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Baby’s en peuters

Baby’s allereerste tractor boek

Flapjesboek – Babydieren

• Mooi, stevig kartonboekje in felle kleuren, ook om voor te lezen.

• Flapjesboek vol verrassingen

Vastgrijpen, voelen, kijken, flapjes en kijkgaatjes onderzoeken: baby’s en peuters vinden deze
boekjes fascinerend en worden erdoor gestimuleerd in hun ontwikkeling. Vanaf de eerste
knisper- en voelboekjes tot bijzondere flapjesboeken, in levendige en contrasterende kleuren,
met thema’s als dieren, de boerderij, de kleuren en sprookjes.

• Met echte wielen zodat baby’s met de tractor kunnen spelen.

Baby’s allereerste zachte boekje

Baby’s eerste speel- en voelboekjes
De tuin

• Stijlvol knisperboekje in zachte stof met erin genaaide folie.

• Stevige boeken van bordkarton in vierkant formaat,

• Moderne illustraties in aantrekkelijke kleuren, zonder woorden
– de informatie staat op het perspex doosje gedrukt.

• Stimuleert het kijken, het voelen en het luisteren.
• Een perfect cadeautje voor een nieuwe baby.
vanaf
de geboorte
stoffen boek, 10 blz.
160 x 160 mm
NUR 271
€ 11,99

• Thema: met de tractor naar de kinderboerderij en de babydieren.

in de kleurrijke illustraties.

• Thema: schattige babydieren
en hun mama en papa.

vanaf

vanaf

1 jaar

1 jaar

kartonboek, 12 blz.
170 x 160 mm
NUR 271
€ 6,99

kartonboek, 10 blz.
185 x 240 mm,
NUR 271
€ 8,99

zetten aan tot kijken en voelen door de vrolijke
kleuren en interactieve tekeningen.

• Sporen om met de vingers te volgen, gaten om

doorheen te kijken en aanraakvlakken om te voelen.

vanaf

6 maanden
kartonboek, 10 blz.
185 x 185 mm
NUR 270
€ 9,99

Flapjesboek – Kleuren

Baby’s en peuters

Boekjes voor baby’s en peuters

199 vlaggen
• Dit geïllustreerde woordenboek bevat

• Flapjesboek met prachtige

precies 199 vlaggen van overal ter
wereld, gerangschikt per continent.

illustraties van voorwerpen,
mensen en dieren om te
zoeken en te benoemen.

• Kinderen breiden hun woordenschat

• Dit boekje helpt de kleuren te

en hun geografische kennis uit.

herkennen en benoemen en
al spelend de woordenschat
te ontwikkelen.

• Leuk om mee te nemen op vakantie.

vanaf

vanaf

2 jaar

2 jaar
kartonboek, 16 blz.
258 x 216 mm
NUR 276
€ 11,99

Nieuw!

januari 2018

kartonboek, 16 blz.
245 x 135 mm
NUR 210
€ 5,99

Doorkijkboekjes
Waar ben je, kleine olifant?
• Stevig, mooi geïllustreerd en verrassend

Mijn eerste woordenboek
over de natuur

zoekboekje met grappige doorkijkgaten.

• Jonge kinderen kunnen zoeken naar de

olifant, maar vinden telkens iets heel anders!

Kijk onder het flapje
Voor het eerst meten en wegen

• Fascinerende tekst en illustraties,
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kennismaken met meten
en wegen is belangrijk
voor jonge kinderen.

• Kinderen worden gestimuleerd om
de natuur te observeren, ze leren
planten en dieren herkennen.

kartonboek, 12 blz.
155 x 140 mm
NUR 276
€ 5,99

• Met dit boekje leren

ze over de begrippen
gewicht, afmeting, lengte,
hoogte en vergelijking.

• Meer dan 200 illustraties met
bijbehorend onderschrift.

• Met meer dan 60 flapjes.

doorkijkgaatjes

vanaf
2 jaar

Nieuw!

januari 2018

Nieuw!

maart 2018
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• Op een leuke manier

met veel details.

vanaf
maanden

kartonboek, 20 blz.
250 x 216 mm
NUR 210
€ 7,99

vanaf

Nieuw!

februari 2018

3 jaar
kartonboek, 16 blz.
258 x 216 mm
NUR 210
€ 11,99
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Baby’s en peuters

gedetailleerde
lasergesneden
doorkijkjes

• Schitterend getekende en knap ontworpen flapjesboekjes
met het klassieke verhaal van Assepoester of Roodkapje.

• Met veel flapjes en met de laser gesneden doorkijkjes om
het sprookje mee te beleven.

Voor baby’s tot kleuters: mooi uitgevoerde boeken om mee te spelen. Grappig of griezelig, leerzaam
en mooi. De thema’s volgen de interesses van kinderen: dieren, Halloween, de brandweer…
Met geluiden om Franse woordjes uit te leren spreken of om piano te leren spelen, met pop-ups
om te griezelen of om op zoek te gaan naar dinosaurussen of in de jungle.

• Ook heel geschikt om voor te lezen.
vanaf

3 jaar
kartonboek, 14 blz.
190 x 160 mm
NUR 276
€ 8,99

Mijn allereerste geluidenboekjes

Doeboeken

Doeboeken

Kijk binnen in een sprookje

Mooi uitgevoerde boekjes in
bordkarton. Kleurrijke illustraties
met bijpassende geluiden.

flapjes
Roodkapje

vanaf

6 maanden
kartonboek, 10 blz.
216 x 230 mm
€ 12,99

Kijk binnen in...

NUR 273

NUR 271

• Voor kleuters die dol zijn op dieren: over dinosaurussen, de

boerderij, dierenhuisjes en de nacht. Nieuwe titels in deze reeks:
Een boom en De zoo (opnieuw vertaald).

• Handig formaat voor kleine kinderen, met veel flapjes en
doorkijkgaten om alles te ontdekken.

• Om telkens opnieuw te bekijken en alle details te benoemen.

Geluidenboeken
• Prachtige boeken van bordkarton, met verrassingen op elke

vanaf

pagina, kleurrijke illustraties, speciale geluiden en muziek.

3 jaar

• Keuze uit verschillende thema’s: lachen met dierenscheetjes,
plezier in het pretpark en dierengeluiden uit de jungle.

kartonboek, 14 blz.
190 x 160 mm
NUR 276
€ 8,99

Nieuw!
april 2018

vanaf

2 jaar
kartonboek, 10 blz.
276 x 298 mm
NUR 271
€ 14,99

Nieuwe editie
januari 2018

doorkijkgaatjes

flapjes

230 x 295 mm

Nachtleven

flapjes

In de jungle
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Doeboeken

De luidruchtige brandweerwagen

• Een handig en interactief leermiddel waarmee kinderen naar 128 Franse

– met opwindbaar figuurtje

woordjes kunnen luisteren, uitgesproken door een Franstalige stem.

Doeboeken

Luister en leer – Eerste Franse woordjes

• Voor kinderen die van

brandweerauto’s houden en er
graag meer over willen weten.
Leuk en leerzaam door de
eenvoudige informatie.

• Op elke kant van de vier kaarten staan 16 woordjes met de bijbehorende
illustraties. De kaart wordt in de lijst gestopt, door te drukken op ‘go’ en
daarna op een illustratie is te horen hoe het woordje wordt uitgesproken.

• Bij het boek hoort een

vanaf

2 jaar
kartonboek, 4 kaarten
250 x 214 mm
1
NUR 273
€ 12,99
Neem een

kaart uit
de envelop.

Geluiden op de boerderij

brandweerwagentje dat kan
worden opgewonden en over
de sporen rijdt.

2
Stop de
kaart erin,
druk dan
op go.

vanaf

3 jaar

3
Druk op
elke tekening om
het woordje te
horen.

kartonboek, 14 blz.
305 x 238 mm
NUR 271
€ 19,99

Pop-up boeken

• Met een drukknop op elke bladzijde
van dit prettig geïllustreerde boekje
komt de boerderij tot leven.

• Jonge kinderen ontdekken de

vanaf
3 jaar

• Schitterend ontworpen pop-up boekjes met veel details, met als thema‘s de dinosaurussen of de jungle.
• Driedimensionele illustraties in felle kleuren die door de pop-ups tot leven lijken te komen.

kartonboek, 10 blz.
180 x 180 mm
NUR 273
€ 11,99

• Stevig uitgevoerd, om heel vaak te bekijken en te gebruiken.

dieren en alle dingen op de
boerderij die geluid maken.

• Unieke combinatie van geluiden

Nieuw!

maart 2018

en doorkijkgaten op elke bladzijde.
Ook met verschillende texturen om
te voelen.

vanaf
3 jaar

kartonboek, 10 blz.
210 x 210 mm
NUR 271
€ 12,99

Dinosaurussen

Pop-up Griezelkasteel

Mijn eerste pianoboek
• Eenvoudige en bekende

liedjes leren spelen op het
stevige keyboard, dat aan het
boek vastzit (Broeder Jacob,
Old McDonald...)

• Elke noot heeft een eigen

kleur, zowel op het keyboard
als in het boek.

• Een perfecte kennismaking
met muziek.

vanaf

Nieuwe editie
maart 2018

6

3 jaar
spiraal gebonden, 22 blz.
236 x 258 mm
NUR 273
€ 13,99

• Met op elke pagina een spannende
illustratie die openvouwt tot een 3D
griezelhuis met inwoners.

• Krakende deuren, piepende planken,
mummies, spoken, vampiers, weerwolven en monsters: de perfecte
aankoop met Halloween.

vanaf

5 jaar
kartonboek, 10 blz.
276 x 216 mm
NUR 276
€ 19,99
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Verhalenboeken

Verhalenbundels voor jonge kinderen
• Prachtige geïllustreerde en heerlijk dikke boeken.
• Luxueus uitgegeven in een vierkant formaat, met

Elke dag lezen of voorlezen, al is het maar tien minuutjes, verhoogt de leesvaardigheid.
Deze boeken zijn er voor verschillende leeftijden, klassiek of modern, met lange of korte
verhaaltjes om bijvoorbeeld bij het slapengaan voor te lezen. Met zorg uitgegeven,
prachtig verteld en uitvoerig geïllustreerd.

een stoffen rug met glansfolie, en een leeslint.

• De klassieke verhalen van Aesopus met het lesje
op het einde, of een verzameling met bekende
en geliefde verhaaltjes.

vanaf

3 jaar

Verhaaltjes voor het slapengaan
• Schattige dierenverhaaltjes.

224 blz.
€ 14,99

• Prachtige illustraties, fris en

gebonden
200 x 200 mm
NUR 277

360 blz.
€ 16,99

mooi verteld.

vanaf

1 jaar

Verhalenboeken

Verhalenboeken

kartonboek, 12 blz.
210 x 210 mm
NUR 271
€ 11,99

Verhalen voor het slapengaan

Het grote boek vol
kleine verhalen

• Keuze uit klassieke sprookjes
of bijzondere dierenverhalen.

• Prachtig ingebonden boeken
met leeslint.

Geïllustreerde verhalenbundels

• Aantrekkelijke verhalen,
ideaal voor bedtijd.

Prachtig uitgegeven, ingebonden voorleesboeken, met lange en korte verhalen met verschillende thema’s.

vanaf

vanaf

2 jaar
gebonden, 96 blz.
213 x 167 mm
NUR 277
€ 12,99

Groot Verhalenboek

5 jaar
gebonden,
194 x 152 mm
NUR 277
€ 14,99

Sprookjes voor het slapengaan

Tien minuten verhaaltjes

• Luxueus uitgegeven in band,

stijlvol ontwerp, volledig in kleur.

• Traditionele verhalen, verteld
voor heel jonge kinderen.

• Prachtig cadeauboek.

• Tien eenvoudige verhaaltjes,
gebundeld in een mooi
vormgegeven boek.

280 blz.

352 blz.

352 blz.

280 blz.

• Om voor te lezen.
• Tien minuten voorlezen per dag
is een grote stimulans voor de
leesvaardigheid van het kind.

vanaf

2 jaar
gebonden, 128 blz.
269 x 215 mm
NUR 277
€ 17,99

vanaf

4 jaar
gebonden, 256 blz.
194 x 152 mm
NUR 287
€ 14,99

Geïllustreerde Noordse mythen

8
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Stickerboeken

Grote mode stickerboeken
• De meisjesfiguurtjes in deze stickerboeken moeten worden

aangekleed, passend bij de activiteit en uitstapjes die ze doen.

Kinderen vinden stickers plakken erg leuk om te doen, bovendien stimuleren deze stickerboeken hun
fijne motoriek, hun creativiteit en fantasie. Er zijn verschillende onderwerpen en titels beschikbaar voor
verschillende leeftijden en interesses. Deze boeken zijn vrolijk geïllustreerd in felle kleuren, met veel
stickers om de verhalen aan te vullen of om zelf iets nieuws te bedenken.

• Meer dan 200 stickers om de illustraties aan te vullen.
• Verschillende aantrekkelijke thema’s: paardrijden, schaatsen,
verkleden, dansen, reizen, winkelen, mode ontwerpen…

vanaf

4 jaar

Beertjes stickerboeken

Mijn eerste stickerboeken

• Over vier vrolijke teddyberen, met de ruim 200 bijbehorende stickers kan het

• Met een nieuw avontuur op elke pagina, verder

verhaal worden aangevuld met bijvoorbeeld passende outfits voor activiteiten
en weersomstandigheden.

• Stickers plakken stimuleert jonge kinderen bij het ontwikkelen van hun motoriek.
vanaf

paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 7,99

aan te vullen met de bijbehorende stickers.

• Zelf de kleurrijke illustraties vervolledigen met
stickers bevordert de creativiteit van het kind.

Stickerboeken

Stickerboeken

vanaf

3 jaar

3 jaar

paperback
16 blz. +
8 stickervellen
276 x 216 mm
NUR 214
€ 6,99

paperback,
16 blz. +
8 stickervellen
276 x 216 mm
NUR 214
€ 6,99

Dubbeldik
vanaf

4 jaar
paperback, 48 blz. +
20 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 12,99

Usborne stickerboeken
Eenhoorns
• Een magisch stickerboek met veel

aantrekkelijke decors om te versieren en
aan te vullen met eenhoornstickers: een
zonnige wei, een grandioze regenboog,
de tuin van een ijskasteel…

• Eenhoorns zijn een populaire trend bij
kinderen en volwassenen.

• Met meer dan 250 stickers, ook

Zelf mode ontwerpen

glitterstickers.

• Erg leuk om cadeau te geven.

Nieuw!

februari 2018
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vanaf
3 jaar

paperback, 24 blz. +
8 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 7,99

vanaf

7 jaar
paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 8,99
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Usborne stickerboeken
• De jongensfiguurtjes in deze stickerboeken
moeten worden aangekleed, passend bij
de activiteit en uitstapjes die ze doen.

Stickerboeken

Stickerboeken

Aankleden met stickers

Vrolijke boeken met gedetailleerde en grappige illustraties, volledig
in kleur, die kunnen worden aangevuld met de bijbehorende stickers.

vanaf

• Meer dan 200 stickers om de illustraties

5 jaar

aan te vullen.

• Verschillende aantrekkelijke thema’s:

paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 7,99

krijgers, boeven, actiehelden, sporters,
enge monsters, ridders…

vanaf

4 jaar
paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 7,99
NUR 270

Bouw je eigen monstertrucks
stickerboek

1001 dingen zoeken in...
stickerboeken

• Onweerstaanbaar voor

• Met op elke pagina een nieuwe illustratie met veel details zoals

• Kinderen kunnen 10 geweldige

• Met als thema’s monsters en feeën.

jonge fans van monsters
op vier wielen.

voorwerpen, mensen en dieren, om te zoeken en te benoemen:
het vliegende tapijt, de schrijfveer of de drakeneieren...

monstertrucks bouwen door
wielen, een carrosserie of
andere coole accessoires
toe te voegen met de
bijbehorende kleurenstickers.

NUR 273

vanaf

5 jaar
paperback, 32 blz. +
6 stickervellen
250 x 210 mm
NUR 214
€ 7,99

vanaf

5 jaar

Aankleden met stickers
Geschenkdoos

Het grote mode stickerboek
Geschenkdoos

Zelf mode ontwerpen
Geschenkdoos

vanaf

vanaf

4 jaar

4 jaar
geschenkdoos
4 x 16 blz. +
6 stickervellen
210 x 160 x 25 mm
NUR 214
€ 14,99

geschenkdoos
4 x 16 blz.
+ 6 stickervellen
210 x 160 x 25 mm
NUR 214
€ 14,99

Nieuw!

februari 2018

paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 7,99

vanaf

7 jaar
geschenkdoos
4 x 16 blz. +
6 stickervellen
210 x 160 x 25 mm
NUR 214
€ 14,99

Mozaïek Stickers – Dieren

Mozaïekpret Stickerboeken
• Meer dan 4000 stickers in alle kleuren.

• 2000 herbruikbare stickers en 60 voorbeelden

• Deze boeken helpen bij het herkennen van kleuren en vormen omdat

• Eindeloze mogelijkheden, met op elke bladzijde

• Prachtige patronen en platen met verschillende thema’s.

om kleurrijke mozaïeken te maken.

de juiste stickers op de aangegeven plaats moeten worden geplakt.

een patroon om de stickers gemakkelijk op de
juiste plaats te plakken.

1000 stickers

vanaf

7 jaar

vanaf

• 1000 stickers om op de prachtige en volledig in kleur
geïllustreerde achtergronden te plakken.

• Bevordert de fantasie en de creativiteit van de kinderen.

paperback, 24 blz.
NUR 214
€ 7,99

5 jaar
paperback, 20 blz. +
10 stickervellen
250 x 216 mm
NUR 214
€ 6,99

Oefenen op
ruimtelijk inzicht
en motoriek

vanaf

5 jaar
paperback, 48 blz. +
40 stickervellen
210 x 150 mm
NUR 214
€ 11,99

12

+ 12 stickervellen
305 x 248 mm

+ 14 stickervellen
305 x 238 mm
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Kleur- en krabbelboeken

Activiteiten

Kinderen die graag tekenen en kleuren ontwikkelen met deze reeks boeken hun fantasie en
creativiteit, bijvoorbeeld door het leren tekenen met sjablonen, door te kleuren op nummer,
door krabbels om te toveren tot een afgewerkte tekening of door met uitwisbare stiften
steeds een nieuwe tekening te maken.

Met deze activiteitenboeken kunnen kinderen meteen aan de slag: details zoeken in de
illustraties en zo goed leren kijken, problemen oplossen en zo hun redeneervermogen
ontwikkelen, stempelen met hun vingers, knutselen, vliegtuigjes of vogels vouwen,
quizzen en nieuwe dingen leren.

Mijn allereerste sjabloonkaarten – dieren

Kijk- en ontdekboeken

• Leren tekenen met behulp

• Op elke bladzijde een nieuwe plaat vol voorwerpen,

• Met 12 stevige sjablonen

• In vrolijke kleuren met veel details op elke illustratie.

Activiteiten

Kleur- en krabbelboeken

mensen en dieren om te zoeken en te benoemen.

van sjablonen.

om een tekening over te
trekken en in te kleuren.

vanaf

3 jaar

vanaf

paperback, 32 blz.
+ 4 stickervellen
290 x 240 mm
NUR 214
€ 7,99

3 jaar
12 sjablonen
175 x 116 x 26 mm
NUR 270
€ 9,99

Kleuren op nummer
• Kleuren op nummer blijft
kinderen aanspreken.

• Kleuren en puzzelen voor
creatieve kinderen.

vanaf

4 jaar
paperback, 32 blz.
250 x 216 mm
NUR 214
€ 6,99

Megadik Kleurblok

Tekenboeken

Het grote muizenzoekboek

• Stevige scheurblokken.

• Superdik scheurblok om te kleuren.

• Een originele en creatieve illustratie in kleur voor elke dag van het jaar.

• Meer dan 400 illustraties met eindeloos veel

• Om in te kleuren en aan te vullen door zelf de bomen in het bos,

mogelijkheden zetten aan tot creativiteit.

vlaggen op een kasteel… erbij te tekenen.

• Allerlei prachtig getekende
vanaf
7 jaar

vanaf
5 jaar
paperback, 408 blz.
220 x 170 mm,
NUR 214
€ 11,99

Mijn eerste doolhovenboek

paperback,
220 x 174 mm
NUR 214
€ 11,99

doolhoven met extra details
om onderweg te zoeken.

• Alle antwoorden staan

achteraan in het boek.

• Stimuleert het ontwikkelen

van visuele vaardigheden en
probleemoplossend vermogen.

vanaf
3 jaar
376 blz.

14

paperback, 32 blz.
250 x 216 mm
NUR 214
€ 7,99

368 blz.

15

Activiteiten

Zoek- en telboek

• Jonge kinderen oefenen de pengreep en bereiden zich zo voor op het

• Op elke bladzijde een nieuwe puzzelprent vol voorwerpen,

• Uitwisbaar reis- en spelletjesboek: Spelletjes rond het thema reizen: verbind-

• Prachtig getekend, origineel ontdekboek, volledig in kleur.

schrijven van letters en cijfers.

dieren en grappige details om te zoeken en te benoemen.

de-puntjes, zoek de verschillen, doolhoven, overtrekken van stippellijnen,
telkens met de speciale bijbehorende pen.

• Thema’s: de dierentuin, de boerderij.

• Om uit te wissen en telkens opnieuw te oefenen, ook leuk voor op vakantie.

vanaf

5 jaar

vanaf

3 jaar

gebonden, 32 blz.
290 x 240 mm
€ 11,99

paperback
276 x 216 mm
NUR 214

Nieuw!

NUR 273

april 2018

40 blz.
€ 10,99

24 blz.
€ 5,99

Activiteiten

Uitwisboeken

NUR 270

De Boerderij

Groot uitwisbaar activiteitenboek

Spelletjesboek – Ridders en kastelen
• Leuke spelletjes zoals doolhoven, verbind-de-

puntjes puzzels, stickers, kleurplaten en mooie
illustraties om af te werken.

• Thema: ridders en kastelen in de middeleeuwen.

Grote doeboeken
• Extra grote, fantastisch getekende boeken met 32 scheurbladen.
• Spelletjes zoals verbind de puntjes, woordzoekers, raadsels en nog veel meer.
• Door het extra grote formaat ook geschikt om met z’n tweeën te spelen.

vanaf
5 jaar

paperback, 32 blz.
280 x 355 mm
NUR 214
€ 9,99

vanaf

4 jaar
paperback, 62 blz. +
8 stickervellen
250 x 216 mm
NUR 214
€ 8,99

Stempelen met je vingers – Dieren
• Nieuw in deze succesvolle reeks: dierentaferelen om vol te
stempelen met de vingertoppen.

• Bijbehorend stempelkussen met zeven kleuren.
• Eenvoudige instructies op elke pagina stimuleren de creativiteit.
vanaf

5 jaar
spiraal gebonden, 64 blz.
220 x 260 mm
NUR 214
€ 12,99

Het Grote Raadselblok

16
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Activiteiten

• Helpen kinderen bij het leren oplossen van problemen
en het ontwikkelen van hun visuele vaardigheden.

Activiteitendoos – Vakantie

Kaarttrucs

• 70 geplastificeerde activiteitenkaarten en een uitwisbare stift.

• Het kartonnen koffertje bevat twee kaartensets.

• Met 10 ansichtkaarten om in te kleuren en op te sturen.

• Met stap-voor-stap instructies voor tien
verschillende kaarttrucs.

• Prachtig geïllustreerde, superdikke boeken.
vanaf

5 jaar

vanaf

6 jaar

80 kaarten met stift
160 x 111 x 62 mm
NUR 214
€ 11,99

vanaf

2 x 52 kaarten
50 x 115 x 50 mm
NUR 214
€ 12,99

5 jaar
paperback
305 x 248 mm
NUR 214
192 blz, € 16,99

Activiteiten

Grote doolhovenboeken

64 blz, € 9,99

Dingen om te maken en te doen

Dinosauriërs Quizboek
• Weetjes over de dinosaurussen en de prehistorie.

• Boekjes in zakformaat vol vrolijke knutselprojecten, stap voor
stap uitgelegd met een handige foto.

• Met nieuwe, verrassende informatie.

• Maak vlinders, een piratenvlag, feestmaskers en nog veel meer.

• Origineel bedacht en vrolijk geïllustreerd.
vanaf

vanaf

6 jaar

6 jaar
paperback, 112 blz.
198 x 130 mm
NUR 214
€ 7,99

Het dikke doolhovenboek

paperback, 112 blz.
198 x 130 mm
NUR 221
€ 7,99

Activiteitenkaarten
• Stimuleert de creativiteit.
• Voor verschillende leeftijden en interesses: dieren, auto’s, puzzels, quizzen…

Uitwisbare kaarten met stift
vanaf

4 jaar
50 uitwisbare
kaarten met stift
156 x 113 x 26 mm
NUR 210
€ 9,99

Quizkaarten
vanaf

vanaf

5 jaar

6 jaar

50 uitwisbare
kaarten met stift
154 x 114 x 26 mm
NUR 210
€ 9,99

50 kaarten
156 x 100 x 28 mm
NUR 270
€ 9,99

Vakantieactiviteiten
Geschenkdoos

Puzzelboekjes
• Doolhoven, rebussen, woordzoekers en
andere spelletjes.

• Origineel bedacht en vrolijk geïllustreerd.

• Bevat 2 teken- en krabbelboekjes, 1 stickerboek
vanaf
6 jaar

paperback, 128 blz.
140 x 140 mm
NUR 214
€ 7,99

met meer dan 200 stickers en 1 puzzelboek.

• Ideaal voor op vakantie of in de auto.

vanaf

vanaf

6 jaar

7 jaar

geschenkdoos,
aantal bladzijden
verschilt per boek,
210 x 160 x 25 mm
NUR 214
€ 9,99

50 uitwisbare
kaarten met stift
156 x 100 x 26 mm
NUR 210
€ 9,99

NUR 229
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Activiteiten

Creatief met papier

• Vol spelletjes, logische puzzels en details om te ontdekken.

• 100 kleurrijke platen om uit te scheuren en zelf versieringen mee te knutselen.

• Om alleen of met z’n tweeën mee te spelen.

• Duidelijke aanwijzingen voor het knippen, vouwen en plakken.

• Handige scheurblaadjes over het thema vakantie en op reis.
vanaf

6 jaar

vanaf
6 jaar

paperback, 200 blz.
220 x 220 mm
NUR 214
€ 9,99

paperback
190 x 150 mm
NUR 214

200 blz.
€ 8,99

204 blz.
€ 9,99

Activiteiten

Puzzelblokken

Spelletjes op reis

Activiteitenboek – Optische illusies

Vouw een stad van papier

• Interactief boek over optische illusies en hoe ze werken.

• Zelf een aantrekkelijk getekend stadje vouwen, met de winkels, mensen en het stadhuis.

• Met stickers, patronen en figuren om te plakken en te tekenen.

• Zonder schaar of lijm, de losse onderdelen worden uit het karton gedrukt en in elkaar gevouwen.
• Eenvoudige stap-voor-stap instructies met als resultaat een ministad om mee te spelen als het af is.

vanaf
7 jaar

vanaf

7 jaar

paperback, 32 blz. +
4 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 6,99

kartonboek, 16 blz.
305 x 238 mm
NUR 214
€ 14,99

Schrijf en teken je eigen strips

100 papieren vliegtuigen vouwen

• Zelf strips schrijven én tekenen

• Elk boek bevat 4 verschillende vliegtuigmodellen.

met de tips en ideeën in dit boek.

• Met instructies om te leren vouwen en 100

• Thema’s: van avonturen met

• Gemakkelijk uitscheurbare bladzijden.

• Veel ruimte om zelf te tekenen.

bladzijden met vouwlijnen om te oefenen.

superhelden tot dierenverhalen.

• Raketten, straaljagersa en vogels met verschillende

vanaf

kleuren, vormen en patronen.

8 jaar

vanaf

6 jaar
NUR 229
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NUR 214

NUR 228

paperback, 200 blz.
220 x 174 mm
€ 9,99

Nieuwe editie
april 2018

spiraal gebonden, 94 blz. +
8 stickervellen
240 x 188 mm
NUR 214
€ 10,99
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Informatieve boeken

Het begint met een zaadje… hoe voedsel groeit

Informatieve boeken

• Duidelijke, uitgebreid geïllustreerde informatie over hoe alles wat we

Mooi uitgegeven boeken om op een speelse manier meer te weten te komen over allerlei
onderwerpen. Eenvoudige, duidelijke informatie, vaak met een beetje humor, en vrolijke illustraties
in kleur. De thema’s spreken verschillende leeftijden aan: de dinosaurussen, het menselijk lichaam,
treinen, piraten, de kleuren, afval en recyclen, het weer en het klimaat, de wereld.

eten groeit uit een klein zaadje: hoe een zaadje groter wordt, hoe
het bestuiven van bloemen fruit oplevert, hoe planten zorgen voor
eetbare groenten, fruit, blaadjes, wortels en granen.

• Ook over tropisch fruit, cacaobonen, rijst, tarwe, mais, aardappelen…
• Geschikt voor nieuwsgierige jonge kinderen.
vanaf

4 jaar

Achter het flapje – vragen en antwoorden

gebonden, 32 blz.
290 x 240 mm
NUR 270
€ 12,99

• Met eenvoudig geschreven, duidelijke en

soms grappige antwoorden op vragen van
jonge kinderen.

• Het antwoord zelf ontdekken door een van de
meer dan 60 flapjes te openen.

• Thema’s: de wereld, en een antwoord op

allerlei vragen die beginnen met wie, wat,
wanneer, waar, hoe, welke en waarom.

vanaf
4 jaar

Nieuw!

maart 2018

kartonboek, 16 blz.
276 x 216 mm
NUR 270
€ 12,99

Het grote boek van de kleuren

Grote boeken over...

• Vrolijk, informatief boek over de
kleuren, met leuke weetjes over
bijzondere tinten.

• Grote uitvouwbladzijden.
• Thema’s: dinosaurussen, het menselijk lichaam.

• Mooi geïllustreerd.

• Ontdekboek met duidelijke informatie.

• Met een kleurencirkel en speciale

doorzichtige bladen om al spelend
kleuren te leren mengen.

vanaf
4 jaar

vanaf

290 x 240 mm
€ 12,99

5 jaar
kartonboek, 26 blz.
290 x 240 mm
NUR 270
€ 11,99

kartonboek
16 blz.
NUR 270

met grote
uitvouwbladzijden

gebonden
20 blz.
NUR 210

Kijk binnen...
• Om spelenderwijs meer te leren over het lichaam,

treinen of piraten. Nieuw in deze reeks: het menselijk
lichaam (hoe werken je hersenen, wat gebeurt er als
je eet, hoe komt er zuurstof in je lichaam…)

• Met meer dan 50 flapjes en doorkijkgaten, in een
handig formaat voor jonge kinderen.

• Speels gepresenteerde, interessante informatie.
vanaf

5 jaar

Zo werkt mijn lichaam

22

kartonboek, 14 blz.
216 x 192 mm
NUR 276
€ 12,99
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Informatieve boeken

• Deze flapjesboeken zijn gemaakt voor nieuwsgierige kinderen die graag meer willen

weten over de wereld, geschiedenis, wetenschap of hoe dingen precies in elkaar zitten.

• Met meer dan zestig flapjes en gaten om onder en doorheen te kijken en interessante
thema’s om uit te kiezen, zal een jonge ontdekker zich niet snel vervelen.

vanaf

Leuke pakjes onder de kerstboom: vier mooi afgewerkte doeboeken in sfeervolle kleuren voor de
kerstperiode: een muziekboek met interactieve geluidjes, twee stickerboeken rond de thema’s
Kerstmis en Winter Wonderland, en een boek vol puzzels, kleurplaten, stickers en knutselideetjes.

6 jaar
kartonboek, 16 blz.
276 x 216 mm
€ 12,99

Het eerste muziekboek voor kerst

Kerstmis

Kerstmis

Meer weten over...

Spelen en tegelijk voor het eerst
kennismaken met muziek met
dit interactieve geluidjesboek,
de rij drukknoppen opzij en de
prachtige wintertekeningen die
voor een echt kerstgevoel zorgen.

vanaf

3 jaar
NUR 210

NUR 276

NUR 221

gebonden, 24 blz.
230 x 296 mm
NUR 214
€ 12,99

NUR 270

Usborne stickerboeken – Winter Wonderland
Een origineel stickerboek,
bestaande uit 24 bladzijden
met wintertaferelen en
10 stickervellen om de
illustraties te vervolledigen.

met
flapjes

NUR 221

vanaf

Meer weten over
reizen en ontdekkingen

5 jaar
paperback, 24 blz. +
10 stickervellen
305 x 238 mm
NUR 214
€ 7,99

Kijk- en ontdekatlas
• Uitgebreid geïllustreerde bladzijden voor een interactieve en informatieve reis rond de aarde.
• Een boek vol flapjes om gebouwen, dieren en attracties te ontdekken.
• Met een reuzengrote wereldkaart voor aan de muur.

1000 stickers voor Kerstmis
1000 stickers voor een feestelijk,
prachtig geïllustreerd stickerboek.
De bijgeleverde stickers kunnen
worden gebruikt om de illustraties in
het boek aan te vullen of bij het versieren van zelfgemaakte kerstkaarten.

vanaf

6 jaar
kartonboek, 16 blz.
276 x 216 mm
NUR 221
€ 12,99

Activiteitenboek voor Kerstmis
Op de honderd bladzijden van dit
feestelijke activiteitenboek staan
puzzels, kleurplaten, stickers
en tekenspelletjes: een kerstbal
versieren, een sneeuwman tekenen,
een kerstsok vullen met cadeautjes
en nog veel meer.

vanaf

5 jaar

Nieuwe editie
februari 2018
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met
flapjes

paperback,48 blz. +
20 stickervellen
210 x 150 mm
NUR 214
€ 11,99

vanaf

6 jaar
paperback, 96 blz. +
4 stickervellen
276 x 216 mm
NUR 221
€ 10,99

25

Inhoudsopgave

100 dingen voor jonge kinderen
voor in de trein
18
100 papieren ruimtevliegtuigen
20
100 PAPIEREN VLIEGTUIGEN 		
VOUWEN
20
100 papieren vliegtuigen vouwen 20
20
100 vogels vouwen & vliegen
1000 griezelige stickers
12
12, 25
1000 STICKERS
1000 stickers voor Kerstmis
25
12
1000 stickers voor meisjes
1000 voetbalstickers
12
1001 dingen zoeken in
feeënland stickerboek
13
1001 dingen zoeken in
Monsterland stickerboek
13
1001 DINGEN ZOEKEN IN...
STICKERBOEKEN
13
199 vlaggen
3
50 dingen om te maken en te doen 19
50 dingen om te maken en te doen
op regenachtige dagen
19

A

AANKLEDEN MET STICKERS
Aankleden met stickers
Aankleden!
ACHTER HET FLAPJE –
VRAGEN EN ANTWOORDEN
Actie!
Actiehelden 2
Activiteitenboek voor Kerstmis
ACTIVITEITENKAARTEN
Afval en recycling
Algemene kennis
Assepoester

B

Baby’s allereerste zachte boekje
Babydieren
Ballerina’s & Stijlvolle meiden
BEERTJES STICKERBOEKEN
begint met een zaadje…
hoe voedsel groeit, Het

26

12
12
10
22
11
12
25
18
24
24
4

2
3
11
10
23

boerderij, De
17
Bouw je eigen monstertrucks 		
stickerboek
13

C
D

Creatief met papier

Dagelijkse doedels
Dagelijkse krabbels
Dieren (Mijn allereerste
sjabloonkaarten)
Dieren (Mozaïek Stickers)
Dieren (Stempelen met je vingers)
Dierenhuisjes
Dierenverhalen voor het slapengaan
dikke doolhovenboek, Het
DINGEN OM TE MAKEN EN
TE DOEN
Dino’s
Dinosauriërs Quizboek
Dinosaurussen

E

Eenhoorns
Eerste Franse woordjes
eerste muziekboek voor kerst, Het
Egyptische mummies
Extreme sporten

21

14
14
14
13
16
4
8
18
19
4
19
7

10
6
25
13
12

F

fabels van Aesopus voor kinderen, De 9
Feesten & Winkelen
11
Fietsen
10

G

Geheugenraadsels
18
Geïllustreerde Noordse mythen
9
Geïllustreerde sprookjes van
Hans Christian Andersen
9
Geïllustreerde verhalen voor bedtijd 9
GEÏLLUSTREERDE 		
VERHALENBUNDELS
9

Gekke geluidenboek
5
Geluiden op de boerderij
6
5
GELUIDENBOEKEN
GESCHENKDOOS
12, 19, 25
18
Getallenpuzzels
Griezelen
12
griezelige stickerboek, Het
13
16
Groot uitwisbaar activiteitenboek
8
Groot Verhalenboek
grote boek over grote
dinosauriërs, Het
22
grote boek van de kleuren, Het
23
grote boek vol kleine verhalen, Het 9
GROTE BOEKEN OVER…
22
grote doeboek voor
regenachtige dagen, Het
17
GROTE DOEBOEKEN
17
GROTE DOOLHOVENBOEK
18
grote mode stickerboek, Het
12
GROTE MODE STICKERBOEKEN 11,12
grote muizenzoekboek, Het
15
grote raadselblok, Het
17
grote spelletjesboek, Het
17
grote verbind-de-puntjes boek, Het 17

H
I

Herfstcollectie

11

In de jungle
In de stad

5
15

J
K

Jungle

7

Kaarttrucs
19
KIJK BINNEN
23
Kijk binnen in de zoo
4
Kijk binnen in een boom
4
KIJK BINNEN IN EEN SPROOKJE
4
Kijk binnen in je lichaam
23
KIJK BINNEN IN…
4

Kijk binnen op de boerderij
Kijk- en ontdekatlas
KIJK-EN ONTDEKBOEKEN
Kleuren
Kleuren op nummer
Krijgers

L

Landschappen
Lentecollectie
Logische puzzels
luidruchtige brandweerwagen, De

M

magische pretpark, Het
MEER WETEN OVER…
Megadik Kleurblok
MIJN ALLEREERSTE
GELUIDENBOEK
Mijn allereerste geluidenboek
Mijn eerste doolhovenboek
Mijn eerste pianoboek
MIJN EERSTE STICKERBOEKEN
Mijn eerste woordenboek
over de natuur
Monster krabbels
MOZAÏEKPRET STICKERBOEKEN
Mozaïken Stickerpret

N
O

Nachtleven

Op de manege
Op school
Op vakantie
Optische illusies

P

Piraten Puzzelboek
Piratenschip
Piratenverhalen
Popsterren & Filmsterren

4
24
15
3
14
12

13
11
18
7

5
24
14
5
5
15
6
10
3
18
13
13

4

11
15
10
20

19
23
9
11

POP-UP BOEKEN
Pop-up Griezelkasteel
PUZZELBLOKKEN
PUZZELBOEKJES

R

Reizen en ontdekken
Rekenpuzzels
Ridders
Ridders en kastelen
Roodkapje

S

Schaatsers
Schrijf en teken je eigen strips
Schurken & Boeven
Spelletjes op reis
Spelletjes op reis (Puzzelboek)
Sprookjes voor het slapengaan
Supercool speel- en puzzelboek

T

TEKENBOEKEN
Tellen met geluiden
Tien minuten verhaaltjes
Tractor boek
Treinen
Trollen, Kabouters & Aardmannetjes
tuin, De
tweede grote doolhovenboek, Het

7
7
20
19

24
18
12
16
4

11
21
12
16
20
8
19

14
5
8
3
23
13
2
18

VERHALEN VOOR HET
SLAPENGAAN
VERHALENBUNDELS VOOR
JONGE KINDEREN
Verkleedfeest
Voetbal
Voor het eerst meten en wegen
Vouw een stad van papier
Vragen en antwoorden
Vragen en antwoorden over
onze wereld

8
9
11
10
3
21
22
22

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

W

Waar ben je, kleine olifant?
2
weer en het klimaat, Het
24
wereld rond, De (Activiteitenkaarten) 18
wereld rond, De (Kijk- en 		
ontdekboeken)
15
Wereldsteden
24
Winter Wonderland
25
11
Wintercollectie
Woordpuzzels
18

Z

Zelf mode ontwerpen
Zo werkt mijn lichaam
ZOEK- EN TELBOEK
Zomercollectie
zoo, De

12
22
17
11
17

U

UITWISBOEKEN
16
USBORNE STICKERBOEKEN 10, 13, 25

V

Vakantie
Vakantie & Reizen
Vakantie Puzzel
Vakantie speel- en puzzelboek
Vakantieactiviteiten geschenkdoos
Verhaaltjes voor het slapengaan

19
11
19
20
19
8

27

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

www.usborne.be
www.usborne.nl

28

29

Uitgeverij Usborne
BELGIË

NEDERLAND

WPG Uitgevers België
Rijnkaai 100, A11
B-2000 Antwerpen
besteldienst@wpg.be
+32 3 285 72 00

WPG Kindermedia
Wibautstraat 133
1097 DN Amsterdam
+31 20 55 11 262

Sales Manager
Yves De Brauwer
yves.debrauwer@wpg.be
+32 479 80 00 10
Verkoop Binnendienst
Rita Wets
rita.wets@wpg.be
+32 3 285 73 17
Chantal Van de Vloet
chantal.vandevloet@wpg.be
+32 3 285 72 91
Anny Mattan
anny.mattan@wpg.be
+32 3 285 72 92
  
Accountmanager
Ilse Trimborn
ilse.trimborn@wpg.be
+32 491 86 73 20

Postadres
Postbus 1050
1000 BB Amsterdam
Salesmanager
Vanessa Storm de Grave
+31 20 55 11 239
Vanessa.stormdegrave@wpgmedia.nl
Accountmanagers
Antoinette Schaub
+31 6 22 23 41 86
Antoinette.schaub@wpgmedia.nl
Rebekka van Schelven
+31 6 41 32 97 26
r.v.schelven@zwijsen.nl
verkoop Binnendienst
+31 20 55 11 200
verkoop@wpgmedia.nl

Sven Robeyns
sven.robeyns@wpg.be
+32 491 86 08 67
Key Accountmanager
Lynn Kiekens
lynn.kiekens@wpg.be
+32 3 285 73 33

Publiciteit, aanvragen recensieexemplaren & beeldmateriaal
Iet Wiersma
+31 20 55 11 255
Iet.wiersma@wpgmedia.nl

Marketing & PR
Lotte Van de Werf
lotte.vandewerf@wpg.be
+32 3 285 72 38
Riens Van Nuffelen
riens.vannuffelen@wpg.be
+32 3 285 73 49

www.usborne.be
www.usborne.nl
Prijzen in deze brochure zijn indicatief.
Omslag illustraties: Emily Dove (uit: Usborne
Doorkijkboekjes – Waar ben je kleine olifant?)

