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met illustraties van Nathalie Marshall 

Kan je de kleine dieren helpen om de weg te vinden 
naar huis? Probeer met het balletje de juiste weg af te 
leggen door met het boek te bewegen. Een leuk boek 
én een leuk spelletje tegelijkertijd! 

Met leuke en frisse illustraties van Nathalie Marshall. 

9 789492 616210

€ 9,95
220 x 220 mm

10 blz. in karton 
volledig in kleur,  

met plastic doolhof  
en balletje.

isbn 978 94 9261 621 0
vanaf 2 jaar 

nur 271
verschijnt mei 2018

• Met een doolhof en een 
balletje inclusief 

• Goed om de fijne  
motoriek te oefenen

• Verrassend en  
vernieuwend

Thema: dieren, doolhof, motoriek 

Doolhovenboek 
Kleine Bij, weet je de weg?

Met een échte 
doolhof

Frisse tekeningen
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met illustraties van Virginie Graire 

Aai de vacht van de zebra, 
maar ook de manen van de leeuw 
en de ruwe huid van de olifant. 

Leer op een leuke en speelse manier bij over de  
dieren in het wild. 

9 789492 616173

€ 14,95
210 x 210 mm

16 blz. gebonden 
volledig in kleur,  

met voelbladzijden.
isbn 978 94 9261 617 3

vanaf 1 jaar 
nur 271

verschijnt maart 2018

• Met échte vachtjes en 
voelpagina’s

• Leuk als cadeautje

• Met leuke weetjes over 
de dieren

• Herkenbare tekeningen
Thema: dieren in het wild, voelen, zintuigen

Kijk en Voel 
Dieren in het wild

Met échte vacht 
om te voelen!

Schattige 
tekeningen

Kijk en voel
de Boerderij
isbn: 978 90 5924 290 6
€ 14,95

TERUG LEVERBAAR

Kijk en voel
Dieren in de sneeuw
isbn: 978 94 9261 613 5
€ 14,95

Kijk en voel
Huisdieren
isbn: 978 90 5924 292 0
€ 14,95
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Word je eigen koning of keizer in 15 stappen! 

Met grappige tekeningen en toffe tips!

Met veel ruimte om te 
schrijven en te tekenen! 

Vol creatieve opdrachten 
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Pieter Vandenbroecke
Met tekeningen van Eugene and Louise

Wie droomt er nu niet van een eigen land te stichten 
en dan zelf de koning(in) of president te zijn? Met dit 
boek komt die droom eindelijk tot werkelijkheid!

In 15 stappen knutsel en schrijf je het ideale land 
bij elkaar. Je bedenkt een vlag, ontwerpt een paleis, 
naait een officieel gewaad in elkaar, brouwt je eigen 
nationaal gerecht en componeert een volkslied. Het 
boek legt uit hoe je eraan begint, en geeft bovendien 
nog tal van leuke weetjes over België, Nederland, en 
andere landen van de wereld. Hilarisch en leerrijk 
tegelijk!

Bouw je eigen land is een creatief denk-, doe- en leer-
boek voor avonturiers van 8 tot 12 jaar. Je gebruikt 
het alleen, met je ouders, of samen met je vrienden. 
Plezier gegarandeerd!

9 789492 616197

€ 14,95
200 x 250 mm

80 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 94 9261 619 7
vanaf 7 jaar 

nur 232
verschijnt maart 2018 Thema: creatief denken, doe-boek 

Bouw je eigen land

• Met illustraties van het 
bekroonde tekenduo 
Eugene and Louise 

• Voor jongens én 
meisjes

• Toegankelijk en  
leerrijk

Pieter Vandenbroecke (1974) werd op 10 december geboren in Roese-
lare. Hij is gehuwd en papa van twee flinke kindjes. In Gent hebben ze een 
stekje gevonden. Reeds als kind schreef hij graag opstellen en verhalen. La-
ter werkte hij onder meer als freelancejournalist en copywriter. Hij schreef 
ook mee aan tal van kinderreeksen op televisie. 

eugene and Louise is een creatieve studio, opgericht door Glenn D’Hondt 
en Sylvia Meert. Onze focus ligt op character design, illustratief werk en 
het bedenken van original content voor kinderboeken, animatie series en 
games. Zo loopt momenteel ‘Inui’ op de Duitse televisie en is ‘Helen’s little 
school’ in Frankrijk op de TV te zien. 



Met grote kijkplaten en bijhorende kaartjes om woorden te leren en te zoeken.  

De kegel

De zakdoek
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Thema: school
Naar een concept van Silke Snoeck
en tekeningen van Marjolein Pottie

Met dit leuke zoek- en speelboek kunnen peuters  
en kleuters hun woordenschat uitbouwen in het thema 
‘school’. Op de grote platen kunnen ze op zoek naar 
wat ook zij van op school kennen.

Met de 44 woordkaartjes erbij kunnen ouders of  
leerkrachten met de kinderen spelletjes spelen. De  
woorden op de achterkant staan in maar liefst 7 talen 
vertaald: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, 
Turks en Arabisch. 

9 789059 244856

€ 24,95
235 x 250 mm

20 blz. op karton
+ 44 woordkaartjes 

volledig in kleur
isbn 978 90 5924 485 6

vanaf 3 jaar 
nur 272

verschijnt april 2018 Thema: zoekboek, school, woordenschatsontwikkeling

Woordjes met Lana

• Met 44 woordenschats-
kaartjes

• In 7 verschillende talen

• Perfect voor thuis en 
op school

• Met handige sleeve 
om de kaartjes op te 
bergen

De juffrouw

NL De juffrouw
FR L’institutrice

EN The teacher
DU Die Lehrerin

ES La profesora
TU özledim

AR   ةملعملا
[el mohalèma]

[uzdelim]

MarjoLein Pottie woont en werkt in Brussel. Ze maakt illustraties  voor 
(educatieve) kinderboeken en -tijdschriften. Ze gebruikt verschillende 
technieken en maakte al bijna honderd boeken. Marjolein houdt ervan veel 
verschillende technieken uit te proberen. Ze werkt ook voor buitenlandse 
uitgeverijen. Haar boeken verschenen in meer dan tien talen en worden 
internationaal erg gewaardeerd. Ze is dol op artisjok, sushi, haar dochters, 
de zee, boeken voor het slapengaan, boeken bij het opstaan ... Ze houdt niet 
van lawaai, oesters en deadlines.



9 789463 540834

€ 9,99
220 x 270 mm

12 bladzijden 
met speciale transparante 

bladzijden
isbn 978 94 6354 083 4

vanaf 3 jaar 
nur 276

verschijnt februari 2018

verdeling in NL door 
Lantaarn Publishers

 
Speuren naar voertuigen

Ik heb de kiepwagen gevonden!

Zoek met de magische zaklamp op de bouwplaats, de haven, 
het vliegveld... naar alle voertuigen die verstopt zitten.
Sommige hebben 2 wielen, maar andere voertuigen hebben 
er véél meer! 

Dit zoekboek combineert een leuk verhaal met zoekpagina’s 
én informatie over voertuigen. 

Thema: zoekboek, voertuigen, magische zaklamp

Speuren in de 
Dierentuin
isbn: 978 94 6188 956 0
€ 9,95

Speuren in het 
Pandabos
isbn: 978 94 6354 020 9
€ 9,95

8
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9 789463 540834 9 789463 540810

Voor het eerst naar school
€ 9,99
220 x 270 mm
12 bladzijden met speciale transparante blz.
isbn 978 94 6354 083 4
vanaf 3 jaar 
nur 276
verschijnt februari 2018

Een kijkje in het ziekenhuis
€ 9,99
220 x 270 mm
12 bladzijden met speciale transparante blz.
isbn 978 94 6354 081 0
vanaf 3 jaar 
nur 276
verschijnt februari 2018

verdeling in NL door 
Lantaarn Publishers

verdeling in NL door 
Lantaarn Publishers

Voor het eerst naar school Een kijkje in het ziekenhuis

Max en Lotte zijn een tweeling. Dat betekent dat ze 
samen in mama’s buik zaten, op dezelfde dag zijn geboren 
én dat ze dus ook op dezelfde dag naar school moeten. 

Neem je magische zaklamp en ga mee met hen op zoek 
naar alle nieuwe dingen op school! 

Een uitdagend zoek- en (voor)leesboek

Vandaag nemen Max en Lotte een kijkje in het zieken-
huis. Daar werken heel veel dokters en verpleegkundigen. 
Voor elk stukje van je lijf is er wel een aparte dokter. 

Neem je magische zaklamp en kom mee kijken en zoeken 
in het ziekenhuis! 

Een uitdagend zoek- en (voor)leesboek
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Blader door de bladzijden van dit prachtig geïllus-
treerde boek en ontdek wat een mooie machine ons 
lichaam is. 

• Weet je hoeveel beenderen er in het skelet zitten? 
• Weet je hoe de longen in de ribbenkast zitten
• Zie je hoeveel kamers het hart heeft? 

Met een 3-kleurige lens ontdek je op elke bladzijde 
3 verschillende thema’s. Kijk doorheen ons hele 
lichaam en ontdek hoe je in elkaar zit met dit 
prachtige, inventieve boek.

9 789463 540957

€ 14,95
200 x 250 mm

32 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 94 6354 095 7
vanaf 6 jaar 

nur 232
verschijnt maart 2018

Thema: het menselijk lichaam, lens-boek

Lensboek  
Het menselijk lichaam

• Groot formaat 

• Met 3 lenzen om 
verschillende lagen te 
bekijken

• Met veel informatie

verdeling in NL door 
Lantaarn Publishers
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Blader door de bladzijden van dit prachtig geïllustreerde 
boek en ontdek leuke weetjes over de dieren van onze 
planeet. 

• Wist je dat reptielen ‘koudbloedig’ zijn? 
• Weet je wat het verschil is tussen zoogdieren en 

andere dieren? 
• Weet je wat het verschil is tussen gewervelden en 

ongewervelden?

Met een 3-kleurige lens ontdek je op elke bladzijde 
3 verschillende thema’s. Ontdek en leer met deze 
prachtige, inventieve boeken.

9 789463 540964

€ 14,95
200 x 250 mm

32 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 94 6354 096 4
vanaf 6 jaar 

nur 232
verschijnt maart 2018

Thema: dieren, lens-boek

Lensboek  
Dieren

• Groot formaat 

• Met 3 lenzen om 
verschillende lagen te 
bekijken

• Met veel informatie

verdeling in NL door 
Lantaarn Publishers
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Met tekeningen van Cecilia Botta

Iedereen in de boerderij wil je graag ontmoeten. Leg 
de puzzel en lees het leuke verhaaltje in het boek om te 
ontdekken hoe een dag op de boerderij eraan toegaat.

9 789463 540919

€ 12,99
620 x 450 mm

10 blz. kartonboek 
volledig in kleur

isbn 978 94 6354 091 9
vanaf 3 jaar 

nur 232
verschijnt maart 2018

Thema: de boerderij, puzzel en boek

Boek + Puzzel 
De boerderij

• Boek met puzzel!

• In een mooie opberg-
doos

• Groot formaat puzzel: 
62 x 45 cm 

In een handige opbergdoos

verdeling in NL door 
Lantaarn Publishers
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Met tekeningen van Mathew Neil

Onder de brandende Afrikaanse zon leven de mooiste 
dieren samen. Leg de puzzel en ontdek de olifant, 
de lange giraf, de prachtige flamingo’s en de woeste 
krokodillen. 

Leer alle dieren kennen in het kartonboekje!

9 789463 540926

€ 12,99 
620 x 450 mm

10 blz. kartonboek 
volledig in kleur

isbn 978 94 6354 092 6
vanaf 3 jaar 

nur 232
verschijnt maart 2018

Thema: dieren, puzzel

In een handige opbergdoos

Boek + Puzzel 
Wilde dieren

• Boek met puzzel!

• In een mooie opberg-
doos

• Groot formaat puzzel: 
62 x 45 cm 

verdeling in NL door 
Lantaarn Publishers
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Besteloverzicht Giraf

Lampjesboeken
Mijn kleine lampjesboek - De dieren 978 94 9261 600 5 € 12,50
Mijn kleine lampjesboek - Voertuigen  978 94 9261 606 7 € 12,50
Mijn kleine lampjesboek - Kleuren 978 94 9261 605 0 € 12,50

Doolhovenboeken
Kleine Bij, weet je de weg? 978 94 9261 621 0 € 9,95
Kleine vos, weet je de weg? In voorbereiding 

Kijk en voel
Kijk en voel - Huisdieren 978 90 5924 292 0 € 14,95
Kijk en voel - de Boerderij 978 90 5924 290 6  € 14,95
Kijk en voel  - dieren in het wild 978 94 9261 617 3  € 14,95
Kijk en voel - Dieren in de sneeuw 978 94 9261 613 5  € 14,95

Pop-up voertuigen
de Voertuigen van de stad 978 94 9261 610 4 € 14,95
Supervoertuigen 978 92 9261 611 1 € 14,95

Verhalenboeken
Mijn eerste verhaaltjes over dieren 978 90 5924 289 0 € 11,95
Er was eens... 8 bekende sprookjes op rijm   978 94 9261 602 9 € 14,95
Waar is het ei?  978 94 9261 620 3 € 19,95
Pijntje, pleister erover 978 94 9261 615 9 € 14,95

Pop-up kleurboeken
Pop-up  kleurboek dieren 978 94 9261 608 1 € 7,50
Pop-up  kleurboek dino’s 978 94 9261 612 8 € 7,50

Mijn eerste reuze tekenboek 978 94 9261 614 2 € 12,50
1001 dieren zoeken 978 94 9261 601 2 € 11,95

Zaklampboek
Zaklampboek - Voor het eerst naar school 978 94 6354 083 4 € 9,99
Zaklampboek - Een kijkje in het het ziekenhuis 978 94 6354 081 0 € 9,99

Zaklampboek - Speuren in het pandabos 978 94 6354 020 9 € 9,95
Zaklampboek - Speuren in de dierentuin 978 94 6188 956 0 € 9,95
Zaklampboek - Speuren naar voertuigen  978 94 6354 083 4 € 9,99
Zaklampboek - Het heerlijk avondje van Sinterklaas  978 94 6354 023 0 € 9,99

lenzenboeken
Lenzenboek - Het menselijk lichaam 978 94 6354 095 7 € 14,95 
Lenzenboek - Dieren 978 94 6354 096 4 € 14,95

Scratch
Monster scratch  978 94 9261 616 6 € 10,00
Prinses Scratch 978 94 9261 617 3 € 10,00

Andere
Bouw je eigen land 978 94 9261 619 7 € 14,95
Woordjes leren met Lana 978 90 5924 485 6 € 24,95
101 vliegtuigen vouwen 978 94 9261 604 3 € 9,95
gewonnen! 978 94 9261 609 8 € 14,95
Het mini boek over minigolf 978 94 9261 603 6 € 14,95
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Besteloverzicht Sassi

Boek + puzzel
De boerderij 978 94 6354 091 9 € 12,99
De wilde dieren 978 94 6354 092 6 € 12,99

Piraten  978 94 6188 996 6 € 17,99
Prinsessenbal 978 94 6188 995 9 € 17,99

Reis, ontdek en leer (+ wereldkaart) 978 94 6188 985 0 € 16,99
De dierenboom 978 94 6188 994 2 € 14,99

Mijn eerste bibliotheek
Ik lees en ik leer 978 94 6188 983 6 € 15,99
Babydieren 978 94 6188 984 3 € 15,99

ECO-blokken
Eco-blokken van de natuur 978 94 6188 982 9 € 16 ,99

3D-Boek + bouwpakket
De boerderij 3D 978 94 6188 988 1 € 18,99
Het poppenhuis 3D 978 94 6188 991 1 € 18,99

Trein 3D 978 94 6188 976 8 € 18,99
Vliegtuig 3D 978 94 6188 979 9 € 18,99

Ontdek alle 
boeken en 

spelletjes van 
Giraf en Sassi! 
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