(VOOR)LEZEN MAAKT VAN KLEINTJES
GROTE LEZERS

BOEKTOPPERS, JOUW VOORLEESRITUEEL

JONGSTE KLEUTERS Voor instapklas en eerste kleuterklas
JONGSTE KLEUTERS

JONGSTE KLEUTERS

JONGSTE KLEUTERS

JONGSTE KLEUTERS

Kleurtjes zoeken met

Fien en Milo

Marit Törnqvist

Spelen tot
het donker
wordt

Pauline Oud

PAKKET

Hans &
Monique Hagen

Spelen tot het donker wordt
Marit Törnqvist & Hans &
Monique Hagen
Altijd samen spelen: buiten, binnen,
in het bad, op het strand, in het gras,
in de sneeuw, in een boot …
Tot het donker wordt!

Hoeveel babypoesjes?
Guido Van Genechten
Alle mama’s in dit boek staan op
het punt kleintjes te krijgen. Maar
hoeveel baby’s zullen ze precies op
de wereld zetten?

Kleurtjes zoeken met Fien en
Milo
Pauline Oud
Fien en Milo trekken hun rode
laarsjes aan. Buiten spelen ze met een
groen schepje en krijgt Milo een gele
ballon. Zoek je mee?

Garage Gust
Leo Timmers
Gust is een vrolijke doe-het-zelver.
Geen klus is te groot of te moeilijk
voor hem. Gelukkig heeft hij nog wat
spullen staan!

PAKKET

4 prentenboeken
+ 4 voorgelezen
verhalen +
4 themaliedjes

DE 4 VOORGELEZEN BOEKEN EN 4 THEMALIEDJES

digitaal beschikbaar

€ 20,00

oktober school

november sint
JONGSTE KLEUTERS
abonnement

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

december kerst
JONGSTE KLEUTERS
abonnement

Heksje Mimi

januari slapen

Uil

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

kan niet slapen

viert Kerstmis

ABONNEMENT

Anita Bijsterbosch

Luuk en Lotje naar school
Ruth Wielockx
De tweeling Luuk en Lotje heeft
een leuke dag in de klas. Maar dan
ontdekt Luuk dat hij zijn brooddoos
is vergeten! Wie helpt Luuk?
februari carnaval
Pauline Oud

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

Rik en de Sint
Liesbet Slegers
Rik is blij, want binnenkort is het
zover. Dan komt de Sint op bezoek
bij alle kinderen. Zoek je mee in dit
zoekboek naar alle verstopte dingen?

Heksje Mimi viert Kerstmis
Kathleen Amant
Het is bijna Kerstmis. Heksje Mimi en
Roosje willen graag een grote boom
uit het bos om te versieren. Zal dat
lukken?

Uil kan niet slapen
Anita Bijsterbosch
Uil kan niet slapen. Hij zoekt een
rustig plekje. Maar overal waar hij
heen vliegt, houdt iets hem wakker.
Maar hij geeft het niet op!

mei moederdag

maart Pasen
JONGSTE KLEUTERS
abonnement

JONGSTE KLEUTERS
abonnement

Kas en Saar
vieren carnaval

DE 7 VOORGELEZEN BOEKEN
digitaal beschikbaar

Een dik
boek ove

Pasenr

ABONNEMENT
Kas en Saar vieren carnaval
Pauline Oud
Kas en Saar gaan verkleed naar
school. In de klas spelen ze allerlei
leuke spelletjes. En dan komt er een
grappige clown op bezoek!

De paashaas en de kuikentjes
Liesbet Slegers
Het is bijna Pasen en tijd om de
paaseitjes te versieren. Eerst hebben
de vriendjes van de paashaas zijn hulp
nodig. Maar wie helpt de paashaas?

De allereerste zoen
Guido Van Genechten
Sommigen krijgen het er heerlijk
warm van. Anderen gaan ervan
zweven. Maar één ding is zeker:
zoenen is het leukste wat er bestaat!

7 prentenboeken
+ 7 voorgelezen
verhalen

€ 32,00

PAKKET

OUDSTE KLEUTERS Voor tweede en derde kleuterklas

4 prentenboeken
+ 4 voorgelezen
verhalen +
4 themaliedjes

DE 4 VOORGELEZEN BOEKEN EN 4 THEMALIEDJES

€ 20,00

digitaal beschikbaar

OUDSTE KLEUTERS

OUDSTE KLEUTERS
OUDSTE KLEUTERS

OUDSTE KLEUTERS

Ingrid Godon

PAKKET

Wachten op
Matroos

Met woorden van
André Sollie

Coole cowboys
Tjibbe Veldkamp & Wouter Tulp
De coole cowboy is fijn aan het
schieten als jonkvrouw prinses en
een bende gemene ridders opduiken
in het wilde Westen.

Het grote poepconcours
Guido Van Genechten
Koning Keutel houdt elk jaar een
wedstrijd: wie maakt het meest
bijzondere kakkunstwerkje? Wie zal
dit jaar winnen?

oktober school

Het hondje dat Nino niet had
Edward Van de Vendel &
Anton Van Hertbruggen
Nino heeft een hondje dat hij niet
heeft, een fantasiehondje. Het durft
van alles en begrijpt van alles! Op een
dag komt er een écht hondje.

Wachten op Matroos
Ingrid Godon & André Sollie
Tijs de vuurtorenwachter wacht op
zijn vriend Matroos om samen de
wereld rond te reizen.Vandaag is Tijs
jarig. Zal Matroos komen?

december kerst

januari slapen

november sint

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

Een doosje
Kerst

en de Sint

RIET WILLE
RISKE LEMMENS

Mylo Freeman

gaan naar school

Esther van den Berg

ABONNEMENT

Judith Koppens &
Marja Meijer

Sam en Bennie gaan naar school
Judith Koppens & Marja Meijer
Het is tijd voor Sam om naar school
te gaan. Haar hondje Bennie wil mee!
Dat mag eigenlijk niet, maar Sam
neemt Bennie toch mee …

Prinses Arabella en de Sint
Mylo Freeman
Prinses Arabella wil de Sint zelf als
cadeau. Haar wens gaat in vervulling.
Maar wat vindt de Sint daar zelf van?

Een doosje Kerst
Riet Wille & Riske Lemmens
In een bos hier ver vandaan, waar
hoge rijen sparren staan, stapt een
jongen op zijn fiets. Hij is op zoek
naar iets …

maart lente

februari carnaval
OUDSTE KLEUTERS
abonnement

mei moederdag

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

Kevin is een prinses.

OUDSTE KLEUTERS
abonnement

    
     
 
  
     
    
  

Daar kan iedereen nu wel om lachen,
maar dat kan Kevin niks schelen.
Kevin is een prinses, punt uit.

Goede nacht en Slaap zacht
Esther van den Berg
Dot is een geheime slaapinspecteur.
Poetsen alle beestjes hun tanden?
Lezen ze een verhaal? Dot zoekt
het uit!

DE 7 VOORGELEZEN
BOEKEN

Lisa Boersen
Hasna Elbaamrani

met tekeningen van
Annelies Vandenbosch

Michaël

ESCOFFIER

digitaal beschikbaar

Roland

GARRIGUE

Kevin is een prinses
Michaël Escoffier & Roland Garrigue
Voor carnaval verkleedt Kevin zich
als prinses. Daar kan iedereen wel
om lachen, maar dat kan Kevin niets
schelen!

Het wonderlijke ei van Lady Nana
Twiggy Bossuyt & Isabelle Geeraerts
Fans drukken elkaar plat om Lady
Nana te zien, maar thuis is Lady Nana
alleen. Dan legt ze een gewoon, stom
wit ei. Of toch niet?

ABONNEMENT

Duizend-en-één paarse djellaba’s
Lisa Boersma & Hasna Elbaamrani & Annelies
Vandenbosch
Esmaa gaat op vakantie bij haar familie in
Marokko. Op de markt van Marrakech raakt
ze echter haar mama kwijt. Wat nu?

7 prentenboeken
+ 7 voorgelezen
verhalen

€ 32,00

Bestellen is eenvoudig!
> Plaats je aanvraag online.
Scan de QR-code en plaats je bestelling.
> Of vul het bestelformulier in. Bezorg het formulier en het geld aan de juf/meester of betaal via de schoolrekening.
aantal

aantal

Ontvang je pakket via de school.

prijs

Totaal

Pakket jongste kleuters

Pakket oudste kleuters

€ 20,00/pakket

€

Abonnement jongste kleuters

Abonnement oudste kleuters

€ 32,00/abonnement

€
€

Voor- en familienaam kind							klas
Handtekening
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