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MOL VEROVERT HARTEN VAN PEUTERS EN
KLEUTERS
Marieke van Hooff met illustraties van Henk van der Gugten
Mol bouwt een raket en Mol kan iets zijn de twee nieuwste Molboekjes. In deze superschattige
reeks kom je alles te weten over Mol en zijn vriendengroep. Die focus op vriendschap en
alles wat daarbij komt kijken, maakt de boekjes zo uniek voor peuters en kleuters. Elk boekje
heeft een ander thema. Zo gaat Mol bouwt een raket over heimwee en Mol kan iets over dat
iedereen een talent heeft. Bovendien zijn de boekjes op rijm geschreven. Dat vinden kleuters
niet alleen leuk, maar het vergroot ook hun taalgevoel. Marieke van Hooff en Henk van der
Gugten creëerden samen een bijzonder universum vol kleurrijke personages met een heel
hoge aaibaarheidsfactor. Eerder verschenen al Mol viert Kerst en Mol helpt muis.
€ 12,50
250 x 250 mm
32 blz.
Gebonden
Volledig in kleur
ISBN 9789059248991
Verschijnt 14 april 2021
Mol bouwt samen met Konijn een raket om naar de maan te vliegen.
De maanmannetjes vragen hem er te blijven wonen. Kiest Mol voor
avontuur op de maan of zijn vrienden op aarde?
€ 12,50
250 x 250 mm
32 blz.
Gebonden
Volledig in kleur
ISBN 9789059248984
Verschijnt 14 april 2021
Mols vrienden hebben allemaal een speciaal talent. Mol vindt zelf dat
hij niets kan. Maar is dat wel zo?
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Marieke van Hooff is auteur, germaniste, muzikante
en actrice. Zepubliceerde al een vijftiental kinderboeken.
Haar universums zijn tijdloze, warme, grappige werelden
vol fantasie. Marieke vertaalt ook kinderboeken, schrijft
scenario’s, maakt theatervoorstellingen en vertaalt tekenfilmscenario’s. Haar stem kan je horen in verschillende
animatiefilms en -reeksen.
Henk van der Gugten tekent al zo lang hij zich kan
herinneren. Al in de kleuterschool kladde hij alles vol met
zijn tekeningen, en hij is daar nooit meer mee gestopt.
Henk geeft muziek- en tekenles en woont in Nederland.
Zijn debuut bij Baeckens was in 2019 met De familie
Slotje. Ondertussen heeft hij al zeven boeken gepubliceerd
bij Baeckens.
Alle info over Mol vind je op www.molskleinewebsite.com of op Instagram via
@mols_kleine_insta.
*** Niet voor publicatie ***
Contactgegevens pers
Contact auteur & illustrator
Marieke van Hooff: mariekevanhooff@gmail.com
Henk van der Gugten: +31 641 370 234 / werk_henk@hotmail.com
Recensie-exemplaren & marketingacties
Klaartje De Boeck: 0474 84 59 80 / klaartje@baeckensbooks.be
Bijlagen
Boekencovers Mol bouwt een raket en Mol kan iets: zie bijlage.
Leesfragmenten Mol bouwt een raket en Mol kan iets: zie bijlage.
Interview met Marieke en Henk: zie bijlage.

