ONTDEK HOE LEUK LEZEN IS!
MEER DAN LEZEN ALLEEN!
Boektoppers voor kleuters

JONGSTE KLEUTERS Voor instapklas en eerste kleuterklas
JONGSTE

PAKKET

KLEUTERS

Vriendjes

Mies van
Hout

• 4 prentenboeken
• voorlees- en liedjes-cd: cd met de 4 ingesproken verhalen + 4 themaliedjes
• kleurplaten via www.boektoppers.be
JONGSTE KLEUTERS

Mies van Hout
De kleurrijke monsters in dit boek
zijn echte vrienden. Ze spelen ze
met elkaar, maar ze vechten en
huilen ook wel eens …

JONGSTE KLEUTERS

JONGSTE KLEUTERS

ziet k l eu re n

gaat sporten

MET LEUKE
VOORLEES-CD

PAKKET

4 prentenboeken
+ voorlees- en
liedjes-cd

JONGSTE KLEUTERS

Anita Bijsterbosch

Luister je mee?
Met 4 leuke
themaliedjes

• Max gaat sporten + liedje:
• Kameleon ziet kleuren + liedje:
• Kaatje bij de tandarts + liedje:
• Vriendjes + liedje:

Kaatje bij de tandarts
Liesbet Slegers

Kameleon ziet kleuren
Anita Bijsterbosch

Max gaat sporten
Guido Van Genechten

€ 20,00
in 1 keer geleverd

ABONNEMENT

• 7 prentenboeken rond een actueel thema
• voorlees-cd: cd met de 4 ingesproken verhalen
• kleurplaten via www.boektoppers.be

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

De zoektocht
van papa

oktober herfst

november sint

Ze epaardje

december kerst

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

Pauline Oud

Kas en Saar
vieren kerst

Anita Bijsterbosch

kathleen amant

LOU

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

Klaasje Sinterklaasje

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

Het is carnaval!

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

in de lente

De zoektocht van papa
zeepaardje
Anita Bijsterbosch
Papa Zeepaardje is een van
zijn kleintjes kwijt! Samen met
de walvis, de schildpad en de
andere dieren gaat hij op zoek
…
mei vaderdag

IN HET ZIEKENHUIS
Anita Bijsterbosch

januari ziek zijn

Kaatje in het bos
Liesbet Slegers
Lou in het ziekenhuis
Kathleen Amant

februari carnaval

Klaasje Sinterklaasje
Kathleen Amant
Luuk en Lotje
Ruth Wielockx

maart Pasen

Kas en Saar vieren kerst
Pauline Oud
Sammie in de lente
Anita Bijsterbosch

MET LEUKE
VOORLEES-CD

ABONNEMENT
7 prentenboeken
+ voorlees-cd
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Surf naar www.boektoppers.be
of scan de QR code en ontdek alle
boeken en voorlees-Cd’s

PLAATS JE
AANVRAAG

OUDSTE KLEUTERS Voor tweede en derde kleuterklas
OUDSTE KLEUTER

S

PAKKET

Wat als?

• 4 prentenboeken
• voorlees- en liedjes-cd: cd met de 4 ingesproken verhalen + 4 themaliedjes
• kleurplaten via www.boektoppers.be

Ine De Volder & Michaël Olbrechts
Wat als apen konden koken? Wat
als heksen op stofzuigers zouden
vliegen? Als de maan van kaas was
gemaakt? Een knotsgek boek!

OUDSTE KLEUTERS
OUDSTE KLEUTERS

OUDSTE KLEUTERS

MET LEUKE
VOORLEES-CD

PAKKET

4 prentenboeken
+ voorlees- en
liedjes-cd

OUDSTE KLEUTERS

Luister je mee?

tekeningen

Het ongelooflijke maar
waargebeurde verhaal
over de dino’s
Guido Van Genechten

Kom uit die kraan
Tjibbe Veldkamp &
Alice Hoogstad

• Het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal
liedje:
• Wat als? + liedje:
• O monster eet me niet op + liedje:
• Kom uit die kraan + liedje:

O monster,
eet me niet op!
Carl Norac & Carll Cneut

€ 20,00
e
Met 4 leukjes
themalied

in 1 keer geleverd

ABONNEMENT

• 7 prentenboeken rond een actueel thema
• voorlees-cd: cd met de 4 ingesproken verhalen
• kleurplaten via www.boektoppers.be
oktober herfst

november sint

De kale boom

Guido Van Genechten
Ze doen ook maar hun best,
met vallen en opstaan. Ze
hebben hun kleine kantjes.
Maar als je ze wat beter leert
kennen, vallen papa’s best mee.

december kerst

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

Papa’s zijn soms …,

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

Imme Dros
&
Harrie Geelen

Barbara de Wolf
Tamara Bos

Sinds Boelie verhuisd is naar het bos, lijkt het wel

De groeten
van de
goede Sint

Mathilde Stein & Chuck Groenink

of de Kerstman hem helemaal is vergeten.

Dan bedenkt Boelie een plan waardoor de Kerstman
zijn stalletje wel móét vinden. En het werkt!
Alleen… wat moet Boelie nu met

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

een kapotte slee, vermiste pakjes

en een Kerstman die helemaal van slag is?
OUDSTE KLEUTERS
abonnement

Paultje!

Ellen DeLange en Martina Heiduczek

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

Billy geeft een feestje

Van harte beterschap,

Billy is jarig. Samen met Pierke gaat hij op pad om zijn vriendjes
uit te nodigen voor een feestje. Japie, het kleine broertje van
Pierke, mag ook mee. Maar opeens is Japie verdwenen!
Billy komt erachter dat Japie is gekidnapt door een oude gier…
Hoe kan Billy Pierkes broertje bevrijden en ervoor zorgen dat
zijn feestje niet in het water valt?

Catharina Valckx

Lees ook de andere boeken
over Billy de cowboyhamster:
Poten omhoog!
Billy en de bizon
Billy en de indiaan

mei vaderdag

Catharina Valckx

Billy
geeft
een feestje
Eve Tharlet · Brigitte Weninger

www.gottmer.nl

januari ziek zijn

De kale boom
Tamara Bos &
Barbara de Wolf

9 789025 757823

februari carnaval

Groeten van de goede Sint
Imme Dros & Harrie Geelen

Van harte beterschap, Billy geeft een feestje
Paultje!,
Catharina Valckx
Brigitte Weninger &
Eva Tharlet

maart lente

Boelies kerstplan
Mathilde Stein &
Chuck Groenink
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De jongen en het ei
Ellen Delange &
Martina Heiduczek

verspreid over het
schooljaar geleverd

Bestellen is eenvoudig!
> Vul het bestelformulier hieronder in en bezorg het samen met het gepaste bedrag aan de leerkracht.
aantal

aantal

prijs

Totaal

Pakket

jongste kleuters

oudste kleuters

€ 20,00/pakket

€

Abonnement

jongste kleuters

oudste kleuters

€ 32,00/abonnement

€
€

Voornaam kind ________________________ Familienaam kind _______________________________________________________
School ___________________________________________________________ Klas ____________________________________
Handtekening

> Of plaats je aanvraag online
Surf naar viavanin.be/boektoppers/aanvraag of scan de QR code

Uitgeverij VAN IN - Nijverheidsstraat 92/5, 2160 Wommelgem - T 03 432 95 01, basisonderwijs@vanin.be

