Doeboeken

Doeboeken
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: de brandweer… Met
geluiden om Franse woordjes uit te leren spreken of om piano te leren spelen, met pop-ups
om te griezelen om op zoek te gaan naar dinosaurussen of.

Nieuw! – juli 2018

Baby’s allereerste geluidenboekjes
De zoo
• Boekje met geluiden en bijpassend melodietjes, speciaal ontwikkeld voor baby’s.
• Met vrolijke tekeningen van de leeuwen en de andere dieren in de zoo.
vanaf

10 maanden
kartonboek, 10 blz.
216 x 230 mm
NUR 271
€ 12,99

Nieuwe editie! – augustus 2018

Baby’s allereerste geluidenboekjes
De boerderij
• Boekje met geluiden van de boerderij en bijpassende melodietjes.
• Met felgekleurde tekeningen.
vanaf

10 maanden
kartonboek, 10 blz.
216 x 230 mm
NUR 271
€ 12,99
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Luister en leer
Eerste Franse woordjes
• Een handig en interactief leermiddel

waarmee kinderen naar 128 Franse
woordjes kunnen luisteren, uitgesproken
door een Franstalige stem.

• 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.

vanaf
2 jaar

kartonboek, 4 kaarten
250 x 214 mm
NUR 228
€ 12,99

Mijn eerste pianoboek

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

• Jonge kinderen ontdekken de
dieren en alle dingen op de
boerderij die geluid maken.

• Unieke combinatie van geluiden

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

vanaf
3 jaar

kartonboek, 10 blz.
210 x 210 mm
NUR 270
€ 12,99

• 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

3 jaar

spiraal gebonden, 22 blz.
236 x 258 mm
NUR 221
€ 14,99

Nieuwe editie! – augustus 2018

Muziekboek om heerlijk te gaan slapen
• Voorlezen, samen kijken en tegelijk de bijbehorende muziek
luisteren via de drukknoppen.

• Met muziek speciaal gecomponeerd voor kleine kinderen.
• Eerste kennismaking met verschillende muziekinstrumenten.
vanaf

3 jaar
gebonden, 24 blz.
296 x 231 mm
NUR 273
€ 12,99
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De luidruchtige brandweerwagen
• Voor kinderen die van

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

met opwindbaar
figuurtje

• Bij het boek hoort een

brandweerwagentje dat kan
worden opgewonden en over
de sporen rijdt.

vanaf

3 jaar
kartonboek, 14 blz.
305 x 238 mm
NUR 270
€ 19,99

Nieuw! – juli 2018

Pop-up sprookjesboeken
Doornroosje
• Het klassieke sprookje Doornroosje naverteld voor jonge kinderen.
• Prachtig geïllustreerd met veel details en verrassende pop-ups.
vanaf

3 jaar
kartonboek, 10 blz.
180 x 180 mm
NUR 277
€ 11,99

Pop-up boeken

Pop-up Griezelkasteel

• Schitterend ontworpen pop-up boekjes met veel details,

• Met op elke pagina een

met als thema‘s de dinosaurussen of de jungle.

spannende illustratie die
openvouwt tot een 3D
griezelhuis met inwoners.

• Driedimensionele illustraties in felle kleuren die door de
pop-ups tot leven lijken te komen.

• Stevig uitgevoerd, om heel vaak te bekijken en.

• Krakende deuren, piepende
vanaf
3 jaar
kartonboek, 10 blz.
180 x 180 mm
NUR 273
€ 11,99

planken, mummies, spoken,
vampiers, weerwolven
en monsters: de perfecte
aankoop met Halloween.

vanaf

5 jaar
kartonboek, 10 blz.
276 x 216 mm
NUR 273
€ 19,99
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