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BAKERMAT

• Prachtige illustraties

• Origineel concept

• Groot formaat

met illustraties van Claudia Bordin 
vertaald door Ans van der Graaff

Van één ding kan je zeker zijn: ronddwalen in Wonderland 
zonder landkaart is haast even krankzinnig als de Mad Hatter 
zelf.

Of denk maar eens aan Hans en Grietje! Zij zouden zelfs 
geen broodkruimels nodig hebben gehad. Gewoon even op de 
kaart kijken en hop – vijf minuten later zouden ze thuis zijn!

Kort samengevat: het is heel fijn om je verbeelding de vrije 
loop te laten, maar probeer voor de zekerheid toch maar 
deze kaarten te volgen. Lees één van de acht verhalen voor 
en begeleid intussen je favoriete personages doorheen deze 
prachtig geïllustreerde kaarten, of verzin een volledig nieuw 
verhaal!

9 789059 246362

€ 19,99
263 x 350 mm 

56 blz. gebonden
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 636 2 
Vanaf 5 jaar 

nur 277
Verschijnt 1 april 2019 

De grote sprookjesatlas  

Thema: sprookjes, landkaarten

Een prachtig geïllustreerd 
boek om nooit je weg te 
verliezen!

Na haar studie illustratie in Milaan, werkte Claudia Bordin vijf jaar 
lang als tekenleerkracht in lagere scholen. Door met kinderen te werken, 
werd haar drang om haar verbeelding los te laten in haar illustraties 
steeds groter. Nu werkt ze samen met verschillende uitgeverijen en 
richtte ze haar eigen bedrijfje Mondo Mombo op.

reeds verschenen

De grote monster atlas 
isbn 978 90 5924 570 9 

 € 19,95
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... volg het verhaal op de kaart!
Lees het sprookje voor en ...
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Baby’s houden  
van boeken!
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• Illustrator met  
internationaal elan

• Schattige dieren en 
interessante patronen 

• Het perfecte babycadeau

met illustraties van Sarah Corynen 
Baby’s houden van contrasterende zwart-witpatronen.  
Die trekken hun aandacht, want pasgeboren baby’s zien 
de wereld in zwart-wit. 

De opvallende illustraties van textieldesigner Sarah 
Corynen zijn ideaal voor baby’s. De zwart-witte boekjes 
vol dieren en patronen stimuleren de visuele ontwikke-
ling van baby’s. Ook voor peuters en kleuters valt er heel 
wat te beleven met deze mooie boekjes: samen kijken en 
dierengeluiden maken, rondfladderen als een vlinder, met 
de vingers de patronen volgen, elkaar kriebelen, woordjes 
leren…

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met boeken lezen. 
Samen een boekje lezen – plaatjes aanwijzen en verhaaltjes 
vertellen – versterkt de band tussen ouder en baby.

9 789059 246287

9 789059 246447

dieren
€ 12,99

160 x 160 mm 
16 blz. hardcover  

kartonboek
zwart-wit 

isbn 978 90 5924 628 7
Vanaf 0 maanden

nur 271
verschijnt 15 maart 2019 

KrieBeldieren
€ 12,99

160 x 160 mm 
16 blz. hardcover  

kartonboek
zwart-wit 

isbn 978 90 5924 644 7
Vanaf 0 maanden

nur 271
verschijnt 15 maart 2019 

Kijkboeken voor baby's  

Sarah Corynen schildert 
patronen en illustraties 
die wereldwijd verwerkt 
worden in textiel, mode, 
interieur en papierwaren. 
Haar werk is krachtig, 
ongekunsteld, grappig en 
herkenbaar.  
Dieren, de natuur en het 
dagelijks leven zijn voor 
Sarah een onuitputtelijke 
bron van inspiratie. 

www.sarahcorynen.be
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BAKERMAT/MEMPHIS BELLE

9 789059 246348

Thema: gevoelens, praten

Lotjes zorg
Tom Percival

Lotje vindt het heerlijk om Lotje te zijn, tot ze op een 
dag een Zorg krijgt. Eerst is het maar een klein Zorgje, 
en dat is niet erg: iedereen heeft wel eens zorgen!  
Maar dan begint het te groeien… 
Elke dag wordt het groter en groter, en het maakt Lotje 
verdrietig. Hoe kan Lotje haar Zorg kwijtraken en  
opnieuw vrolijk worden?
 

€ 14,99
237 x 300 mm 

32 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 634 8 
vanaf 4 jaar 

nur 281
Verschijnt 1 april 2019 

• Prachtig prentenboek 
met opvallende cover

• Groot formaat

• Met mooi vormgegeven 
actiepakket voor leer-
krachten en ouders

Verdeling in NL  
door Memphis Belle
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‘Als je kind zorgen heeft  
– en alle kinderen hebben zorgen – 
is dit het ideale boek om hen aan te 
moedigen erover te praten.’ 

– Parents in Touch

BAKERMAT/MEMPHIS BELLE
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BAKERMAT/RANDAZZO

Thema: gezin, vriendinnen

Het meisje met twee vaders
Mel Elliott

Bij Nova komt er een nieuw meisje in de klas…  
spannend! Al snel sluiten de meisjes vriendschap.  

Nova ziet dat de vader die vandaag Mathilde naar school 
brengt een andere vader is dan die van gisteren…
Mathilde vertelt dat zij geen vader en een moeder heeft, maar 
twee vaders. Nova denkt aan haar eigen grappige, lieve vader 
die gek is op zoetigheid… en daar dan twee van? En of ze bij 
Mathilde wil komen eten! 
Een beetje teleurgesteld is ze wel… op bed springen vinden 
de vaders geen goed idee, ze eten geen snoep of taart maar 
‘gewoon’ spaghetti… eigenlijk best saai, bijna net als… thuis!

€ 14,99
255 x 285 mm 

32 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 94 9300 703 1 
vanaf 3 jaar 

nur 273
Verschijnt 20 februari 2019 

• Actueel thema

• Ideaal voor thuis  
en in de klas

Verdeling in NL door 
Randazzo

ISBN 978-94-93007-03-1
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BAKERMAT

9 789463 132213

Thema: boeken, gevoelens

Het boek zonder verhaal
Carolina Rabei

Dusty is een bibliotheekboek dat 
niemand ooit heeft uitgeleend.
Hij droomt ervan dat iemand  
hem op een dag wil lezen.
Zal dat ooit gebeuren?

€ 14,95
250 x 280 mm 

32 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 94 6313 221 3
vanaf 4 jaar 

nur 281
Verschijnt 1 februari 2019 

Ter ere van alle bibliotheken 
die verhalen en de magie  
van het lezen delen.

• Een boek over boeken! 

• Een ode aan de  
bibliotheek!

Verdeling in NL door 
Memphis Belle
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BAKERMAT

ISBN 978-94-93007-00-0

BAKERMAT/RANDAZZO

Thema: cijfers, gevoelens

De triomf van de nul
Gianni Rodari
met illustraties van Elena Del Vento

De nul telt niet mee, niemand ziet hem staan, niemand 
groet hem. Op een dag biedt hij de één een lift aan, 
maar wat gebeurt er nu? Nummer drie neemt zijn 
hoed...voor hem af … en ook de zeven, de acht en de 
negen! Wat is er gebeurd? 

€ 13,99
235 x 335 mm 

32 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 94 9300 700 0 
vanaf 4 jaar 

nur 273
Verschijnt 1 januari 2019 

Verdeling in NL door 
Randazzo

• Leuk om te leren tellen
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BAKERMAT/RANDAZZO

Thema: afscheid nemen, rouw, doeboek

Omdat ik je zo mis
Ayse Bosse
met illustraties van Andreas Klammt

Ieder kind heeft af en toe verdriet. Vaak klein verdriet, 
maar soms ook groot. En soms is het verdriet zo groot 
dat het niet vanzelf over gaat.
Dit boek kan daarbij helpen. 
Er is bijvoorbeeld plek om foto’s in te plakken en om 
mooie momenten te beschrijven. Verhalen, gedichten en 
citaten van kinderen om te lezen. Maar ook ideeën om 
te knutselen of te koken…

Door creatief met verdriet bezig te zijn, kunnen kinde-
ren en ouders beter leren om te gaan met het verdriet.

€ 15,95
215 x 260 mm 

72 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 94 9300 701 7 
vanaf 6 jaar 

nur 218
Verschijnt 1 februari 2019 

Verdeling in NL door 
Randazzo

ISBN 978-94-93007-01-7

• Een ontroerend boek 
over afscheid nemen, 
missen en herinneren 

• Doeboek dat helpt bij 
het rouwproces 

• Goed voor thuis en in 
de klas



12

BAKERMAT

ik joulees samen met

KAS IS BOOS
978 90 5924 393 4
€ 6,95

NIEUW
AAP LEEST EEN BOEK
978 90 5924 645 4
€ 6,99

MUIS ZOEKT EEN HUIS
978 90 5924 646 1
€ 6,99

TWEEDE DRUK

DUIF OP DE FUIF
978 90 5924 394 1
€ 6,95

SAM IS WOEST
978 90 5924 606 5
€ 6,95

MOL IN DE PUT
978 90 5924 605 8
€ 6,95

KAT WIL ZON
978 90 5924 299 9
€ 6,95

BAS IS GEEN BEER
978 90 5924 300 2
€ 6,95

RAT WIL GOUD
978 90 5924 124 4
€ 6,95

Samenlezen voor oudere kleuters 
of  allereerste lezers



BAKERMAT

aap leest een boek
Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

muis zoekt een huis
Isabelle Gielen & Jan Van Lierde

9 789059 246454 9 789059 246461

aap leest voor.
of doet hij alsof?
a hum a hum, kucht uil.
de letters staan op hun kop.
draai het boek eens om.
aap wijst met zijn duim langs de letters.
wat zou daar staan?
aap leest een boek! roept mees.
kom allemaal kijken!
aap krabt op zijn kop. wat nu?

aa! gilt een vrouw.
muis schrikt, snel rent ze naar huis.
maar dan ziet muis een poot,
een poot van een kat!
nu moet muis weg uit haar knusse huis.
muis zoekt een huis.
een huis zonder kat en zonder val
en muis wil ook geen gillende mensen.
zoek je mee met muis?

€ 6,99
150 x 175 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 645 4 
vanaf 4 jaar 
nur 287
verschijnt 1 april 2019 

€ 6,99
150 x 175 mm
32 blz. gebonden
volledig in kleur
isbn 978 90 5924 646 1
vanaf 4 jaar 
nur 287
verschijnt 1 april 2019 

KAT WIL ZON
978 90 5924 299 9
€ 6,95

BAS IS GEEN BEER
978 90 5924 300 2
€ 6,95

RAT WIL GOUD
978 90 5924 124 4
€ 6,95

13
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BAKERMAT

9 789059 246638

9 789059 246645

Diplo is een held!

Ankie is bang

Inge Bergh & Jess Pauwels

'Ze zeggen dat ik een gekke dino ben.  
Mijn nek is veel te lang.  
En ik ben veel te groot.  
Ik hoor er niet bij.'

De dino's in de klas pesten Diplo,  
maar als Ovi in de knoei komt, 
kan alleen Diplo hem helpen!

Inge Bergh & Jess Pauwels

Alle dino's spelen in het water! 
Behalve Ankie...
Ze zit met haar rug naar het water.
Ze leest een boek. 
Heeft ze geen zin? 
Of is ze soms bang?  

€ 8,50
150 x 205 mm 

32 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 663 8 
vanaf 6 jaar 

nur 287
Verschijnt 25 maart 2019 

€ 8,50
150 x 205 mm 

32 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 664 5 
vanaf 6 jaar 

nur 287
Verschijnt 25 maart 2019 

Tof!

• Nieuwe AVI-reeks 

• Met grappige illustraties 

• Humoristische AVI-tekst van Inge Bergh
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WELKOM IN DE 
DINO KLAS

NIEUWE AVI-reeks!

Tof!

BAKERMAT



Met makkelijk te volgen stappenplannen...

... en eenvoudige overzichtjes per maand. 
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Michel Luchesi & Bérengère Staron

Een jaarboek voor de beginnende tuinier! Leer alles  
wat je moet weten over een tuin(tje) houden: planten, 
snoeien, bemesten enz... 

Voor elk seizoen helpt deze gids je met 
- een geïllustreerd stappenplan om te leren tuinieren
- geweldig veel informatie over planten en dieren die in 
je tuin leven
- knutselactiviteiten en recepten om makkelijk zelf te 
maken!

Dus aarzel niet: pak je gereedschap,  
trek de tuin in en word een echte tuinier!

€ 14,99
200 x 245 mm

96 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 622 5
vanaf 8 jaar 

nur 223
Verschijnt 15 februari 2019  

Thema: non-fictie, tuinieren, natuur 

Praktisch handboek 
voor jonge tuiniers  

9 789059 246225

• Handige tips met 
maandelijks overzicht

• Haalbaar en op  
kindermaat

• Van Franse uitgever 
Larousse 

BAKERMAT



Rijkelijk geïllustreerd 'officieel' naslagwerk over Eenhoorns



Selwyn E. Phipps 
met illustraties van Harry en Zanna Goldhawk  
en Helen Dardik
vertaald door Astrid Staartjes

Het Magische Eenhoorn Genootschap wijdt zich al  
eeuwenlang aan het bestuderen en beschermen van eenhoorns.  
Al die tijd was het geheime genootschap in mysterie gehuld 
– tot nu.

In dit officiële handboek, de uitvoerigste gids over deze 
unieke dieren, zijn de uitkomsten van jarenlang onderzoek 
en talloze expedities verzameld. U heeft het ultieme bewijs 
in handen dat eenhoorns en hun magische krachten echt 
bestaan.

9 789059 246317

€ 17,50
170 x 230 mm 

128 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 631 7 
vanaf 6 jaar 

nur 280
Verschijnt 15 februari 2019 

Thema: eenhoorns, naslagwerk

• Mooie cadeautitel

• Mee met de  
eenhoorngekte!

• Voor alle leeftijden

Het Magische Eenhoorn  
Genootschap

Verdeling in NL door 
Memphis Belle
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BAKERMAT

• Barstensvol spanning

• Schoollezingen en  
signeersessies mogelijk

Uit de traphal klonken kreten en geroep. 
‘Nu al?’ Daan slikte. ‘Ze zijn in aantocht!’
Tess en Daan keken elkaar nog een laatste keer vertwijfeld aan.
Daan sloot zijn ogen en knelde Tess’ hand in de zijne. ‘NU!!’
Tess en Daan sprongen over de dakrand, de diepte in…

Daan gaat tegen zijn zin naar Sint-Dysmas, een elitecollege 
voor rijkeluiskinderen. Zijn afkeer voor de school wordt er 
niet beter op wanneer hij Vince, een arrogante klier, leert  
kennen. Vince en zijn vrienden laten geen kans onbenut om 
Daan het leven zuur te maken. Samen met Tess, een buiten-
beentje, ontdekt Daan dat Vince de diefstal van de eeuw  
wil plegen. Wat is hun doelwit en wat betekent de codenaam 
Bengaalse Tijger? Algauw moeten Daan en Tess alles op alles 
zetten om hun tegenstanders een stap voor te blijven.  
Zal het hen lukken om hun plannen te verijdelen?

9 789059 246478

€ 12,99 
130 x 180 mm

192 blz. gebonden 
volledig in kleur

isbn 978 90 5924 647 8
vanaf 8 jaar 

nur 282
verschijnt 1 april 2019

De Bengaalse Tijger 

Luc Embrechts 
met illustraties van Rocío del Moral

Thema: actie, avontuur

luC emBreChtS (1964) is al jaren een vaste waarde in het jeugdboeken- 
landschap. Hij schreef de fantastische Dir-Yak-reeks en zette menig 
klaslokaal op zijn kop met zijn lezingen van de boeken Vampierzootje en 
Uitvinderszootje. Hij werd al meermaals bekroond, onder andere met de 
prijs ‘Het Bovenste Beste Kinderboek’, voor De Beelden van Kasar. 

roCío del moral (1974) is illustratrice vann kinderboeken voor Spaanse 
én Vlaamse uitgevers. Ze illustreerde al vele prentenboeken en strips. Haar 
boeken werden vertaald in het Deens, Koreaans, Engels en Frans. 
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Lauren St. John

Een boek over vergeten kinderen, veerkracht en een meisje 
dat bergen wil beklimmen, op zoek naar een thuis.

Makena groeit op in bruisend Nairobi en heeft maar één 
droom: bergen beklimmen, in navolging van haar grote 
held, haar vader de berggids. Als haar wereld instort, 
ontdekt ze dat de stad met al zijn duistere en donkere 
uithoeken veel gevaarlijker is dan een rotsspleet of  
afgrond. Omringd door vreemdelingen, ontmoet ze 
Snow, een meisje met een huid zo blank als sneeuw. Durft 
Makena haar te vertrouwen? En als alles verloren lijkt en 
Makena de bergen invlucht, zullen die haar  
verraden of juist beschermen?

€ 18,95
140 x 210 mm

336 blz. gebonden 
zwart wit

isbn 978 94 9300 702 4
vanaf 10 jaar 

nur 283
Verschijnt 1 januari 2019  

Thema: Afrika, bergbeklimmen, vriendschap

De Sneeuwengel

• Auteur won meerdere 
prijzen voor jeugdboeken

• Een pakkend verhaal over 
overleven, vriendschap en 
hoop

BAKERMAT/RANDAZZO

ISBN 978-94-93007-02-4

Verdeling in NL door 
Randazzo
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Maart 2019 is maand van het Kinderboek

het ponyparadijs 
9789059243927 
€ 14,99*

de ponyshow 
9789059245648 
€ 14,99*

 
Het leven van een  
reserveknuffel
9789059243880
€ 15,95

oscar en felix
De knuffelkampioen
9789059246270
€ 15,95

De S.p.o.r.t.s bende: 
1. Goud, set, Match!

9789069245211
€ 6,95

De S.p.o.r.t.s bende: 
2. Buitenaards spel

9789069246089
€ 6,95

In maart staat alles in het teken van vriendschap.  
Deze boeken mogen dan zeker niet ontbreken in het assortiment. 

odo
9789059241268

€ 14,95

de paardenprinses
9789059242609

€ 14,99*

het ponytoernooi
9789059243019

€ 14,99*

de babypony
9789059241459

€ 14,99*

een hond met een slurf  
9789059245181 
€ 7,95

Stam moet weg 
9789059246041  
€ 7,95
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BAKERMAT

Onze tips voor het thema vriendschap

het ponyparadijs 
9789059243927 
€ 14,99*

de ponyshow 
9789059245648 
€ 14,99*

 
Het leven van een  
reserveknuffel
9789059243880
€ 15,95

oscar en felix
De knuffelkampioen
9789059246270
€ 15,95

De S.p.o.r.t.s bende: 
1. Goud, set, Match!

9789069245211
€ 6,95

De S.p.o.r.t.s bende: 
2. Buitenaards spel

9789069246089
€ 6,95

het Mysterieuze horloge  
van Walker en Dawn

9789059246003
€ 16,95

Bravelands i - De outsider
9789059245075
€ 17,99*

Bravelands ii - De regelbrekers
9789059245471
€ 17,99*

Smiley Games
9789059246140
€ 11,50

Griezeltijd
Het mes van de Vampier
9789059245204 
€ 13,99*

Griezeltijd
Het hart van de trol
9789069245952
€ 13,99*



BAKERMAT

• Succesauteur met 
grote aanwezigheid in 
scholen

• Lezingen en signeer- 
sessies mogelijk

Luc Embrechts

BEHOED U VOOR EEN TOCHT DOOR DE LUCHT,
WAARIN HUIST EEN KRISTALLEN ZUCHT,
DIE, WREED EN MOORDDADIG,
ZICH MET IEDERS LEVEN VERZADIGT.

Tijdens een zonnige dag aan zee verdwijnen  
Bart en Bolle. Op de plek van hun verdwijning  
vinden hun vriendinnen Caroline, Celesti en Kirina  
een mysterieus, blauw kristal. Deze vondst is het begin  
van een wervelend avontuur in de geheimzinnige wereld 
Dir-Yak. Hun zoektocht leidt hen steeds dichter naar  
een bloedstollende confrontatie met de Kristalmeester  
van Dû-Dur... 

DIR-YAK 
Omnibus III
 Kristalpoorten 
 De beelden van Kasàr 
 De bewakers van Astragan

9 789059 246485

€ 15,99
130 x 206 mm

344 blz. gebonden 
zwart wit

isbn 978 90 5924 648 5
vanaf 11 jaar 

nur 283
verschijnt 15 februari 2019

luC emBreChtS (1964) is al jaren een vaste waarde in het jeugdboeken- 
landschap. Hij schreef de fantastische Dir-Yak-reeks en zette menig 
klaslokaal op zijn kop met zijn lezingen van de boeken Vampierzootje en 
Uitvinderszootje. Hij werd al meermaals bekroond, onder andere met de 
prijs ‘Het Bovenste Beste Kinderboek’, voor De Beelden van Kasar. 

Thema: avontuur, fantasy, vriendschap
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OMNIBUS I
978 90 5924 552 5 
€ 15,99

OMNIBUS II
978 90 5924 611 9 
€ 15,99

OMNIBUS III
978 90 5924 648 5
€ 15,99

Alle boeken van Luc Embrechts

1. DE IJSMODULATOR
978 90 5924 267 8 
€ 12,99*

2. AQUASFEER X56A 
9789059242685 
€ 12,99*

3. OPERATIE GROEN 
9789059243026
€ 12,99*

4. PROXIMA B 
9789059243958 
€ 12,99*

1. HET VAMPIERELIXIR
978 90 5924 552 5 
€ 12,99*

2. DE SPIEGEL VAN  
TOETAN- THEP
978 90 5924 629 4 
€ 12,99*

3. DE VAMPIERS  
STRIJKEN TERUG
978 90 5924 630 0
€ 12,99*
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BAKERMAT/KLUITMAN

ACTIVIST 
TIP
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BAKERMAT/KLUITMAN

• Van de auteur van 
Meisjes met lef

• Backcard verkrijgbaar 
op aanvraag

• Gratis lesbrief  
beschikbaar

Caroline Paul 
met illustraties van Lauren Tamaki

Toen de 17-jarige Malala Yousafzai in 2014 de Nobelprijs 
voor de Vrede won, was het helemaal duidelijk: je bent 
nooit te jong om de wereld te veranderen! Met praktische 
tips én een werkboek helpt dit boek je om je ideeën om te 
zetten in acties. Het zegt je niét wat je moet denken, wél 
hoe je jouw strijd voor gerechtigheid kunt aangaan. 

Dus, aan de slag en grijp de macht!

Grijp de macht!

9 789020 618457

€ 14,99
156 x 208 mm 

128 blz. gebonden 
volledig in kleur 

isbn 978 90 2061 845 7 
vanaf 9 jaar 
nur 210-218

verschijnt 25 maart 2019 
Caroline Paul groeide op in New England tussen een heleboel dieren. 
Ze deed naar eigen zeggen een hoop rare dingen toen ze jong was, zoals 
alle sterrenbeelden van het westelijk halfrond uit haar hoofd leren.  
Ze studeerde Communicatie, maar werkte dertien jaar als brandweer-
vrouw. Inmiddels heeft ze zes boeken op haar naam staan. 

lauren tamaKi woont in Brooklyn, New York, maar komt oorspron-
kelijk uit Canada. Ze illustreert voor verschillende grote Amerikaanse 
dagbladen, en werkte ook voor Nickelodeon. Grijp de macht!  is haar 
eerste kinderboek.

Thema: activisme, actualiteit 

Verdeling in NL  
door Kluitman 

‘Elke openbare bibliotheek zou een 
exemplaar aan moeten schaffen om 
zo een zaadje te planten of al actieve 
kinderen aan te moedigen in hun 
strijd tegen onrechtvaardigheid.’ 

     – School Library Journal
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PRENTENBOEKEN

9789463411653
meneer Konijn en zijn ChoColadefaBrieK

€ 14,95

BACKLIST

9789059244351 
ella, de kleine woudheks
€ 13,99

9789059241268
odo
€ 14,95 

9789077826447
lieve woordjes
€ 9,99

9789059242494 
ella de kleine woudheks is 
nooit op tijd   € 13,99

9789059243880
oscar en felix
€ 15,95

9789059246270
De knuffelkampioen
€ 15,95

9789059244443
mama lief
€ 9,99

9789059244474 
mijn schaduw
€ 12,95

9789059241763
de kleurenkabouters 
€ 14,95

9789059243873
mijn fantastische breiende oma 
€ 13,95

9789059244450
papa held
€ 9,99

9789463411738
Olifant is verliefd
€ 13,95

9789059244344
niet voor watjes! ahoy kapitein! 
€ 13,99

9789059241992
de letterkabouters  
€ 14,95 

9789059241275
kleine spruit
€ 12,95

9789059245167
Stem voor mij!
€ 12,95

Federale 
verkiezingen 
in mei 2019

Dé ultieme 
Paastitel!

9789059242005
het rote pipi-avontuur
€ 13,99
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AVI-LEZEN

9789059245259
Albert Einstein
€ 12,95 

9789059245310
Antoni gaudi 
€ 12,95 

9789059245266
Mahatma Gandhi
€ 12,95

9789059245327
Jules Verne
€ 12,95

9789059245273
Charles Darwin
€ 12,95

9789059245334
Martin Luther King
€ 12,95

9789059245280
Marie Curie
€ 12,95

9789059245297
Anne Frank
€ 12,95

9789059245303
Leonardo Da Vinci
€ 12,95

9789059245341
W.A. Mozart
€ 12,95 9789059245457

kleine helden: box
€ 99

KLEINE HELDEN

NON-FICTIE

9789082470130
Bedtijdverhalen voor 
Rebelse Meisjes 1
€ 19,95

9789082834345
Bedtijdverhalen voor 
Rebelse Meisjes 2 
€ 19,95

BACKLISTBACKLIST

9789059245174 
waar is Zeb? 
€ 7,95

9789059245686
ik ben een beer
€ 7,95

9789059246034
ik neem je mee
€ 7,95

9789059245181 
een hond met een slurf  
€ 7,95

9789059245181 
wat een nacht  
€ 7,95

9789059246041 
Stam moet weg 
€ 7,95

9789059246846
De Coolste records
€ 19,95

9789059245679
Het grote boek over de 
aarde
€ 19,95

9789059245709
De grote Monsteratlas
€ 19,95

9789059245228
Kids Labo - 25 experimen-
ten voor buiten
€ 19,95
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BAKERMAT

LEZEN VANAF 8 JAAR

9789059242609 
de paardenprinses 
€ 14,99*

9789020674866
Mijn magische leven
€ 14,99

9789020674873
Een magische puinhoop
€ 14,99

9789069245211
De S.p.o.r.t.s bende: 
1. Goud, set, Match!
€ 6,95

9789069246089
De S.p.o.r.t.s bende: 
2. Buitenaards spel
€ 6,95

9789059245204
Het mes van de Vampier
€ 13,99*

9789069245952
Het hart van de trol
€ 13,99*

9789059241862 
zombie voetbal zorgen 
€ 9,95

9789059240858 
de schat van de zwarte 
mummie 
€ 9,95

9789059243019 
het ponytoernooi 
€ 14,99*

9789059240872 
het rommelspook 
€ 9,95

9789059241459
de babypony 
€ 14,99*

9789059244085 
de glibberige kwallen-
bende
€ 9,95

9789059243927 
het ponyparadijs 
€ 14,99*

9789059245648 
de ponyshow 
€ 14,99*

9789059246072 
Paardendagboek
€ 12,95

9789059244092 
de dinoboutjes barbecue 
€ 9,95 

9789059241350 
de milkshake vampieren 
€ 9,95

LEZEN VANAF 10 JAAR

BACKLIST
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BAKERMAT

9789069245952
Het hart van de trol
€ 13,99*

9789059241589

alex rider - stormbreaker

€ 12,95

9789059241602

alex rider - point blanc

€ 12,95

9789059242289

alex rider - skeleton key

€ 12,95 

9789059242272 

alex rider -  eagle strke

€ 12,95 

9789077825723

Adem 1  - Tsunami

€ 15,95

9789077826126

Adem i1  - IJs

€ 15,95

LEZEN VANAF 12 JAAR

9789059242623 

bloedlijst  

€ 17,99*

9789077826843 

het romeo & juliet mysterie

€ 17,99*

9789059244511 

de spiegelmoorden 

€ 17,99*

9789059246102

engel des doods

€ 17,99*

9789059240070 

de bende van Venus

€ 17,99*

9789059240544 

het dodenspel 

€ 17,99*

9789059240896 

de zwarte zon 

€ 17,99*

9789059246096 

Box 1-4 Paperback

€ 45,00*

9789059241367 

kristalkinderen 

€ 17,99*

9789059244528 

lief prinsesje

€ 17,95

9789059242708 

BFF Lotte en Marcot

€ 12,95

9789059243064 

BFF Arianne en Charlot€ 

12,95

BACKLIST

9789059244535 

het college 1: onderbuik 

€ 15,95 

9789059245235 

het college 2: onderstroom

€ 15,95
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