VOORJAAR 2019
Minecraft
(unofficial)

Een heerlijk Uki-boek
vol spelletjes voor
kleine ukkies

Uki
Speel je mee?
Een aanwijsboek met 35 spelletjes
voor jou en je peuter
In dit aanwijsboek kunnen peuters naar hartenlust
eerste woordjes leren en aanwijzen. Maar het is ook
een speelboek dat voor uren speelplezier zal zorgen.
Samen spelen versterkt de band tussen (groot)ouder
en kind en bevordert de ontwikkeling van het kind
op alle vlakken: taalverwerving, sociale interactie,
motorische ontwikkeling, …

€ 15,99
235 x 315 mm
12 blz. in karton
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 626 3
vanaf 18 maanden
nur 271
verschijnt 25 maart 2019

9 789059 246263
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•

35 spelletjes op maat
van peuters

•

Interactief boek dat
de ontwikkeling van
peuters stimuleert

•

Ook bruikbaar in de
kinderopvang en op
school

De aanwijsplaten en bijbehorende spelletjes zijn
thematisch ingedeeld. Er zijn beweegspelletjes, liedjes
om samen te zingen en spelletjes rond geluiden,
klanken, vormen en kleuren.
Thema: spelend leren, spelen met peuters

Eerder verschenen
Uki Kijkboek eerste woordjes
isbn 978 90 5924 596 9
€ 14,99

wat zullen we eens zingen?

spelletjes voor jou en je peuter
thema: liedjes
In een klein stationnetje, ‘s morgens in de vroegte
stonden zeven wagentjes netjes op een rij.
Zie het machinistje draaien aan het wieletje,
hakke hakke, puf puf, weg zijn wij!

Ik zag 2 beren

Op een grote paddenstoel, rood met witte stippen,
zat kabouter Pinnenmuts heen en weer te wippen.
Krak! zei de paddenstoel met een diepe zucht.
Allebei de beentjes, hopla in de lucht!

In de maneschijn

Ik zag twee beren broodjes smeren, oh, dat was een wonder!
‘t Was een wonder boven wonder dat die beren smeren konden.
Hihihi, hahaha, ik stond erbij en ik keer ernaar.
In de maneschijn, in de maneschijn
klom ik op een trapje door het raamkozijn.
Maar je waagt het niet, nee, je waagt het niet!
Zo doet een vogel en zo doet een vis,
en zo doet een duizendpoot die schoenenpoetser is.

Lang zal je leven!

Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven
in de gloria! In de gloria, in de gloria!
Hieperdepiep, hoera! Hieperdepiep, hoera!

In een klein stationnetje

● Speltip 15: samen liedjes zingen
Liedjes zingen voor je kindje is niet alleen heel leuk,
het draagt ook bij tot de taalontwikkeling van je kind
en bevordert de motorische ontwikkeling als je er gebaren bij maakt.
Op een grote paddenstoel

thematische spelletjes die aansluiten
bij de plaatjes op de linkerpagina

eerste woordjes om aan te wijzen

wat hoor ik daar?

spelletjes voor jou en je peuter
thema: geluiden

Eend snatert
de trompet zegt tuut

Welk geluid maakt de trompet?
Tuturututuuut! Kun jij dat ook?

● Speltip 1: Speel trompet met je vingers en toeter een melodietje.
Welk geluid maakt de bij?
Zzzzzzzzz. Kun jij dat ook?

Egel klapt
Uki lacht

● Speltip 2: Loop door de kamer en fladder met je armen alsof het vleugels zijn.
Zoem als een bij.

Welk geluid maakt de trein?
Tsjoeke-tsjoeke-tsjoek! Kun jij dat ook?

● Speltip 3: Kruip op handen en knieën door de kamer

de trein doet tsjoeketsjoek

en maak tsjoeke-tsjoek-geluiden.

Konijn geeuwt

Welk geluid maakt Uki als hij lacht?
Hihihi! Kun jij dat ook?

● Speltip 4: Kriebel elkaar en laat elkaar schaterlachen.
Welk geluid maken twee handen?
Klap klap klap! Kun jij dat ook?

Konijn knabbelt
de bij zoemt

● Speltip 5: Zing dit liedje en maak de gebaren erbij:
Klap eens in je handjes, blij blij blij!
Op het boze bolletje, allebei!

Schildpad snurkt

3

44

Een boek om te lezen voor elk slaapje,
de knuffel gaat lekker mee in bed!

Uki Cadeaupakket
Uki Kijkboek eerste woordjes met knuffel
Met dit cadeaupakket wordt Uki écht een vriendje voor alle baby’s en peuters die hun
eerste woordjes leren. Uki’s kijkboek vol eerste woordjes is nu ook verkrijgbaar als
pakket met knuffel.
Uki Kijkboek eerste woordjes is een groot kijkboek voor peuters over herkenbare
thema’s: spelen, eten, de natuur, het lichaam, kleuren, tegenstellingen en vormen.
De Uki-knuffel in dit cadeaupakket is fluweelzacht en ziet er exact uit zoals het schattige
figuurtje van tv. Een cadeaupakket dat ongetwijfeld voor uren lees- en knuffelplezier
zal zorgen.

€ 24,99
235 x 315 mm x 100 mm
16 blz. in karton
Kartonboek + knuffel
onder krimpfolie
isbn 978 90 5924 589 1
vanaf 18 maanden
nur 271
verschijnt 25 maart 2019

•

Het perfecte paascadeau voor baby’s en peuters

•

Interactief boek dat de ontwikkeling van peuters stimuleert

•

Grote, zachte knuffel t.w.v. € 14,00

•

Boek + knuffel aan voordeelprijs!

Thema: spelend leren, eerste woordjes

9 789059 245891
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Een geboren leider,
dat ben ik!

Dagboek van
een Zombie
Een niet-officieel Minecraft-avontuur
Het leven als slechterik is niet altijd gemakkelijk als
je het domste leger van heel Minecraft hebt!

•

Minecraft razend populair
onder kinderen

•

Toegankelijk en spannend
boek

•

Voor liefhebbers van games
en graphic novels

•

Met zwart-wit illustraties

€ 9,99

130 x 190 mm
144 blz.
Paperback met flappen
zwart-wit
isbn 978 90 5924 661 4
vanaf 9 jaar
nur 283
verschijnt 1 april 2019

Gelukkig kan Brian, de allesverwoestende zombie,
altijd rekenen op zijn trouwe vriend Bruce, die hem
af en toe geweldig advies toegromt. Brian heeft maar
één doel: zombies inspireren om samen te werken…
en zo de Overworld te veroveren!

Thema: Minecraft, games, humor

9 789059 246614
B ooks K id is ervan overtuigd dat elk personage uit Minecraft zijn
eigen verhaal heeft. Als grote fan van het spel bedenkt en vertelt hij die
graag! Hij heeft meer dan 40 kinderboeken geschreven voor jonge lezers.
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Sinds Aypierre in 2007 begon met het maken en posten van grappige en
vernieuwende gamevideo’s, heeft hij een enorme achterban opgebouwd.
Nog steeds bereikt hij zijn miljoenen fans vooral online, maar als grote
Minecraft-fan viel hij meteen voor de monsteravonturen in deze boeken.

(unofficial)

Ik verveel me zo!

Dagboek van
een Enderdraak
Een niet-officieel Minecraft-avontuur
In Minecraft wil werkelijk iedereen het opnemen
tegen Vonkie, de Enderdraak!
Maar Vonkie verveelt zich...
Hij droomt van verre reizen en avonturen…
Tot op een dag een moedige Minecrafter hem de
wereld laat zien, in plaats van tegen hem te vechten!
Volg de avonturen van deze vreselijke Enderdraak in
dit grappige dagboek en ontdek zo de hele Overworld!

€ 9,99

130 x 190 mm
144 blz.
Paperback met flappen
zwart-wit
isbn 978 90 5924 662 1
vanaf 9 jaar
nur 283
verschijnt 1 april 2019

•

Minecraft razend populair
onder kinderen

•

Toegankelijk en spannend
boek

•

Voor liefhebbers van games
en graphic novels

•

Met zwart-wit illustraties

Thema: Minecraft, games, humor

Eerder verschenen:

9 789059 246621

Dagboek van een Creeper
isbn 978 90 5924 586 0
€ 9,99

Dagboek van een Slime
isbn 978 90 5924 587 7
€ 9,99
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HEB JE AL EENS MET EEN
JONGEN/MEISJE GEZOEND?

€ 12,99

150 x 210 mm
160 blz.
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 615 7
vanaf 8 jaar
nur 228
verschijnt 1 april 2019

9 789059 246157

•

Alles wat je nodig
hebt in één boek

•

Toegankelijk en
grappig

•

Leuk voor het
hele gezin!

Smiley
Waarheid, durven of doen?
Ben je ooit zonder onderbroek naar school gegaan?
Vouw je je toiletpapier netjes op, of prop je?
En durf jij in je pyjama naar de winkel te gaan?
Dit hilarische spel is ideaal voor een sleepover, of om dat
saaie familiefeest op zijn kop te zetten!
Leer je vrienden en vriendinnen nog beter kennen en
krijg eindelijk de antwoorden die je al zo lang wou weten –
of net niet…
In dit leuke boek zitten alle vragen en opdrachten die je nodig
hebt om er een onvergetelijke avond van te maken!

WAAR

OF

NIET WAAR?

OERMENSEN GEBRUIKTEN MOS

WAAR!
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ALS WC-PAPIER.

1800 (!) quizvragen in 6 verschillende thema’s:
geschiedenis, aardrijkskunde, sport, wetenschap,
cultuur, gekke weetjes en doe-vragen.
Wat maakt een quiz uitdagend?
Slimme vragen voor slimme spelers!
Wat maakt een quiz interessant?
Grappige weetjes en gekke vragen!
Wat maakt een quiz ook leuk?
Zotte doe-vragen natuurlijk!

co

Smiley
Quiz Madness!
•

Leuk alleen én
in groep

•

Met praktische tips

•

1800 vragen en
opdrachten!

Dit boek is handig voor leerkrachten, gemakkelijk
voor ouders en gewéldig leuk voor kinderen:
iedereen kan een quiz organiseren! En wie gewoon
graag ontdekt, wordt nog slimmer én nieuwsgieriger
bij het lezen van deze vragen.

€ 12,99

150 x 210 mm
608 blz.
Volledig in kleur
isbn 978 90 5924 651 5
vanaf 8 jaar
nur 219
verschijnt 25 februari 2019

9 789059 246515

?
WAT IS DE HOOFDSTAD VAN CHINA
9

JE DAT JE
IS ER ZO’N LIED
EFJE
M ETEEN A AN JE LI
DOET DENK EN?
ZOEK DE TE KST OP
EN GEBRUIK STUKJES
IN JE VOLGEN DE
LIEF DESB RIEF!

Smiley doe-dagboek
Be you
Dit boek is van jou, en van jou alleen!
Je kan écht alles in dit boek: schrijven, tekenen,
kleuren, plakken, scheuren, bijten...
Je doet wat je wilt en je kan helemaal jezelf zijn!
Want dat is het belangrijkste, niet?
In dit dagboek heb je 144 bladzijden om je helemaal
uit te leven! Inclusief 10 postkaarten, 10 best-of lijstjes
en meer dan 50 knotsgekke opdrachten!

€ 10,00

148 x 210 mm
144 blz.
Flex-cover
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 656 0
vanaf 8 jaar
nur 228
verschijnt 1 april 2019

9 789059 246560

10

•

Originele opdrachten
om je compleet uit te
leven!

•

Interessante prijs

•

Met elastiekje rond
de cover

Eerder verschenen
Wegens groot succes
tijdelijk niet leverbaar.
Opnieuw verkrijgbaar zomer 2019.

P r ijsw ijziging
vanaf 1 april 2019
nieuwe prijs € 12,99

BJORN VAN DEN EYNDE

ik!
Dat ben

eeeelp!
HeeMamma mia!

Hahahahaha...

ia
...

Sonny is vastberaden. Hij moet en zal
Gloria terugvinden, haar hart veroveren,
or
en voor eens en altijd bewijzen dat ook
Gl
Oooh
hij een superheld kan zijn!
Maar het pad naar Gloria ligt bezaaid
met vreemde raadsels. En dat Sonny het
tegen levensgevaarlijke Vikingen moet
opnemen, was niet bepaald volgens plan…

Part of the proceeds of all Smiley products go to our charity.
For more information please visit smileyfund.org
Smiley,
, names, characters and all related indicia are
owned by The Smiley Company © 1971- 2017.
All rights reserved.

place
hologram
here

Super Secret School de h noluliu discodieven

Boem!

Wanneer Gloria Valentini, de grote liefde
van zijn leven, spoorloos verdwijnt in
Stockholm, ziet Sonny zijn kans. Hij wordt
er door de directrice van zijn school
samen met zijn beste vriendin Noémi en
explosievenexpert Ludwig opuit
Oh nee!
gestuurd om deze geheimzinnige
Gaat die rare
zaak te onderzoeken.
creep ook mee?

S nny summer

Woeps!

de

De elfjarige Sonny Summer Jr.
probeert het in de school van zijn
befaamde grootvader te schoppen tot rasechte
superspion. Maar gemakkelijk heeft hij het niet.
Sonny is hyperonhandig, haalt amper voldoendes
en voor fysieke testen faalt hij keer op keer.

S nneyr
summ
de

Super

Secret

School

de h nolulu
disco-dieven

9 789059 243996

Leverbaar vanaf
januari 2019
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VERKOOP EN UITLEVERING
BELGIË
STIJN BAECKENS
T +32 475 29 78 86
stijn@baeckensbooks.be
KARL DAESELEIRE
T +32 476 26 87 40
karl@booxxe.be

BAECKENS BOOKS NV
FREDERIK DE MERODESTRAAT 18
2800 MECHELEN
T +32 15 71 56 53
info@baeckensbooks.be

www.baeckensbooks.be

VERKOOP EN UITLEVERING
NEDERLAND
DE LANTAARN
SCHUTTERWEG 37
6718 XC EDE, NL
T +31 (033) 494 39 09
info@lantaarnpublishers.nl

www.lantaarnpublishers.nl

