voor in het vliegtuig: elk blik heeft 50 spelletjes
om te spelen voordat jij op je bestemming bent.

Vol met
kleurplaten,
knutselopdrachten,
puzzels en
breinbrekers!

50 spelletjes

50 spelletjes

50 spelletjes

voor in de auto

voor buiten

voor in het vliegtuig

Mijn vakantiedoeboek

Display reisspelletjes in blik

ISBN 8712048319984

ISBN 978 94 6333 7328

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES BOEK

SPECIFICATIES BLIKJES

uitvoering

hardcover

inhoud blik

50 kaarten

omvang

80 pagina’s

formaat blik

9 x 9 x 3 cm

formaat

19 x 26 cm

prijs

€ 7,95

prijs

€ 8,95

NUR

023

NUR

270
SPECIFICATIES DISPLAY
inhoud

3 x 4 blikken

formaat

30 x 20 x 8 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

> In elk blik zitten wel 50 spelletjes voor in de
auto, voor buiten en voor in het vliegtuig
> Verveel je geen minuut met het grote
vakantiedoeboek
> Voor alle vakantiemomenten van het jaar,
maar ook voor alle thuisblijvers
25

O’BABY-S E R I E PA U L I N E
Het complete overzicht van de O’Baby-invulboeken
Eigentijdse invulboeken speciaal voor
ouders om alle leuke en nuttige informatie
vast te leggen. Natuurlijk is er genoeg
ruimte voor foto’s, bijzondere ervaringen
en leuke anekdotes.

9 maanden dagboek

Kraambezoekboek

Baby’s eerste jaar

132 pagina’s ISBN 978 94 6333 2262

96 pagina’s ISBN 978 94 6333 2279

96 pagina’s ISBN 978 94 6333 2255

Opgroeiboek

Oppas- & crècheboek

96 pagina’s ISBN 978 94 6333 4990

192 pagina’s ISBN 978 94 6144 9948

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

26

uitvoering

hardcover + leeslint

omvang

96 - 192 pagina’s

formaat

26 x 17,5 cm

prijs

€ 18,50

NUR

370 / 850

> De leukste geschenken om te geven aan je
zwangere dochter, vriendin, collega of
buurvrouw
> Creëer dierbare aandenken voor later

O’BABY - 9 MAANDEN
A F T E L- K A L E N D E R
Elke dag een praktische tip of een leuk weetje over de zwangerschap
Boordevol handige tips, feiten en
ervaringen. Merk jij dat je kindje ’s
nachts rustig is en overdag drukker?
In week 28 heeft je baby door het
hormoon melatonine al een echt dagen nachtritme. Erg handig voor als je
kindje straks geboren is!

9 maanden aftel-kalender
ISBN 978 94 6333 9902

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

wire-O ringband

omvang

304 pagina’s

formaat

13 x 11 cm

prijs

€ 13,50

NUR

370 / 850

> Leuk om te geven, leuk om te krijgen
> Volgt de zwangerschapsperiode van begin
tot eind

Verschijningsdatum januari 2021
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TWINKEL TWINKEL
BOEK EN BLIK
Een snufje magie voor het slapengaan
Blaas maar eens in het boek … en zie wat er gebeurt!
In het donker schitteren er ineens magische lichtjes
op de pagina! Als al die tovenarij je moe maakt, droom
dan weg met het muzikale blikje. Wind het blikje op.
Met deze deuntjes reizen jullie zo naar dromenland.
15 verhaaltjes voor
het slapengaan
ISBN 978 94 6333 9629

Draai
en je hoort
een slaap
liedje!

Twinkel twinkel, kleine ster
ISBN 978 94 6333 9469

Blaas
en zie de
lichtjes
schitteren!

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES BOEK

SPECIFICATIES BLIK

uitvoering

kartonboek

uitvoering

muziekblik

omvang

10 pagina’s

inhoud

15 kaarten

formaat

18 x 18 cm

formaat

12 x 8,5 x 6 cm

prijs

€ 12,50

prijs

€ 14,95

NUR

270

NUR

270

> Perfect om toe te voegen aan het
slaapritueel
> Lees samen met je kind de verhaaltjes en
luister naar de muziek
> Boek met verrassend lichteffect
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TWINKEL TWINKEL
INVULBOEKEN
Voor het kraambezoek en het eerste jaar

Mijn kraambezoek

Mijn eerste jaar

ISBN 978 94 6408 1350

ISBN 978 94 6408 1336

Met de vrolijke illustraties in de kantlijn
wordt het invullen een feest. Open het boek
en herbeleef je kraamtijd en het eerste jaar
zo vaak je wilt!
De invulboeken schetsen een mooi beeld
van hoe iedereen deze bijzondere tijd
beleeft: de ouders, broertjes en zusjes,
opa’s en oma’s, de kraamverzorger, de
verloskundige en alle andere betrokken
vrienden en familieleden.

Met
glitters
op het
omslag.

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

hardcover + wire-o

omvang

96 pagina’s

formaat

21 x 21 cm

prijs

€ 12,95

NUR

370 / 850

> Vrolijk design met leuke diertjes
> Originele vragen en veel ruimte voor foto’s
> Door het glitterfolie schitteren de sterren echt

Verschijningsdatum januari 2021

> Uitbreiding van de Twinkel twinkel-reeks
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KNISPERBOEKEN
VROLIJKE VRIENDJES
Met handige (bijt)ring voor aan de buggy, box of stoel

Ideaal
voor thuis en
tijdens een
uitstapje.

Display Vrolijke Vriendjes
ISBN 978 94 6333 8790

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

2 x 5 boekjes

uitvoering

stofboekje

formaat

34 x 16 x 10 cm

omvang

8 pagina’s

formaat

15 x 15 cm

prijs

€ 9,95

NUR

270

Alleen in display verkrijgbaar.
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> Kleurrijk met leuke knispergeluidjes!
> Om te knuffelen, te knijpen en te bijten

BABY’S EERSTE JAAR BOY & GIRL
Leuke invulboeken met Winnie de Pooh
In de vrolijke invulboeken voor meisjes en
jongens teken je alle mijlpalen haarfijn op.
Zo zie je geen enkel detail over het hoofd!

Baby’s eerste jaar - Boy

Baby’s eerste jaar - Girl

EAN 8 712048 298258

EAN 8 712048 303716

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

hardcover

inhoud

90 pagina’s

formaat

21 x 21 cm

prijs

€ 12,50

NUR

370 / 850

> Met leuke roze en blauwe thema’s
> Grote avonturen beginnen klein

© Disney
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M E M O R Y B O O K S B Y PA U L I N E
De derde serie invulboeken van illustrator Pauline Oud

Nieuw in de reeks is het Opgroeiboek.
Het is zó leuk om later terug te lezen
wat je eerste woordjes waren, of je als
kind graag knutselde en hoe vroeg je
eigenlijk wakker werd in het weekend!
In het boek is er ruimte voor alle
mijlpalen van je kind van 1 tot 4 jaar.

Mijn opgroeiboek
ISBN 978 94 6333 9919

‘Je maakt er een prachtig boek van vol
mooie herinneringen aan deze bijzondere
tijd uit jouw leven!’
Pauline Oud

MEER MEMORYBOEKEN ...

Mijn 9 maanden dagboek

Kraambezoekboek

Baby’s eerste jaar

ISBN 978 94 6333 6031

ISBN 978 94 6333 6055

ISBN 978 94 6333 6048

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

hardcover + leeslint

inhoud

96 pagina’s

formaat

19 x 21 cm

prijs

€ 15,-

NUR

370 / 850

> Met de prachtige vormgeving van Pauline Oud
> Met leuke vragen, nuttige informatie en alle
ruimte voor gekrabbel en foto’s
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HELLO BABY
Zoet en stoer

Cadeaudoos Plons!
ISBN 978 94 6333 4945 | € 15,95

Buggyboekje Blij!

Buggyboekje Lief!

ISBN 978 94 6333 4129 | € 8,95

ISBN 978 94 6333 4112 | € 8,95

Cadeaudoos Jammie!
ISBN 978 94 6333 4938 | € 15,95
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Knisperboekje

34

stoffen boekje met rammelaar

Display knisperboekjes

EAN 8 712048 306434 | € 13,50

ISBN 978 94 6333 7106 | € 7,99

SPECIFICATIES BUGGYBOEKJES

SPECIFICATIES KNISPERBOEKJE

SPECIFICATIES PLONS - JAMMIE

SPECIFICATIES KNISPERBOEKJES

uitvoering

stofboekje

uitvoering

stofboekje

inhoud plons

uitvoering

stofboekje

extra

rammelaar/bijtring

extra

rammelaar/bijtring

inhoud jammie boek+slabbetje+bestek

omvang

8 pagina’s

omvang

8 pagina’s

omvang

8 pagina’s

omvang

8 - 12 pagina’s

formaat

15 x 15 cm

formaat

15 x 15 cm

formaat

15 x 15 cm

formaat

13 x 11 cm

prijs

€ 7,99

prijs

€ 8,95

prijs

€ 13,50

prijs

€ 15,95

NUR

270

NUR

270

NUR

270

NUR

270

badboek + washand

SPECIFICATIES DISPLAY
inhoud

2 x 5 exemplaren

formaat

31 x 16 x 15 cm

Alleen in display verkrijgbaar.

HELLO BABY
Zoet en stoer

Mijn zwangerschap

Hallo kraambezoek

Baby’s eerste jaar

ISBN 978 94 6333 2569

ISBN 978 94 6333 2552

ISBN 978 94 6333 1463

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

hardcover

omvang

96 pagina’s

formaat

22 x 22 cm

prijs

€ 14,50

NUR

370 / 850

> De contrasten in zwart-wit stimuleren de
ontwikkeling van je kind
> Prachtige cadeaus voor of tijdens de
zwangerschap
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Baby’s eerste jaar - Zilver

Baby’s eerste jaar - Roze

Baby’s eerste jaar - Blauw

EAN 8 712048 305598

EAN 8 712048 306113

EAN 8 712048 305581

Kraambezoekkaarten

Nijntje beloningskalender

EAN 8 712048 312053

EAN 8 712048 297909

Met 240
motivatiestickers!

SPECIFICATIES NIJNTJE BOEKEN

SPECIFICATIES KALENDER

SPECIFICATIES KAARTENBLIK

uitvoering

hardcover

uitvoering

softcover

inhoud

50 kaarten

omvang

96 pagina’s

omvang

30 pagina’s

formaat

12 x 8,5 x 6 cm

formaat

22 x 21 cm

formaat

26 x 33 cm

prijs

€ 9,95

prijs

€ 15,-

prijs

€ 9,95

NUR

370 / 850

NUR

370 / 850

NUR

210

N I J N TJ E
Wie is er niet groot geworden met nijntje?
In 1955 is de familie Bruna op vakantie
in Egmond aan Zee. Elke avond voor het
slapengaan vertelt Dick Bruna aan zijn
oudste zoon Sierk een verhaaltje over
een wit konijn dat in de tuin van het
vakantiehuisje rondloopt. Dát konijn
wordt de inspiratie voor nijntje.
(bron: nijntje.nl)

Wind
het blikje op
en luister naar
het slaapliedje
van nijntje.
Droom zacht.

Welterusten nijntje
EAN 8 712048 294403

Kraambezoekboek - Unisex

Baby’s eerste jaar - Unisex

EAN 8 712048 319991

EAN 8 712048 320003

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES MUZIEKBLIK

SPECIFICATIES NIJNTJE BOEKEN

inhhoud

25 kaarten

uitvoering

hardcover

formaat

12 x 8,5 x 6 cm

omvang

96 pagina’s

prijs

€ 15,-

formaat

22 x 22 cm

NUR

370 / 850

prijs

€ 15,-

NUR

370 / 850

> Tijdloze serie van nijntje
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PA U L I N E O U D - S E R I E
Het complete overzicht van haar eerste serie

Mijn 9 maanden dagboek

Mijn kraamtijd

Kraambezoekboek

Baby’s eerste jaar

ISBN 978 94 6144 9894

ISBN 978 94 6333 1371

ISBN 978 94 6333 0008

ISBN 978 94 6144 9863

Mijn eerste vriendjesboek

Mijn crèche- en oppasboek

Mijn opgroeiboek

Mijn schooljaren

ISBN 978 94 6333 4785

ISBN 978 94 6333 0244

ISBN 978 94 6144 9948

ISBN 978 94 6333 0879

Mijn kleinkind
ISBN 978 94 6333 0237

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

hardcover + leeslint

inhoud

96 pagina’s

formaat

20 x 18 cm

prijs

€ 15,-

NUR

850

> Genoeg ruimte voor alle knutselwerkjes,
anekdotes en bijzondere (eerste)
ervaringen
> Al een decennium lang de bestseller onder
de invulboeken

39

BACKLIST

Bij de rovers

Bonkeltje

De oude paraplu

De knuppelmannetjes

ISBN 978 94 6144 4264

ISBN 978 94 6144 5414

ISBN 978 94 6144 5421

ISBN 978 94 6144 4844

Alle titels

€6,99

Op muggeneiland

Het plaagmannetje

ISBN 978 94 6144 4257

ISBN 978 94 6144 5445

Op speurtocht

Bij snuffelbaard

Waar is Prins Wipneus gebleven?

De zeven prinsessen

ISBN 978 94 6144 4851

ISBN 978 94 6144 4837

ISBN 978 94 6144 4820

ISBN 978 94 6144 5438

VOLG ONS!
Facebook
@Leesvriendje.Sam
Instagram
@Leesvriendje.Sam

#LEESVRIENDJESAM
Gebruik hashtag #LeesvriendjeSam en we delen je foto!
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