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DE LEUKSTE
KINDERBOEKEN
VOOR DE ZOMER
Zie je die gekke oortjes boven het boek
uitsteken? Ze zijn superzacht om aan te
raken ... Ontdek van wie de Grappige oortjes
zijn - in ‘t wild en op de boerderij. In Weet je
waar ik van hou dagen Konijn en Beer de
lezertjes uit om het pluchen hart aan te raken.
Wacht op het verrassende geluidseffect!
De nieuwe serie geluidenboeken laten je over
de grond rollen van het lachen. Wat is er
leuker dan samen lezen en lachen met je
kind? Druk op de geluidtabs in Ik ga je kietelen
en Wie snurkt daar zo?
Leer je kind om te puzzelen en stimuleer de
fijne motoriek met Mijn eerste puzzels. Andere
spetterende zomertitels zijn Baby Wasbeer,
Baby Spook, Baby T. Rex en Baby Eenhoorn in
de vingerpopboekjes-serie.
Nieuwsgierig? Scan de QR-codes onderaan de
pagina en beleef de magie van onze boeken.
Heeft u vragen over ons aanbod? Ons team
van vertegenwoordigers staat voor u klaar. We
verheugen ons op een succesvol
verkoopseizoen!
Michael van Tinteren,
CEO publishing

Scan en ontdek onze
producten en licenties!
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G R A P P I G E O O R TJ E S
Als je goed kijkt in het wild
ontdek je allerlei soorten
oren.

WEET JE WAAR IK
VAN HOU?
Klein konijn houdt van heel
veel dingen, maar het
meest van mama.

IK GA JE KIETELEN!
Dit boek met geluid laat je
over de grond rollen van
het lachen!

2 titels - pagina 5

2 titels - pagina 7

2 titels - pagina 9

VINGERPOPBOEKJES
NIEUWE DISPLAYS
Beweeg het pluizige dierenkopje
en breng het verhaal tot leven!

MIJN EERSTE PUZZELS
Deze vrolijk geïllustreerde
kartonnen doosjes bevatten elk
twee puzzels.

pagina 10/11

2 titels - pagina 27
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LEESVRIENDJE SAM
IN JE WINKEL

Sams
boekenkast vind
je inmiddels in
50 winkels!

Sams display
Sam vult het display elk seizoen
met de 8 állerleukste nieuwe
titels. Wilt u Sams display met
zijn lievelingsboeken dolgraag
in uw winkel? Informeer bij uw
vertegenwoordiger of onze afdeling
Sales Support.

Wat is het
állerleukste boek?
Op de achterkant van elk boek tekent
Sam zijn iconen. De plaatjes laten in
één oogopslag zien bij wie het boek
goed past!

Scan de QR-code en
bekijk alle locaties op
Sams website.

Volg

Sam ook online!

samen
lezen

combineren
en begrijpen

spelen en
ontdekken

oog-handcoördinatie

fantasie
en magie

voelen en
ontdekken

lichteffect

geluidseffect

G R A P P I G E O O R TJ E S
Als je goed kijkt in het wild en op de
boerderij ontdek je allerlei soorten
oren. Kleine gele oortjes, lange
puntoren en slappe hangoren ...
maar van wie zijn deze schattige,
zachte oortjes? Ga met de dieren op
avontuur en giechel om hun oortjes.

In de wildernis

Op de boerderij

ISBN 978 94 6408 2098

ISBN 978 94 6408 2487

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

Nieuwsgierig?
Scan de code en
bekijk de animatie!

uitvoering
omvang
formaat
prijs
NUR

kartonboek
10 pagina’s
17 x 17 cm
€ 9,95
270

> Ontdek samen in deze interactieve
voorleesboeken van wie deze oortjes zijn.
> Stevige kartonboeken met pluchen oortjes
die superzacht zijn om aan te raken.

Verschijningsdatum mei 2022
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WEET JE WAAR
IK VAN HOU?
Klein konijn en kleine beer houden
van heel veel dingen: verstoppen in
de struiken en ijsjes in álle smaken!
Maar er is één ding waar ze het
meest van houden. Volg het hartje en
je komt het te weten. Het hartje is
superzacht en piept als je erop drukt!

Klein konijn

Kleine beer

ISBN 978 94 6408 0872

ISBN 978 94 6408 0889

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering
extra

Nieuwsgierig?
Scan de code en
bekijk de animatie!

omvang
formaat
prijs
NUR

kartonboek
pluchen hartje met
geluid
10 pagina’s
20 x 20 cm
€ 9,95
270

Verschijningsdatum mei 2022

> Druk op het extra zachte hartje voor het
verrassende geluidseffect!
> Van deze geluidenboekjes krijgen jonge
lezers geen genoeg!
> Stevige kartonboeken waarin de liefde
tussen ouder en kind centraal staat.
7

ONTDEK NOG MEER
GEKKE GELUIDEN!

W I E L I E T D A A R E E N S C H E E TJ E ?
Scheetjes zijn heel normaal … en ook hartstikke grappig!

Daar word je vrolijk van!
Druk op de tabs en je hoort al die
gekke geluiden die we allemaal
weleens maken …
Een grappig geluidenboek voor alle
leeftijden!

Wie liet daar een scheetje?
ISBN 978 94 6333 8721

Deze
bestseller is
weer volop
leverbaar!

Deze boeken met geluid laten je over
de grond rollen van het lachen!
Ontdek in Wie snurkt daar zo? hoe
hard een olifant snurkt ... en wat
denk je van een lieveheersbeestje?
Druk op de tabs en luister maar!
Wrijf in Ik ga je kietelen! zachtjes over
het buikje van de egel of kietel eens
onder die grote voeten van ‘t konijn …
Druk op de tabs om de dieren te
horen giechelen, gieren en brullen.

Wie snurkt daar zo?
ISBN 978 94 6408 2715

Ik ga je kietelen!
ISBN 978 94 6408 2722

KOPEN WANT ...

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

Scan de QR-code en
giechel mee op het
YouTube-voorleeskanaal
BoekjeLezen!

8

uitvoering

kartonboek

extra

5 geluidtabs

omvang

12 pagina’s

formaat

20 x 20 cm

prijs

€ 14,95

NUR

270

SPECIFICATIES

> Wat is leuker dan samen met je kind
lachen?
> Ontdek hoe de verschillende geluiden
klinken.

Scan de QR-code en
giechel mee op het
YouTube-voorleeskanaal
BoekjeLezen!

uitvoering
extra
omvang
formaat
prijs
NUR

kartonboek
5 geluidtabs
10 pagina’s
20 x 20 cm
€ 14,95
270

> Dit zijn de grappigste voorleesboeken die
er zijn!
> Druk op de tabs. Ontdek samen met je
kind de geluidjes.

Verschijningsdatum mei 2022
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VINGERPOPBOEKJES

VINGERPOPBOEKJES
Beweeg het pluizige dierenkopje en breng het verhaal tot leven!
In de zomer verschijnen deze
fantastische fantasiefiguren:
Baby T. rex, Baby Draak, Baby Spook
en Baby Eenhoorn. De nieuwe
displays zijn op thema samengesteld.
Ze bevatten zowel onze evergreens
als nieuwe uitgaven die nog niet
eerder in de Benelux zijn
verschenen.

Display Bosdieren

Leverbaar
in mei
2022

Meer dan
30 miljoen
exemplaren
verkocht

ISBN 978 94 6408 2982

Display Boerderijdieren
ISBN 978 94 6408 2937
Display Fantasiefiguren
ISBN 978 94 6408 3026

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

4 x 4 boekjes

uitvoering

kartonboek

inhoud

4 x 4 boekjes

uitvoering

kartonboek

formaat

23,5 x 22,5 x 19 cm

extra

vingerpopje

formaat

23,5 x 22,5 x 19 cm

extra

vingerpopje

omvang

14 pagina’s

omvang

14 pagina’s

formaat

11 x 11 cm

formaat

11 x 11 cm

prijs

€ 7,95

prijs

€ 7,95

NUR

270

NUR

270

Alleen in displays verkrijgbaar.

10

Alleen in displays verkrijgbaar.

> Extra veel voorleesplezier met het
vingerpopje.
> Dit originele concept is door ImageBooks
in 1999 ontwikkeld. De kinderboekjes zijn
al meer dan 23 jaar een wereldwijd
verkoopsucces.
11

POP-UP-HUIS EN
POP-UP-BOERDERIJ
Deze schitterende kijk-, lees- en
doeboeken staan garant voor uren
lees- en speelplezier. Wanneer je het
boek uitvouwt, wordt het een
magisch speelhuis! Ontdek alle
dieren die er wonen en laat je
verrassen door de grappige dingen
die ze doen! Veel plezier!

SUPERZACHTE BUIKJES
Ja, aai mij maar. Toe maar, zachtjes over mijn buikje.

Kijk, lees en speel!

Het wasbeertje raakt nooit verveeld
als jij over zijn buikje streelt.
De cavia voelt warm en zacht ...
Kroel maar lekker door zijn vacht!
De buikjes van deze lieve dieren zijn
superzacht en piepen als je erop
drukt! Aai ze maar ... en nog eens,
hier en hier! Ze krijgen er geen
genoeg van.

Veel
interactie
door de leuke
opdrachtjes!

Pop-up-huis

Pop-up-boerderij

ISBN 978 94 6408 1411

ISBN 978 94 6408 1428

Huisdieren

Bosdieren

ISBN 978 94 6408 0995

ISBN 978 94 6408 0735

Display Superzachte buikjes

Boerderijdieren

Wilde dieren

ISBN 978 94 6408 2005

ISBN 978 94 6333 9650

ISBN 978 94 6333 9643

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

Benieuwd?
Scan de code en
bekijk de animatie!
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uitvoering

pop-up boek en
speelhuis

formaat

18,5 x 30 cm

uitgevouwen
prijs
NUR

74 x 30 cm
€ 7,95
270

> Het boek en speelhuis in één prikkelt
de fantasie en verruimt de belevingswereld
van jonge kinderen.

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

4 x 5 exemplaren

uitvoering

kartonboek

formaat

34 x 8 x 7,5 cm

extra

pluchen buikje

omvang

12 pagina’s

formaat

17 x 17 cm

prijs

€ 8,95

NUR

270

Alleen in display verkrijgbaar.

> Kinderen vinden het fijn om de zachte stof
op de buikjes te voelen.
> Extra leuk met verrassend geluidseffect!

13

VOEL & ONTDEK

KIEKEBOE!

Met glitter en vilt

Zoek de verborgen dieren achter de schuifjes en flapjes

De leuke dieren in deze kijk- en
voelboeken willen iets uitzoeken.
Ga je met hen mee? Onderweg
ontdek je een heleboel zachte en
glinsterende elementen.

Het is een vrolijke beestenboel in
deze boeken vol verrassingen! De
dieren hebben zich heel goed
verstopt. Kun jij ze allemaal vinden?
Kijk goed achter alle flapjes en op de
schuifjes en ontdek wie zich waar
schuilhoudt. Na het spelen vallen de
dieren voldaan in slaap. Of toch niet
allemaal?

Badpret in het wild

Feest op de boerderij

ISBN 978 94 6408 1626

ISBN 978 94 6408 1619

In de wildernis

Op de boerderij

ISBN 978 94 6408 0766

ISBN 978 94 6408 0759

KOPEN WANT ...

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

uitvoering

Benieuwd?
Scan de code en
zie de dieren schitteren
in de animatie!
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omvang
formaat
prijs
NUR

kartonboek met vilt en
glitters
10 pagina’s
15,5 x 29,5 cm
€ 9,95
270

SPECIFICATIES

> Er valt veel te ontdekken in deze boeken!
> Voel- en glitterelementen op elke pagina.
> Lichtgewicht boeken.

Nieuwsgierig?
Scan de code en
bekijk de animatie!

uitvoering

kartonboek

extra

flapjes en uitschuifpagina’s

omvang

12 pagina’s

formaat

20 x 20 cm

prijs

€ 12,50

NUR

270

> Extra spannend door de flapjes en de
schuifjes.
> Goed voor de ontwikkeling van het kind.
> Leer spelenderwijs welke dieren op de
boerderij en in de wildernis leven.
15

K L E I N E B E E S TJ E S
De beestjes komen tot leven in deze boeken!
De kleine beestjes in deze boeken
bewegen écht! Laat Lieveheers
beestje fladderen over de sloot en
Rupsje scharrelen door de tuin.
Beleef samen de spannendste
avonturen. Lees de verhaaltjes voor
terwijl je kind het beestje langs de
pagina’s beweegt! Psst ... aan het
einde van het boekje wacht er een
verrassing op jullie!

Lieveheersbeestje vliegt over de sloot

Rupsje scharrelt in de tuin

ISBN 978 94 6408 0780

ISBN 978 94 6408 0773

Vlindertje fladdert over de boerderij

Slakje kruipt door het bos

ISBN 978 94 6408 0902

ISBN 978 94 6408 0896

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

Scan de QR-code
en beleef de magie
van het boek!

uitvoering

kartonboek

extra

bewegend beestje

omvang

10 pagina’s

formaat

20,5 x 20,5 cm

prijs

€ 13,95

NUR

270

> Leuk om voor te lezen én het stimuleert de
ontwikkeling van het kind.
> Met geluidseffect als je het beestje
beweegt.
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KOM IN MIJN ARMEN
Ontroerende en interactieve vingerpopboekjes

Klein eendje

Klein schaapje

Kleine draak

Kleine eenhoorn

ISBN 978 94 6333 7793

ISBN 978 94 6333 9612

ISBN 978 94 6408 0605

ISBN 978 94 6408 0612

De allerleukste vingerpopboekjes zijn
nu ook verkrijgbaar in een display
van Sam. Informeer bij uw
vertegenwoordigers of neem contact
op met onze Sales Support.

nu alle

12 titels

in een display
van leesvriendje
Sam!

Kleine puppy

Kleine olifant

Klein konijntje

Klein katje

ISBN 978 94 6333 8042

ISBN 978 94 6333 5584

ISBN 978 94 6333 2583

ISBN 978 94 6333 3344

Meer dan

100.000

Kleine kikker

Kleine panda

Kleine aap

Kleine beer

ISBN 978 94 6333 5577

ISBN 978 94 6333 8035

ISBN 978 94 6333 3337

ISBN 978 94 6333 2576

exemplaren
verkocht in
de Benelux!

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

EEN WERELDWIJDE

KNUFFEL
18

ImageBooks ontwikkelde deze serie in 2018.
Inmiddels staan deze boeken in de
schappen van boekverkopers overal ter
wereld - in meer dan 40 landen!

Scan de QR-code en
knuffel mee op het
YouTube-voorleeskanaal
BoekjeLezen!

uitvoering

kartonboek

extra

pluchen
knuffelarmpjes

omvang
formaat
prijs
NUR

12 pagina’s
22 x 15 cm
€ 9,95
270

> Stevige kartonboeken die steevast eindigen
met een ferme knuffel en heel veel liefde.

> Lees voor terwijl je met je vingers de
armpjes van het diertje beweegt.

19

IK KAN AL …

HANDPOPBOEKEN

Deze boekjes maken het oefenen hartstikke leuk!

Kom je met ons spelen?

Klokkijken en veterstrikken zijn voor
jonge kinderen knap moeilijk.
Deze vrolijke, inventieve boeken
maken het een stuk leuker en
gemakkelijker om deze nieuwe
vaardigheden onder de knie te
krijgen.

Kom je spelen? Konijn en Schaap
bedenken de leukste spelletjes,
maar ze hebben jou nodig om
hun armen en hoofden te
bewegen. Ga je mee? Dan
kan het avontuur beginnen!

Ik kan al klokkijken

Ik kan al veterstrikken

ISBN 978 94 6333 4877

ISBN 978 94 6333 4860

Konijn en zijn vriendjes

Schaap en haar vriendjes

ISBN 978 94 6408 2432

ISBN 978 94 6408 2449

Beer en zijn vriendjes

Kat en zijn vriendjes

ISBN 978 94 6408 1664

ISBN 978 94 6408 1671

Met uitneembare schoen

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
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uitvoering

kartonboek

extra

met klok of schoen

omvang

12 pagina’s

formaat

19 x 23 cm

prijs

€ 9,95

NUR

270

> Spelenderwijs leert je kind een belangrijke
vaardigheid!
> De vrolijke illustraties ondersteunen
het leerproces.

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

kartonboek met
knuffelhandpop

omvang

12 pagina’s

formaat

20 x 26,5 cm

prijs

€ 13,95

NUR

270

> Speelse kartonboeken met een vrolijk
einde.
> Beweeg het hoofdje en de armpjes tijdens
het lezen!

21

KIJK EENS OM JE HEEN

KIJK EENS OM JE HEEN

Blikjes voor nieuwsgierige kinderen

Klaar om de wereld te ontdekken?

Wat eet een konijn? Kun je drie rode
vruchtjes noemen en hoeveel wielen
heeft een auto? De kleurrijke blikjes
zijn gevuld met 50 kaarten met leuke
vragen voor jonge kinderen.
Gegarandeerd plezier op
verjaardagsfeestjes, maar de blikken
neem je ook gemakkelijk mee op reis!

In deze serie ontdek je allerlei
fascinerende dingen. Extra leuk is de
zoek-en-vindopdracht op de laatste
pagina! Zijn jullie klaar om de wereld
te ontdekken?

Allerlei

Eten

Vanaf
3 jaar

Alle dingen op de boerderij

Alle dingen onderweg

ISBN 978 94 6408 3552

ISBN 978 94 6408 3569

EERDER VERSCHENEN
Dieren

Kleuren

Kijk eens om je heen
ISBN 978 94 6408 0988

Alle dingen thuis

Alle dingen buiten

ISBN 978 94 6144 4189

ISBN 978 94 6144 4202

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES BLIKKEN

SPECIFICATIES BOEKEN

inhoud

4 x 4 blikken

inhoud blik

50 kaarten

uitvoering

kartonboek

formaat

30 x 20 x 8 cm

formaat blik

9,3 x 9,3 x 3 cm

omvang

10 pagina’s

BTW

hoog

prijs

€ 7,95

formaat

23 x 20 cm

NUR

023

prijs

€ 9,95

NUR

270

Alleen in display verkrijgbaar.

> Het kind ontwikkelt hiermee taalgevoel en
vergroot zijn of haar woordenschat.
> In handzaam formaat voor kleine handjes.
> Handig om lidwoorden te oefenen.

22

23

M A G I C W AT E R P E N

K L E U R E N M E T W AT E R

Voor al jouw ‘Kleuren met water’-boeken

Kleur de platen steeds weer opnieuw

Draai de dop van de pen en vul hem
met water. Schroef de dop erop en
kleuren maar! Telkens opnieuw!
Gebruik deze magische
waterpennen voor alle ‘Kleuren met
water’- boeken.

Deze boeken zitten vol kleurrijke
verrassingen! Pak een kwast (niet
bijgesloten) of gebruik gewoon je
vinger en kleur met water alle witte
delen nat. Moet je zien wat er dan
gebeurt: het lijkt wel magie! Als het
water opdroogt, verdwijnen ook de
kleuren en kun je weer opnieuw
beginnen. Telkens weer. Laat het
boek geopend drogen om des te
sneller weer te kunnen kleuren!
Veel waterpret!

Verven
zonder
geklieder!

Eenhoorn

Kleine draak

ISBN 978 94 6408 0926

ISBN 978 94 6408 0933

Jungle

Boerderij

ISBN 978 94 6408 1374

ISBN 978 94 6408 1381

Display met waterpennen
ISBN 978 94 6432 1326

Je hebt
alleen water
nodig!

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
inhoud

15 exemplaren

formaat

34 x 8 x 7,5 cm

prijs

€ 2,95

NUR

017

BTW

hoog

Alleen in display verkrijgbaar.
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KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES

> Vrolijke waterpennen in verschillende
kleuren.
> Geen geklieder, het is maar water!
Nieuwsgierig?
Scan de code om te
toveren met water.

uitvoering
extra
omvang
formaat
prijs
NUR

kartonboek
witte inkt
12 pagina’s
22 x 22 cm
€ 12,95
270

> Deze boeken kun je oneindig vaak
gebruiken.
> Urenlang kleur- en leesplezier met alleen
een beetje water!

25

S P E L L E TJ E S I N K O K E R S

MIJN EERSTE PUZZELS

Combineer, leer en speel!

Grote puzzelstukken voor kleine handjes

Een eend, een goudvis, een kikker of een
lieveheersbeestje ...
Een paraplu, een paarse auto, een schildpad
of een ijsje ...
R voor regenboog, A voor appel en de
P voor pinguïn ...
Probeer alle paren te vinden in elke koker.
Deze leuke geheugenspelletjes neem je
makkelijk mee op vakantie. Speel ze waar je
ook bent! Geschikt voor
kinderen vanaf 3 jaar.

Deze vrolijk geïllustreerde kartonnen
doosjes bevatten elk twee puzzels.
Elke puzzel bestaat uit vier grote
stukken. Deze grote puzzelstukken
zijn makkelijk te pakken met kleine
handjes. De leeuw, de walvis en
andere vrolijke dieren dagen je uit
voor een puzzelsessie!

Zoek het woord

Zoek de dieren

Zoek ze allebei

Vanaf
2 jaar

Display Spelletjes in koker
Display mijn eerste puzzels

ISBN 978 94 6408 1657

ISBN 978 94 6408 3484

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES KOKER

inhoud

3 x 8 exemplaren

uitvoering

koker

formaat

36,5 x 25 x 25 cm

inhoud

52 speelschijven

formaat

20,5 x 19,5 x 15 cm

prijs

€ 6,95

NUR

023

BTW

hoog

Alleen in display verkrijgbaar.
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> Verrassende spelletjes waarvan je
spelenderwijs leert.
> Leuk voor alle leeftijden.
> Attractief verpakt in een kleurige koker.

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

2 x 6 puzzeldoosjes

uitvoering

puzzels in doosje

formaat

27,8 x 14,5 x 23,2 cm

inhoud

8 puzzelstukken
(2 puzzels)

Alleen in display verkrijgbaar.

formaat puzzel 23 x 23 cm
formaat doosje 13,5 x 13,5 x 2,5 cm
prijs

€ 6,95

NUR

023

BTW

hoog

> Je kind ontwikkelt zijn fijne motoriek
en zijn puzzelvaardigheden.
> Puzzel samen met je kind vanaf 2 jaar!
> Elk doosje bevat 8 puzzelstukken
waarmee je 2 puzzels maakt.
27

ZACHTE KNISPERBOEKJES

1000 WOORDEN

Ontdek de allerleukste dieren

Een vrolijk beeldwoordenboek om woorden te leren
in het Nederlands én Engels!

Deze zachte, kleurrijke knisperboekjes
zijn heerlijk om naar te kijken, om vast
te houden, in te knijpen en in te bijten!
In het ene knisperboekje gaat het
olifantje Ollie op avontuur en stelt zich
voor aan de wilde dieren. ‘Hoi, ik ben
Ollie, hoe heet jij? ’ In de andere editie
gaat het eendje op pad en leert het
varken, het schaap, het paard en de
koe beter kennen.

Vrolijk beeldwoordenboek om je woordenschat
in het Nederlands uit te breiden en
tegelijkertijd het Engels onder de knie te
krijgen. Met meer dan 1000 woorden voor
dagelijks gebruik, verdeeld over ruim 60
thema’s.

Ik zeg kwaak

Hoi, ik heet Ollie

1000 woorden
ISBN 978 94 6333 6215

Nederlands Engels
English Dutch

Display Knisperboek
ISBN 978 94 6408 2074

KOPEN WANT ...

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES

inhoud

2 x 5 boeken

uitvoering

stoffenboekje

formaat

30 x 15 x 13 cm

omvang

8 pagina’s

formaat

15 x 15 cm

prijs

€ 8,95

NUR

270

Alleen in display verkrijgbaar.

> Vrolijke, kleurrijke boekjes met knisperend
geluidseffect.
> Om te knuffelen, in te knijpen en te bijten.
> Vrolijke interactie tussen de dieren.

SPECIFICATIES
uitvoering

hardcover

omvang

128 pagina’s

formaat

17 x 24 cm

prijs

€ 12,50

NUR

270

> Met register in twee talen.
> Met de Nederlandse lidwoorden.
> Met prachtige illustraties!
> Leuk en leerzaam voor jong en oud.
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5 0 S P E L L E TJ E S V O O R O P R E I S

MIJN VAKANTIEDOEBOEK

Verveel je nooit meer onderweg

Ik ga op vakantie en neem mee …
Is er even niemand om mee te
spelen? Geen probleem, want jij
verveelt je niet! In dit gave doeboek
vind je kleur- en zoekplaten,
educatieve spelletjes, knutsel
opdrachten, quizjes en breinbrekers.

Als je niet naar een scherm kijkt of
een dutje doet, kan een autorit of
vrije middag een echte belevenis zijn.
De activiteiten in dit blik – van raar
tot waar - garanderen urenlang
aanstekelijk plezier voor het hele
gezin. Waar je ook bent: trek een
kaart en laat de pret beginnen!
50 spelletjes

50 spelletjes

50 spelletjes

voor in de auto

voor in het vliegtuig

voor buiten

ne
herziietie
ed

Voor
het hele
gezin!

herziene
editie

Mijn vakantiedoeboek
ISBN 978 94 6432 3160

Display reisspelletjes in blik
ISBN 978 94 6408 2043

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES BLIKJES

inhoud

3 x 4 blikken

inhoud blik

50 kaarten

formaat

30 x 20 x 8 cm

formaat blik

9 x 9 x 3 cm

prijs

€ 7,95

NUR

023

BTW

hoog

Alleen in display verkrijgbaar.

> In elk blik zitten wel 50 spelletjes.
> Verveel je geen minuut met de vele
originele spellen.

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES BOEK
uitvoering

hardcover

omvang

80 pagina’s

formaat

21 x 25,7 cm

prijs

€ 9,95

NUR

270

> Vol uitdagende spelletjes en creatieve
opdrachten.
> Verveel je geen moment, ook als er
niemand is om mee te spelen.

> Makkelijk mee te nemen.
> Voor alle vakantiemomenten van het jaar,
maar ook voor alle thuisblijvers.
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TWINKEL TWINKEL
BOEK EN BLIK

TWINKEL TWINKEL
KNISPER- & INVULBOEKEN

Een snufje magie voor het slapengaan

Met fonkelend zilver op elke pagina
In de betoverende Twinkel twinkelreeks zijn deze vrolijke knisperboekjes
en invulboeken met fonkelende
elementen een prachtige aanvulling.

Blaas maar eens in het boek …
en zie wat er gebeurt! In het donker
schitteren er ineens magische
lichtjes op de pagina! Als al die
tovenarij je moe maakt, droom dan
weg met het muzikale blikje. Wind
het blikje op. Met het deuntje reizen
jullie zo naar dromenland.

Display Knisperboek
ISBN 978 94 6408 0179
Twinkel, twinkel, kleine ster
ISBN 978 94 6333 9469

Blaas
en zie de
lichtjes
schitteren!
15 verhaaltjes voor
het slapengaan
ISBN 978 94 6333 9629

Draai
en je hoort
een slaap
liedje!

Mijn kraambezoek

Mijn eerste jaar

ISBN 978 94 6408 1350

ISBN 978 94 6408 1336

KOPEN WANT ...

Scan de code en
beleef de magie
van het boek!
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SPECIFICATIES BOEK

SPECIFICATIES BLIK

uitvoering
omvang
formaat
prijs
NUR

uitvoering
inhoud
formaat
prijs
NUR

kartonboek
10 pagina’s
18 x 18 cm
€ 12,95
270

muziekblik
15 kaarten
12 x 8,5 x 6 cm
€ 14,95
270

> Perfect om toe te voegen aan het
slaapritueel.
> Lees samen met je kind de verhaaltjes en
luister naar de muziek.

SPECIFICATIES KNISPERBOEK

SPECIFICATIES DISPLAY

SPECIFICATIES INVULBOEK

uitvoering

stoffen boekje

inhoud

2 x 5 boekjes

uitvoering

omvang

8 pagina’s

formaat

30 x 15 x 13 cm

formaat

15 x 15 cm

prijs

€ 9,95

NUR

270

omvang
formaat
prijs
NUR

hardcover +
wire-O ringband
96 pagina’s
21 x 21 cm
€ 13,95
370 / 850

> Boek met verrassend lichteffect.
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VERNIEUWDE VERSIES
VA N PA U L I N E O U D

VERNIEUWDE VERSIES
VA N PA U L I N E O U D
Het Kraambezoekboek en Mijn
kleinkind zijn volledig herzien.
Het binnenwerk en omslag zijn
opgefrist met vrolijke illustraties
en patronen. De indeling is nog
altijd speels.
Kraambezoekboek
ISBN 978 94 6408 2104

Mijn 9 maanden dagboek

Baby’s eerste jaar

ISBN 978 94 6408 1718

ISBN 978 94 6408 0278

Koester al je
herinneringen
en avonturen

Mijn kleinkind
ISBN 978 94 6408 2913

Mijn mooiste brabbels
en uitspraken

Mijn schooljaren

ISBN 978 94 6408 1725

ISBN 978 94 6408 1732

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering
inhoud
formaat
prijs
NUR

hardcover + leeslint
96 - 136 pagina’s
20 x 18 cm
€ 15,95
370 / 850

> Al sinds 2008 een geweldig verkoopsucces.
> Met vernieuwde, eigentijdse illustraties.
> Met aandacht voor inclusiviteit.

Verschijningsdatum mei 2022
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O’BABY-S E R I E PA U L I N E

O’BABY SCHOOLJAREN

Het complete overzicht van de O’Baby-invulboeken

Voor de bijzondere momenten op school
Houd de eerste jaren van je kind bij in het
Oppas & crècheboek. Is je kind 4 of 5?
Dan gaat hij of zij naar school! Blijf alle
mijlpalen en bijzondere momenten
vastleggen in de nieuwste titel
Schooljaren. Hoe ziet je klas eruit? Wat
beleef je tijdens schoolreisjes en hoe vier
je de feestdagen? Creëer een prachtig
beeld van die spannende schooltijd.

Eigentijdse invulboeken speciaal
voor ouders om alle leuke en
nuttige informatie vast te leggen.
Natuurlijk is er genoeg ruimte
voor foto’s, bijzondere ervaringen
en leuke anekdotes.

9 maanden dagboek

Kraambezoekboek

132 pagina’s ISBN 978 94 6333 2262

96 pagina’s ISBN 978 94 6333 2279
Schooljaren
ISBN 978 94 6144 3908

Baby’s eerste jaar

Opgroeiboek

96 pagina’s ISBN 978 94 6333 2255

96 pagina’s ISBN 978 94 6333 4990

Oppas- & crècheboek
192 pagina’s ISBN 978 94 6333 8714

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES BOEK

36

uitvoering

hardcover + leeslint

omvang

96 - 132 pagina’s

formaat

26 x 17,5 cm

prijs

€ 18,95

NUR

370 / 850

> De leukste geschenken om te geven aan je
zwangere dochter, vriendin, collega of
buurvrouw.
> Creëer een dierbaar aandenken voor later.

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering
omvang

hardcover + leeslint
136 - 192 pagina’s

formaat

26 x 17,5 cm

prijs
NUR

€ 18,95
370 / 850

> Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
> Volgt de schooltijd van begin tot eind.
> Met aandacht voor diverse
gezinssamenstellingen.
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O’BABY - 9 MAANDEN
AFTEL-KALENDER
Elke dag een praktische tip of een leuk weetje over de zwangerschap
Boordevol handige tips, feiten en
ervaringen. Merk jij dat je kindje
’s nachts rustig is en overdag
drukker? In week 28 heeft je baby
door het hormoon melatonine al een
echt dag- en nachtritme. Erg handig
voor als je kindje straks geboren is!

9 maanden aftel-kalender
ISBN 978 94 6333 9902

In je bu

Eten
men
te voorkone
ergebrek
Eet om ijz bonen, donkergroe ten
uc
od
al
pr
or
vo
oren
nten, volk
bladgroe appelstroop.
en

Hik

van
r het eten met een
Combinee
n
producte
ijzerrijke naasappelsap.
glas si

Voel je af en toe snelle korte beweginkjes in je buik?
Dan heeft je baby de hik!
Door het slikken van kleine beetjes vruchtwater
kan je kleintje de hik krijgen.

t,

arin zi
ne C die da
De vitami je lichaam om
helpt
te nemen.
op
er
ijz
het

week 19
maand 5

Mooi om te voelen!

ik
Je baby
is nu
en wee ongeveer 33
gt cir
ca 700 cm lang
Je kind
gram.
de schoje beweegt nu
pjes en
zo kra
be
je er ni wegingen chtig dat je
oo
et spec
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p let.
Ma
je baby ak je geen z
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even w
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a
misschi t minder va ls je
a
en sla
apt hi k voelt,
Tot wee
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k
je kind 28 is het he
je af en
el norm
a
toe wa
t minde al dat je
r voel
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maand

dag 130

maand 6 week 24

dag 166

6 wee
k 26

dag 182

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES KALENDER
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uitvoering

wire-o ringband

omvang

304 pagina’s

formaat

13 x 11 cm

prijs

€ 14,95

NUR

370 / 850

> Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
> Volgt de zwangerschapsperiode van begin
tot eind.
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M E M O R Y B O O K S B Y PA U L I N E

HELLO BABY

Derde reeks succesvolle invulboeken van Pauline Oud

Zoet en stoer

De Pauline-invulboeken voor jonge ouders
zijn en blijven een groot succes. Dat geldt
ook voor haar derde reeks: MemoryBooks
by Pauline. Natuurlijk met hippe vorm
geving, relevante vragen en goede info.
Nu is er nog meer keuze!

Negenmaandendagboek

Kraambezoekboek

ISBN 978 94 6333 6031

ISBN 978 94 6333 6055

Baby’s eerste jaar

Opgroeiboek

Oppas- en crècheboek

ISBN 978 94 6333 6048

ISBN 978 94 6333 9919

ISBN 978 94 6333 9926

Mijn zwangerschap

Hallo kraambezoek

Baby’s eerste jaar

ISBN 978 94 6333 2569

ISBN 978 94 6333 2552

ISBN 978 94 6333 1463

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering
omvang
formaat
prijs
NUR

hardcover
96 pagina’s
19 x 21 cm
€ 15,370 / 850

> Met de prachtige vormgeving van Pauline Oud.
> Met leuke vragen, nuttige informatie en alle
ruimte voor gekrabbel en foto’s.

KOPEN WANT ...
SPECIFICATIES
uitvoering

hardcover

omvang

96 pagina’s

formaat

22 x 22 cm

prijs

€ 15,-

NUR

370 / 850

> De contrasten in zwart-wit stimuleren de
ontwikkeling van je kind.
> Prachtige cadeaus voor of tijdens de
zwangerschap.

> Aandacht voor diversiteit en andere
samenzijn-vormen.
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N I J N TJ E
Wie is er niet groot geworden met nijntje?
In 1955 is de familie Bruna op vakantie in
Egmond aan Zee. Elke avond voor het
slapengaan vertelt Dick Bruna aan zijn
oudste zoon Sierk een verhaaltje over een
wit konijn dat in de tuin van het vakantie
huisje rondloopt. Dát konijn wordt de
inspiratie voor nijntje.
(bron: nijntje.nl)

Baby’s eerste jaar - Zilver

Baby’s eerste jaar - Roze

Baby’s eerste jaar - Blauw

EAN 8 712048 305598

EAN 8 712048 306113

EAN 8 712048 305581

Kraambezoekkaarten

Nijntje beloningskalender

EAN 8 712048 312053

EAN 8 712048 297909

Met 240
motivatiestickers!

© mercis b.v.
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Wind
het blikje op
en luister naar
het slaapliedje
van nijntje.
Droom zacht.

Welterusten nijntje
EAN 8 712048 294403

Kraambezoekboek - Unisex

Baby’s eerste jaar - Unisex

EAN 8 712048 319991

EAN 8 712048 320003

© mercis b.v.

SPECIFICATIES NIJNTJE BOEKEN

SPECIFICATIES KALENDER

SPECIFICATIES KAARTENBLIK

SPECIFICATIES MUZIEKBLIK

SPECIFICATIES NIJNTJE BOEKEN

uitvoering

hardcover

uitvoering

softcover

inhoud

50 kaarten

inhhoud

25 kaarten

uitvoering

hardcover

omvang

96 pagina’s

omvang

30 pagina’s

formaat

12 x 8,5 x 6 cm

formaat

12 x 8,5 x 6 cm

omvang

96 pagina’s

formaat

22 x 21 cm

formaat

26 x 33 cm

prijs

€ 9,95

prijs

€ 15,-

formaat

22 x 22 cm

prijs

€ 15,-

prijs

€ 9,95

NUR

370 / 850

NUR

370 / 850

prijs

€ 15,-

NUR

370 / 850

NUR

210

NUR

370 / 850
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BACKLIST
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BACKLIST

Knisperboekje

Buggyboekje Blij!

Buggyboekje Lief!

EAN 8 712048 306434 | € 13,50

ISBN 978 94 6333 4129 | € 8,95

ISBN 978 94 6333 4112 | € 8,95

Cadeaudoos Plons!

Cadeaudoos Jammie!

ISBN 978 94 6333 4945 | € 15,95

ISBN 978 94 6333 4938 | € 15,95

Kraambezoekboek

Mijn crèche- en oppasboek

ISBN 978 94 6333 0008 | € 15,95

ISBN 978 94 6333 0244 | € 15,95

Mijn kleinkind

Mijn opgroeiboek

ISBN 978 94 6333 0237 | € 15,95

ISBN 978 94 6144 9948 | € 15,95

Zwanger / niet zwanger

Mijn fotoalbum

Mijn allereerste vriendjesboek

ISBN 978 94 6144 6497 | € 9,95

ISBN 978 94 6333 2545 | € 9,95

ISBN 978 94 6333 4785 | € 15,-
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BACKLIST
HET

NOTITIES
ND

E

Kleuren

Hoe voel je je, kleine tijger?

Hoe voel je je, kleine beer?

ISBN 978 94 6333 1401 | € 8,95

ISBN 978 94 6333 9407 | € 9,99

ISBN 978 94 6333 9414 | € 9,99

De klok oefenen

Cijfers oefenen

EAN 8 712048 321895 | € 9,95

EAN 8 712048 319298 | € 9,95

N

DR

AI

EN DE OGE
W I E L KLIK - KLIK N V E R A

RE

A

KLIK - KLIK

Display Leren en spelen 2 x 6 ex.
EAN 8 712048 319663 | € 8,50
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Vertegenwoordiging Nederland
ImageBooks Factory B.V.
Doornhoek 3742 | 5465 TA Veghel
tel +31 (0)413 - 38 72 72
www.imagebooks.nl
Verkoop Buitendienst
Ronald Overdijk (regio noord)
ronald.overdijk@imagegroupholland.nl +31 (0)6   53 92 21 00
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