Verhalenboeken

Stickerboeken

Glitter stickerboekje

Verhalenbundels voor jonge kinderen

Glitt erprinsessen

• Stickerboekje met illustraties van prinsessen
in koetsen, in de wei, die taartjes eten,
schaatsen en naar een gemaskerd bal gaan

• Een heerlijk dik boek vol klassieke verhaaltjes,
zoals De wind in de wilgen, Roodkapje,
Het gemberkoekmannetje en De wolf en
de drie biggetjes

• Het plakken van stickers is goed voor de
fijne motoriek en stimuleert creativiteit

• Perfect verhalenboek om voor te lezen aan
jonge kinderen

• Klein formaat, dus handig om mee te nemen

• Een fijn cadeauboek voor ouders en kinderen

aanrader
◄•••••

•••

•

Met meer dan 350
herbruikbare stickers

Lekker dik:
360 bladzijden

vanaf 3 jaar | gebonden | 360 blz.
200 x 200 mm | NUR 277 | € 16,99

◄

•••

Met leeslint

De fabels van Aesopus voor kinderen

•••
••

•• ◄
•••••

vanaf 3 jaar | paperback
16 blz + 8 stickervellen
240 x 170 mm | NUR 214 | € 7,50
verschijnt februari 2020

•• •

• ••

• Prachtig cadeauboek met Aesopus beroemdste
fabels, zoals De raaf en de vos, De zon en de
wind en De haas en de schildpad
• Klassieke fabels met een moraal, om samen
te lezen en over te praten
◄
• ••

•••

• Luxe gebonden uitgave met glanzende rug
en leeslint, voor jarenlang leesplezier

Met leeslint
Reeds verschenen

◄

••••••••

vanaf 3 jaar | gebonden | 224 blz.
200 x 200 mm | NUR 277 | € 14,99

••••
•••

aanrader

Bij elk verhaal een
mooie illustratie

9781474976442
vanaf 3 jaar

9781474962360
vanaf 4 jaar

paperback | 16 blz. + 8 stickervellen | 240 x 170 mm | NUR 214 | € 7,50
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Stickerboeken

Stickerboeken

Sticker- en aankleedboeken

Eerste stickerboekjes

Dieren

Bruiloften

• Stickerboek vol dieren van over de hele wereld

• Kleed bruiden, bruidsmeisjes en bruidegoms
aan met de stickers in dit boek

• Met tekeningen van een drinkplaats, regenwoud en
koraalrif: heel veel om over te praten en te leren

• Kies de bruidsjurk, taart en bereid iedereen
voor op de grote dag

• Stickerboekjes zijn goed voor de ontwikkeling van
de fijne motoriek en ze stimuleren creativiteit
◄••••••••

• Prachtig geïllustreerd

Met meer dan 300 stickers
•
◄••••••••

Met meer dan
200 stickers

•

••

•••

••

•• •

•

•• ••
••••• ••◄

vanaf 3 jaar | paperback
16 blz + 8 stickervellen
240 x 170 mm | NUR 214 | € 7,50
verschijnt april 2020

Voetbal

vanaf 5 jaar | paperback | 24 blz. + 10 stickervellen
305 x 238 mm | NUR 214 | € 8,50
verschijnt mei 2020

Prinsessen

• Stickerboekje voor jonge voetbalfans,
met illustraties van een wedstrijd,
training, fans en spelers

• Kleed de prinsessen aan voor ze naar een
gemaskerd bal gaan, in hun gouden koets uit rijden
gaan of op hun paard naar het toverbos rijden

• Compact formaat, dus ook handig
voor onderweg

• Meer dan 400 stickers, waaronder kleding,
tassen, schoenen, hoeden en sieraden

• Deze zomer vindt het EK voetbal
plaats. Met dit boekje komen kinderen
helemaal in de voetbalstemming!

•

Met ruim 400 stickers
◄••••••••

••

Reeds verschenen

Reeds verschenen
vanaf 3 jaar | paperback
16 blz + 8 stickervellen
240 x 170 mm | NUR 214 | € 7,50
verschijnt mei 2020

vanaf 5 jaar | paperback | 24 blz. + 10 stickervellen
305 x 238 mm | NUR 214 | € 8,50
verschijnt mei 2020
9781474962377
vanaf 3 jaar | paperback | 16 blz. + 8 stickervellen | 240 x 170 mm | NUR 214 | € 7,50
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9781474974295
€ 8,50
vanaf 4 jaar | paperback | 24 blz. + 10 stickervellen | 305 x 238 mm | NUR 214
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Stickerboeken

Stickerboeken

Sticker- en aankleedboeken

Eerste stickerboekjes

Dieren

Bruiloften

• Stickerboek vol dieren van over de hele wereld

• Kleed bruiden, bruidsmeisjes en bruidegoms
aan met de stickers in dit boek

• Met tekeningen van een drinkplaats, regenwoud en
koraalrif: heel veel om over te praten en te leren

• Kies de bruidsjurk, taart en bereid iedereen
voor op de grote dag

• Stickerboekjes zijn goed voor de ontwikkeling van
de fijne motoriek en ze stimuleren creativiteit
◄••••••••

• Prachtig geïllustreerd

Met meer dan 300 stickers
•
◄••••••••

Met meer dan
200 stickers

•

••

•••

••

•• •

•

•• ••
••••• ••◄

vanaf 3 jaar | paperback
16 blz + 8 stickervellen
240 x 170 mm | NUR 214 | € 7,50
verschijnt april 2020

Voetbal

vanaf 5 jaar | paperback | 24 blz. + 10 stickervellen
305 x 238 mm | NUR 214 | € 8,50
verschijnt mei 2020

Prinsessen

• Stickerboekje voor jonge voetbalfans,
met illustraties van een wedstrijd,
training, fans en spelers

• Kleed de prinsessen aan voor ze naar een
gemaskerd bal gaan, in hun gouden koets uit rijden
gaan of op hun paard naar het toverbos rijden

• Compact formaat, dus ook handig
voor onderweg

• Meer dan 400 stickers, waaronder kleding,
tassen, schoenen, hoeden en sieraden

• Deze zomer vindt het EK voetbal
plaats. Met dit boekje komen kinderen
helemaal in de voetbalstemming!

•

Met ruim 400 stickers
◄••••••••

••

Reeds verschenen

Reeds verschenen
vanaf 3 jaar | paperback
16 blz + 8 stickervellen
240 x 170 mm | NUR 214 | € 7,50
verschijnt mei 2020

vanaf 5 jaar | paperback | 24 blz. + 10 stickervellen
305 x 238 mm | NUR 214 | € 8,50
verschijnt mei 2020
9781474962377
vanaf 3 jaar | paperback | 16 blz. + 8 stickervellen | 240 x 170 mm | NUR 214 | € 7,50
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9781474974295
€ 8,50
vanaf 4 jaar | paperback | 24 blz. + 10 stickervellen | 305 x 238 mm | NUR 214
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