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.

Verhaaltjes voor het slapengaan

Groot Verhalenboek

• Schattige dierenverhaaltjes.

• Luxueus uitgegeven in band,

stijlvol ontwerp, volledig in kleur.

• Prachtige illustraties, fris en
mooi verteld.

• Traditionele verhalen, verteld voor
heel jonge kinderen.

vanaf
1 jaar

• Prachtig cadeauboek.

kartonboek, 12 blz.
210 x 210 mm
NUR 277
€ 11,99

Verhalenboeken

Verhalenboeken

vanaf

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

Verhalenbundels voor jonge kinderen
• Prachtige geïllustreerde en heerlijk dikke boeken.
• Luxueus uitgegeven in een vierkant formaat, met
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
224 blz.
€ 14,99

360 blz.
€ 16,99

gebonden
200 x 200 mm
NUR 277

Nieuw! – mei 2018

Tien minuten verhaaltjes

10 Sprookjes van tien minuten

• Tien eenvoudige verhaaltjes, gebundeld

• Klassieke sprookjes verteld voor jonge kinderen, van de gebroeders Grimm (Roodkapje, De

• Om voor te lezen.

kikkerprins…) en Hans Christian Andersen (De Chinese nachtegaal, De prinses op de erwt…).

• Ook prachtig vertelde, minder bekende sprookjes als Het magische wensbotje.
vanaf

4 jaar
gebonden, 256 blz.
194 x 152 mm
NUR 277
€ 14,99

in een mooi vormgegeven boek.

• Tien minuten voorlezen per dag is een

grote stimulans voor de leesvaardigheid
van het kind.

vanaf

4 jaar
gebonden, 256 blz.
194 x 152 mm
NUR 277
€ 14,99
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Verhalenboeken

Nieuwe editie! – augustus 2018

Geïllustreerde sprookjes
• Tien klassieke sprookjes van

de gebroeders Grimm, Hans
Christian Andersen en anderen.

• Modern naverteld en prachtig
geïllustreerd.

• Mooi om cadeau te geven.
vanaf

5 jaar
gebonden, 352 blz.
194 x 152 mm
NUR 277
€ 14,99

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

vanaf

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

352 blz.

352 blz.

Nieuw! – mei 2018

Usborne stripklassiekers –
Dracula
• Naar het klassieke vampierenverhaal
van Bram Stoker.

• Voor jonge lezers naverteld en

getekend in stripvorm (graphic novel).

• Met extra informatie over het verhaal
van graaf Dracula.

vanaf

7 jaar
gebonden, 362 blz.
256 x 170 mm
NUR 362
€ 12,99
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280 blz.

