Baby’s en peuters

Boekjes voor baby’s en peuters
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 flapjesboeken, in levendige en contrasterende kleuren.
Nieuw! – mei 2018

Baby’s allereerste speelboekjes
Woordjes over het lichaam
• Felgekleurde tekeningen, aantrekkelijk voor baby’s.
• Nieuwe woordjes op elke bladzijde.

met vingersporen en
doorkijkgaatjes

• Om samen in te kijken, te wijzen en te benoemen.

vanaf
de geboorte
kartonboek, 10 blz.
185 x 185 mm
NUR 271
€ 9,99

Baby’s allereerste zachte boekje
• Stijlvol knisperboekje in zachte stof met erin
genaaide folie.

• 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
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Baby’s eerste speel- en voelboekjes
De tuin
• Stevige boeken van bordkarton in vierkant formaat,
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 271
€ 9,99
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Baby’s allereerste speel- en voelboekje
Dieren
• Dieren ontdekken door te

kijken, te voelen en door
samen dierengeluiden maken.

• Met kleurige tekeningen
en aanraakvlakken.

vanaf

6 maanden
kartonboek, 10 blz.
185 x 185 mm
NUR 271
€ 9,99

Doorkijkboekjes
Waar ben je, kleine olifant?
• Stevig, mooi geïllustreerd
en verrassend met
grappige doorkijkgaten.

• Jonge kinderen kunnen zoeken
naar de olifant, maar vinden
telkens iets heel anders!

Baby’s allereerste tractor boek
• Mooi, stevig kartonboekje
in felle kleuren, ook om
voor te lezen.

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

• Thema: met de tractor

naar de kinderboerderij
en de babydieren.

vanaf

6 maanden
kartonboek, 12 blz.
155 x 140 mm
NUR 276
€6,99

vanaf

1 jaar
kartonboek, 10 blz.
185 x 240 mm,
NUR 271
€ 8,99
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Baby’s allereerste schuif en kijk
Nacht
• Met schattige dierentekeningen in zachte kleuren.
• Ontdekken wat er tevoorschijn komt als je met de flapjes schuift.
• Om samen te lezen voor het slapengaan.
vanaf

1 jaar
kartonboek, 10 blz.
170 x 170 mm
NUR 271
€ 8,99

schuifflapjes
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Flapjesboek – Babydieren
• Flapjesboek vol verrassingen in de kleurrijke illustraties.
• Thema: schattige babydieren en hun mama en papa.
vanaf

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

Flapjesboek – Kleuren
• Flapjesboek met prachtige

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

• Dit boekje helpt de kleuren te
herkennen en benoemen en
al spelend de woordenschat
te ontwikkelen.

vanaf

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

Nieuw! – mei 2018

199 Dingen diep in de zee
• Met dit geïllustreerde woordenboek

breiden kinderen hun woordenschat
en kennis uit.

• Thema: fascinerende wezens en
voorwerpen diep in de zee.

• Accuraat en uitgebreid geïllustreerd.

vanaf

2 jaar
kartonboek, 16 blz.
245 x 135 mm
NUR 232
€ 6,99

199 vlaggen

Mijn eerste woordenboek over de natuur
• Dit geïllustreerde woordenboek bevat
precies 199 vlaggen van overal ter
wereld, gerangschikt per continent.

• Kinderen breiden hun woordenschat
en hun geografische kennis uit.

• Leuk om mee te nemen op vakantie.

vanaf

2 jaar
kartonboek, 16 blz.
245 x 135 mm
NUR 232
€ 6,99
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• Fascinerende tekst en illustraties,
met veel details.

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

• Met meer dan 200 illustraties.

vanaf

2 jaar
kartonboek, 20 blz.
250 x 216 mm
NUR 223
€ 7,99
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Kijk onder het flapje
Voor het eerst meten en wegen
• Op een leuke manier kennismaken met meten
en wegen is belangrijk voor jonge kinderen.

• Met dit boekje leren ze over de begrippen

gewicht, afmeting, lengte, hoogte en vergelijking.

• Met meer dan 60 flapjes.
vanaf

3 jaar
kartonboek, 16 blz.
258 x 216 mm
NUR 210
€ 11,99

Kijk binnen in...
• Voor kleuters die dol zijn op dieren en de natuur:
over bomen, dinosaurussen, de boerderij,
dierenhuisjes en de dierentuin.

• Handig formaat voor kleine kinderen, met veel

flapjes en doorkijkgaten om alles te ontdekken.

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

vanaf

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

gedetailleerde
lasergesneden
doorkijkjes

Kijk binnen in een sprookje
• 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.

• Ook heel geschikt
om voor te lezen.

vanaf
3 jaar

flapjes

kartonboek, 14 blz.
190 x 160 mm
NUR 277
€ 9,99

Roodkapje
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