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Elk weekend vinden er
creatieve activiteiten plaats –
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ouders. Bekijk het programma op www.clavisbooks.com.
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Kleine Berg 48
5611 JV Eindhoven

“De wereld van morgen
zal eruitzien als de dromen
van de kinderen van vandaag.”

* De Clavis shop-in-shop is een Clavis-winkel ín een reguliere winkel.
Met opvallende kasten, speciale thema-aanbiedingen en een breed assortiment
is het een geweldige manier om de leukste Clavis-boeken te vinden.
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In deze winkels vind je
een Clavis shop-in-shop*.
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Clavis Uitgeverij -

babyboeken

Clavis Uitgeverij -

De beste keuze voor je peuter
Het aantal wagonnetjes
geeft de leeftijd aan:

Stoffen knisperboekjes om mee te spelen

De kleur van het treintje
geeft het thema aan:

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 maanden

vaardigheden

vanaf 18 maanden

emotie

vanaf 24 maanden

de wereld

vanaf 30 maanden

taalontwikkeling

Een geboortecadeau om naar te kijken,
naar te luisteren en mee te friemelen.
Welkom, lieve baby!

Mijn vriendjes (knisperboekje)
isbn 978 90 448 3641 7
12,95 eur

Bijtje zoem (knisperboekje)
isbn 978 90 448 3640 0
12,95 eur

Klein wit visje (knisperboekje)
isbn 978 90 448 3642 4
12,95 eur

Deze stoffen boekjes in felle kleurtjes prikkelen de zintuigen van baby’s.
Om aan de buggy, de Maxi-Cosi of de box te hangen.

pirkko vainio

De negen maanden voor de
geboorte zijn spannend, verrassend en heerlijk. Dit bijzondere
pop-upboek laat al die emoties
zien in een handvol beelden en
woorden.
isbn 978 90 448 2668 5
29,95 eur

peuter

Om alles te bewaren over het
eerste jaar van je kleine meisje.

Om alles te bewaren over het
eerste jaar van je kleine jongetje.

isbn 978 90 448 1761 4
18,95 eur

isbn 978 90 448 1760 7
18,95 eur

Geboren worden en leven
is een beetje als vliegen.
Wie door het leven wil
vliegen, wordt met dit
filosofische boekje op het
goede spoor gezet.
isbn 978 90 448 0879 7
12,95 eur

Noteer in dit dagboek je
eigen wijsheden.
isbn 978 90 448 0880 3
8,95 eur

isbn 978 90 448 1436 1
10,95 eur

isbn 978 90 448 1437 8
10,95 eur

isbn 978 90 448 1439 2
10,95 eur

isbn 978 90 448 1438 5
10,95 eur

voor baby’s
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Clavis Uitgeverij -

peuter

Clavis Uitgeverij -

vanaf 12 maanden

Ik en de wereld om mij heen

peuter

vanaf 12 maanden

Ontdek de wereld met Aapje

Kinderen spelen in het speeltuintje.
Mensen lopen naar de winkel.
Er komen auto’s voorbij. En een bus!
De vuilniswagen haalt vuil op.
En het hondje wordt uitgelaten.
Wat gebeurt er toch veel op straat!
isbn 978 90 448 3253 2
12,95 eur
Thema: dagelijks leven, voertuigen

Ik ben dol op dieren. Op giraffen met
hun lange nek. En op apen die lekker gek doen. Of op vossen met hun
mooie vacht! Welke wilde dieren ken
jij nog meer?
978 90 448 2890 0
12,95 eur
Thema: dieren
isbn

Ik ben dol op dieren. Op vogeltjes
in de tuin, op de kat en de hond. Ik
hou ook van dieren op de boerderij:
koeien, schapen, varkens …
978 90 448 2614 2
12,95 eur
Thema: dieren
isbn

Tuut-tuut! Auto’s zijn overal. Sommige
gaan supersnel, andere zijn heel
sterk, sommige vervoeren spullen en
weer andere hebben een sirene.
978 90 448 3153 5
12,95 eur
Thema: voertuigen

isbn

Vandaag gaan Aapje en zijn knuffeltje
rijden! Alle voertuigen komen voorbij
tijdens een dag vol rijplezier. Zoef!

Aapje haalt zijn verkleedkoffer
tevoorschijn. In een wip wordt hij
een clown, een bijtje, een prinses
… Heerlijk!

Aapje gaat met zijn knuffeltje
naar zee. Daar doen ze van
alles: een zandkasteel bouwen, vliegeren, met de boot spelen …

Aapje is met zijn knuffeltje in het
bos. Daar is veel te zien: vogeltjes,
een egel, een eekhoorn en een
mooie rode paddenstoel.

Met flapjes
isbn 978 90 448 3551 9
9,95 eur
Thema: voertuigen

Met flapjes
978 90 448 3552 6
9,95 eur
Thema: verkleden

Met flapjes
isbn 978 90 448 3644 8
9,95 eur
Thema: zee

Met flapjes
978 90 448 3643 1
9,95 eur
Thema: bos

isbn

Aapje komt een heleboel
dieren tegen. Allemaal
zijn ze zijn vriendjes en
met elk dier doet hij iets
anders.

Aapje gaat in bad met
zijn speeltjes. Als hij
gewassen is, droogt hij
zich af en doet hij zijn
pyjama aan.

Aapje gaat slapen. Hij
doet zijn pyjama aan,
poetst zijn tanden, leest
een boekje en ... springt
hoog op zijn bed!

Met flapjes
isbn 978 90 448 3066 8
9,95 eur
Thema: dieren

Met flapjes
isbn 978 90 448 3065 1
9,95 eur
Thema: bad

Met flapjes
isbn 978 90 448 2402 5
8,95 eur
Thema: slapen

isbn

Aapje ontdekt zijn speelgoed. Een bal, blokken,
een trommel, auto’s, een
schommelpaard ...

Als Aapje thuis zijn knuffel zoekt, vindt hij ook
kleertjes, badeendjes en
een bal.

Met flapjes
978 90 448 2401 8
8,95 eur
Thema: spelen

Met flapjes
isbn: 978 90 448 3329 4
9,95 eur
Thema: zoeken

isbn

Bij een verjaardag horen
slingers, taarten en
cadeautjes. Onder elk
flapje zit een leuke verrassing verstopt!
Met flapjes
isbn 978 90 448 3330 0
9,95 eur
Thema: jarig zijn
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Clavis Uitgeverij -

peuter

vanaf 12 maanden

“Boekjes op maat gemaakt voor je peuter
zijn een perfecte hulp bij de opvoeding.”

Elke dag leesplezier

Ontdek samen met je peuter waar
dieren wonen.

Bloempje, je bent zo klein.
Wil je liever groter zijn?

isbn 978 90 448 1251 0
6,95 eur
Thema: wonen, dieren

Met flapjes
isbn 978 90 448 1764 5
8,95 eur
Thema: groeien

Van de koude winter tot de warme
zomer. Leer spelenderwijs de seizoenen kennen.
isbn 978 90 448 3151 1
12,95 eur
Thema: dieren, seizoenen

Met flapjes
isbn 978 90 448 1904 5
8,95 eur
Thema: wilde dieren

Of toch zebra’s?
Een dierenkijkboekje met zwart-wit- én kleurenprenten
die de visuele ontwikkeling stimuleren.
Voor peuters vanaf 12 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.
Anita Bijsterbosch
Waar is mijn jasje? Jungledieren
© 2016 Clavis Uitgeverij, Hasselt – Amsterdam – New York
Trefw.: dieren, silhouetten, herkennen
nur 271
isbn 978 90 448 2911 2
D/2016/4124/193
Alle rechten voorbehouden

Waar is mijn jasje?
LEDIEREN
JUNG

www.anitabijsterbosch.nl

www.clavisbooks.com

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

ISBN 978-9044829105

De diertjes in dit boekje zitten
allemaal heel stil. Kun jij ze laten
bewegen? Sla het flapje om en
... Hup!

Met flapjes
978 90 448 1903 8
8,95 eur
Thema: dieren, slapen

Met flapjes
isbn 978 90 448 1675 4
8,95 eur
Thema: dieren, bewegen

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

Clavis peuter

9 789044 829105

De diertjes in dit boekje slapen
zachtjes. Kun jij ze wakker maken?
Sla het flapje om en … wakker
worden!

isbn

RDERIJDIEREN
BOE

JUNGLEDIEREN

De diertjes in dit boekje maken
geen lawaai. Kun jij ze laten
brullen? Sla het flapje om en …
Grrr!

De jungledieren in dit boek hebben je hulp nodig.
Help jij hun jasjes terug te vinden
en de dieren weer kleur te geven?
Sla het blad om en ontdek wie ze zijn.
Krokodillen, olifanten of leeuwen?

Waar is mijn jasje?

www.anitabijsterbosch.nl

BOERDERIJDIEREN

Een dierenkijkboekje met zwart-wit- én kleurenprenten
die de visuele ontwikkeling stimuleren.
Voor peuters vanaf 12 maanden,
met de wereld rondom het kind als thema.
Anita Bijsterbosch
Waar is mijn jasje? Boerderijdieren
© 2016 Clavis Uitgeverij, Hasselt – Amsterdam – New York
Trefw.: dieren, silhouetten, herkennen
nur 271
isbn 978 90 448 2910 5
D/2016/4124/192
Alle rechten voorbehouden

Waar is mijn jasje?

Of toch paarden?

Waar is mijn jasje?

Anita Bijsterbosch

Anita Bijsterbosch

De boerderijdieren in dit boek hebben je hulp nodig.
Help jij hun jasjes terug te vinden
en de dieren weer kleur te geven?
Sla het blad om en ontdek wie ze zijn.
Varkens, eenden of koeien?

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044829112

789044 829112
Anita9Bijsterbosch

Clavis peuter

Anita Bijsterbosch

De dieren in dit boek hebben
je hulp nodig! Help jij hun
jasjes terug te vinden en de
dieren weer kleur te geven?

De dieren in dit boek hebben
je hulp nodig! Help jij hun
jasjes terug te vinden en de
dieren weer kleur te geven?

978 90 448 2910 5
10,95 eur
Thema: boerderij, dieren

isbn 978 90 448 2911 2
10,95 eur
Thema: jungle, dieren

isbn

© 2019 Clavis Uitgeverij, foto door Whitley Obobaifo
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Clavis Uitgeverij -

peuter

Clavis Uitgeverij -

vanaf 12 maanden

Lief zijn voor elkaar

peuter

Dompel je peuter onder in een taalbadje

De kleine diertjes in dit boek leren allerlei nieuwe dingen. En dat gaat met
vallen en opstaan. Oei! Daar gaat er weer eentje. Maar wat doe je als iets
niet lukt? Opstaan en opnieuw proberen!
isbn 978 90 448 3555 7
12,95 eur
Thema: dieren

Een kleurrijk boekje met mooie dierenfoto’s en leuke tekeningen.
Voor peuters vanaf 12 maanden, met de wereld rondom het kind als thema.
Tekst en illustraties: Mack
Foto’s: Shutterstock®
Pip, wie ben ik?
© 2013 Clavis Uitgeverij, Hasselt – Amsterdam – New York
Trefw.: dieren - NUR 271
ISBN 978 90 448 1853 6 - D/2013/4124/053
Alle rechten voorbehouden.
www.mackbooks.com

dagelijks leven
vaardigheden

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044834512

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

9 789044 834512

Clavis peuter

Mack

Kuikentje bezorgt alle dieren een hapje eten. Krokodil
heeft een grote bek, daar
past veel in. Eekhoorn lust
bergen nootjes en dan …
krijgt Kuikentje zelf ook
honger!
978 90 448 3451 2
12,95 eur
Thema: dieren, eten
isbn

Voordat hij zelf naar bed
gaat, wil Kuikentje eerst alle
andere dieren een nachtkus
geven. Tot hij er zelf moe
van wordt, … Welterusten!
978 90 448 3156 6
12,95 eur
Thema: dieren, slapen
isbn

‘Woef,’ zegt de grote hond.
En wat zeg het kleine hondje? ‘Woef woef woef woef.’
978 90 448 1645 7
10,95 eur
Thema: dierengeluiden,
tamme dieren
isbn

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

In dezelfde reeks verscheen:

Een zebra en een tijger hebben allebei
een mooie streepjesvacht. Een krokodil
en een egel zijn een beetje stekelig …

isbn 978 90 448 2182 6
10,95 eur
Thema: dieren, vriendschap

isbn 978 90 448 2204 5
10,95 eur
Thema: dieren, vriendschap

Levendig fotoboekje op rijm waarin
kinderen omgaan met hun favoriete
dieren.

Levendig fotoboekje op rijm waarin
kleine kinderen rollenspelletjes
spelen.

isbn 978 90 448 1762 1
6,95 eur
Thema: dieren, versjes

isbn 978 90 448 1763 8
6,95 eur
Thema: rollenspel, versjes

PIP,
Wie b n ik?
Zoek mee

onder

de
FLAPJE
S!
S

www.clavisbooks.com

Pip wil leren lopen, maar
dat gaat niet zo makkelijk.
De andere dieren moedigen
hem aan.

Pip gaat op zoek naar
schattige dierenbaby’s.
Waar hebben de babydieren zich verstopt?

isbn 978 90 448 1549 8
6,95 eur
Thema: dieren, leren lopen

Met flapjes
978 90 448 1852 9
8,95 eur
Thema: dieren, verstoppen
isbn

PIP, Wie ben ik?

vanaf 12 m.

Pip kijkt om zich heen en ziet heel wat dierenvriendjes.
Maar, hé, ze hebben zich omgedraaid!
Pip ziet alleen hun rug en hun staartje.
Sla het flapje om en ontdek samen met Pip wie de dieren zijn!

Een hapje
voor jou

cht en aandoenlijk boekje om van te smullen.
Voor snoepertjes vanaf 12 maanden,
et de wereld rondom het kind als thema.

vanaf 18 m.

Kijk eens naar mijn zwempootjes.
Wie ben ik?

voor jou

r een flink bot om op te kauwen.

n … krijgt Kuikentje zelf ook honger!

voor baby’s

Hallo Pip!

Een hapje

dol op honing en hondje is op zoek

Mack

heeft een grote bek, daar past veel in.

Mack

e bezorgt alle dieren een hapje eten.

Een slak en een schildpad zijn samen
lekker langzaam. Een zeepaardje en
een vis wonen allebei in de zee.

Clavis peuter

Mack

Pip kijkt om zich heen en
ziet heel wat dierenvriendjes. Maar hij ziet alleen hun
staartje. ‘Wie ben ik, Pip?’
vragen de diertjes.
Met flapjes
isbn 978 90 448 1853 6
8,95 eur
Thema: dieren, raden

Spetter spat! Het kindje in dit
boekje heeft heel veel waterpret.
Kijk je mee? Sla het flapje om en …
word lekker nat!
Met flapjes
isbn 978 90 448 1992 2
8,95 eur
Thema: spelen met water

vanaf 12 maanden
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Clavis Uitgeverij

vanaf 1 jaar

vanaf 1 jaar

Bewegende boeken

978 90 448 3754 4
10,95 eur
Thema: voertuigen
isbn

isbn 978 90 448 3371 3
10,95 eur
Thema: seizoenen

978 90 448 3751 3
10,95 eur
Thema: dagelijks leven
isbn

isbn 978 90 448 3368 3
10,95 eur
Thema: Kerstmis

978 90 448 3370 6
10,95 eur
Thema: nacht
isbn

isbn 978 90 448 3606 6
10,95 eur
Thema: bos

978 90 448 3369 0
10,95 eur
Thema: huis
isbn

Met deze bewegende kartonboeken
kunnen kinderen op een speelse
manier kennismaken met de wereld
om hen heen.

isbn 978 90 448 3141 2
10,95 eur
Thema: tuin, dieren

isbn 978 90 448 3140 5
10,95 eur
Thema: dieren

isbn 978 90 448 2766 8
10,95 eur
Thema: dieren

isbn 978 90 448 2767 5
10,95 eur
Thema: eten

isbn 978 90 448 2768 2
10,95 eur
Thema: voertuigen

isbn 978 90 448 2769 9
10,95 eur
Thema: zee

isbn 978 90 448 2678 4
10,95 eur
Thema: kleuren

isbn 978 90 448 2677 7
10,95 eur
Thema: lichaam

isbn 978 90 448 2676 0
10,95 eur
Thema: dieren, baby’s

isbn 978 90 448 2675 3
10,95 eur
Thema: boerderij

isbn 978 90 448 3752 0
10,95 eur
Thema: baby

11
11
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Clavis Uitgeverij -

vanaf 1 jaar

Meer, meer, méér schuifboekjes!

isbn 978 90 448 3375 1
10,95 eur
Thema: tractor, voertuigen

isbn 978 90 448 3753 7
10,95 eur
Thema: spelen

isbn 978 90 448 3374 4
10,95 eur
Thema: dagelijks leven, dieren

isbn 978 90 448 3603 5
10,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: familie

Met geluiden

Met geluiden

isbn 978 90 448 3404 8
15,95 eur
Thema: huis

isbn 978 90 448 3605 9
10,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: jarig zijn

isbn 978 90 448 3604 2
10,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: brandweer

isbn 978 90 448 3216 7
13,95 eur
Thema: geluiden, muziek, dieren

isbn 978 90 448 3399 7
13,95 eur
Thema: geluiden, dieren, circus

isbn 978 90 448 3400 0
13,95 eur
Thema: geluiden, dieren

isbn 978 90 448 1547 4
13,95 eur
Thema: geluiden, dieren

978 90 448 2587 9
13,95 eur
Thema: geluiden, dieren

isbn

978 90 448 3729 2
13,95 eur
Thema: geluiden, zee
isbn

Kijk op pagin
a
53, 54, 55 en
56 voor nog
meer geluiden
boekjes.
isbn 978 90 448 3607 3
10,95 eur
Thema: dieren

isbn 978 90 448 3608 0
10,95 eur
Thema: dieren

isbn 978 90 448 3749 0
10,95 eur
Thema: dieren

vanaf 12 maanden

Hoor je de geluidenboekjes al?

978 90 448 3405 5
15,95 eur
Thema: dieren, dierentuin
isbn

peuter

isbn 978 90 448 3750 6
10,95 eur
Thema: voertuigen

13
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peuter

Clavis Uitgeverij -

vanaf 12 maanden

peuter

vanaf 12 maanden

Luisteren én voelen

978 90 448 2589 3
13,95 eur

isbn

isbn 978 90 448 2833 7
13,95 eur

isbn 978 90 448 1525 2
13,95 eur

978 90 448 2588 6
13,95 eur

isbn

isbn 978 90 448 2945 7
13,95 eur

isbn 978 90 448 1545 0
13,95 eur

isbn 978 90 448 1973 1
13,95 eur

isbn 978 90 448 3095 8
13,95 eur

isbn 978 90 448 2297 7
13,95 eur

978 90 448 2834 4
13,95 eur

isbn

isbn 978 90 448 1688 4
13,95 eur

isbn 978 90 448 1546 7
13,95 eur

isbn 978 90 448 3094 1
13,95 eur

isbn 978 90 448 1972 4
13,95 eur

isbn 978 90 448 3096 5
13,95 eur

Met voelplekken
isbn 978 90 448 3334 8
13,95 eur
Thema: geluiden, muziek, dieren

Met voelplekken
isbn 978 90 448 3332 4
14,95 eur
Thema: geluiden, tuin

Met voelplekken
isbn 978 90 448 3333 1
14,95 eur
Thema: geluiden, dieren

Met voelplekken
isbn 90 448 2828 3
14,95 eur
Thema: geluiden, dieren

Met voelplekken
isbn 978 90 448 2829 0
14,95 eur
Thema: geluiden, dieren

Met voelplekken
isbn 978 90 448 3725 4
15,95 eur
Thema: geluiden, dieren, boerderij

isbn 978 90 448 2294 6
13,95 eur

Met flapjes
isbn 978 90 448 2295 3
13,95 eur
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Met flapjes
isbn 978 90 448 2654 8
17,95 eur

Met flapjes
isbn 978 90 448 2275 5
17,95 eur

Met flapjes
isbn 978 90 448 3449 9
17,95 eur
Met voelplekken
isbn 90 448 3726 1
15,95 eur
Thema: geluiden, dieren, bos

Met voelplekken
isbn 90 448 3727 8
15,95 eur
Thema: geluiden, dieren, woestijn

15
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peuter

Clavis Uitgeverij -

vanaf 12 maanden

Elke dag is een leuke dag met Fien en Milo

De vier toptitels Feest, Spelen, In huis en
In de tuin nu in één mooie verzamelbundel!
es
isbn 978 90 448 3157 3
12,95 eur
Thema: feest, spelen, tuin, huis, jarig zijn

Vier leuke verhalen nu in één dikke verzamelbundel.
isbn 978 90 448 2817 7
12,95 eur
Thema: aankleden, eten, bad, bedtijd

Vier leuke verhalen nu in één dikke verzamelbundel!
Voor ieder dagje uit.
978 90 448 2816 0
12,95 eur
Thema: dierentuin, zee, park, kinderboerderij
isbn

Fijne rijmpjes met

peuter

vanaf 18 maanden

Rijmpjes stim
uleren
de taalontwik
keling
van peuters

Kleine Billy-Bob is op de boerderij. Kijk eens daar,
wie staat daar in de wei? Heb jij ook die grote
staart gezien? Is die van het schaap,
of van het konijn misschien?

Kijk kleine Billy-Bob eens gapen! Hij moet gauw lekker
gaan slapen. Maar hé, wat is dat geluid? Kleine Billy-Bob
klimt z’n bedje weer uit! Was je wat vergeten, kleine
Billy-Bob? Schiet eens heel snel op!

Knor, knor, knor, wat hoor ik daar? Het buikje van kleine
Billy-Bob doet zo raar! Kleine Billy-Bob is dol op eten:
voordat zijn vriendinnetje Fee haar eten heeft aangeraakt,
heeft Billy-Bob het al helemaal op!

isbn 978 90 448 2809 2
10,95 eur
Thema: boerderij, dieren, rijmpjes

isbn 978 90 448 2578 7
10,95 eur
Thema: dagelijks leven, rijmpjes, slapen

isbn 978 90 448 2579 4
10,95 eur
Thema: dagelijks leven, rijmpjes, eten

Kijk ook op
7-28
pagina 26-2 an
eer v
voor nog m
o.
Fien en Mil

Fien en Milo blijven een dagje lekker
binnen. Kijk je mee?
Met flapjes
isbn 978 90 448 1596 2
12,95 eur
Thema: thuis, plezier, rituelen

Billy-Bob houdt van knuffelen en met zijn vriendinnetje
Fee speelt hij fijn. Kleine Billy-Bob gaat al flink
op het potje en daarna lekker in bad.

Met hun handjes en voetjes kunnen kleine Billy-Bob
en Fee zwaaien en springen. Met hun mond geven
ze wel honderd kusjes!

Kleine Billy-Bob wil spelen met zijn knuffelkonijn.
Maar Konijn heeft zich verstopt.
Help jij mee zoeken?

isbn 978 90 448 2151 2
10,95 eur
Thema: dagelijks leven, rijmpjes

isbn 978 90 448 2152 9
10,95 eur
Thema: het lichaam, rijmpjes, vriendschap

isbn 978 90 448 2313 4
10,95 eur
Thema: dagelijks leven, rijmpjes
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Met flapjes!

Sapperdeflapboekjes

Weer of geen weer, buiten spelen is leuk!
Maar welke kleertjes trek je dan aan?
En wat trek je aan als het feest is?

Fijn spelen en gaan wandelen, lekker eten en in bad …
en daarna naar bed! Dat is allemaal héél leuk.
Of toch niet?

Met flapjes
isbn 978 90 448 3647 9
14,95 eur
Thema: dagelijks leven

Met flapjes
isbn 978 90 448 3645 5
14,95 eur
Thema: dagelijks leven, emoties

Dag lieve kleine muis! Piep je in je eentje? Nee hoor! Alle
broertjes en zusjes van kleine muis zijn er ook! De dieren
zijn druk in de weer. Kijk maar!

Met flapjes
isbn 978 90 448 3648 6
14,95 eur
Thema: dieren

De kleine dieren in dit
boek zijn echte durfals.

Deze babydieren zijn op
zoek naar hun mama.

Deze kleine dieren spelen
met hun papa.

De kleine dieren in dit
boek kunnen al veel.

Met flapjes
isbn 978 90 448 1977 9
11,95 eur
Thema: dieren, spelen

Met flapjes
isbn 978 90 448 1712 6
11,95 eur
Thema: dieren, durven

Met flapjes
isbn 978 90 448 1621 1
10,95 eur
Thema: dieren, raden

Met flapjes
isbn 978 90 448 1976 2
11,95 eur
Thema: dieren, spelen

Met flapjes
isbn 978 90 448 1713 3
11,95 eur
Thema: dieren, kunnen

vanaf 18 maanden

Samen boekjes lezen

In de jungle, in de zee, in het bos, op de boerderij en ook
in je tuin wonen allerlei dieren. Samen doen ze van alles.

De kleine dieren doen leuke
dingen samen met hun mama.

peuter

Met uitklappagina’s
978 90 448 2651 7
10,95 eur
Thema: dieren, dierengeluiden
isbn

Er is een nieuwe baby in
het bos!

Met dit boekje leer je de
lichaamsdelen benoemen.

Elke dag smullen de dieren
hun buikje vol. Wie eet wat?

isbn 978 90 448 2830 6
10,95 eur
Thema: baby, dieren, bos

isbn 978 90 448 0653 3
9,95 eur
Thema: mijn lichaam

isbn 978 90 448 2166 6
11,95 eur
Thema: dieren, eten

Elke dag doen de dieren hun
allermooiste kleren aan.
Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 2165 9
11,95 eur
Thema: dieren

Wat wil jij later worden?
Kies zelf maar!

Wat word jij als je groot
bent?

isbn 978 90 448 2338 7
9,95 eur
Thema: beroepen

isbn 978 90 448 2337 0
9,95 eur
Thema: beroepen
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Boekjes vol verrassingen

De boer gaat met zijn dieren naar buiten, brengt ze eten, plukt fruit,
geeft de groentjes water en brengt het stro weg. Wat is er veel te doen
én te zien op de boerderij!

Wist je dat schaapjes op een wolk lijken? Dat bloemblaadjes en vlindervleugels bijna dezelfde vorm hebben? En dat de maan soms aan een
banaan doet denken?

Met flapjes
978 90 448 3646 2
14,95 eur
Thema: boerderij, dieren

Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 3649 3
12,95 eur
Thema: dieren, raadsels

isbn

Dit is mijn papa. We lachen,
knuffelen en spelen samen.
Doe je mee?

Dit is mijn mama. We
lachen, knuffelen en spelen
samen. Doe je mee?

Veel diertjes lijken op
elkaar. Kijk maar eens
naar de snoetjes.

Veel diertjes lijken op
elkaar. Kijk maar eens
naar de staartjes.

Vandaag ben ik jarig.
Joepie! Tijd voor slingers,
taart en cadeautjes.

Ik moet naar bed. Maar
eerst in bad, tanden poetsen
en een verhaaltje lezen!

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 3338 6
10,95 eur
Thema: papa

Met halve pagina’s
978 90 448 3337 9
9,95 eur
Thema: mama

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 2641 8
10,95 eur
Thema: dieren

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 2642 5
10,95 eur
Thema: dieren

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 2891 7
10,95 eur
Thema: jarig zijn

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 2892 4
10,95 eur
Thema: bedtijd

isbn

Clavis Uitgeverij -

peuter

Peuters zijn dol op kiekeboe-spelletjes
niek
Met u uifuitsycstheem
s

Als je net iets verder durft te kijken, vind je soms de grootste
verrassingen. Wie krijgt een bloempje? Wie geeft kusjes?
En waar wordt lekker geknuffeld?
Met uitschuifsysteem
isbn 978 90 448 3067 5
12,95 eur
Thema: kiekeboe, dieren

Hoe rust de egel? En het
kleine visje? En waar komt
dat gesnurk vandaan?
Met uitschuifsysteem
isbn 978 90 448 2810 8
12,95 eur
Thema: kiekeboe, dieren,
bedtijd

Zit die knuffelbeer nu helemaal
alleen aan de tafel?
Nee hoor, er zit ook een
kindje bij.

Rijdt er een gewoon
autootje op straat?
Nee hoor, het is een
vrachtwagen!

Wat eet de kikker?
Wat vinden de muisjes en de
vogeltjes lekker? En waarvan
smult de aap?

Met uitschuifsysteem
isbn 978 90 448 1766 9
12,95 eur
Thema: kiebeboe, kindje

Met uitschuifsysteem
isbn 978 90 448 1995 3
12,95 eur
Thema: voertuigen

Met uitschuifsysteem
isbn 978 90 448 2536 7
12,95 eur
Thema: kiekeboe, dieren, eten

vanaf 18 maanden
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Nieuwe avonturen van NOORTJE

Noortje heeft een leuke dag.
Eerst eet ze haar buikje rond en
daarna poetst ze haar tanden.

Noortje speelt samen met haar
hondje Woef in het bos. In de
bomen ziet Noortje een eekhoorntje springen.

Noortje is dol op dieren. Met
dieren in de buurt verveelt ze
zich nooit. Welke dieren ken jij
allemaal?

Het is bijna Kerstmis. Noortje
gaat de kerstboom versieren! Ze
haalt kerstballen uit de doos en
hangt ze in de boom.

isbn 978 90 448 2270 0
10,95 eur
Thema: bos, herfst

isbn 978 90 448 1499 6
10,95 eur
Thema: dieren

isbn 978 90 448 2855 9
10,95 eur
Thema: Kerstmis

isbn

isbn 978 90 448 3146 7
10,95 eur
Thema: het lichaam

Noortje trekt haar mooiste jurk
aan en zet een schitterend
kroontje op haar hoofd. Wat een
prachtig prinsesje!

Noortjes poppen zijn ziek. Ze
onderzoekt en geeft spuitjes.
Dankzij dokter Noortje zijn de
patiëntjes snel weer beter!

Noortje is een dagje aan zee.
Ze bouwt een zandkasteel, speelt
lekker in het water en zoekt
schelpjes …

Noortje rijdt op haar fietsje, plukt
bloemetjes, geeft haar konijntje
een wortel, ... Er is zo veel te
beleven in de tuin!

Noortje speelt in haar keukentje.
Ze is druk in de weer met haar
pannetjes. Ze gaat iets lekkers
maken voor haar poppen!

isbn 978 90 448 2091 1
10,95 eur
Thema: zich verkleden

isbn 978 90 448 2343 1
10,95 eur
Thema: dokter spelen, ziek zijn,
poppen

isbn 978 90 448 1978 6
10,95 eur
Thema: zee, vakantie

isbn 978 90 448 2533 6
10,95 eur
Thema: tuin

isbn 978 90 448 2620 3
10,95 eur
Thema: eten

978 90 448 2981 5
10,95 eur
Thema: Pasen

isbn 978 90 448 3217 4
10,95 eur
Thema: carnaval, verkleden

vanaf 18 maanden

Eenvoudige verhalen over NOORTJE

Het is Pasen! Noortje beschildert
paaseieren in vrolijke kleuren. In
het kippenhok in de tuin liggen
nog meer eitjes.

Een elfje, een clown, of een brandweervrouwtje? Een piraat! Of nee,
misschien toch een bijtje … Het is carnaval, dus Noortje en haar poppen
duiken in de verkleedkist. Maar met welk kostuum lopen ze straks de
polonaise?

peuter

Het is bijna Sinterklaas. Noortje speelt Sinterklaasje en maakt een mooie
tekening. Die stopt ze in haar laarsje. Ze zet er ook iets naast voor het
paard van Sinterklaas. Zouden Sint en Piet vannacht komen?
isbn 978 90 448 3452 9
10,95 eur
Thema: Sinterklaas
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Plezier met Mo & Miro

Mo en Miro ruimen hun huisje op.

Mo en Miro spelen verstoppertje.

Een fris boekje over aankleden.

Een vrolijk boekje over samen sporten.

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 2811 5
10,95 eur
Thema: opruimen

Met halve pagina’s
978 90 448 2806 1
10,95 eur
Thema: spelen, verstoppen

Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 1854 3
11,95 eur
Thema: aankleden

isbn 978 90 448 2010 2
10,95 eur
Thema: sporten

isbn

Een verrassend flappenboek, waarin
voorwerpen delen van
dieren worden.

Dieren doen van alles. Maar waar?
Waar verstopt de eekhoorn zijn
nootjes?

Heel verschillende dieren lijken
soms toch ook een beetje op
elkaar.

Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 1033 2
10,95 eur
Thema: dieren, voorwerpen, raadsel

Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 1615 0
10,95 eur
Thema: dieren, raadsel

Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 1032 5
10,95 eur
Thema: dieren, raadsel

Pippo in de dierentuin – isbn 978 94 615 4004 1 – 5,95 eur
Pippo naar de boerderij – isbn 978 94 615 4001 0 – 5,95 eur
Pippo op de markt – isbn 978 94 615 4002 7 – 5,95 eur
Pippo met de hond – isbn 978 94 615 4003 4 – 5,95 eur
Wat vind jij lekker, Pippo? – isbn 978 94 615 4005 8 – 5,95 eur
Kun jij al tellen, Pippo? – isbn 978 94 615 4006 5 – 5,95 eur
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Lekker lezen met Fien en Milo

Het is lente! Fien en Milo gaan naar buiten, want in de tuin is er heel
veel te doen. In het gras vinden ze een mooi ei. Het is rood met
witte streepjes. Is het ei uit een vogelnestje gevallen?

Het is winter! Fien en Milo gaan naar buiten. Ze willen de vogeltjes
eten geven in de tuin en spelen met de sneeuw. Maar … waar zijn
Milo’s warme muts en sjaal gebleven?

isbn 978 90 448 3553 3
13,95 eur
Thema: lente, seizoenen

isbn 978 90 448 3759 9
13,95 eur
Thema: winter, seizoenen

Hoofd, schouders, knie en
teen. Muis Mo en Konijn Fien
ontdekken het lichaam, van
top tot teen!
978 90 448 3069 9
13,95 eur
Thema: lichaam
isbn

Fien en Milo hebben al hun
spulletjes ingepakt. Ze gaan
verhuizen! Help je mee?
Kom maar binnen!
978 90 448 2725 5
13,95 eur
Thema: huis
isbn

Fien en Milo lopen samen in
de wei. Ze zien een heleboel
diertjes. Kijk en tel jij mee?

Fien en Milo gaan kamperen.
Welke kampeerspullen
hebben ze nodig?

Drie toptitels in één mooie
verzamelbundel. Voor ieder
dagje uit.

Fien en Milo gaan fijn buiten
spelen! Buiten stampen ze in
de plassen.

Fien moet zich aankleden.
Welke kleren zal ze kiezen?
Help jij haar?

Fien en Milo maken een mooie
tekening voor Sinterklaas en
zetten hun schoentje.

Fien en Milo kopen een
kerstboom en spelen in
de sneeuw.

Fien en Milo zijn dol op zingen!
Ze zingen en dansen de hele dag.
Zing, dans en knutsel je mee?

isbn 978 90 448 1996 0
13,95 eur
Thema: tellen tot tien, dieren

isbn 978 90 448 3384 3
13,95 eur
Thema: herfst, seizoenen

isbn 978 90 448 2989 1
21,95 eur
Thema: zee, dierentuin

isbn 978 90 448 2406 3
13,95 eur
Thema: kleuren

isbn 978 90 448 0732 5
13,95 eur
Thema: aan- en uitkleden,
kleren

isbn 978 90 448 1624 2
13,95 eur
Thema: Sinterklaas

isbn 978 90 448 1142 1
13,95 eur
Thema: Kerstmis

isbn 978 90 448 2423 0
16,95 eur
Thema: liedjes, zingen
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Fien en Milo komen tot leven
Slinger
isbn 871 93 245 8703 7
4,59 eur

Een unieke productlijn van handgemaakte
Fien en Milo-speelpopjes, gebaseerd op
de succesvolle peuterboeken van Pauline Oud.
Fien (ongeveer 24 centimeter groot) en Milo
(ongeveer 15 centimeter hoog) zijn gehaakt
van katoengaren, hun kleertjes zijn gemaakt
van katoenstof.

Fien popje (handgemaakt)
Verpakt in cadeaudoos met extra kleertjes
isbn 978 90 448 3013 2
25,95 eur

Milo popje (handgemaakt)
Verpakt in cadeaudoos met extra kleertjes
isbn 978 90 448 3014 9
25,95 eur

Gelicentieerd aan Kiddos Industries: door jouw
aankoop help je vrouwen over de hele wereld.
Het handwerk geeft vrouwen een flexibele vaste
baan én biedt hun de kans om werk en gezin
te combineren. Zo kan iedereen groeien.

Bekers
isbn 871 93 245 8702 0
4,99 eur

Servetten
isbn 871 93 245 8704 4
5,49 eur

Borden
isbn 871 93 245 8705 1
5,99 eur
Ballonnen
isbn 871 93 245 8706 8
3,99 eur

“Met kinderboeken kun je kinderen leren
omgaan met hun emoties en
hun fantasie stimuleren.”
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Herkenbare verhalen voor peuters

Sem heeft een lekkere verjaardagstaart. Is die voor
Poes? Of voor Eend? Nee hoor, want zij zijn niet jarig
vandaag. En ze lusten geen taart! Maar voor wie is de
taart dan wel?

Het broertje van Sem huilt. Sem deelt zijn blokken, zijn
auto, zijn tekenspulletjes … maar de baby blijft huilen.
Dan krijgt Sem een idee: misschien wil het kindje zijn
speentje?

978 90 448 3651 6
13,95 eur
Thema: jarig zijn

978 90 448 3347 8
13,95 eur
Vanaf 30 maanden
Thema: tutje, speentje

isbn

isbn

peuter
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Kijk je mee?

Sem heeft een potje. Is het voor poes, of voor varkentje?
Nee hoor, die plassen in de bak en in de modder. Wil dan
niemand op het potje? Jawel, Sem plast zelf op het potje!
Het was zomaar op een dag dat Lotje in de badkamer een potje zag.
Een potje dat bij een poepje, plasje of windje, van kleur veranderde
bij ieder kindje.

isbn 978 90 448 3220 4
13,95 eur
Thema: zindelijkheidstraining

isbn 978 90 448 3686 8
14,95 eur
Thema: zindelijkheidstraining

De knuffels van Zaza zijn
ziek. Zaza verzorgt ze goed.
isbn 978 90 448 1260 2
12,95 eur
Thema: doktertje spelen

Even zwaaien naar de
sterren. Snel nog kijken
naar de maan. De zon is
al naar bed gegaan.
isbn 978 90 448 2849 8
12,95 eur
Thema: versjes, slapen

Lasse en Lina hebben het
druk. Ze gaan naar de bakker, naar de groenteboer
en naar de supermarkt.
Welke spulletjes kopen ze
(en welke niet)?

Lasse en Lina moeten zich
aankleden, eten, spelen
en slapen. En overal zijn
spulletjes voor nodig. Maar
welke spulletjes zijn echt
nodig en welke niet?

Lasse en Lina kunnen veel
ontdekken. Zo gaan ze
naar een dierentuin, het
bos en de speeltuin. Wat
zien ze? En horen die dieren daar thuis?

Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 2894 8
13,95 eur
Thema: boodschappen
doen

Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 2586 2
13,95 eur
Thema: spelen, eten, slapen, aankleden

Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 2583 1
13,95 eur
Thema: dierentuin, dieren,
bos, speeltuin

Giraf is Bigs beste vriend.
Daarom wil Big hem een
kusje geven. Maar Giraf is
te groot. Big kan er niet bij.
‘Nee hoor, Big,’ zegt Giraf.
‘Ik ben niet te groot. Jij bent
te klein!’

Kleine Beer wil graag groot
worden. Hij vraagt raad aan
buurman Beer, aan oma
Beer en aan oom Beer.
Iedereen geeft hem goede
raad. Maar helpen doet er
niets ...

Iedereen heeft een slaapritueel. Een manier om lekker in
te dommelen. Snel even wat
koprollen over het bed, een
verhaaltje lezen, drie zoenen
van mama, of een knuffel.
Maar hoe valt Victor in slaap?

isbn 978 90 448 3073 6
12,95 eur
Thema: vriendschap

isbn 978 90 448 3072 9
12,95 eur
Thema: groot worden

isbn 978 90 448 3345 4
13,95 eur
Thema: bedtijd
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Je peuter herkent zich in Karel

peuter

vanaf 24 maanden

Karel komt tot leven
Hallo, ik ben Karel!
Je mag mij overal mee naartoe nemen,
je mag mij knuffelen, je mag mij al je
geheimpjes vertellen en je mag mij (samen
met papa en mama) een boekje voorlezen.
Eigenlijk alles wat vriendjes nu eenmaal doen.
isbn 978 90 448 2173 4
19,95 eur

Met dit fluorescerende verkeershesje
valt je kind goed op in het straatbeeld.
Met handige ritssluiting met sleutel
hanger. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.

Het is donker buiten. Tijd om te slapen. Knip! Het grote licht gaat uit. Nu
is het ook donker in mijn kamer. Knip! Ik doe mijn kleine lampje aan. Kijk,
het kabouterlampje lacht naar mij!

isbn

15

978 90 448 3221 1
13,95 eur
Thema: nacht, slapen
isbn

isbn 978 90 448 2726 2
13,95 eur
Thema: duimen

978 90 448 2172 7
13,95 eur
Thema: jarig zijn, grootouders, feest
isbn

isbn 978 90 448 0836 0
13,95 eur
Thema: seizoenen, lente

isbn 978 90 448 0424 9
13,95 eur
Thema: seizoenen,
herfst

isbn 978 90 448 1620 4
13,95 eur
Thema: Sinterklaas
vieren

isbn 978 90 448 2560 2
13,95 eur
Thema: vriendschap,
handicap

isbn 978 90 448 2092 8
13,95 eur
Thema: potje, zindelijkheidstraining

isbn 978 90 448 0587 1
13,95 eur
Thema: eerste schooldag

isbn 978 90 448 0734 9
13,95 eur
Thema: ziek zijn, ziekenhuis

isbn 978 90 448 0586 4
13,95 eur
Thema: grootouders

978 90 448 1456 9

eur

isbn 978 90 448 1819 2
13,95 eur
Thema: huisdier, hondje

isbn 978 90 448 2982 2
13,95 eur
Thema: zwemmen
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Kaatje is je beste vriendinnetje

isbn 978 90 448 1423 1
13,95 eur
Thema: carnaval

isbn 978 90 448 3068 2
13,95 eur
Thema: bos

978 90 448 2814 6
13,95 eur
Thema: nee-fase
isbn

isbn 978 90 448 1905 2
13,95 eur
Thema: Pasen

Kaatje gaat naar de tandarts. Die gaat kijken of Kaatjes tanden gezond
zijn. Met een spiegeltje kijkt ze in Kaatjes mond. Kaatje heeft sterke
tanden. Ze poetst ze elke dag, samen met mama of papa!
isbn 978 90 448 1141 4
13,95 eur
Thema: ziek zijn, dokter

isbn 978 90 448 3556 4
13,95 eur
Thema: tandarts

isbn 978 90 448 1714 0
13,95 eur
Thema: leren fietsen, verkeer

isbn 978 90 448 2404 9
13,95 eur
Thema: vakantie, reizen, vliegtuig

isbn 978 90 448 0764 6
13,95 eur
Thema: zwangerschap

isbn 978 90 448 0807 0
13,95 eur
Thema: seizoenen, winter

isbn 978 90 448 2171 0
13,95 eur
Thema: jarig zijn

isbn 978 90 448 0425 6
13,95 eur
Thema: seizoenen, zomer
Bekroond door de Limburgse Kinderjury
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Hallo, wij zijn Karel en Kaatje

De seizoenen kleuren de leefwereld van
Karel. Het hele jaar komt voorbij in dit grote
seizoenenboek. Met als extraatje versjes
en vraagjes die het boek nog aantrekkelijker maken voor kleuters.

Voertuigen zijn belangrijk in de leefwereld van
Karel. Sterke werkers, maar ook snelle helpers. En natuurlijk is Karel ook dol op gewone
wegvoertuigen. Vroem!
978 90 448 2421 6
16,95 eur
Thema: voertuigen
isbn

978 90 448 2728 6
16,95 eur
Thema: seizoenen
isbn

In dit grote zintuigenboek van Karel
komen alle zintuigen aan bod. Met als
extraatje nog leuke spelletjes en vraagjes.

Karel helpt zijn papa in de moestuin.
Daarna gaan Karel en Kaatje met
mama naar de winkel.

isbn 978 90 448 1678 5
16,95 eur
Thema: zintuigen

isbn 978 90 448 2192 5
19,95 eur
Thema: dagelijks leven

Kaatje telt haar vingers, diertjes in de tuin, flessen en pakken koekjes in
de winkel ... Overal ziet ze vormen: rondjes, vierkanten, driehoeken ... Ze
maakt er leuke figuren mee. En alles heeft een kleur. Kaatje is dol op kleuren. Ze mengt verf en, kijk, ze kan toveren!

Karel gaat graag naar school. Hij heeft een lieve juf. In de klas speelt hij
met Kaatje in het keukentje. Op de speelplaats fietst hij met Ali en Dries.
Knutselen, samen naar een verhaal luisteren en naar de toiletjes gaan,
iets lekkers eten in de pauze … er gebeurt van alles op school!

isbn 978 90 448 2987 7
16,95 eur
Thema: kleuren, tellen, vormen

isbn 978 90 448 3567 0
16,95 eur
Thema: school

Houten puzzels
Het grote rituelenboek van Karel:
opstaan, eten, op het potje, tandjes
poetsen, in bad ...

In dit grote emotieboek komen
alle belangrijke gevoelens van
kinderen aan bod.

Met flapjes
978 90 448 2317 2
16,95 eur
Thema: dagelijks leven

Met flapjes
978 90 448 1521 4
16,95 eur
Thema: emoties, blij, bang, boos,
verdrietig

isbn

isbn

In dit grote dierenboek van
Kaatje komen alle leuke dieren
aan bod op kindermaat. Met als
extraatje spelletjes en vraagjes.
978 90 448 1924 3
16,95 eur
Thema: dieren
isbn

In dit grote boek komt de leefwereld van Karel uitvoerig aan bod.
Met extra spelletjes.
isbn 978 90 448 1034 9
15,95 eur
Thema: dagelijks leven

Hoofd, schouders, knie en teen!
Hoe heten jouw lichaamsdelen?
Hoe moet je jouw lichaam verzorgen? Je leert het in dit boek!
isbn 978 90 448 3230 3
16,95 eur
Thema: lichaam

isbn 978 90 448 1096 7
15 eur
Vanaf 3 jaar

isbn 978 90 448 1095 0
15 eur
Vanaf 3 jaar
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Je peuter herkent zich in Anna

Het huis van Anna staat vol met dozen. Anna gaat
verhuizen! Alles gaat in dozen, zodat alle spullen veilig
naar het nieuwe huis kunnen. Ook Anna’s speelgoed,
haar kleertjes en alle boeken..

Anna moet vaak huilen. Gelukkig
leert mama haar hoe ze flink kan
zijn zónder te hoeven huilen.

Als Anna lacht, zie je al haar
tandjes. Soms is Anna boos.
Dan willen haar tandjes bijten ...

isbn 978 90 448 3150 4
13,95 eur
Thema: huilen

isbn 978 90 448 2364 6
13,95 eur
Thema: bijten

Anna en haar broertje Lars spelen
gezellig samen. Ze zijn heel boos
en roepen en huilen.

Een verhaal over hoe je je moet
gedragen in het verkeer.

isbn 978 90 448 3343 0
13,95 eur
Thema: overgrootouders

978 90 448 2983 9
13,95 eur
Thema: ruzie maken
isbn

isbn 978 90 448 3223 5
13,95 eur
Thema: grootouders

isbn 978 90 448 0909 1
13,95 eur
Thema: school

isbn

978 90 448 1818 5
13,95 eur
Thema: ziekenhuis

isbn 978 90 448 2409 4
13,95 eur
Thema: slaan

Anna leert Konijn hoe hij op het
potje moet gaan. Ze geeft zelf het
goede voorbeeld.
978 90 448 0565 9
13,95 eur
Thema: zindelijkheidstraining
isbn

Anna moet plassen, maar ze wil
niet op het potje. Anna gaat op de
grote wc!
978 90 448 0421 8
13,95 eur
Thema: potje, wc
isbn

Dit boek helpt je kind bij het
afscheid nemen van zijn of haar
tutje.
978 90 448 1035 6
13,95 eur
Thema: tutje

Een herkenbaar verhaal om het thema dood
bespreekbaar te maken. Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Anna geeuwt! Wat is ze moe!

Anna helpt je peuter gezond te eten. Anna maakt een eigen moestuintje

isbn

978 90 448 1649 5
13,95 eur
Thema: slapen, slaaprituelen

isbn

978 90 448 1333 3
13,95 eur
Thema: gezonde voeding, fruit

isbn

isbn

Wat een rommel! Misschien moet
Anna haar speelgoed eens opruimen.

Anna’s familie komt op bezoek.
Mama bakt een taart en Anna mag
de gasten ontvangen.

Anna is vandaag alleen thuis met
papa.

Anna heeft de liefste mama van de
hele wereld.

978 90 448 2186 4
13,95 eur
Thema: opruimen

978 90 448 1908 3
13,95 eur
Thema: papa

isbn

isbn

978 90 448 1078 3
13,95 eur
Thema: verkeer

978 90 448 1617 4
13,95 eur
Thema: groentetuin, plantjes,
groente eten

Kathleen Amant

Anna’s moemoe is dood
Anna’s moemoe is dood

isbn 978 90 448 3222 8
13,95 eur
Thema: grootouders

Anna gaat naar het ziekenhuis.

Kathleen Amant

De mama van Anna heeft droevig nieuws.
‘Moemoe is vannacht gestorven,’ snikt ze.
Moemoe is de oma van mama.
Anna gaat samen met mama nog een laatste keer
naar haar overgrootmoeder kijken.
Daarna is er de begrafenis.
Iedereen is verdrietig, maar mama vertelt
ook mooie verhalen over moemoe.

En Anna gaat op pad met opa.
Ze bezoeken het park en de
speeltuin. Anna is dol op haar
lieve opa.

Een dagje op school bij Anna.

Anna en mama zijn in het bejaardenhuis. Ze gaan op
bezoek bij bompa. Dat is de opa van mama.

isbn 978 90 448 3758 2
13,95 eur
Thema: verhuizen

Anna gaat logeren bij oma. Ze
bakken koekjes en lezen verhaaltjes. Anna is dol op haar
lieve oma.

Met haar handjes kan Anna lekker zwaaien, eten en fietsen.
Maar soms wordt Anna boos.
Dan willen haar handjes slaan,
dat mag niet …

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044830743
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isbn

De mama van Anna heeft droevig
nieuws. ‘Moemoe is vannacht
gestorven,’ snikt ze. Iedereen is
verdrietig, maar mama vertelt ook
mooie verhalen over moemoe.
isbn 978 90 448 3074 3
13,95 eur
Thema: rouwverwerking

isbn

978 90 448 2382 0
13,95 eur
Thema: familie

isbn

978 90 448 1907 6
13,95 eur
Thema: mama
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Anna vindt carnaval leuk: de
optocht, de confetti én de
lekkere suikerspin.

Anna gaat paaseitjes zoeken.
Waar zou de paashaas ze
verstopt hebben?

Sinterklaas is in de winkel. Anna
mag hem een hand geven. Het
kriebelt in Anna’s buik.

Anna gaat met papa een kerstboom
halen en ze mag hem samen met
mama helpen versieren.

Anna is jarig en viert haar verjaardag op school. Een feestelijk
boekje.

isbn 978 90 448 0692 2
13,95 eur
Thema: carnaval

isbn 978 90 448 0838 4
13,95 eur
Thema: Pasen

isbn 978 90 448 0613 7
13,95 eur
Thema: Sinterklaas

isbn 978 90 448 0813 1
13,95 eur
Thema: Kerstmis

isbn 978 90 448 1313 5
13,95 eur
Thema: jarig zijn

Anna gaat altijd dicht bij de televisie
zitten. De oogarts zegt dat Anna
een lui oogje heeft.

Anna voelt zich niet lekker. Ze heeft
waterpokken! Samen met mama gaat
Anna naar de dokter.

Anna wil een huisdier. Een diertje van
haar alleen, om mee te spelen en om
voor te zorgen.

Anna heeft jeuk in haar haar. Hoe
meer ze krabt, hoe meer het jeukt.
Anna heeft luisjes.

Anna gaat naar bed. Maar eerst
moet ze natuurlijk haar tanden nog
poetsen.

isbn 978 90 448 2893 1
13,95 eur
Thema: bril dragen

isbn 978 90 448 2751 4
13,95 eur
Thema: ziek zijn

isbn 978 90 448 2544 2
13,95 eur
Thema: dieren

isbn

978 90 448 2581 7
13,95 eur
Thema: luizen

isbn 978 90 448 0691 5
13,95 eur
Thema: tandverzorging

De zon schijnt heerlijk vandaag.
Het is lente! Anna gaat op ontdekkingstocht in de tuin.

Het is zomer! De zon schijnt en het is
heerlijk warm buiten. Met haar sandaaltjes aan huppelt Anna door het gras.

Het is herfst! Anna heeft haar laarsjes en regenjasje aan en helpt papa
in de tuin.

Het is winter! Anna doet haar
muts, sjaal en jas aan en stapt
naar buiten.

Anna gaat samen met mama naar
het zwembad.

978 90 448 2408 7
13,95 eur
Thema: seizoenen, zomer

978 90 448 2271 7
13,95 eur
Thema: seizoenen, bos, herfst

978 90 448 2350 9
13,95 eur
Thema: seizoenen, winter

978 90 448 2187 1
13,95 eur
Thema: seizoenen, lente
isbn

isbn

isbn

isbn

isbn 978 90 448 1771 3
13,95 eur
Thema: zwemmen, watergewenning
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Op stap met Anna

Anna gaat een dagje op stap met
papa. Ze hebben een leuke dag in
de dierentuin.
978 90 448 2095 9
13,95 eur
Thema: dierentuin
isbn

Anna houdt van buitenspelen … En er is zoveel te zien
in de tuin! Zoek jij mee naar de poes en de eendjes?

Anna is haar knuffel kwijt! Samen met mama gaat ze
op zoek bij alle vriendjes in de straat. Zoek je mee?

isbn 978 90 448 3563 2
17,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: tuin, zoekboek

isbn 978 90 448 2815 3
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: diversiteit, zoekboek

Het is circus in het dorp! Anna
gaat samen met mama naar
de voorstelling.
978 90 448 1966 3
13,95 eur
Thema: circus
isbn

Een lekker dikke en lekker grote
bundel met drie verhalen over Anna
en Konijn: Ik wil mijn knuffel, Mijn
liefste vriendje en Konijn is vies nu
in één boek!

Een boek vol versjes over opstaan,
in bad gaan, opruimen, jasje
aandoen, omgaan met broertje,
papa en mama, school, de vier
seizoenen ...

isbn 978 90 448 2734 7
21,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: vriendschap

isbn 978 90 448 2193 2
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: dagelijks leven, versjes

Anna gaat samen met oma en
opa een dagje naar zee.

Anna gaat naar de boerderij.
Daar zijn veel dieren.

978 90 448 1258 9
13,95 eur
Thema: grootouders, zee

978 90 448 1715 7
13,95 eur
Thema: boerderij

isbn

isbn

Anna gaat een dagje naar de kermis.
978 90 448 0910 7
13,95 eur
Thema: kermis
isbn
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vanaf 24 maanden

Belangrijke momenten in een peuterleven

Spelen met Anna is leuk

Hoe goed ken jij de Anna-verhaaltjes? Ontdek het in dit spel!
Je krijgt setjes van zes kaarten, die je in de goede volgorde
moet leggen. Of vind je het leuker om zélf een nieuw
avontuur te bedenken?
isbn 978 90 448 2606 7
24,95 eur
Vanaf 4 jaar

Lewis heeft een lieve papa en een lieve
mama. Maar de papa en mama van Lewis
vinden elkaar niet meer zo lief. Ze maken
veel ruzie, en daarom gaan ze in twee huizen
wonen. Gelukkig blijven ze allebei wel heel
veel van Lewis houden.

Met dit fluorescerende verkeershesje
valt je kind goed op in het straatbeeld.
Met handige ritssluiting met sleutel
hanger. Voor kinderen van 2 tot 4 jaar.
isbn

15

978 90 448 1432 3

eur

978 90 448 3652 3
13,95 eur
Thema: echtscheiding
isbn

Handpop

Milan heeft een rode tut. Die is vies en
versleten. ‘Ik hoef mijn tut niet meer,’ zegt
Milan. ‘Want tutjes zijn
voor baby’s.’ Maar waar kan Milan zijn tut
dan laten?
isbn 978 90 448 3362 1
13,95 eur
Thema: tutje

Binnen, buiten, ja, nee, mama, papa.
In deze doos vind je 2 x 24 kaarten
van de belangrijkste peuterwoordjes,
in woord én in beeld. Ideaal als leer
middel in de klas of thuis. Elke kaart
komt twee keer voor, zodat je er mak
kelijk een memospel mee kunt doen.

tweeta

Een zacht knuffelvriendje met
lange oren. Precies zoals Anna
heeft!
isbn 978 90 448 3701 8
15,00 eur

Een warm verhaal over een nieuwe baby
en grote broer of zus worden.
Voor kinderen vanaf 24 maanden,
met de emoties van het kind als thema.

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Kathleen Amant

Milan
wordt grote

lig
editie e

broer
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Bij de kinderopvang is het elke
dag feest! We vieren samen car
naval, Chinees nieuwjaar, Divali,
Halloween, Kerstmis, Pasen,
Sinterklaas, Suikerfeest …
alle feesten van de wereld.

De mama van Milan heeft een
dikke buik. Er zit een baby in.
Is het een meisje, dan wordt
het een zusje. Is het een jon
gen, dan wordt het een broer.
Milan vindt het spannend!

978 90 448 2550 3
12,95 eur
Thema: kinderdagverblijf, feesten

978 90 448 3149 8
13,95 eur
Thema: broertje/zusje krijgen

isbn

tweeta

lig
editie e

Milan wordt grote broer

p

De mama van Milan heeft een dikke buik.
Er zit een baby in.
Als het een meisje is, krijgt Milan een zusje.
Als het een jongen is, krijgt hij een broertje.
Milan kan niet wachten om grote broer te worden!

Kathleen Amant

isbn

Knuffelpo

isbn 978 90 448 2631 9
4,95 eur
Vanaf 3 jaar

isbn 978 90 448 2922 8
19,95 eur
Vanaf 3 jaar

De handpop van Anna is ideaal
als klaspop in de kleuterklas
of in het kinderdagverblijf,
maar ook leuk als knuffel
voor thuis. Met deze pop
breng je de boekjes van
Anna nog meer tot leven
voor peuters.
978 90 448 2188 8
29,95 eur

En met de 4 lottokaarten raak je
helemaal niet uitgespeeld. Leren
was nog nooit zo leuk!

isbn

Milan krijgt een stoere, nieuwe
onderbroek. Weg met die luier!
Nu moet Milan leren op het
potje gaan. En dat gaat niet
vanzelf.

Milan gaat vandaag voor het
eerst naar school. Dit boekje
geeft ouders en kinderen
inzicht in een dagje in de
kleuterklas.

isbn 978 90 448 1677 8
13,95 eur
Thema: zindelijkheidstraining,
onderbroek

isbn 978 90 448 1145 2
13,95 eur
Thema: eerste schooldag

isbn 978 90 448 2203 8
13,95 eur

isbn 978 90 448 2202 1
13,95 eur

Clavis Uitgeverij -

“Durf te dromen.
Fantasie maakt
het leven mooier.”

vanaf 30 maanden

Allemaal diertjes

Hoera, Beer is jarig! Maar iedereen lijkt dat
vergeten … En als Beer zijn vriendjes bezoekt,
heeft niemand tijd. Maar als hij weer bij zijn
eigen huisje komt, staat er een grote verrassing
te wachten!
Met kijkgaatjes en een uitklappagina
isbn 978 90 448 3219 8
14,95 eur
Thema: jarig zijn

© 2019 Clavis Uitgeverij, foto door Whitley Obobaifo
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Kleine Kameleon speelt verstoppertje met zijn
mama. Ze telt hardop tot tien en begint te speu
ren. Zoek jij mee naar Kleine Kameleon?
isbn 978 90 448 3340 9
13,95 eur
Thema: dieren, tellen

Tijd om op te staan op de boerderij. De haan
maakt het hondje wakker. En het hondje wekt het
schaap. Maar wie gaat de poes wakker maken?
En op elke prent verstopt een muisje zich. Kun
jij het vinden?
isbn 978 90 448 3650 9
13,95 eur
Thema: boerderij, dieren

De jonge wilde dieren in dit boek
dromen over later, als ze groot zijn.
Over wat ze dan gaan kunnen. En
dat is heel wat! Kijk maar.

Grote Beer draagt een glazen
kerstbal. Pluizige Wasbeer heeft
een kerstster. Maar waar gaan alle
dieren eigenlijk naartoe?

Het poesje gaapt. De slang gaapt.
Ook het konijntje gaapt. Het var
kentje gaapt. En de krokodil gaapt.
Iedereen gaapt!

Beer, Konijn, Rendier en de andere
dieren zijn moe. Rendier kruipt in
ieder bedje dat hij ziet, maar welk
bed is écht van hem?

Er valt iets roods uit de lucht.
Een hoed!, een boot? Een bloe
menvaas? Alleen Haas weet wat
het echt is, want het is van hém.

978 90 448 2813 9
13,95 eur
Thema: dieren

isbn 978 90 448 2896 2
13,95 eur
Thema: dieren, bos, Kerstmis

Met flapjes
isbn 978 90 448 2341 7
14,95 eur
Thema: dieren, slapen

Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 3071 2
14,95 eur
Thema: bedtijd, dieren

isbn 978 90 448 2724 8
13,95 eur
Thema: dieren, zindelijkheids
training

isbn
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Een heel jaar Sammie!

Het is herfst. Aan de boom zijn de
appels rijp en overal op de grond lig
gen blaadjes, kastanjes en eikeltjes.
Sammie en Job gaan buiten in de
regen spelen.

Het is winter. Buiten is het koud en er
ligt een dik pak sneeuw. Sammie en
Job kleden zich goed aan om buiten
te gaan spelen. Het wordt een koude,
maar fijne dag.

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 3070 5
13,95 eur
Thema: seizoenen, herfst

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 3145 0
13,95 eur
Thema: seizoenen, winter

vanaf 30 maanden

Voor ieder seizoen een boek

Het is lente. Buiten schijnt de zon en
de vogeltjes fluiten. Sammie en Job
hebben er zin in. Samen gaan ze lek
ker buiten spelen. Wat is de lente mooi!

Het is zomer. De zon schijnt en het is
heerlijk warm. Sammie en zijn paardje
Job gaan lekker buiten spelen! Ze
springen op de fiets en gaan op pad.

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 2984 6
13,95 eur
Thema: seizoenen, lente

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 3218 1
13,95 eur
Thema: seizoenen, zomer

Morgen is de juf jarig en dan mogen
alle kinderen verkleed naar school!
Maar Sammie kan niet kiezen. Gaat
hij als cowboy, piraat, ridder of ...?

Papa Zeepaardje is in paniek. Hij is
een van zijn kleintjes kwijt! Samen
met de andere dieren zoekt hij naar
zijn verdwenen baby.

Papa
Kameleon is helemaal zwart.
Hij zeepaardje is in paniek. Hij is
van zijn kleintjes kwijt! Samen
heeft eerst niet door dat de een
wereld
metnaar
de andere dieren zoekt hij naar
vol kleuren is. Pas als hij goed
zijn verdwenen baby.
buiten kijkt, ziet hij ze.

978 90 448 2399 8
13,95 eur
Thema: verkleden

Met flapjes
isbn 978 90 448 2280 9
14,95 eur
Thema: zee, dieren

Met kijkgaatjes
isbn 978 90 448 2163 5
14,95 eur
Thema: kleuren, dieren

isbn
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Met flapjes
isbn 978 90 448 2280 9
14,95 eur
Vanaf 30 maanden
Thema: zee, dieren

Kameleon is helemaal zwart. Hij
heeft eerst niet door dat de wereld
vol kleuren is. Pas als hij goed naar
buiten kijkt, ziet hij ze.
Met kijkgaatjes
isbn 978 90 448 2163 5
14,95 eur
Vanaf 30 maanden
Thema: kleuren, dieren

Sam en Max gaan naar de boerderij. Ze zien varkens,
paarden, koeien en kippen. En hun baby’tjes. Vind jij
die ook zo schattig?

Sam en Max gaan naar de markt. Ze vullen hun
boodschappentas met groenten, fruit, eieren en een
zonnebloem.

isbn 978 90 448 2390 5
12,95 eur
Thema: boerderij, dieren

isbn 978 90 448 2391 2
12,95 eur
Thema: markt, eten

De tweeling Luuk en Lotje gaat in
de tuin spelen. Maar hé, wat piept er
daar in de struiken? Zoek je mee met
Luuk en Lotje?

Luuk en Lotje gaan buiten spelen. Eerst
smeren ze zich in met zonnecrème,
want buiten schijnt de zon. Daarna
geven ze de bloemen water.

isbn 978 90 448 2954 9
12,95 eur
Thema: seizoenen, lente

isbn 978 90 448 2953 2
12,95 eur
Thema: seizoenen, zomer

De tweeling Luuk en Lotje gaat in de
tuin spelen. Tussen de blaadjes op
de grond vinden ze een egeltje. Die
maakt zich klaar voor zijn winterslaap,
vertelt papa.
978 90 448 2790 3
12,95 eur
Thema: seizoenen, herfst
isbn

Luuk en Lotje doen warme kleertjes
aan: wanten, een sjaal, dikke laarzen en
een muts. Maar wacht eens even, het
sneeuwt!
isbn 978 90 448 2794 1
12,95 eur
Thema: seizoenen, winter
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Aap, Hond en Muis vinden de nieuwe bril van Poes
mooi. Maar Poes zelf moet er nog een beetje aan
wennen. Gelukkig kunnen haar vriendjes haar op
geheel eigen wijze helpen ...

isbn 978 90 448 2398 1
12,95 eur
Thema: jarig zijn

isbn 978 90 448 2397 4
12,95 eur
Thema: bril dragen

Vandaag ben ik in de speeltuin. Lise is er ook.
We spelen fijn samen. En ik voel van alles: ik
word boos, trots, verdrietig, verlegen, bang
en blij …
Met halve pagina’s

isbn 978 90 448 1906 9
12,95 eur
Thema: delen, vriendschap

Muis is vaak bang. Gelukkig weet
Giraf raad. Hij geeft Muis een
klein durfal-steentje, waardoor
Muis heel dapper wordt.

De Vis van Poes beweegt niet
meer. Vis is dood. Maar Poes wil
Vis niet vergeten. Hoe kan Poes
aan Vis blijven denken?

978 90 448 1969 4
12,95 eur
Thema: bang zijn, dapper zijn

978 90 448 1787 4
12,95 eur
Thema: rouwverwerking, afscheid
nemen

isbn

isbn

Giraf wil graag op de wip. Maar
muis is te licht …
isbn 978 90 448 1627 3
12,95 eur
Thema: anders zijn, samen
spelen

Eenvoudige, leuke versjes over
wat Kollie beleeft in de crèche.
isbn 978 90 448 1742 3
12,95 eur
Thema: kinderdagverblijf, versjes

Vandaag ga ik naar school. Ik maak me
klaar en mama brengt me. Het is leuk op
school: de juf vertelt een verhaal, ik speel
met mijn vriendjes en daarna gaan we
knutselen!
Met halve pagina’s

isbn 978 90 448 3152 8
13,95 eur
Thema: emoties

Konijn heeft zin in iets lekkers. Ze
gaat naar haar vriendjes, die heb
ben vast wel iets voor haar. Maar
ze willen niet delen met Konijn.

49
49
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Een dagje uit het peuterleven

Groetjes van het dierenplein

Muis wordt wakker met kriebels in haar buik. Ze is jarig
vandaag! Maar de dieren van het dierenplein hebben
geen tijd voor een feestje. Moet Muis haar verjaardag
nu helemaal alleen vieren?

peuter

isbn 978 90 448 3154 2
13,95 eur
Thema: eerste schooldag

Speelse versjes met humor.
Een waar plezier om voor te
lezen.
isbn 978 90 448 1809 3
12,95 eur
Thema: versjes, fietsen

Klein muisje zit alleen in de struik.
Is hij helemaal alleen op de boer
derij? Nee hoor, daar komt Paard.
Wat is hij groot!

Koala zit lief te slapen. Maar is
het wel zo rustig in de jungle?
Nee hoor, want daar komt Aap.
Wat is hij stoer.

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 2356 1
12,95 eur
Thema: tegenstellingen, dieren,
boerderij

Met halve pagina’s
isbn 978 90 448 2355 4
12,95 eur
Thema: tegenstellingen, dieren,
jungle

Een leuk peuterboek over diver
siteit met rijmpjes en telspelletjes
erbovenop.
isbn 978 90 448 2056 0
12,95 eur
Thema: diversiteit, tellen, rijmen
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vanaf 30 maanden

Leuke zoekboeken voor
uren kijkplezier

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044828986

9 789044 828986
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vanaf 30 maanden

Kijk en zoek je mee?

Het is herfst! De blaadjes waaien van de bomen.
Eekhoorn klimt uit zijn gezellige huisje in de holle boom
en steekt zijn neusje in de lucht. Hij heeft zin in een hapje!
In de herfst groeit er veel lekkers in de natuur, in allerlei kleuren.
Wat eten zijn dierenvriendjes in de herfst?
En vindt Eekhoorn dat ook lekker?
Zie jij op elke bladzijde de rode paddenstoel met witte stippen?

Een speels kijk- en zoekboek over kleuren
en smaken in de herfst.
Voor peuters vanaf 30 maanden,
met de taalontwikkeling van het kind als thema.

eekhoorn
in de winter

voor baby’s

dagelijks leven

vanaf 12 m.

vaardigheden

vanaf 18 m.

emotie

vanaf 24 m.

de wereld

vanaf 30 m.

taalontwikkeling

Clavis peuter

eekhoorn in de herfst

Een speels kijk- en zoekboek over begrippen
van plaats en de natuur in de winter.
Voor peuters vanaf 30 maanden, met de taalontwikkeling
van het kind als thema.

eekhoorn in de winter

Het is winter! In het bos ligt een dik pak sneeuw.
Veel dieren gaan lekker slapen in hun warme huisjes.
Eekhoorn is ook een beetje moe, maar voordat hij gaat slapen
moet hij nog iets belangrijks doen …
Welterusten zeggen tegen al zijn dierenvriendjes!
In welke nestjes slapen de dieren?
En vind jij op elke bladzijde het sneeuwklokje?

peuter

eekhoorn
in de herfst

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044828979

9 789044 828979

Clavis peuter

Het is lente! Eekhoorn wordt er
vrolijk van en gaat op zoek naar
een speelkameraadje. Er zijn veel
jonge dieren in de lente.

Het is zomer! Eekhoorn gaat
samen met zijn vriendje Egel
op pad. Ze spelen samen met
andere dieren.

Het is winter! In het bos ligt een
dik pak sneeuw. Veel dieren
gaan lekker slapen in hun warme
huisjes.

Het is herfst! De blaadjes waaien
van de bomen. Eekhoorn heeft
zin in een hapje! In de herfst
groeit er veel lekkers in de natuur.

isbn 978 90 448 2985 3
12,95 eur
Thema: seizoenen, lente

isbn 978 90 448 2986 0
12,95 eur
Thema: seizoenen, zomer

isbn 978 90 448 2898 6
12,95 eur
Thema: seizoenen, winter

isbn 978 90 448 2897 9
12,95 eur
Thema: seizoenen, herfst

Eendje is op weg naar huis.
Vrolijk loopt hij naar het bos.
Maar hé, hij moet door het grote
monsterbos!

Dit boekje staat vol met allemaal
dieren. Sommige zijn groot, ande
re zijn klein. Je ziet meteen dat ze
elk een beetje anders zijn.

In dit boek vind je allemaal din
gen. Ze zien er stuk voor stuk
anders uit. Ze lijken op een vier
kant, een driehoek of een ruit.

isbn 978 90 448 2604 3
12,95 eur
Thema: monsters

isbn 978 90 448 2005 8
12,95 eur
Thema: dieren, tegenstellingen

isbn 978 90 448 2007 2
12,95 eur
Thema: voorwerpen, vormen

Een uitnodigend kijk- en zoekboek
over emoties.

Een uitnodigend kijk- en zoekboek
over cijfers.

Een uitnodigend kijk- en zoekboek
over tegenstellingen.

Een uitnodigend kijk- en zoekboek
over begrippen van plaats.

isbn 978 90 448 2093 5
12,95 eur
Thema: emoties

isbn 978 90 448 2094 2
12,95 eur
Thema: tellen

isbn 978 90 448 1866 6
12,95 eur
Thema: tegenstellingen

isbn 978 90 448 1867 3
12,95 eur
Thema: begrippen van plaats

Mila heeft een beetje buik
pijn. Ze heeft geen zin om
te puzzelen of met de blok
ken te spelen. De juf snapt
wel waarom. ‘Ik denk dat jij
je mama mist,’ zegt ze.
isbn 978 90 448 2727 9
12,95 eur
Thema: mama of papa
missen

Mila speelt met Tim en Liza.
Ze spelen dat ze monsters
zijn. Papa doet vrolijk mee.
Hij geeft hun grappige mon
sterkapsels.
978 90 448 2582 4
12,95 eur
Thema: vriendschap
isbn

Mila ligt in haar bedje.
Mama heeft niet gekeken of
er monsters zijn! Papa doet
dat wel altijd.

Mila gaat vandaag voor het
eerst naar school. Papa
brengt haar weg. Mila kijkt
er echt naar uit.

Kleine Felix is een vrolijk
jongetje. Hij speelt graag
wilde spelletjes met zijn grote
broer Floris.

Miko en Kiko zijn een iden
tieke tweeling. Maar Miko
en Kiko willen niet alles
hetzelfde.

isbn 978 90 448 1958 8
12,95 eur
Thema: bang in het donker

isbn 978 90 448 2272 4
12,95 eur
Thema: eerste schooldag

isbn 978 90 448 2637 1
13,95 eur
Thema: spelen

isbn 978 90 448 2274 8
12,95 eur
Thema: dagelijks leven,
tweeling
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Bobbie rijdt met zijn tractor naar de boerderij.
Hij gaat naar Poes, samen met zijn hondje Trix.
Maar … waar is Poes?
isbn 978 90 448 3467 3
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, boerderij, dieren

“Plaatjes kijken en het verhaal beleven.
De rest van de wereld bestaat even niet.
Wat een heerlijk gevoel.”

Bobbie en zijn hondje Trix zijn op safari.
Bobbie wil graag een leeuw zien! Ze zien
en horen veel dieren: een zebra, een oli
fant, een nijlpaard … Maar een leeuw ziet
Bobbie niet. Of toch?
978 90 448 3558 8
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, safari, dieren
isbn

Bobbie en zijn hondje Trix gaan op reis.
Ze stappen op de scooter, ze rijden met de auto,
ze vliegen met het vliegtuig en ze varen met de boot.
Waar gaan Bobbie en Trix naartoe?

is Muziek
Met Clav e de kracht
w
omarmen en en de kracht n
z
e
le
van het teren. We verkennde
is
n
a
lu
v
t
van he we wereld: die je mee
een nieu de muziek. Ga
n
boeken é ontdekkingstocht?
op

isbn 978 90 448 3456 7
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, voertuigen

Bobbie en zijn hondje Trix zijn gezellig
samen thuis. Het wordt een drukke dag:
Bobbie neemt een douche, bakt een cake,
stofzuigt … Luister je mee?
isbn 978 90 448 3557 1
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, dagelijks leven

Kom binnen, kom binnen! Het circus gaat
beginnen! Bobbie en zijn hondje Trix spelen
circus. Ze zijn muzikant, clown, leeuw,
koorddanser én goochelaar. Dat verdient
een héél luid applaus.

Een verkleedfeestje! Superleuk. Maar wat
moeten Bobbie en Trix aantrekken? Gaan
ze als robot of als clown, als piraat of toch
als cowboy? Of hebben ze hun verkleedkist
helemaal niet nodig?

isbn 978 90 448 3764 3
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, circus

isbn 978 90 448 3765 0
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, verkleden
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Lees en luister je mee?

Voor luistervinkjes en avonturiers

Pippa het papegaaiduikertje gaat vandaag voor het eerst varen. Ze vindt het
best spannend, zo alleen in haar bootje op zee! Misschien wil er een vriendje
met haar mee … Pippa vraagt het aan de dolfijn, aan de pinguïn, aan de zee
hond … Maar niemand wil met haar mee. En jij? Kijk, zoek en luister je mee?

Pippa het papegaaiduikertje vaart vandaag door de jungle.
Ze springt aan land om een vlinder te bewonderen, maar
raakt zo haar bootje kwijt. De aap, de olifant, de toekan …
niemand heeft Pippa’s boot voorbij zien varen. Of toch?

isbn 978 90 448 3559 5
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, dieren

isbn 978 90 448 3760 5
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, dieren, jungle

Uil is moe. Hij wil niets liever dan slapen. Maar overal
waar hij zijn oogjes dicht laat vallen, is er lawaai
of beweging. Kan Uil dan echt nergens slapen?
isbn 978 90 448 3761 2
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, slapen, bedtijd

muziek

Klein wit visje hoort een héél bijzonder geluid. Echte
watermuziek! Hij zwemt langs Inktvisje, Schildpadje
en Zeesterretje, maar die maken andere geluidjes.
Waar komt die muziek toch vandaan?

Soms moet je iets zelf horen voordat je het gelooft. Dus
doe jezelf een plezier en beluister deze hilarische potjes
muziek gewoon. (En zet meteen jouw potje erbij om je
eigen partij toe te voegen.)

Het is één groot feest in de Afrikaanse jungle. Koning
Leeuw slaat de maat, kleine Zebra zorgt voor een
streepje trom en Aapje roffelt er vrolijk op los. Doe je
met de diertjes mee?

isbn 978 90 448 3455 0
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, muziek

isbn 978 90 448 2900 6
19,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: zindelijkheidstraining

isbn 978 90 448 3520 5
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, dieren, jungle

Er is een nieuwe dag begonnen. Alle dierenvriendjes
buiten kijken vrolijk en vol verwondering om zich heen.
Maar wie van hen knort, kraait, kwaakt of blaft er nu
eigenlijk?

Onderweg willen alle dieren wel ergens naartoe of langs.
Daarbij toeteren ze dat het een lieve lust is.
Een fietsbel, een stoomfluit, een ouderwetse claxon, een
brandweersirene … elke toeter heeft zijn eigen geluid.

isbn 978 90 448 3560 1
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, dieren

isbn 978 90 448 3763 6
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, voertuigen

Een nieuwe dag die begint met vogelgezang, dat is het
mooiste geluid dat er bestaat. Elke vogel heeft zijn eigen
stem. Het is een plezier voor de oren als al die wonderlijke
prachtdeuntjes samenklinken in het Grote Lied van de
Natuur.
isbn 978 90 448 3730 8
17,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: geluiden, natuur, vogels
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Luister je mee?

Wat zijn die klassieke componisten
toch knappe koppen … Uit het
niets kunnen ze de betoverendste
melodieën bedenken, speciaal
voor ons!

978 90 448 3565 6
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: muziek, geluiden
isbn

Paco en Betty bezoeken de opera.
Dat is dé gelegenheid om achter
de coulissen te kijken
en prachtig gezang te horen.
isbn 978 90 448 3226 6
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: muziek, geluiden

Lezen is spelen!

Paco gaat met zijn vriend Bakary
naar Afrika en leert prachtige
instrumenten kennen. Een muzi
kale reis alsof je zelf in Afrika
bent geweest!

Joepie! Paco is reuzeblij, want
het circus komt langs. Paco én
de lezers kunnen kijken en luiste
ren naar de klarinet, de trompet,
de basdrum en nog veel meer.

978 90 448 3227 3
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: muziek, geluiden

978 90 448 2600 5
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: circus, muziek, geluiden

isbn

De wereld van de brandweer ontdekken wordt nog
leuker met een interactief boekje dat jonge kinderen
uitnodigt om zelf de plaatjes te veranderen.
Met schuifpagina’s en flapjes

De wereld van de dino’s ontdekken wordt nog leuker
met een interactief boekje dat jonge kinderen uitnodigt
om zelf de plaatjes te veranderen.
Met schuifpagina’s en flapjes

isbn 978 90 448 3614 1
15,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: brandweer

isbn 978 90 448 3613 4
15,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: dinosaurussen
Marion
Piffaretti

De wereld van de pony en de manege
ontdekken wordt nog leuker
met een interactief boekje
dat jonge kinderen uitnodigt om
zelf de plaatjes te veranderen.

Speelboekje. De pony
© 2018 Éditions Nathan, Sejer, Parijs, Frankrijk
© 2019 voor het Nederlandse taalgebied:
Clavis Uitgeverij, Hasselt – Alkmaar – New York
Illustraties: Marion Piffaretti
Oorspronkelijke titel: Hue, poney!
Oorspronkelijke uitgever: Éditions Nathan, Sejer, Parijs
Trefw.: pony, manege
nur 273
isbn 978 90 448 3756 8
D/2019/9424/233
Gedrukt in China
Alle rechten voorbehouden

Paco en Fonzy vinden het
superleuk om de muziek van
Mozart te spelen.

isbn 978 90 448 2807 8
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: muziek, geluiden

isbn 978 90 448 2808 5
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: muziek, geluiden

isbn 978 90 448 2943 3
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: muziek, geluiden

Paco gaat naar het carnaval
in Venetië. Overal zijn mas
kers, dansers en muziek van
Vivaldi ...

Vanavond is er een concert in
het bos. De muziekanten lopen
in een rij. Samen vormen ze
een heel orkest!

isbn 978 90 448 2944 0
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: muziek, geluiden

isbn 978 90 448 2424 7
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: muziek, geluiden

Marion
Piffaretti

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044837568

Clavis

De wereld van auto’s, boten, vliegtuigen en zo meer
ontdekken wordt nog leuker met een interactief boekje
dat jonge kinderen uitnodigt om zelf de plaatjes te veranderen.
Met schuifpagina’s en flapjes

De wereld van de pony en de manege ontdekken
wordt nog leuker met een interactief boekje
dat jonge kinderen uitnodigt om zelf de plaatjes
te veranderen
Met schuifpagina’s en flapjes

isbn 978 90 448 3755 1
15,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: voertuigen

isbn 978 90 448 3756 8
15,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: pony’s

CV_9789044837568_def.indd All Pages

Paco is in New Orleans, dé stad
van de jazz. Hij heeft zijn saxo
foon meegenomen.

DE
PONY

DE PONY

Een vrolijk speelboekje over pony’s
voor kinderen vanaf 2 jaar.

Paco is helemaal gek op rock!
Hij pakt zijn gitaar en gaat naar
Londen.

Speelboekje

isbn

Speelboekje

978 90 448 3728 5
19,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: muziek, geluiden
isbn

Paco en zijn vrienden zijn dol
op muziek. En op dansen! Elke
zaterdagavond schudden ze de
pootjes los in de disco. Ze dan
sen op herkenbare deuntjes met
een heerlijke beat.
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Kijk ook op
pagina 13, 14, 15,
53, 54 en 55 voor meer
geluidenboekjes!
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Doe je mee?

Bijzondere kijk- en voelboeken

In de lucht vliegt een kleine vogel. Met zijn mama en
papa gaat hij een grote reis maken. Hij schuilt voor
de regen en vliegt een tijdje samen met een heleboel
andere vogels.

Bobbie houdt van actie. Hij vliegt met de helikopter,
vaart met de boot en racet met de raceauto. Doe
mee met Bobbie en volg het reliëf met je vingers.
Dat wordt een spannend avontuur!
Met paadjes in reliëf
isbn 978 90 448 2977 8
15,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: bewegen, voertuigen

978 90 448 3376 8
16,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: natuur, vogels

Paard, Poes, Konijn, Koe, Hond en Varkentje
gaan op stap. Paard heeft een grote koffer met
gekleurde sterren. Poes een roze tas met mooie
bloemen. En Varkentje … heeft
een piepklein valiesje bij zich.
Wil jij ook weten wat ze meeneemt?

isbn

Wat is het bos toch mooi! Overal zijn grappige diertjes,
lieve mama’s, leuke kleurtjes en zachte dingetjes
te vinden.
isbn 978 90 448 3618 9
16,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: bos

Bekroond
met een
Leespluim

Met flapjes
isbn 978 90 448 3058 3
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vakantie

n
Ee asteel

k

om open
te v o u w e n

Een klein beertje en zijn mama
houden veel van elkaar. Van
’s ochtends vroeg tot ’s avonds
laat blijven ze samen.
isbn 978 90 448 2259 5
16,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: dieren, bos

Clavis

isbn 978 90 448 2230 4
4,95 eur
Thema: huis

kleuter

isbn 978 90 448 2339 4
4,95 eur
Thema: dierentuin, dieren

isbn 978 90 448 2340 0
4,95 eur
Thema: brandweer

isbn 978 90 448 2530 5
4,95 eur
Thema: school

zoek
en
vind

isbn 978 90 448 2605 0
4,95 eur
Thema: kasteel, prinsen
en prinsessen, ridders

Kleine panda doet heel veel
samen met zijn mama. Ze gaan
met z’n tweeën wandelen en
spelen. Mama geeft kleine panda
eten en ze wast hem. En als
mama moe is, gaan ze knuffelen.
isbn 978 90 448 3377 5
16,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: mama

Volg een vrolijk glittervisje en
verken de zee! Tel op elke
pagina de fluorescerende
diertjes. Kijken in dit boek is
een echte belevenis!
978 90 448 2026 3
16,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: zee, onderwaterwereld
isbn

Een lief katje neemt je mee op
reis door de nacht. Je ontdekt wat
er in het donker gebeurt en wie er
allemaal wakker is of onderweg.

Een lief konijntje neemt je mee
naar een winters bos. Geniet
van deze bijzondere reis door de
sneeuw.

isbn 978 90 448 1786 7
16,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: donker, dieren

isbn 978 90 448 2038 6
16,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: sneeuw, winter
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Kas en Saar

Het is bijna Kerstmis! Bij Kas en Saar in de klas staat een kerstboom.
Samen knutselen ze de mooiste ballen voor in de boom,
versieren ze de klas en smullen ze van het kerstdiner!

Het is carnaval! Kas en Saar gaan verkleed naar school en in de klas
doen ze allerlei leuke spelletjes. Er staan zelfs kraampjes met lekkers
op school. En dan komt er een grappige clown op bezoek.

isbn 978 90 448 3768 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Kerstmis

isbn 978 90 448 3571 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: carnaval

isbn 978 90 448 1681 5
14,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: broertje of zusje krijgen

isbn 978 90 448 1573 3
14,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: opa en oma, logeren

978 90 448 1390 6
14,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: zindelijkheidstraining

isbn 978 90 448 1574 0
14,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: school

isbn

978 90 448 2988 4
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: seizoenen, lente

978 90 448 3234 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: seizoenen, zomer

isbn

isbn

isbn 978 90 448 1838 3
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: verhuizen

isbn 978 90 448 3166 5
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: tandarts

Saar gaat vandaag samen met mama naar de dokter. Saar is niet ziek, hoor.
De dokter wil gewoon kijken of ze flink gegroeid is en of haar oortjes en ogen goed werken.
Saar wordt gewogen en gemeten en krijgt een prikje.
Dat doet een beetje pijn, maar het is zo voorbij.

978 90 448 2638 8
14,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: ziek zijn
isbn

isbn 978 90 448 2242 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Sinterklaas

Saar
bij de dokter
Pauline Oud

Saar bij de dokter

Het is zomer. Wat fijn. Het zonnetje schijnt,
de lucht is blauw, het gras is groen. De
dieren komen tevoorschijn, de bloemen
bloeien, iedereen is vrolijk. En Saar? Die
gaat natuurlijk lekker buiten spelen!

‘Dag Saar. Ik ben de dokter.’
Saar geeft de dokter een handje.
‘Au, au!’ roept hij lachend. ‘Wat kun jij hard knijpen, zeg!
Jij bent vast en zeker heel erg gegroeid.’

Bij Kas in de klas

Er komt een nieuw kindje bij Kas in de klas.
Hij en Kas worden meteen vriendjes.
Ze spelen samen en Kas helpt hem met zijn eerste dag op school.

Het is lente! In de moestuin zien Saar en
oma een appelboom in bloei, en allemaal
grote en kleine dieren. Saar helpt oma
met zaadjes in de grond te stoppen. En
nu wil ze bloemetjes plukken!

Kas in de klas
Pauline Oud

Bij

isbn 978 90 448 2554 1
14,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: broertje of zusje krijgen

Pauline Oud

Pauline Oud

‘Dit is Aylan. Hij is nieuw in onze klas,’ zegt juf.
‘Aylan komt uit een ander land.
Daar praten ze een andere taal.
Wie wil Aylan vandaag helpen?’
Dat willen Saar en Kas wel!

978 90 448 1389 0
14,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: zindelijkheidstraining
isbn

Een herkenbaar en warm prentenboek over een controlebezoekje aan de dokter.
Met veel humor laat Pauline Oud zien dat Saar al een grote meid is.
Voor kinderen vanaf 2,5 jaar.

Een vrolijk boek over nieuwe klasgenootjes
uit een andere cultuur.
Voor kinderen vanaf 3 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044830750

ISBN 978-9044818390

Clavis

978 90 448 3075 0
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: school, diversiteit
isbn

Clavis

978 90 448 2729 3
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: schoenen
isbn

978 90 448 1839 0
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: controlebezoek bij de
doker
isbn

isbn 978 90 448 2819 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: seizoenen, herfst

isbn 978 90 448 3459 8
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: seizoenen, winter
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Een waar plezier om te ontdekken

Op safari in een boek

Deze boeken gaan over cijfers en tegenstellingen, vormen, kleuren, voeding en voertuigen. Maar
ze bieden nog zoveel meer: eenvoud, een goed concept, lekker dik karton, aansprekende kleuren,
tijdloze vormen en pagina’s die ingenieus in elkaar passen. Echte pareltjes met groot speeleffect!
Dani logeert bij opa. In zijn huis hangt een schilderij met
vijf wilde dieren. ‘Dat zijn de grote vijf,’ legt opa uit. ‘Vijf
beroemde dieren uit mijn geboorteland. Ik zal je over elk
dier vertellen.’
isbn 978 90 448 2525 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: dieren

isbn 978 90 448 1868 0
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: tellen, cijfers

isbn 978 90 448 2248 9
13,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: voertuigen

In deze zee kloppen een paar dingetjes
niet. Zeepaardjes hebben toch geen vier
benen! En tussen de zee-egels heeft zich
een echte egel verstopt ... Vind jij alle
buitenbeentjes?

In dit bos kloppen een paar dingetjes niet.
Wasberen hebben toch geen stippen op
hun staart! En tussen de everzwijnen heeft
zich een varkentje verstopt ... Vind jij alle
buitenbeentjes?

Op deze boerderij kloppen een paar
dingetjes niet. Koeien hebben toch geen
vlekken in allerlei kleuren! En tussen de
ezels heeft zich een paard verstopt ...
Vind jij alle buitenbeentjes?

Op deze bergen kloppen een paar dingetjes niet. Sneeuwhazen hebben toch
geen roze oren! En tussen de bruine
beren heeft zich een ijsbeer verstopt ...
Vind jij alle buitenbeentjes?

isbn 978 90 448 2757 6
4,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: dieren, zee

isbn 978 90 448 2758 3
4,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: dieren, bos

isbn 978 90 448 2759 0
4,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: dieren, boerderij

isbn 978 90 448 2760 6
4,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: dieren, bergen

isbn 978 90 448 2249 6
13,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: eten

isbn 978 90 448 1942 7
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vormen

isbn 978 90 448 1941 0
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: kleuren

Met doorkijkpagina’s
isbn 978 90 448 2114 7
13,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: tegenstellingen

Met doorkijkpagina’s
isbn 978 90 448 2115 4
13,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vormen
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Spelen met Klein wit visje

De leukste vriendjes onder water

Hoe diep zou de zee eigenlijk zijn? Daar is Klein
wit visje erg benieuwd naar. Maar zijn vrienden
de Kwalletjes, Goudvisje, Schildpadje en Inktvis
waarschuwen hem: de zee is erg diep en dus erg
gevaarlijk. En toch wil Klein wit visje het weten …
978 90 448 3653 0
14,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: zee, vriendschap
isbn

De zee van Klein wit visje is heel mooi. Goudvisje
is dol op het koraal. En Zeesterretje houdt van de
zeeschelpen. Maar wat vindt Klein wit visje het
allermooist?

Krabbetje kan zeegras knippen
met zijn scharen, schildpad kan
zware stenen tillen op zijn rug,
maar wat kan Klein wit visje?

isbn 978 90 448 2737 8
14,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: vriendschap

isbn 978 90 448 2899 3
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: talent

978 90 448 2992 1
14,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: papa’s, bewondering
isbn

isbn 978 90 448 3079 8
14,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: zee, vriendschap

Klein wit visje is een echt
speelvisje. Gelukkig heeft hij
heel veel vriendjes om mee te
spelen.

Klein wit visje heeft een heleboel vriendjes. En allemaal
hebben ze een fantastische papa ... Natuurlijk is ook de
papa van Klein wit visje ergens heel erg goed in.

Wereldwijd al
meer dan
450.000 ex.
verkocht!

Klein wit visje is zijn mama
kwijt. Hij komt in zee dieren
tegen in alle kleuren. Dan ziet
hij eindelijk zijn mama!
978 90 448 1927 4
14,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: kleuren
isbn

Klein wit visje is jarig vandaag
en iedereen mag naar zijn
feestje komen: dikke en dunne,
lange en korte waterdieren …
978 90 448 1928 1
14,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: tegenstellingen
isbn

Kun jij de plaatjes onthouden?
isbn 978 90 448 3468 0
18,95 eur
Vanaf 2,5 jaar

Win jij dit Lotto-spel van Klein wit visje?
isbn 978 90 448 3469 7
18,95 eur
Vanaf 2,5 jaar

kleuter
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Ik ga al flink op het potje

Klassiekers van Guido Van Genechten

wijd al
Wereldr dan
mee
0 ex.
500.00 cht!
o
k
r
ve

Prentenboek van het jaar 2007
Mama probeert Kleine Kangoeroe met een duwtje in de rug te laten zien wat het leven allemaal
te bieden heeft.
isbn 978 90 448 0285 6
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: mama, opgroeien, loslaten

Hondje moet dringend. Maar Kleine Zus zit al op
zijn potje! Dat komt omdat Muis op háár potje zit …
Hondje rent langs alle potjes in huis, maar die zijn
allemaal bezet. En ondertussen moet Hondje hóógdringend …
isbn 978 90 448 2738 5
15,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: zindelijkheidstraining

Op een mooie dag in mei krijgt Olifantje van mama
en papa een cadeautje. ‘Het is een piepsiepoepsie-potje,’ zegt papa.

Muisje is ontzettend nieuwsgierig. Overal wil hij in
kijken, zelfs in de luiers van zijn vriendjes!
Kijk je mee?

isbn 978 90 448 2096 6
14,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: zindelijkheidstraining

Met flapjes
isbn 978 90 448 1012 7
16,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: zindelijkheidstraining, nieuwsgierig zijn

Wereldw
ijd
meer dan al
100.000
ex
verkocht! .

tien kleine muisjes

Pauline Oud

tien kleine muisjes zijn vandaag een beetje stout.
alles, alles gaat fout!
elk muisje doet iets wat niet mag.
ze weten niet dat iemand het zag.

kleuter

stout!

Wat kunnen de muisjes doen
om het weer goed te maken?
Een grappig kijk- en rijmboek over
tien kleine muisjes die een beetje stout zijn.
Voor kinderen vanaf 3 jaar.

Pauline Oud

tien kleine muisjes stout!
9+
www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044819342

Tien kleine muisjes gaan slapen.
Hun bedjes staan al klaar. Maar
zijn de muisjes wel klaar om naar
bed te gaan? Kijk en tel je mee?
isbn 978 90 448 1934 2
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: bedtijd

Tien kleine muisjes zijn een beetje
stout. Muisje 1 tekent op het
behang. Muisje 2 trekt aan de
staart van Muisje 3 … Kijk en tel
je mee?
978 90 448 1935 9
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: stout zijn, sorry zeggen
isbn

Big past vandaag op Piep. Maar
net als Big met Piep wil gaan
vissen, is het kleintje opeens verdwenen …
isbn 978 90 448 2001 0
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vriendschap,
verantwoordelijkheid

De grootste zijn is leuk, maar de
kleinste zijn is veel specialer!
isbn 978 90 448 1031 8
9,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: de kleinste zijn

Wat een mooie winterdag!
Iedereen wil in de sneeuw spelen.
Kijk je mee wat je allemaal kunt
doen?

Het grote slaapboek bevat een schat aan
slapers: buikslapers, rugslapers, onderstebovenslapers, eenzame slapers en
nog veel meer...

isbn 978 90 448 1360 9
9,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: winter

isbn 978 90 448 2740 8
15,95 eur
isbn 978 90 448 2206 9 (klein formaat)
7,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: slapen

Dit boek bevat een schat aan
dierenbaby’s: blote, harige,
liggende, staande … allemaal
even lief en schattig.
isbn 978 90 448 0569 7
14,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: baby’s

Jan heeft nieuwe laarzen. Het zijn
superlaarzen, vindt hij. Wat kan hij
er veel mee doen! Kleine Jan kan
al klimmen, rennen, springen ...
isbn 978 90 448 2736 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: motorische ontwikkeling

IJsbeer IJsje weet al heel veel.
Er zijn dingen die IJsje nog niet
begrijpt, maar het antwoord op
de belangrijkste vraag weet hij
wel …

IJsbeer IJsje en mama zijn de
beste vrienden. Alles doen ze
samen. Tot mama IJsje een
nieuw spelletje leert: zoek een
vriendje.

isbn 978 90 448 2747 7
7,50 eur
Thema: winter, liefde, geluk

isbn 978 90 448 2748 4
7,50 eur
Thema: winter, liefde, geluk
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Lekker voorlezen

Samen de wereld in
Ga er maar eens lekker voor zitten, samen met je vriend
of je kind. Sla de eerste bladzijde om. Lees, kijk, luister
en droom weg. De reis is begonnen …
isbn 978 90 448 2596 1
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: reizen

Er bestaan verjaardagsfeestjes,
dansfeestjes, eetfeestjes, pakjesfeestjes, nieuwjaarsfeestjes,
geboortefeestjes ... maar ben
jij al eens uitgenodigd voor een
neuzenfeest?

Hecko, de goochelaar van Circus
Rondo, kan toveren. Met toverpoeder, een toverstokje en een
grappige toverspreuk haalt hij de
gekste dingen uit zijn hoge hoed.
Dat wil clown Tito ook wel kunnen!

978 90 448 2238 0
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: feest

978 90 448 2526 8
7,50 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: circus, zelfvertrouwen

isbn

isbn

Op een dag komt in Vriesland een
vreemdeling aan. Hij is verdrietig,
want onderweg is hij zijn hoed
kwijtgeraakt.
978 90 448 1653 2
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: delen, anders zijn, sneeuwmannen, winter
isbn

Een kleine sneeuwman wil weg van
de saaie plek waar hij staat. Een
bijzonder prentenboek over vrijheid
en zelfstandigheid.
978 90 448 1404 0
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: sneeuwman, vrijheid
isbn

Dit is geen doodgewone kip. Dit is een dino. De Gallus gallus domesticus, jawel! En deze doodgewone kip – pardon – deze dino weet alles
over de andere dinosaurussen. Dat zal hij wel even bewijzen!

Ze doen ook maar gewoon hun best, met vallen en opstaan. Natuurlijk hebben
ze hun kleine kantjes. (Wie niet?) En het zijn niet altijd en overal superhelden.
Maar als je ze wat beter leert kennen, vallen papa’s best mee.

isbn 978 90 448 3231 0
16,95 eur
Vanaf 4 jaar

isbn 978 90 448 3654 7
16,95 eur
Vanaf 4 jaar

Mijn papa is de allerliefste papa
van de hele wereld! Ik kan aan
zijn arm hangen, boven zijn hoofd
vliegen en nog zoveel meer!
978 90 448 2022 5
14,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: papa
isbn

Vandaag mag Jan gaan logeren
bij oma en opa. Dat is ontzettend
leuk! Opa kan hulp gebruiken in
de tuin en oma bakt een lekkere
taart.

De circusartiesten voeren een
wervelend spektakel op. Met hun
fietsjes, op een slap koord, hoog in
de nok … Ze zijn gewoon fantastisch! Kijk en tel jij mee?

De Stippelspelen is de allerbelangrijkste sportwedstrijd van de
wereld voor gestippelde atleten.
Igor heeft ook flink getraind. Maar
in welke sport zou hij uitblinken?

978 90 448 2023 2
14,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: grootouders

isbn 978 90 448 1772 0
12,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: circus, leren tellen

isbn 978 90 448 1968 7
12,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: sporten

isbn
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Boeken vol verwondering

De mooiste verhalen

Hoe begint iets? Met niets? Misschien. Doe je
ogen dicht. Denk alles weg. Ook jezelf. Niets.
Begin opnieuw. Vier cirkels, vier vierkantjes
en vier driehoeken: meer heb je niet nodig.
In een verder lege wereld kun je van deze
vormen verassend veel andere dingen bouwen. Kun je er alles van maken? Misschien ...
Misschien nu in luxe uitvoering met doos
én magneetvormen om zelf mee aan de slag
te gaan.
isbn 978 90 448 3138 2
24,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: fantasie, vormen

Zoenen is het allerleukste wat er bestaat!
Maar wie is er eigenlijk ooit begonnen met
zoenen? Het antwoord op deze fascinerende vraag vind je in dit hartveroverend
knuffelige prentenboek.

isbn 978 90 448 2190 1
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: fantasie, vormen

isbn 978 90 448 1909 0
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: zoenen, elkaar graag zien

Voor zijn vijfde verjaardag krijgt Ben een heel bijzonder cadeau.
Tobor is anders, maar algauw wordt hij Bens allerbeste vriend.
Soms ontstaat vriendschap wanneer je het niet verwacht.
Een teder boek voor iedereen vanaf 4 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044828238

9 789044 828238

Clavis

Alle mama’s in dit boek staan op
het punt kleintjes te krijgen. Maar
hoeveel baby’s zullen ze precies
op de wereld zetten? Raad jij mee?
isbn 978 90 448 2822 1
15,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: baby, dieren

Hoe begint iets? Met niets? Misschien. Doe je
ogen dicht. Denk alles weg. Ook jezelf. Niets.
Begin opnieuw. Vier circels, vier vierkantjes en
vier driehoeken: meer heb je niet nodig. In een
verder lege wereld kun je van deze vormen
verassend veel andere dingen bouwen. Kun je
er alles van maken? Misschien ...

Hondje is zijn baasje kwijt. Help
jij hem zoeken? Hij draagt grote
zwarte schoenen. Met veters. Rode
sokken. Een knalgele broek. En hij
heeft een parapluutje vast. Vind
jij hem?

Ergens staat een pony in de wei.
De pony kijkt niet blij. Tot een klein
meisje voorbij wandelt. Zij ziet meteen dat de pony verdrietig is. Ze
plukt mals gras voor hem, ze aait
hem en praat tegen hem.

isbn 978 90 448 2362 2
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: honden, vriendschap

isbn 978 90 448 2154 3
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: paarden

Voor zijn vijfde verjaardag krijgt
Bentwel een héél bijzonder cadeau.
Een robot! Die robot heet Tobor, en
wordt al snel Bens allerbeste vriend.
isbn 978 90 448 2823 8
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap

Maanden hadden de dieren van de
dierentuin erop gewacht. Tot op een
mooie lentedag Aap dolenthousiast
riep: ‘Het babyolifantje is geboren.’
isbn 978 90 448 1314 2
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: geboorte, olifant

Misschien is het huis waar Kai-Mook
samen met mama en tante in woont
te klein geworden. Eén ding is zeker,
de olifanten zijn toe aan een nieuw
verblijf.

Wat zou jij doen als je morgen met een
gewei op je hoofd wakker werd? Een
rare vraag, en waarschijnlijk geen makkelijke. Maar het kan interessant zijn om
je af te vragen.

isbn 978 90 448 1710 2
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: verhuizen, olifanten,
dierentuin

isbn 978 90 448 2552 7
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: anders zijn
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is het vriendje van elke kleuter
Er bestaan dikke konijnen en dunne konijnen, slimme konijnen en
domme konijnen, brave konijnen en stoute konijnen, jongens-konijnen
en meisjes-konijnen. En allemaal hebben ze twee lange oren. Rikki
ook, alleen ...
De klassieker nu op extra groot formaat!
isbn 978 90 448 3080 4
34,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: anders zijn

Rikki gaat op vakantie. Naar
zee! Samen met papa, mama
en kilo’s kampeerspullen. Het
wordt een geweldige reis. Niet
alleen de zee maakt indruk op
Rikki, ook meisjeskonijntje Abril
zal hij niet snel vergeten …
978 90 448 3355 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vakantie, zee
isbn

Winnaar Key Colours
illustratorenwedstrijd 1998
Rikki heeft een oor rechtop en
een hangoor. De andere konijnen lachen Rikki uit.
isbn 978 90 6822 626 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: anders zijn

Rikki wil met Anni spelen. Zou
hij het haar durven vragen?
isbn 978 90 448 0032 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap,
verliefdheid

Rikki wil alleen buiten slapen
in een tent. Maar dan wordt
het donker en hoort hij van
alles ritselen.

Rikki zorgt ervoor dat alle
vriendjes samen kunnen
spelen, zonder plagen of
ruziemaken.

Rikki en papa gaan op zoek naar
een mooie kerstboom. Ze spelen
lekker in de sneeuw en genieten
van de tijd met elkaar.

978 90 6822 847 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: kamperen, bang zijn in
het donker

978 90 448 0121 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap,
samen spelen

978 90 448 0343 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Kerstmis, tijd maken
voor elkaar

isbn

isbn

isbn

Vandaag is een bijzondere
dag. Mama is jarig! Dagenlang
heeft Rikki nagedacht over een
cadeau. Een knutselwerkje? Of
een tekening, zoals vorig jaar?
Nee, nu denkt Rikki groter!

Mama heeft aan Rikki verteld
dat er een baby in haar buik zit.
Maar Rikki moet nog lang wachten voor de baby geboren wordt.
Als het zover is, dan voelt hij zich
meteen een grote, lieve broer.

Rikki helpt opa in de groentetuin.
Opa leert hem van alles. Eerst
spitten ze samen een stukje
grond om, dan mag Rikki spinazie
zaaien en komt hij te weten waar
de zaadjes vandaan komen.

isbn 978 90 448 2663 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: jarig zijn, verrassen,
mama

isbn 978 90 448 1920 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: broertje/zusje krijgen

isbn 978 90 448 1679 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: opa, moestuin, natuur

Vandaag verzint Rikki dat hij
een echte ridder is. Hij is een
dappere ridder met een paard,
hij verslaat een draak en
bevrijdt een jonkvrouw.

Rikki is ongerust als hij Mia op
een dag niet kan vinden. Ze zit
achter in de tuin en doet heel
vreemd.

Het paard van Sinterklaas is ziek.
Hoe moet Sinterklaas nu alle
pakjes op tijd bij de konijnenkinderen krijgen? Rikki heeft
wel een ideetje!

isbn 978 90 448 0607 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie, ridders

978 90 448 0810 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap,
leren delen, lente
isbn

isbn 978 90 448 1146 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Sinterklaas

Rikki vindt een eekhoorntje
in het bos. Hij beweegt niet
meer.
Mama legt Rikki uit wat dood
betekent.
isbn 978 90 448 1315 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: rouwverwerking, dood

Het is een heel bijzondere dag:
Rikki is jarig! Samen met mama
bereidt hij zijn feestje voor.
isbn 978 90 448 1500 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: jarig zijn, feest
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Spelen met

Handpop
Fluohesje
Met dit fluorescerende
verkeershesje valt je kind
goed op in het straatbeeld.
Met handige ritssluiting met
sleutelhanger.

Ben jij dapper genoeg?

Hoi, ik ben Rikki, het konijn met het hangende oor.
Je kent mij van mijn boeken, maar nu kom ik echt
tot leven. In de vorm van een handpop, ben ik
je nieuwe beste vriendje. Spelen, leren, lezen:
voortaan doen we alles samen!

Dit is een boek vol monsters: kleine,
walgelijke, gillende, doodenge monsters! Voor echte monsterliefhebbers
dus, maar ook voor beginnelingen in
de monsterkunde.
isbn 978 90 448 2993 8
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: monsters, Halloween

isbn 978 90 448 1457 7
15 eur
Voor kinderen van 2
tot 4 jaar.

Toen spookje Spartacus naar de Spookschool
moest, maakte hij snel een heleboel nieuwe
vriendjes. Maar als het Hoofd hem als een echt
spook ‘Booeoeoeoeoeoehhh’ wil laten roepen, kan
Spartacus alleen maar zachtjes ‘Bahoe’ fluisteren.

978 90 448 2194 9
29,95 eur
isbn

isbn 978 90 448 2278 6
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: school, anders zijn

Heb jij ook weleens last van nare dromen? Van
een wilde tijger die je nachtrust komt verstoren?
Doe dan zoals ik!
isbn 978 90 448 1998 4
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bang in het donker,
bedtijd, nachtmerries
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“Wees nieuwsgierig.
Elke dag valt er iets nieuws te leren.”
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Feest!

De kerstelfjes zijn de helpers van de Kerstman. Ze zijn bezig
met het maken van kerstcadeautjes. Zo doen ze dat elk jaar.
Maar dit jaar zijn de elfjes ziek! Gelukkig piepen de kerstmuisjes
te hulp.

© 2019 Clavis Uitgeverij, foto door Whitley Obobaifo

isbn 978 90 448 3458 1
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Kerstmis

Het spookje woont met de muisjes en de spinnetjes in het kasteel. In het hoogste torentje durven ze niet te komen. Tot ze op
zoek gaan naar de grote ketel om pompoensoep te maken …
Met hun nieuwe vriendjes uit het torentje én met de dieren van
het bos vieren ze daarna een geweldig griezelfeest!
isbn 978 90 448 3659 2
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Halloween

Ontmoet Oenny en zijn vriendje Marcel de
mus. Ze zijn onafscheidelijk en maken er
een leuke dag van. Kijk je mee?

Oenny en zijn vriendje Marcel vervelen
zich. ‘Laten we verstoppertje spelen!’ fluit
Marcel. Oenny begint te tellen.

Oenny en zijn vriendje Marcel spelen
buiten. Marcel gaat even rusten in zijn
vogelhuisje. Maar daar past Oenny niet in!

Ontmoet Oenny en zijn vriendje Marcel de
mus. In dit boekje maken ze kennis met
het weer. En dat doen ze samen met jou!

isbn 978 90 448 2672 2
12,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vriendschap, het lichaam

isbn 978 90 448 3006 4
12,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vriendschap, tellen

isbn 978 90 448 3005 7
12,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vriendschap, spelen

isbn 978 90 448 2673 9
12,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vriendschap, weer
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Feest je mee met Luuk en Lotje?

Japanse klassiekers

Het is Pasen! Luuk en Lotje verkleden zich en nemen een mandje
mee naar de boerderij van boer Teun. Ze gaan eieren rapen. Ze
zoeken in de wei tussen de lammetjes en in het kippenhok bij de
kuikentjes. Zoek je mee?

De veertien muisjes maken een wandeling
door het bos en door het veld. Babyvogeltjes kwetteren,
er zijn vlinders, insecten en heel veel mooie bloemen.
Het is heerlijk lenteweer, ideaal voor een picknick!

Het begint met een klein pompoenpitje. En met veertien
muisjes die dat pitje planten. Samen beschermen en
verzorgen ze het pitje, totdat er een prachtige pompoen
uit groeit. En daar … zitten weer nieuwe pitjes in!

isbn 978 90 448 3500 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: picknicken, lente

isbn 978 90 448 3501 4
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: zorgzaamheid, natuur

isbn 978 90 448 3561 8
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Pasen

Het is bijna sinterklaas! Luuk en Lotje gaan naar de intocht
van de Sint kijken en thuis maken ze een mooie tekening
voor in hun schoen. Nu weten ze zeker dat Sinterklaas hun
huisje niet voorbijgaat. En dan wordt er
aan de deur geklopt …
978 90 448 3543 4
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Sinterklaas
isbn

Het is Halloween! De tweeling Luuk en Lotje gaat op griezeltocht. Luuk verkleedt zich als spook en Lotje als heks.
Ze zetten pompoenmannetjes aan de deur en maken lekkere hapjes. Halloween is griezelig gezellig!

Het is carnaval! Luuk en Lotje gaan naar de carnavals
optocht. Vandaag is Luuk een piraat en Lotje een prinses. Ze dansen mee op de muziek en gooien confetti in
het rond. En wat gooit Prins Carnaval? Snoep natuurlijk!

978 90 448 3097 2
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Halloween

978 90 448 3277 8
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: carnaval

isbn

isbn

Het is bijna Kerst! Vandaag zetten Luuk en Lotje de
kerstboom op en vanavond komen opa en oma op
bezoek. Maar waar is de boom? Die staat nog in de tuin.
Luuk en Lotje kiezen er eentje uit.
978 90 448 3422 2
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Kerstmis
isbn

De familie Muis verhuist naar de andere kant
van het bos. Papa, mama, oma, opa en
10 kleine muisjes. Dat wordt een spannende tocht!
isbn 978 90 448 2932 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: verhuizen

De veertien muisjes moeten opstaan,
zich aankleden, hun snuitjes wassen, eten
zoeken, brood bakken én de tafel dekken.
Maar dan … kunnen ze samen lekker rustig
ontbijten.
isbn 978 90 448 3175 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: dag

Wat een mooie winterdag.
De muisjes maken zich klaar om
buiten in de sneeuw te gaan spelen!
isbn 978 90 448 3176 4
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: winter

kleuter
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Lekker voorlezen

kleuter

Lang leve fantasie

Muffin zoekt Konijn

Een vrolijk verhaal over vriendschap
en samen verstoppertje spelen.
Voor zoekkampioenen vanaf 3 jaar.

Sam Loman

Muffin wil een spelletje doen met Konijn.
Maar … waar is hij?
Muffin zoekt in de woonkamer,
in haar slaapkamer, in de waskamer,
maar hij is nergens te vinden.
Heb jij Konijn gezien?

Sam Loman
www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044835861

Clavis

Kiki kijkt in de spiegel en vindt
haar witte vacht maar saai. Liever
had ze net zulke mooie kleuren
als haar vrienden. Dan krijgt Kiki
een idee. Ze maakt zich mooi met
potloden, inkt en verf. Zullen haar
vrienden haar nu mooi en bijzonder vinden?
978 90 448 3577 9
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vriendschap, jezelf zijn
isbn

Beer zit sip op zijn kamer. Hij wil
een beste vriend om mee te spelen. Maar waar vindt hij een beste
vriend? Gelukkig helpen Konijn,
Uil, Eekhoorn, Das en Vos hem
mee met zoeken.
isbn 978 90 448 3585 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap

Fee heeft een grote glazen pot
vol knutselwerkjes, tekeningen
en andere leuke spulletjes. Het is
haar cadeautjespot. En hoe meer
cadeautjes ze uitdeelt, hoe vrolijker iedereen wordt!

Muffin wil een spelletje doen met
Konijn. Maar … waar is hij? Muffin
zoekt in de woonkamer,
in haar slaapkamer, in de waskamer, maar hij is nergens te vinden.
Heb jij Konijn gezien?

isbn 978 90 448 3737 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap, delen

isbn 978 90 448 3586 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vriendschap

Beer is verliefd op Eekhoorn. Hij
heeft kriebels in zijn buik en denkt
de hele dag aan haar. Maar hij
is ook verlegen. Daarom legt hij
stiekem cadeautjes voor de deur
van Eekhoorn.
978 90 448 3633 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: liefde
isbn

Sneeuwspelen! Beer is dik aangekleed, want het is berekoud. Maar
zijn vriendjes hebben geen mutsen, sjaals en handschoenen aan.
Beer deelt zijn spulletjes uit, zodat
iedereen het lekker warm heeft …
Of toch niet?
978 90 448 3742 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: winter, vriendschap
isbn

Wat wil jij later worden? Stip wil
een danseres worden. En Flip
wordt timmerman. Maar Muffin
weet het nog niet. Dierendokter
of politieagent of boswachter of
piloot … of toch bakker, net als
opa?
isbn 978 90 448 3738 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: beroepen

Feest! Bluebel is jarig. Maar wie
moet ze uitnodigen? En welke
taart wil ze? Bluebel moet zo veel
kiezen dat ze het even niet meer
weet … Kunnen haar vriendjes
helpen?
isbn 978 90 448 3744 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: jarig zijn, vriendschap

Lucas verveelt zich. Hij heeft al met al zijn speelgoed
gespeeld. Hij wil iets nieuws: een wolk ... Lucas klimt op
het dak en haalt er een naar binnen. Maar hoe speel je
eigenlijk met een wolk?

Lucas verveelt zich. Hij heeft al met al zijn speelgoed
gespeeld. Hij wil iets nieuws: de zon ... Lucas klimt op
het dak en haalt ze naar binnen. Maar hoe speel je
eigenlijk met de zon?

Lucas speelt graag op zijn kamer. Maar hij heeft vandaag al met al zijn speelgoed gespeeld. Lucas wil iets
spannends: de maan! Maar hoe speel je eigenlijk met
de maan?

isbn 978 90 448 3258 7
13,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: fantasie, wolk, regen

isbn 978 90 448 3225 9
13,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: fantasie, zon

isbn 978 90 448 3328 7
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: fantasie, maan, sterren

Ik heb een nieuwe vriendin. Ze heet
Willemijn en ze kan heel goed verhaaltjes
vertellen. Willemijn kan ook heel lekker
koekjes bakken. En Willemijn kan héél goed
rommel maken …
978 90 448 3710 0
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap, fantasie
isbn

‘Ik kwam mijn vriend Oscar tegen.
Hij heeft heel grote oren, een grote neus,
grote ogen en een grote mond! We gingen
eventjes spelen, héél eventjes maar.
isbn 978 90 448 2744 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap, fantasie

Op een schoolreisje naar de dierentuin
raakt Casper zijn groep kwijt. Gelukkig blijft
er nog iemand achter: Rosa. Zij is klein en
een beetje bang. Maar Casper kent de dierentuin op zijn duimpje, hoor!
978 90 448 2978 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap, fantasie
isbn

Ik heb een nieuwe vriend, Renzo. Hij is veel
groter dan ik. Ik fietste, met hem achterop,
helemaal naar huis! We hadden het superleuk, totdat Renzo weg moest.
978 90 448 2416 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap, fantasie
isbn
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Samen verhaaltjes delen
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Iedereen wil voorlezen

Dobber drijft wat rond op de plas. Lekker dobberen. Heerlijk vindt hij dat!
De wind brengt hem naar plekjes waar hij nog nooit is geweest. Naar
mooie plekjes, maar ook naar spannende plekjes.
Veel te spannend, vinden zijn vrienden. Als dat maar goed gaat!
isbn 978 90 448 3660 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ontdekken

Muis is blij. Want hij heeft een nieuwe auto. Zomaar
gevonden! Hij gaat ermee op reis. Maar Olifant is
verdrietig. Want híj is zijn auto opeens kwijt …
Of toch niet?

De wind blaast een hoed door de lucht. Alle dieren
die de hoed zien voorbijvliegen willen hem houden: een poes, een haan, een koe, een slang, een
ijsbeer ...

Muisje wil niets liever dan dansen. Nou ja ... hij wil
nóg liever dansen sámen met iemand anders. Maar
Kikker wil enkel zwemmen en Hondje wil alleen
maar rennen.

isbn 978 90 448 3361 4
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: delen

isbn 978 90 448 1911 3
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: dieren

isbn 978 90 448 2567 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vriendschap

Ruth Wielockx

JAN

politieman

jan politieman heeft vandaag een belangrijke opdracht.
De hoofdcommissaris heeft hem gevraagd een brief te posten.
Op de enveloppe staat in dikke zwarte letters topgeheim.
Jan gaat meteen op pad, maar onderweg verdwijnt zijn pet
plotseling van zijn hoofd. ‘Houd de dief!’ roept Jan Politieman nog.
Samen met zijn speurhond Snuffel zet hij de achtervolging in.
Zal Jan zijn politiepet terugvinden?
En wie is de dief?
Een grappig en spannend prentenboek over een dappere politieman
en zijn slimme hond. (En over een verrassingsfeestje. Ssst!)
Voor speurneuzen vanaf 4 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044826081

9 789044 826081

Het is tijd voor de winterslaap. Maar Beer wil
helemaal niet slapen. Dan moet hij zijn vrienden te
lang missen! Misschien kan hij, net als de vogels,
gewoon op reis gaan. Maar durft hij dat wel?
978 90 448 3358 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bedtijd, vriendschap
isbn

Beer moet heel hard huilen. Opa is dood. Maar wat
betekent ‘dood’ zijn? En hoelang duurt dat?
isbn 978 90 448 2824 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: rouwverwerking, grootouders, vriendschap

Beer is nerveus. Hij heeft per ongeluk ontdekt
dat Olifant en Kip een verrassingsfeest voor hem
houden – maar hij wil helemaal niet in de belangstelling staan! Langzaam overwint hij zijn angst en
geniet hij van zijn verjaardagsfeest.
isbn 978 90 448 3064 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: jarig zijn, feest, vriendschap

Clavis

Opgelet! Is iedereen klaar voor de
race? Zit iedereen op zijn plaats?
Drie ... twee ... één ... Start! Wat een
spannende race! Maar valt deze
wedstrijd wel te winnen?

Pim Piloot houdt van vliegen in zijn
stuntvliegtuig. Maar hij helpt ook
graag anderen. Daarvoor heeft hij
zijn blusvliegtuig of reddingshelikopter nodig.

Een koprol, een flikflak, een salto,
een nepgevecht, een achtervolging, een ontploffing, een diepzeeduik: geen stunt is te gek voor
Stan Stuntman.

Jan Politieman heeft vandaag een
belangrijke opdracht. De hoofdcommissaris heeft hem gevraagd een
brief te posten. Op de enveloppe
staat ‘topgeheim’.

isbn 978 90 448 2196 3
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: auto’s

isbn 978 90 448 2102 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vliegtuigen

isbn 978 90 448 2367 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: avontuur

isbn 978 90 448 2608 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: jarig zijn, politie
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Laat je betoveren door Heksje Mimi
Heksje Mimi
Een vrolijk verhaal over vriendschap en zorgzaamheid.
Voor heksenvriendjes vanaf 4 jaar.

en het
zieke vogeltje

Heksje Mimi en het zieke vogeltje

Heksje Mimi en Roosje vinden een klein rood vogeltje in het bos.
Hij kan niet lopen en niet vliegen. ‘Kom maar mee naar huis, kleintje,’
zegt Mimi bezorgd. ‘Wij zullen wel voor jou zorgen.’
In een oude kinderwagen maken de heksjes een warm nest
en ze zoeken eten in het bos. Maar kunnen ze
hun nieuwe vogelvriend ook leren vliegen?

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044829044

Clavis

9 789044 829044

isbn 978 90 448 2735 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: kippen,
nieuwsgierigheid

Heksje Mimi maakt een herfstwandeling door het bos. Plots
ziet ze een klein mannetje, heen en weer wippend op een
paddenstoel. Het kaboutertje is de weg naar zijn huis kwijt.
Heksje Mimi besluit te helpen.

Heksje Mimi is klaar om naar school te fietsen. Haar
kaboutervriendje William wil ook wel een keer naar school.
William belooft dat hij stilletjes in Mimi’s boekentas zal blijven
zitten. Maar op school sluipt hij toch de klas binnen …

isbn 978 90 448 3363 8
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: herfst,
vriendschap

isbn 978 90 448 3657 8
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: school

isbn 978 90 448 1930 4
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: ruziemaken en het weer
goed maken

isbn 978 90 448 2904 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap,
zorgzaamheid

978 90 448 2126 0
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: afpakken en teruggeven
isbn

isbn 978 90 448 1779 9
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: toveren, slapen

isbn 978 90 448 2368 4
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: school, uitstap

isbn 978 90 448 2101 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: winter, sneeuw, ruzie
maken

978 90 448 1856 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: griezelen, feestje,
snoepen

isbn 978 90 448 1970 0
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vakantie, reizen

isbn

isbn 978 90 448 2361 5
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: baby

isbn 978 90 448 1778 2
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: bang zijn

isbn 978 90 448 3442 0
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Kerstmis

Hisbn 978 90 448 2276 2
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: sport, winnen en verliezen
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Ridders kunnen álles

Echte ridders zijn altijd eerlijk. Maar als ridder Tim per ongeluk
zijn cape scheurt, probeert hij toch zijn vriendje Max de schuld
te geven … tot zijn buikje pijn gaat doen.
isbn 978 90 448 3770 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ridders, eerlijkheid

isbn 978 90 448 2990 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ridders, spelen, huisdier, hond

Een gekke beestenbende

Ridder Tim wil vliegen. Het is warm vandaag,
maar hoog in de lucht is het vast lekker koel.
Denk je dat mensen niet kunnen vliegen? Mispoes.
Tim is een ridder, en ridders kunnen álles.

Ridder Tim heeft een gek gevoel in zijn buik.
Zijn vriendinnetje Saar speelt alleen nog maar met Max, en ze
kijkt niet eens meer naar Ridder Tim. Vindt ze hem soms niet
meer aardig?

isbn 978 90 448 3228 0
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: ridders, spelen

isbn 978 90 448 3440 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ridders, spelen, jaloezie

Ridder Tim wil een huisdier. En niet zomaar een huisdier. Tim wil een
DRAAK! ‘Alle ridders hebben draken,’ zegt Tim beslist. ‘Ik ben een ridder en
ik wil een draak!’ Samen met mama gaat Tim naar de dierenwinkel. Maar de
man van de dierenwinkel verkoopt helemaal geen draken. Of toch?

kleuter

Pauwtje Pio plukt bloemen en maakt zo per ongeluk het
huisje van het lieveheersbeestje stuk.
Natuurlijk wil hij het arme beestje daarna helpen om een
nieuwe plek te vinden. Samen gaan ze langs bij de mieren,
de bijen, de spin en andere kriebelbeestjes.

Pauwtje Pio heeft iets ontdekt. Hij kan zijn
lange pluimenstaart helemaal rechtop zetten.
Net een waaier! Pio krijgt veel complimentjes
van de andere vogels. Maar op een dag krijgt
hij geen pluimpjes meer. Wat nu?

Pauwtje Pio ontekt een ei op het strand.
Er komt een uilsuiken uit tevoorschijn.
Een nieuw vriendje! Alle vogels vertellen
over hun talenten, maar het uilskuiken
weet helemaal niet waar hij goed in is …

isbn 978 90 448 3720 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap

isbn 978 90 448 3209 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: complimentjes

isbn 978 90 448 3414 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: talenten

Ridder Tim en zijn buurmeisje Saar gaan samen spelen. Saar speelt liever
geen wilde ridderspelletjes. ‘Zullen we gaan verven op mijn kamer?’ stelt ze
voor. Heel voorzichtig legt Saar kranten op de grond, zo wordt de vloer niet
vies. Tim en Saar maken heel mooie schilderijen. Maar dan wil Tims hondje
mee verven ...

Kleine kameleon wil de
grootste en sterkste zijn.
Maar mama leert hem dat
hij gewoon lekker zichzelf
mag zijn.

‘Kijk daar, papa! Een leeuw!’
‘Niet te dichtbij,’ waarschuwt
papa. De leeuw ligt stil in zijn
kooi. ‘Waarom doet hij niks?’
vraagt Teuntje.

Hondje Philip is tot over zijn flaporen verliefd op zijn nieuwe buurhond Penelope. Maar zij is een
kop groter. Zo kan hij haar toch
nooit een snuffelkusje geven!

isbn 978 90 448 2991 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ridders, spelen, fantasie

isbn 978 90 448 1921 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: opgroeien,
identiteit

isbn 978 90 448 1584 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: trouw zijn aan jezelf,
bevrijding, dierentuin, brullen

Met flapjes
isbn 978 90 448 3169 6
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: liefde

Milan is een dappere ridder. Of
beter, dat zou hij wel willen zijn.
Ridder Elias wil Milan helpen
en neemt hem mee naar het
bos. Daar leert Milan een heel
klein maar ook bijzonder dapper
draakje kennen …
isbn 978 90 448 3632 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: bang zijn, vriendschap

Een kip vindt een vreemd ei in
de kippenren. Haar moederhart
gaat sneller slaan als er uit
het ei een bijzonder kuikentje
komt.
isbn 978 90 448 2645 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dieren, anders zijn,
draken
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LOTTA geeft het goede voorbeeld
Op een mooie winterochtend schrikt
Lotta. Er liggen geen nootjes meer
in haar mand! Ook de kuikens
vinden het erg, want hierdoor kan
tante Cato geen heerlijke notentaart
bakken. Samen gaan Lotta en haar
vrienden op zoek naar de notendief.

Het is Pasen. Lotta de vrolijke kip
staat vroeg op om paaseitjes te
zoeken. Maar er zijn nog helemaal
geen paaseitjes! De paashaas heeft
zich verslapen … Kunnen Lotta
en de kuikentjes hem misschien
helpen?

978 90 448 3773 5
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: winter, vriendschap

978 90 448 3224 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Pasen

isbn

isbn 978 90 448 3448 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: verkleden

Wat een rommeltje! Lotta en haar vriendjes snappen er niets van. Waar komt dat
allemaal vandaan?
isbn 978 90 448 2906 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar - Thema: opruimen

Lotta is jarig en geeft een feestje.
Iedereen is uitgenodigd! Maar de vrolijke
kip heeft nog niet echt bedacht wat ze
allemaal nodig heeft ... Lotta komt haar
vriendjes een voor een tegen. Zij vertellen
haar wat ze leuk vinden op een feest en
zorgen uiteindelijk voor een geweldige
verrassing!
isbn 978 90 448 2996 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: jarig zijn

Lotta gaat met de kuikens van tante Cato
naar hun lievelingsplekje bij de vijver. Als
ze daar aankomen, schrikken ze erg: de
plek ligt vol met afval! De kuikens bedenken van alles om van de troep af te komen,
maar geen van hun oplossingen deugt.
isbn 978 90 448 2730 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: opruimen, milieu

LOTTA

en de paashaas

Lotta en de paashaas

Prentenboek nummer vijf over de vrolijke kip Lotta
is een lentefris paasboek met Lotta, de paashaas
én humor in de hoofdrollen. Vanaf 3 jaar.

Diane Put | Rik De Wulf

Op een mooie lenteochtend vindt Lotta grote, kleurige eieren in het gras.
Welke kip legt nu zulke eieren?
Dan komt de paashaas aangefietst.
In de wei liggen natuurlijk geen gewone eieren, maar paaseitjes van chocola.
De paashaas en de kip worden goeie maatjes.
Lotta maakt niet alleen de paashaas blij, maar ook de kuikentjes!

isbn

De kuikens zien er grappig uit! Ze zijn
verkleed als piraten. En ze hebben zelfs
een echte schatkaart. Als tante Cato,
Lotta en alle andere dieren meehelpen,
zullen ze de piratenschat vast snel
vinden.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044819106

Diane Put & Rik De Wulf

Lotta snapt er niets van. Waarom
zien al haar vriendjes er zo gek
uit? Gelukkig weet tante Caro
het antwoord: het is carnaval,
en dan mag iedereen zich verkleden!
978 90 448 2413 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: carnaval
isbn

Oma is er niet meer. Op een
dag werd ze ziek en nu ligt ze
begraven op het kippenkerkhof.
Maar vannacht droomt Lotta dat
ze weer dicht bij oma is.
isbn 978 90 448 2616 6
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: rouwverwerking,
grootouders

Clavis

Lotta vindt grote, kleurige eieren
in het gras. Welke kip legt nu
zulke eieren? Dan komt de paashaas aangefietst …
978 90 448 1910 6
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Pasen, lente
isbn

Het is een warme dag. De meeste kippen luieren in het zonnetje, maar Lotta niet. Ze loopt
vrolijk rond en kijkt verwonderd om zich heen.
Ondertussen vindt Lotta niks leuker dan tellen.
Hoeveel poten hebben haar dierenvriendjes?
isbn 978 90 448 3076 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: tellen

Lotta wil graag clown worden,
net als haar tante. Ze oefent
hard.
978 90 448 2103 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: clown, cliniclown,
ziekenhuis
isbn

Lotta gaat naar zee. Als ze verdwaalt op het strand, vindt ze de
weg terug dankzij
de oriëntatiepalen.
978 90 448 1960 1
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: zomer, strand,
verdwalen
isbn

Het is bijna Kerstmis. Lotta is druk
in de weer. Er moeten nog heel
veel cadeautjes worden ingepakt.

Kip Lotta viert Halloween en ontdekt dat je soms bang kunt zijn
van de gekste dingen.

isbn 978 90 448 2366 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Kerstmis

isbn 978 90 448 2243 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Halloween

Lotta loopt bij de kuikens van tante
Cato langs, maar die kijken sip en
durven niet meer buiten te komen.
Waarom? Omdat er een pestvogel
rondloopt die iedereen pest.
isbn 978 90 448 2731 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: pesten
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Een verhaaltje voor het slapengaan
Sam is nieuw op school. En Sam is een beetje anders. Hij speelt niet
echt met andere kinderen, maar kijkt liever omhoog naar de wolken.
Prima, vindt Archibald. En daarom kijkt hij met hem mee.

OR KLEUTERS

HÉT VOORLEESTIJDSCHRIFT VO

isbn 978 90 448 3609 7
12,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: school, anders zijn

Het is laat. Maar Archibald
wil nog niet naar bed. Mama
probeert hem in slaap te
krijgen. Papa ook. Zelfs oma.
Uiteindelijk slaapt iedereen
behálve Archibald. Of is hij
inmiddels ook een beetje moe
geworden?
isbn 978 90 448 3286 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bedtijd

Lezen - Spelen - Ontdekken
www.pompoen.com

‘Zou ik zo ver kunnen reizen
als de zwaluwen als ik groot
ben?’ vraagt Archibald aan
papa. ‘Misschien nog wel verder,’ antwoordt papa.

Welterusten, mijn lieverdje.
En onthoud: ik hou van je als
je lief bent, en als je stout
bent; als je dapper bent, en
als je bang bent!

978 90 448 3053 8
9,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vaderliefde

978 90 448 2752 1
9,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: moederliefde

isbn

isbn

Volgens papa en mama krijg ik
een klein zusje. Dat is wel een
beetje gek. Ik heb toch nooit
om een klein zusje gevraagd?
isbn 978 90 448 2915 0
9,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: broer en zus
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Met een vleugje humor

Voor kleine avonturiers

Soms valt geluk als regen uit de lucht of pluk je het van
de bomen als een vrucht. Hoewel haar papa is overleden,
schrijft Willemijn hem nog altijd briefjes. En dan … krijgt ze
plots een briefje terug!

Logeren is niet eng, het is juist leuk! Dat vinden Pep en
Pino ook. Ze zijn nooit bang. Zelfs niet in het donker. Maar
ze proberen elkaar wel bang te maken. Is logeren dan nog
steeds leuk?

Als hij Vogel door de lucht ziet zwieren, weet Konijn
het zeker: hij wil ook vliegen! Maar wat Konijn ook
probeert, het lukt hem niet om van de grond te
komen. Of toch?

Arthur weet het zeker: als hij naar boven loopt om te gaan slapen, komt er een monster dat hem wil opeten. En inderdaad,
SMAK SMEK HAP, het monster smult Arthur helemaal op. En
toch ... loopt dit verhaaltje goed af. Beloofd!

Kleine Elliot kan niet slapen. Hij kruipt in het bed
van zijn zus. Maar dan kan zij niet meer slapen.
Ze springt bij papa en mama in bed. Maar dan
kunnen zij niet meer slapen. Totdat …

isbn 978 90 448 3408 6
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: geluk

isbn 978 90 448 3718 6
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap, griezelen

isbn 978 90 448 2776 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap

isbn 978 90 448 2774 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema’s: bang zijn, fantasie

isbn 978 90 448 3425 3
13,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema’s: bedtijd

Een heerlijk ongedwongen verhaal over anders zijn,
voor iedereen vanaf 4 jaar.

Gudule & Claude K. Dubois

Joris wordt geboren met een harnasje.
Zijn mama en papa maken zich zorgen,
maar kleine Joris groeit vrolijk op.
Tot hij naar school gaat en de andere kinderen hem raar vinden.
Op een mooie dag leert hij Angelica kennen.
Ook zij is een buitenbeentje.

Een

geboren
riddertje
Gudule & Claude K.

Dubois

Een geboren riddertje

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044823585

Clavis

9 789044 823585

Als zwijntje alleen op avontuur
vertrekt, komt hij een heleboel
dieren tegen. Twee bijen, vier
kikkers, acht vogels ... En ook
nog een dier dat hij liever niet
had ontmoet!
Met flapjes
978 90 448 2681 4
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: tellen
isbn

Molli vindt het leuk om alleen
te zijn. Tot Sisu zijn rust verstoort met een klop op de
deur. Molli stuurt haar weg,
maar al snel heeft hij daar
spijt van.
isbn 978 90 448 2232 8
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap

Op een ochtend voelt Konijn dat
het tijd is om de wereld te verkennen. Heb jij ook zin in avontuur? Sla dan gewoon dit boek
open en ga mee.
978 90 448 2743 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: reizen, avontuur
isbn

Heel lang geleden konden
vogeltjes niet vliegen. Het vogeltje Mauro begreep niet waarom.
Op een dag beslist hij om op
zoek te gaan naar een oude
vogel die alle vogelgeheimen
kent.
978 90 448 2179 6
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vogels, natuur, liefde
isbn

Wist je dat een lieveheersbeestje
precies klein genoeg is om over
je vinger te wandelen? Een giraf
niet. Maar een giraf is precies
groot genoeg om de blaadjes in
de boomtop te eten. En jij?
isbn 978 90 448 3109 2
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: knuffelen

Prinsje Rik is bang om te
gaan slapen. Elke ochtend als
hij wakker wordt, is zijn bed
helemaal nat. Hoe kan hij dit
oplossen?
978 90 448 1965 6
12,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema’s: bedplassen, prins
isbn

Een meisje speelt met haar
stokpaardje in het bos. Plots
springt er een jongen tevoorschijn. Hij roept: ‘Handen
omhoog! Ik ben een cowboy!’
Maar het meisje wil dat hij een
prins is.
isbn 978 90 448 2118 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema’s: spelen, zich verkleden, dromen

Op een avond bonst iemand
op de deur van de schrijfster.
Het is de grote boze wolf, die
komt klagen. Waarom moeten
hij en zijn vrienden in haar
prentenboeken altijd voor
slechterik spelen?

Jojo is geboren met een
harnasje aan zijn lichaam.
Op school draagt hij dikke
kleren om te verbergen dat hij
een ridder is. Tot hij Angela
ontmoet. Zij is ook een beetje
anders ...

978 90 448 3049 1
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: bang zijn, spelen

isbn

isbn

978 90 448 2358 5
12,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ridders, anders zijn

Twee wolven hebben honger.
Tot er een schaapje aanbelt,
want dat ziet er smakelijk uit.
Maar het blijkt nog vrij lastig om een schaapje op te
peuzelen ... zeker als hij een
goede vriend wordt!
978 90 448 2559 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap
isbn
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Hartverwarmende verhalen

Doldwaze verhalen

‘Hé, wat is dat?’ roept Charlie. Er zit een gat in de weg. Een
gat! Helemaal voor hem alleen! Charlie pakt het voorzichtig op
en steekt het in zijn broekzak. Maar al snel komt hij erachter
dat een gat in zijn broekzak niet heel handig is …
978 90 448 3514 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie

Alle dieren hebben kleintjes.
Dat wil Manu ook. Als hij van
zijn muts een nest maakt, dan
zal er een vlinder uitkomen.
isbn 978 90 448 2622 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie

Stel, je bent dol op olifanten. Dan wil je er toch een in huis
halen? Nou, dat is een hele klus. En … misschien vindt de
olifant het maar niks bij jou thuis?

Het regent. Nina neemt haar lievelingsparapluutje mee
naar buiten. Dan steekt de wind op. Nina’s parapluutje
waait weg. Een eindje verderop vangt een kleine jongen
hem op. O, wat is hij er blij mee! Maar kan Nina haar
parapluutje wel missen?

978 90 448 3336 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie
isbn

isbn

isbn 978 90 448 3485 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: delen

Manu staat met mama te
wachten op de bus, als er
plots een knoop van zijn jasje
springt. De knoop verdwijnt in
het rioolputje.
978 90 448 2067 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie
isbn

kleuter

Harbet heeft een hoed. Precies
op maat en heerlijk warm. Maar
wel een beetje ouderwets … Ook
zijn andere mutsen en petten
zijn niet écht hip. Wat als hij
nu eens géén hoofddeksel zou
dragen?

Wat als apen konden koken?
Wat als heksen niet
op bezems, maar op stofzuigers zouden vliegen?
Als de maan van kaas was
gemaakt? En ridders
op koeien reden?

978 90 448 3189 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema’s: mode, jezelf zijn

978 90 448 3350 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema’s: fantasie

isbn

isbn

Op Geikes school zitten een
paar pestkoppen. Ten einde
raad roept Geike de hulp in
van Lou, de lieve wolf die
onder haar bed woont ...
978 90 448 2775 0
12,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bang zijn, pesten
isbn

Als Dolores papa wil wekken,
ligt hij niet in bed. Hij is ook
niet op de badkamer of in de
keuken ... Waar is hij toch?
isbn 978 90 448 2572 5
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vader

Papa Pluis en zijn kleintje houden van elkaar. Máár
Papa houdt ook van zichzelf. Dat begrijpt Pluisje niet:
als Papa van zichzelf houdt, houdt hij dan nog wel
genoeg van Pluisje?

‘Waarom zijn sommige sterren groot en andere klein?’
vraagt Vos. ‘Ik denk dat sterren groeien,’ zegt Hond. ‘Als
je naar een ster kijkt en iets liefs denkt – zoals: wat ben
je mooi! – dan groeit hij.’

isbn 978 90 448 3413 0
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: liefde

isbn 978 90 448 3128 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: complimentjes geven, dromen

Kleine Natsumi wil een appel
eten boven op de heuvel. O,
de appel rolt holderdebolder naar beneden! Konijn,
Eekhoorn en Beer helpen om
hem te pakken te krijgen.
isbn 978 90 448 2804 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: verhuizen

Vanochtend vroeg, had mijn
dochter een slim, zoet plan. Ze
stopte een chocolaatje in mijn
zak en zei er lekker niets van.
isbn 978 90 448 2389 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vaderliefde, rijm

Mama kwam thuis na een
lange dag werken. Ze was erg
moe, dat kon ik wel merken. Ik
wilde spelen, maar mam deed
niet mee.
978 90 448 2832 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: moederliefde, rijm
isbn

Mama doet iedere dag wel iets
waardoor Zola zich voor haar
schaamt. Zola roept steeds
harder: ‘Mam, doe normaal!’
isbn 978 90 448 2607 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: humor
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Vol fantasie

Grappig en herkenbaar

Een hilarisch verhuisverhaal van het Canadese bestsellerduo
Munsch en Martchencko. Voor helpende handjes vanaf 4 jaar.

Robert Munch & Michael Martchenko

Op de dag dat ze gaan verhuizen, rennen de papa en mama
van Daniëlle rond om alle spulletjes in dozen te stoppen.
‘In dozen, in dozen! Alles in de dozen!’ roept mama.
En dan, tegen Daniëlle, die maar wat rondhangt in de woonkamer:
‘Daniëlle, sta daar niet zo. Doe iets. Pak iets in.
Zorg voor de kleine kinderen.’
En dat doet Daniëlle …

kleuter

Wij verhuizen!

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044836257

Clavis

Opa Bart is kapper. En Oud. Héél oud. Daarom knipt hij
eigenlijk niet zo goed meer. Zijn zaakje loopt leeg. Tot
er een beroemde popster langskomt, die weleens een
bijzonder kapsel wil …

Verhuizen! Grote zus Daniëlle helpt haar ouders met
inpakken. De vaas die mama zo mooi vindt? In een
doos. De boeken van papa? In een doos. De broertjes
en zusjes? Jawel, in een doos …

Kelsey gaat op en neer: van papa’s huis naar mama’s
huis en een week later weer terug. Veel gedoe. Zeker
aangezien haar koffer elke keer ietsje voller lijkt te
worden …

isbn 978 90 448 3757 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: kapper

isbn 978 90 448 3625 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: verhuizen

isbn 978 90 448 3626 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: echtscheiding

Stel je voor dat alles omgedraaid zou zijn: ouders gaan
naar school, kinderen rijden in
auto’s, klokken lopen achteruit, en de winnaar is degene
die het laatst over de finish
komt …
978 90 448 3031 6
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: fantasie
isbn

Bruno is dolgelukkig als hij
een mobiele telefoon vindt. Nu
heeft hij in een keer heel veel
vrienden, overal op de wereld!
isbn 978 90 448 3037 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap,
technologie

Eefjes papa en mama zijn druk
met hun computer en telefoon.
978 90 448 2792 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: aandacht voor elkaar,
technologie
isbn

De tornado was eerst klein en schattig, maar zijn potje
werd al snel te klein. In dit boek kun je lezen of tornado’s wel zo geschikt als huisdier zijn.
isbn 978 90 448 3679 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie, rijm

Krokodil heeft honger! Wat
gaat hij eten? De schildpad?
Die is te hard. De egel? Te
stekelig. De haas dan? Die is
te snel. Misschien toch maar
gewoon een stukje fruit?

Molletje Alexander krijgt een
tablet voor zijn verjaardag. Wat
een mooi cadeau. Hij wil eigenlijk alleen nog maar op
het ding spelen. Of is spelen met
een écht vriendje toch leuker?

Wat doe je als er opeens een
dino aan je deur staat? Of nog
erger: als er opeens 55 dino’s
aan je deur staan? En wat doe
je als ze dan ook nog eens je
hele huis overhoophalen?

Winnaar Key Colours 2014
isbn 978 90 448 2507 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dieren, eten

isbn 978 90 448 3200 6
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: spelen, technologie

isbn 978 90 448 3192 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dinosaurussen, tellen

Een doos! Wat kun je er niet allemaal mee? Je knuffels
uitnodigen voor een kopje thee. Er een landschap in
schilderen met zon, zand en zee.
Of … heb jij misschien nog een goed idee?

Buiten spelen, kunstjes uithalen, drinken, slapen …
Saar en haar hondje Blekkie doen werkelijk alles samen.
Dat Blekkie onzichtbaar is en dat andere kinderen hem
niet kunnen zien, vindt Saar geen probleem.

isbn 978 90 448 3680 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie
Ook verkrijgbaar als kartonnen doos!
isbn 978 90 448 3684 4
11,95 isbn

isbn 978 90 448 3658 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie, vriendschap

Mopperkont Odile vindt het
museum maar saai. Tot de
uitgestalde krokodil haar in één
hap opslokt. Papa en mama
raken helemaal in paniek, maar
Odile heeft het eigenlijk prima
naar haar zin in de krokodillenbuik.
978 90 448 3244 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: krokodil, fantasie
isbn

Steve is helemaal niet groot.
Zijn tanden zijn niet echt
scherp. En er zijn echt wel
engere beesten in de zee te
vinden. Maar … waarom zijn
alle andere vissen dan zo
bang voor Steve?
isbn 978 90 448 3398 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dieren, bang zijn

Finn kan álles. Razendsnel in
bomen klimmen. Fietsen met
losse handen. Een hoge toren
bouwen (en omkieperen).
Geen probleem, zolang hij zijn
supercape draagt. Maar …
wat gebeurt er als hij zijn cape
kwijtraakt?
isbn 978 90 448 3210 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: talenten

Maria is een heel bijzonder
en gelukkig kind. Ze ziet altijd
alleen het mooie en het goede
om zich heen.
isbn 978 90 448 2784 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dromen
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“Leesplezier staat voorop.
Met de juiste boeken
wordt ieder kind
een lezer.”

kleuter

Boeken vol verwondering

Een jongen vindt een verlaten ei en besluit
ervoor te zorgen. Hij vraagt zich af wat er in
het ei groeit. Zal hij vrienden worden met het
diertje dat hij in gedachten heeft?
isbn 978 90 448 3477 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: zorgzaamheid

In de lucht zie ik vliegtuigen, wolken, ballonnen, vlinders, en een regenboog. Ik vraag me
af hoe het is om daarboven te wonen. Maar
hier, gewoon op de grond, is het ook heel
mooi!

Brr! Sneeuwman heeft het koud. Gelukkig is
Eekhoorn in de buurt. Hij zorgt dat zijn nieuwe
vriend lekker dikke kleren krijgt. Maar dan
begint het langzaam warmer te worden …
isbn 978 90 448 3438 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap, winter

978 90 448 3359 1
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: fantasie
isbn

Op een dag vindt Floortje een
hondje. Mag ze het diertje
houden?

Moira gaat wandelen met haar
hond en haar knuffel. Ze worden lekker vies.

Timo wil nooit meer een konijn,
maar dan staat er een voor
de deur.

isbn 978 90 448 2541 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: huisdier, honden

Met echte geurtjes
isbn 978 90 448 1842 0
17,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: geur, dieren, eigenheid

978 90 448 2615 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: huisdier, afscheid
nemen
isbn

Prachtig weer. De zon is warm.
De zee ook. Nina speelt met
het zand. Knuffelbeer Ploef
zit in de schaduw. Het is een
leuke dag. Maar thuis schrikt
Nina op. Ze is Ploef vergeten!
978 90 448 3245 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: knuffels, fantasie
isbn

Ondanks zijn malle streken is
baasje altijd blij hondje te zien.
isbn 978 90 448 2634 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: huisdier, honden
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Voor iedereen is er een perfect boek

Boeken vol vriendschap

De haren van Sam zijn te lang. Ze kan
haar hondje Bennie bijna niet meer zien.
Ze gaan samen naar de kapper. Daar kijken ze hun ogen uit! Maar als de aardige
kapper Sams haren wil knippen, begint
Bennie hard te blaffen. Waarom toch?

Vos is verdrietig. Hij mist zijn papa. Als een warm
deken op een koude nacht. Mischien is papa op de
maan? Vos gaat op zoek. Tijdens zijn reis ontmoet hij
een bijzonder iemand …

Wat doe ik hier eigenlijk? Koning Mier weet het niet.
Iedereen in de mierenkolonie is hard aan het werk,
maar hij hoeft helemaal niets te doen. Zou iemand
hem missen als hij gewoon zou weglopen?

Eendje Ella is een beetje anders dan de rest. Minder
netjes. Minder braaf. En ze zingt de hele dag haar
eigen liedjes! Daar moeten de andere dieren wel
even aan wennen …

isbn 978 90 448 3394 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap

isbn 978 90 448 3631 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap

isbn 978 90 448 3435 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap, jezelf zijn

isbn 978 90 448 3655 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: kapper

David, hondje Murf en pap gaan
fietsen. Pap trapt, David moet
achterop, Murf zit in het karretje.
Dat is altijd zo. Maar eigenlijk
vindt David dat stom. Hij heeft
een véél beter idee …
978 90 448 3596 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: doorzetten, fietsen
isbn

‘Ik kan niet met je spelen, Bennie. Ik lees
een boek! Misschien vind jij lezen ook wel
leuk, maar heb je liever een ander boek …
Kom, Bennie, dan gaan we samen naar
de bibliotheek!’

Als hond Bennie zomaar in een meertje
wil springen, spreekt baasje Sam hem
streng toe. Dat is levensgevaarlijk! Bennie
moet eerst op zwemles en zijn zwemdiploma halen.

978 90 448 2907 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bibliotheek

978 90 448 3077 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap, zwemmen

isbn

Niemand in de klas durft de kattige Flora tegen te spreken als
ze Anneke en Myrthe buitensluit
met spelen.
isbn 978 90 448 3047 7
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: buitensluiten, pesten

isbn

Samen met ‘Stoute ikke’ is
Toontje soms best ondeugend.
Stoute ikke vindt het namelijk
nooit erg om de schuld te
krijgen.

Kobe en zijn vriendjes zijn uitgenodigd voor een logeerpartijtje.
Als ze gaan slapen, pakt Kobe
zijn knuffeldraak. Zijn vriendjes
lachen hem uit.

isbn 978 90 448 2976 1
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap,
verbeelding

isbn 978 90 448 1967 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: draken, knuffels, bang
zijn, stoer zijn

Alle kinderen van Mia Muis zijn
grijs, behalve Wasco. Hij heeft
een gestreept vachtje!
Gevaarlijk, vindt oom Cor.
978 90 448 2691 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: anders zijn
isbn

Pandora is alleen. Haar wereld
is stil en kaal. Maar dan valt er
opeens een blauw vogeltje uit
de lucht. Pandora verzorgt het
kleine dier. En langzaam krijgt de
aarde kleur.

Herman en Henry gaan op
vakantie. Kamperen! Maar eigenlijk vindt Henry dat helemaal niet
leuk. Gelukkig heeft Herman een
idee om er toch een fijne tijd van
te maken.

Wat doe je als je allerbeste
vriend verhuist naar ver weg?
Voor Herman is geen moeite te
veel om zijn makker Henry met
een brief duidelijk te maken dat
hun vriendschap voor altijd is.

978 90 448 2860 3
15,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: Japanse legende,
familie, vriendschap

Met prentbriefkaarten als flapjes
978 90 448 2553 4
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vakantie, kamperen,
vriendschap

Met echte briefjes
isbn 978 90 448 2236 6
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: verhuizen, vriendschap

isbn

isbn

Meneer Kat is een beetje een
mopperaar. Maar dan vindt
hij een klein wezen, stilletjes
verstopt onder een groen boomblad. Het toverdiertje kleurt zijn
wereld in … totdat het weer moet
vertrekken.
978 90 448 3262 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap
isbn

Dennis zegt geen woord. Hij
beeldt alles uit. Iedereen noemt
hem de kleine mimispeler.
Dennis is soms wat eenzaam,
maar dan ontmoet hij Joy. Zou zij
hem begrijpen?
978 90 448 2826 9
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap
isbn
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De leukste zoekboeken

Sam is een wereldreiziger! Overal waar
hij komt, leert hij iets nieuws. Op de
boerderij beleeft Sam een avontuur vol
bewegingen. Doe je mee?
978 90 448 3569 4
17,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: zoekboek, boerderij,
yoga voor kinderen
isbn

Sam is een wereldreiziger! Overal waar
hij komt, leert hij iets nieuws. In het
oerwoud gaat hij op zoek naar de papa
van kleine kameleon. Onderweg leert hij
sluipen als een tijger, op één pootje staan
als een flamingo en nog veel meer leuke
bewegingen. Doe je mee?
978 90 448 3568 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: zoekboek, oerwoud,
yoga voor kinderen
isbn

Zoveel te zien

Dit is Sam. Overal waar hij komt, leert hij
iets nieuws. Vandaag ontdekt hij dieren,
kleuren en tegenstellingen. Ook leert hij
tellen tot tien.
978 90 448 3229 7
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: zoekboek, dieren, kleuren,
tegenstellingen, tellen
isbn

Poes gaat op pad in een wereld vol geluiden. Wat hoort ze op de boerderij, En in
de dierentuin?
isbn 978 90 448 2576 3
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: dieren, geluiden,
zoekboek, tellen

Hij gaat beginnen, de grote dierenrace!
In één keer rennen ze de wereld rond!
Honderdnegen dieren doen mee in de
hoop nummer een te worden. Wie zal de
gouden medaille winnen? En dan nu, op
de plaatsen! Klaar? Start!

De indrukwekkende reuzen in dit boek
zitten propvol verrassende details. Maar
als je héél goed kijkt, zie je zeven hele
kleine verschillen. Vind jij ze allemaal?

isbn 978 90 448 3584 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: zoekboek, dieren

isbn 978 90 448 3685 1
15,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: zoekboek

In een dierentuin, ergens op de wereld, hebben
alle dieren zich verzameld voor de jaarlijkse
vergadering … ‘Laatste punt van deze avond:
Hoe houden we dít jaar de bezoekers één hele
dag voor de gek? Iemand een idee?’

Niemand lijkt iets te merken.
Of toch wel?
Een kleurrijk en grappig prentenboek over
lekker gek doen. Voor oplettende en ondeugende
kinderen en aapjes vanaf 5 jaar.

ZOO
kan het ook
Pimm van Hest &
Kerstin Zabransky

Pimm van Hest & Kerstin Zabransky

www.clavisbooks.com

ZOO kan het ook

De dierentuindieren houden een
verkleedpartijtje! Het nijlpaard
wordt een neushoorn, de beren
vermommen zich als vissen en de
olifanten worden stokstaartjes.

ISBN: 978-9044828023

9 789044 828023

Zoek een tegenstelling. Zoek de
kleur rood. Zoek waar konijn zich
heeft verstopt.

Drie gekleurde toverlenzen
werken als filtertjes, en laten je
steeds nieuwe dingen zien!

Zoë en haar vrienden spelen dolgraag verstoppertje. Alleen
is Zoë altijd de winnaar.

Lex gaat boodschappen doen
voor mama. Maar in alle winkels
gebeurt iets bijzonders.

Een jongetje moet dringend naar
de wc. Hij begint een grote tocht:
door de stad …

isbn 978 90 448 2283 0
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: dieren, tegenstellingen,
zoekboek, tellen

Met echte toverlenzen
isbn 978 90 448 3111 5
17,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: zoekboek, lichaam

isbn 978 90 448 3033 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: zoekboek, talenten

isbn 978 90 448 2574 9
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: winkelen, zoekboek

isbn 978 90 448 2262 5
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: avontuur, zoekboek

Eva en haar broertje Tim lezen
een boek, en reizen zo de
hele wereld over! Waar ze ook
terechtkomen: Tim vindt altijd wel
een hoekje om zich te verstoppen. Zoek je mee?
978 90 448 3131 3
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: zoekboek, dieren
isbn

Clavis

De dierentuindieren gaan iedereen eens flink voor de gek houden. Als dat maar goed gaat …

Drie zusjes maken ruzie om een
schatkaart. De kaart breekt in
drie stukken.

isbn 978 90 448 2802 3
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dieren, dierentuin

isbn 978 90 448 1949 6
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: schat, onderwaterwereld,
zoekboek

De familie van Robin brengt haar
vakantie door aan een meer. Op
een dag heeft Robin genoeg van
alle familiedrukte en roeit naar
het verlaten eiland.
isbn 978 90 448 2157 4
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vakantie, zoekboek
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Bij Anna op school

Het is Pasen. Maar … de paasmandjes zijn nog leeg! Volgens
de juf heeft de paashaas zich vannacht vergist en alle eitjes per
ongeluk in het park verstopt. De klas gaat meteen op zoek.
978 90 448 3318 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: school, Pasen

isbn

Lou is gevallen met zijn fiets en zijn been
doet pijn. De ziekenwagen brengt hem
naar het ziekenhuis. Lou wordt geopereerd en moet nog even in het ziekenhuis
blijven.
978 90 448 3570 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ziekenhuis, diversiteit
isbn

Grote Anna heeft veel hobby’s

isbn 978 90 448 3078 1
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: turnen

isbn 978 90 448 2097 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: hockey

isbn 978 90 448 1777 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: eerste schooldag, lezen,
rekenen

isbn 978 90 448 1680 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: leren fietsen

Joepie! Het is donderdag. Anna en haar vriendjes hebben turnles op school. Alle kinderen hebben hun sportschoenen aangetrokken. Juf Greet komt hen halen om
naar de turnzaal te gaan.
978 90 448 3444 4
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: school, turnen

isbn

Lou is zenuwachtig. Vandaag gaat
hij voor de eerste keer op schoolreis!
Samen met papa loopt hij naar school.
Onderweg letten ze goed op.

Het is carnaval op school. Lou is verkleed
als indiaan. Op de speelplaats zijn bijna
alle kinderen verkleed. Lou ziet een fee,
een piraat en een kikker.

Herfst! De blaadjes aan de bomen verkleuren. Lou en zijn klas gaan naar het
bos. Ze wandelen, herkennen dieren,
bekijken bomen en bouwen een hut.

isbn 978 90 448 2914 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: diversiteit, schoolreis, genderrollen

isbn 978 90 448 2994 5
14,95 eur
Vanaf 4,5 jaar
Thema: diversiteit, genderrollen,
carnaval

isbn 978 90 448 3148 1
14,95 eur
Vanaf 4,5 jaar
Thema: diversiteit, genderrollen,
herfst, bos

978 90 448 1654 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: zwemmen, zwemles, sport
isbn

978 90 448 1821 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: leren skiën, wintervakantie
isbn

isbn 978 90 448 1929 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dansen, ballet

isbn 978 90 448 2818 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: op kamp gaan
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Wat wil jij later worden?

Naar school

Wat wil jij later worden? De klasgenootjes weten
het wel: dokter, treinconducteur, postbode,
politieagent, danser, ijsjesverkoper, superheld!
Maar Juliette weet het nog niet zo goed … Of
toch?

Het is de laatste schooldag en straks begint de
vakantie. In de holle boom van juf Hermelijn lijkt
iedereen blij, behalve Bever. Hij gaat zijn juf vwooral
heel erg missen. Gelukkig weet juf Hermelijn daar wel
iets op.
978 90 448 2952 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: school, liefde
isbn

isbn 978 90 448 3426 0
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: beroepen, honden

Wasbeer neemt een hap van zijn boterham. Als die op
is, moet hij vertrekken. Plots kauwt hij iets langzamer …
want zo meteen gaat hij na een lange vakantie terug
naar school.
isbn 978 90 448 3353 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: eerste schooldag

Kim Crockett Corson & Jelena Brezovec

heb zin in deze geweldige dag.
uit bed, poets mijn tanden,
handen, ga op het potje en
an. Ik kan het allemaal zelf!
ch, mama en papa?

ig prentenboek over het ochtendritueel
meisje dat al (bijna) alles zelf kan.
ouders en wakkere kinderen vanaf 3 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-90 448 2598 5

9 789044 825985

Clavis

Kim Crockett Corson
& Jelena Brezovec

Goedemorgen! Ik ben klaar voor
een nieuwe dag. Tanden poetsen, ontbijten, aankleden en naar
school gaan: ik kan het allemaal
zelf! Toch, papa en mama?
isbn 978 90 448 2598 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: school

Een nieuw vriendje in de klas!
Alleen kan niemand hem zien. De
juf legt uit hoe dat komt: het nieuwe klasgenootje is een spookje …
Maar gelukkig kun je met spookjes
ook heel leuk spelen.
978 90 448 3364 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: eerste schooldag, spoken
isbn

De eerste schooldag. Uppie
krijgt een nieuwe juf, een nieuwe
klaspop. Alles is nieuw. En er is
zoveel lawaai! In de pauze wordt
het Uppie even te veel ...
isbn 978 90 448 2781 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: eerste schooldag,
hooggevoeligheid

Eduard moet een bril. Stom!
Hij wil niet anders zijn dan
de andere kinderen. De volgende dag ziet de wereld er
opeens veel beter uit.
isbn 978 90 448 2251 9
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: anders zijn,
bril dragen

Lucas wil niet naar school. Hij is
een beetje bang en heeft buikpijn. Tot hij opeens een draakje
vindt.
978 90 448 2847 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: draken, fantasie,
vriendschap
isbn

Het staat vast: als Oscar groot is,
wordt hij brandweerman. Hij moet
nog veel leren, maar wat hij wel al
heeft, en wat elke brandweerman
nodig heeft, is … moed!
isbn 978 90 448 3126 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dromen, dapper zijn

Billie, de stoere en jonge sheriff,
is net zijn voorste tandjes kwijtgeraakt. Nu lispelt hij een beetje.
Zullen alle boeven hem nu gaan
uitlachen?
978 90 448 2548 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: cowboys, lispelen
isbn

Kleine Indiaan is net zeven geworden. Vandaag is het de grote dag
en krijgt hij zijn indianennaam.
isbn 978 90 448 2773 6
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: indianen, dapper zijn
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Herkenbare verhalen

Hallo! Ik ben Abel. Dit is ons gezinnetje. Mijn mama
is zwanger. Dat wil zeggen dat er nu een baby in
haar buik zit. De baby is nog heel erg klein. Echt
piepklein. Zo klein als het pitje in mijn boterham. Zo
klein als een zaadje dat de vogels eten.
978 90 448 3392 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: baby, broertje/zusje krijgen
isbn

Jobs papa is op de mama
van Roos, zijn allerbeste
vriendinnetje! Job kijkt raar op
als Roos veel minder enthousiast is over het nieuws.
978 90 448 2692 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: nieuw samengestelde
gezinnen
isbn

kleuter

Eigenzinnige verhalen

Sofie wilde een zusje.
Maar ze kreeg een broertje!
isbn 978 90 448 2901 3
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: broertje/zusje krijgen

Laila past niet meer op de
schoot van mama, papa of de
juf. Toch wil Laila niets liever
dan dat.

Ik woon in twee huizen.
In het ene huis woont papa. In
het andere woont mama. En ik
woon in allebei.

isbn 978 90 448 2168 0
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: opgroeien

isbn 978 90 448 0866 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: echtscheiding

Hoera, Prunella is jarig! Vanaf
vandaag is ze geen klein
kindje meer, besluit ze plots.
Ze gaat op een avontuur voor
grote kinderen, maar wat
als het ’s nachts begint te
stormen?
isbn 978 90 448 3224 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: jarig zijn

Mia vindt haar kleine broer
vervelend. Hij volgt haar,
snuffelt in haar lades, staat te
springen op haar bed ...
isbn 978 90 448 3061 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: liefde

Het is goed om een beer te hebben. Maar het
meisje in dit boek heeft er twee, en dat is nog veel
beter. Ze gaan overal met haar mee. De beren zijn
er voor het meisje, en zij voor haar beren.

Minimoni heeft het altijd druk. De hele week. Ze
spreekt af met vriendjes en gaat naar de hockeytraining, ze bezoekt oma en volgt schilderles. Maar op
zondag verveelt ze zich he-le-maal suf! Of toch niet?

isbn 978 90 448 3599 1
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap

isbn 978 90 448 3677 6
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie

Ridder Roel wil dolgraag
de draak Breekhoorn verslaan. Maar Breekhoorn
heeft daar helemáál geen
zin in!
isbn 978 90 448 2846 7
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: draken, ridders,
vriendschap

Help! Susanne rent gillend door het bos. Ze
was op zoek naar haar
weggelopen katje, en nu
wordt ze plots achter
volgd door het grote blauwe monster! Of bedoelt
dat enge beest het zo
kwaad nog niet?
isbn 978 90 448 3139 9
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: monsters

Emma en Tijmen mogen
niets thuis. Geen druktemakerij, geluidjes, feestjes of foutjes. ‘Het is hier
toch geen hotel!’ roept
papa boos.

In de Papawinkel vind je
allerlei soorten papa’s.
Ik ga pap inruilen voor
een nieuwe papa. Maar
zijn de papa’s in de
Papawinkel echt leuker?

978 90 448 3147 4
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: regeltjes, spelen

isbn

isbn

978 90 448 2565 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vader

Jan-Wolf is altijd bang en
slap. Behalve als hij over
piraten zingt. Liedjes zo
mooi dat de Kapitein hem
ontvoert.
isbn 978 90 448 2383 7
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: piraten
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De allerliefste opa

kleuter

Oma’s en opa’s aan de top
Suus en oma beleven de grootste avonturen. Het
allerliefst spelen ze zamen superheld. Maar oma
vergeet steeds vaker dingen. Als oma vertelt dat ze
haar geheugen lijkt kwijt te raken, besluit Suus dat
ze het terug gaat vinden.
isbn 978 90 448 3059 0
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: grootouders, Alzheimer

De boeken Met opa op de fiets, Met opa naar zee en
Met opa is het feest nu in één dikke verzamelbundel.
isbn 978 90 448 2820 7
21,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: opa, fietsen, zee, feest

Opa haalt een slee uit het schuurtje.
Alle kleinkinderen willen mee. Zou
dat lukken?
978 90 448 1147 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: winterpret, opa
isbn

Opa gaat lekker fietsen.
Alle kleinkinderen willen mee.
Of dat wel lukt?

Vandaag komt er bezoek naar de
stad. De Sint! De kinderen willen meteen vertrekken. Maar opa is zo traag.

978 90 448 0281 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: delen, fietsen, opa

isbn 978 90 448 2584 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: grootouders, Sinterklaas

isbn

Opa is oma’s verjaardag vergeten.
Gelukkig zijn de kleinkinderen er
om samen met hem nog een leuk
verrassingsfeest te organiseren.

Sofia is verliefd op een jongen
van haar klas. Hij is grappig,
stoer en een echte held. Dat vertelt ze aan oma.

Fien gaat graag logeren bij opa
Bert. Maar op een ochtend gaat
het mis. Opa valt zomaar op de
grond.

isbn 978 90 448 2244 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: grootouders, jarig zijn, feest

isbn 978 90 448 2117 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: grootouders, verliefd zijn

isbn 978 90 448 1683 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: grootouders, ziekenhuis

Volgende week wordt op school
een grote talentenshow voor
grootouders gehouden. Maar
Jeremy’s oma is helemaal nergens goed in. Of wel?
978 90 448 2693 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: grootouders
isbn

Superoma en Josje maken een
poes met klei, een gele poes
met een blauwe bil. Dan komt
Blauwbil tot leven …
isbn 978 90 448 1981 6
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: oma, spelen, fantasie

De opa van Melle heeft een ‘vergeetziekte’: soms weet hij zelfs
de weg naar huis niet meer. Melle
bedenkt een plannetje om samen
herinneringen op te halen …
isbn 978 90 448 2889 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: grootouders, dementie
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Samen verhalen delen

Uil is eenzaam, want de dieren
komen niet vaak op bezoek. Dat
komt omdat het huisje van Uil
uitpuilt met spulletjes.

Alle dieren in het bos hebben al
drie nachten last van het lawaai
dat Uil maakt. Uil doet z’n best
om wakker te blijven.

isbn 978 90 448 2033 1
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: herinneringen, verhalen

isbn 978 90 448 2695 1
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: bang zijn, slapen, vriendschap

kleuter

Verhalen over jezelf zijn

Uil wil zijn nieuwste verhaal vertellen. Voor zijn grootste publiek
ooit! Maar als alle dierenvrienden
komen luisteren, klapt Uil helemaal
dicht. Er komt geen enkel geluid
meer uit zijn snavel. Gelukkig kan
Eekhoorn hem helpen.

Wat leuk dat je dit boek vasthebt! Het was een idee van
Eekhoorn, hij zegt altijd dat ik
zoveel meemaak. En hij vindt
dat iederéén mijn verhaaltjes
moet horen.

isbn 978 90 448 3203 7
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap

isbn 978 90 448 3339 3
23,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap

Korte voorleesverhaaljes

Hoera! Meneer Das is jarig. Lekkers, versieringen,
uitnodigingen: hij zorgt ervoor dat echt alles in orde
is voor zijn feest. Wat zullen zijn vrienden opkijken!
Maar uiteindelijk is het meneer Das zelf die nog het
meest verrast wordt …
978 90 448 3539 7
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: jarig zijn, feest
isbn

Berend is een aap van
niks; hij valt en struikelt
de hele tijd. Of heeft hij
misschien gewoon een
brilletje nodig?

Varken is somber en
Haas wil zijn beste vriend
opvrolijken. ‘Wat maakt
jou blij?’ vraagt hij aan de
andere dieren.

isbn 978 90 448 2625 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: bril dragen,
vriendschap

isbn 978 90 448 2926 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap,
emoties

Rino droomt van maar één ding. Zo licht als een
veertje zijn. Hij wil springen en fladderen! Maar Rino
is een neushoorn, en neushoorns zijn zwaar en grof.
Of zou dansles hem kunnen helpen?
isbn 978 90 448 3719 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dansen

Van tijd tot tijd voelt Fred
iets borrelen binnen in zijn
buik. Hij wil dan maar een
ding: spelen! Maar de
anderen vinden Fred te
wild en sturen hem weg.
isbn 978 90 448 3035 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: anders zijn,
muziek

Jasper is nieuw in de
stad. Hij kan er niet wennen. Alles is grijs en saai.
Van de politie mag hij
daar niets aan veranderen. Maar dan ontmoet
hij iemand die ook van
fleurigheid houdt ...
978 90 448 2558 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap

isbn

Er was eens een koning
die ongelukkig was.
Waarom? Hij had geen
haar! De kleine lakei zag
dat niets de koning kon
helpen. Maar toen kreeg
hij een schitterend idee …
isbn 978 90 448 2347 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie

Hoewel beertje Bas
eigenlijk moet slapen,
hoort hij gekke geluiden
aan de rand van het bos.
Zijn dit dan die enge mensen? Op het moment dat
een meisje haar knuffelbeer
verliest, leert hij een hele
nieuwe wereld kennen.
isbn 978 90 448 3135 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap
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Lachen, gieren, brullen

Daar zit muziek in

Kij k ook op
pag ina 188 en 189
voo r nog mee r
boe ken van
Dav id Wa llia ms

Een geweldige manier om Engels te leren! Een boek en
cd met ruim 25 liedjes in het Nederlands en het Engels.

Een boek en een cd met de leukste liedjes en verhalen om
kleine en grote taboes te doorbreken.

isbn 978 90 448 3403 1
24,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: muziek, Engels

Met cd
isbn 978 90 448 2412 4
24,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: liedjes, pesten, diversiteit, humor

Aan de rand van het bos woont,
in een zachte klaproos, Elfje
Marie. Ze is een heel lief elfje
met heel veel vriendjes.
Met dvd
isbn 978 90 448 1151 3
18,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema’s: elfjes, vriendschap

Een heerlijk zomers verhaal
over Elfje Marie die schroom
heeft om te dansen.
Met dvd
isbn 978 90 448 1434 7
18,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: elfjes, vriendschap,
dansen

Wanneer Elfje Marie en haar
vriendjes allemaal gelijk op de
klaproos landen, knakt de
bloem! Wat nu?

Elfje Marie en haar vriendjes
gaan in de sneeuw spelen.
Plotseling verdwijnt Marie in de
sneeuw.

Met dvd
isbn 978 90 448 1593 1
18,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: elfjes, vriendschap,
dieren

Met dvd
isbn 978 90 448 2111 6
18,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: elfjes, winter, sneeuw

Babypinguïn Geronimo heeft één droom: vliegen. Maar iedereen weet
dat pinguïns niet kunnen vliegen ... of wel? Met behulp van zijn vrienden
ontdekt Geronimo dat zelfs de gekste dromen kunnen uitkomen.
978 90 448 3691 2
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: humor, dromen
isbn

Een uniek liedjesboek over Elfje
Marie. Lezen, luisteren én zingen.
Met cd
isbn 978 90 448 2160 4
18,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: muziek, zingen

Ook ijsberen verdwalen soms.
En dan komen ze bijvoorbeeld
terecht in de jungle. Tussen
allemaal bruine beren … en dát
is voor iedereen wel eventjes
schrikken. Maar meestal komt
dat ook weer goed. Toch?
978 90 448 3322 5
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: humor
isbn

Meester Snugger vertelt de
kinderen van zijn klas dat het
morgen breng-je-huisdier-meenaar-schooldag is. Miranda
neemt haar slang Penelope mee,
maar dat ziet juf Woest absoluut
niet zitten. Hardhandig maakt de
juf een eind aan het feestje, maar
dat laat Penelope niet zomaar
gebeuren ...
978 90 448 2969 3
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: humor
isbn

In een ijskoud land hier ver vandaan woont een kleine ijsbeer
die niets liever doet dan …
Boe! … Inderdaad, niets liever
doet dan andere dieren laten
schrikken. Maar soms gaat het
welpje te ver …
978 90 448 2720 0
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: humor
isbn

Twee grote nijlpaarden. Eén
enorme droom. Wie is als eerste
op de maan? Klaar voor de start?
Af! Een kleine stap voor een
mens, maar een grote sprong
voor een nijlpaard!
isbn 978 90 448 2562 6
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: humor

Op een dag wordt er op de
voordeur gebonsd. Tot Sams
grote verbazing is het een olifant.
Sam snapt er niets van. Tot hij
in zijn kamer een formulier vindt
dat hij ooit in de dierentuin heeft
ingevuld …
isbn 978 90 448 2260 1
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dierentuin, humor
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Voor heksjes en prins(es)jes

Magische verhalen

Kleine Heks wordt uitgenodigd voor een echt
IJsjesfeest. Maar op de uitnodiging staat dat
ze een vrolijke bloemetjesjurk moet dragen, en
Kleine Heks heeft alleen zwarte kleertjes … Wat
nu?

Noah ontmoet het katje Salmiak. Het dier
is weggelopen van zijn baasje: een akelige
heks! Die tovenares probeert alles om haar
kat terug te krijgen, maar Noah laat zijn nieuwe
vriend niet zomaar in de steek.

isbn 978 90 448 3397 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: feest

isbn 978 90 448 3418 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: heksen, vriendschap

Heksje Ella is ziek. Dokter
Punthoed komt langs en zegt dat
ze meteen naar het ziekenhuis
moet. Daar stelt dokter Bezemsteel vast dat ze last heeft van
het kronkelvirus. Ella is bang,
maar gelukkig kent Mona een
spreuk die maakt dat er niets met
je kan gebeuren.
isbn 978 90 448 3533 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: heksen, ziek zijn

Marc van de Griendt

Het is een rustige dag.
Hector en Albert doen het kalmpjes aan.
Maar Fiona heeft het juist heel erg druk.
Ze doet allerlei leuke dingen, en toch is ze niet blij.
Albert weet daar wel iets op.

Mona is ziek. Ze heeft één wens:
ze wil dolgraag naar het heksenbal! Maar van de dokter mag ze
niet op een bezem vliegen. Heks
Ella probeert om de wens van
Mona toch te vervullen.

Heks Ella krijgt een heksenbroertje. Leuk! Tot hij er echt is. Hij
krijgt veel aandacht en speelgoed en kusjes. Ella krijgt niets.
Wat als Ella dat speelgoed nu
eens héél griezelig maakt?

Heksje Ella houdt niet van zwart
en spinnen vindt ze ook maar
vieze beestjes. Op de heksenschool wil het toveren ook niet
helemaal lukken. Ella moet een
heksentaart maken. Maar hoe?

isbn 978 90 448 2599 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: heksen, ziek zijn,
vriendschap

isbn 978 90 448 2349 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: heksen, broertje/zusje
krijgen

isbn 978 90 448 1833 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: heksen, anders zijn

Marc van de Griendt

Elke dag

een wolk

Een lief en zorgzaam boek over vriendschap en kalmte.
Voor drukke én rustige vogeltjes vanaf 4 jaar.

Elke dag een wolk

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044825688

Clavis

9 789044 825688

De burgemeester heeft honger! De bakkers in het dorp
gaan meteen aan het werk
om de beste taart te maken.
Maar wat is lekkerder: chocoladetaart, fruittaart of …
chocoladefruittaart?
978 90 448 3420 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: humor, eten
isbn

Prinses Cupcake snoept
altijd van zelfgebakken
lekkers, tot juf Ultra verschijnt. Cupcake mag niet
meer smullen en moet veel
sporten.
isbn 978 90 448 3143 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: snoepjes, sporten

Het vrolijk zingende prinsesje
Pia wil niets liever dan zingen in
een band. Maar de volwassenen
om haar heen vinden dat een
slecht idee.
978 90 448 2523 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: prinsessen, zingen
isbn

kleuter

Prinses Sebestiènne woont in
een paleis, met kasten vol speelgoed. Maar ze wil gewoon buiten
spelen, net als andere kinderen.

Er was eens een mooie prinses
die miljoenen schoenen had. En
toch bleef de prinses iets missen.
Ze wist alleen niet wat ...

Fiona is ongelukkig.
Albert zit buiten op een
tak en elke dag volgt hij
een wolk. Daar wordt hij
rustig van. Vanaf nu doet
Fiona dat ook.

978 90 448 2388 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: prinsessen

978 90 448 2229 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: delen, liefde

978 90 448 2568 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap

isbn

isbn

isbn

Hector en Albert vinden
een egel. Ze laten de
egel binnen. Al snel is
de nieuwe bezoeker als
een van hen.
isbn 978 90 448 2189 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap

De winter komt eraan
en de vogels moeten
naar het zuiden vertrekken. Albert en Hector
kunnen maar niet
beslissen wat wel en
niet mee moet.
978 90 448 2060 7
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: seizoenen,
keuzes maken
isbn

Het is mistig in het
bos. Net alsof de hele
wereld is verdwenen,
vinden Hector en Albert.
Samen gaan ze op ontdekkingstocht.
isbn 978 90 448 2346 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: bos

Heksje Ella moet voor de nieuwe
jongen in de klas zorgen. Ella
heeft er geen zin in, want Timo is
vreemd en anders. Maar Ella en
Timo leren elkaar beter kennen
en worden dikke vrienden.
978 90 448 2065 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: heksen, anderstalige
nieuwkomer in de klas
isbn
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Verhalen om te verslinden

Betoverende verhalen

‘Zullen we wolfje spelen?’ vraagt opa. Agaat en Arthur
zijn dol op verstoppertje spelen en ze vinden het geweldig als opa doet alsof hij de grote, boze wolf is die hen
moet zoeken. Als ze nog maar net een goede verstopplek hebben gevonden, wordt er op de deur geklopt ...

Vandaag gaan de kleine elfjes voor het eerst leren
vliegen. Juf Elvira doet het voor. ‘Adem in, vleugels
uit ... En omhoog!’ Maar zo makkelijk is het niet, merkt
Toto. Toto wil het juist opgeven als hij in het bos een
dapper uiltje ontmoet ...

isbn 978 90 448 2918 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: spelen

Wolf wil zo graag weten hoe het verhaal afloopt. Maar
Wolf kan niet lezen ... Wie wil Wolf voorlezen? Niemand
durft, behalve het dappere Konijntje.
978 90 448 2927 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: lezen, vriendschap
isbn

Er valt een boek op de grond. Zo hard
dat de wolf uit het verhaal naar buiten
komt. De grote boze wolf wordt een klein
bang wolfje. Hij probeert zich in allerlei
boeken te verstoppen.

Papa wolf gaat de koude winternacht in,
op zoek naar eten voor zijn gezin. Maar
hij is een goede boze wolf. Kan hij dan
zomaar een klein konijntje vangen en
opeten?

Er was eens een jonge wolf. En die was
bang. Vooral voor zijn eigen schaduw:
dat grote, zwarte, akelige ding. Maar toen
ontdekte hij dat een schaduw ook heel
handig kan zijn.

978 90 448 2551 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie

978 90 448 2119 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: wolf, delen

978 90 448 2524 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bang zijn

isbn

isbn

isbn

isbn 978 90 448 3532 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap, doorzettingsvermogen

Papa Geit leest voor aan zijn kleintjes.
Een vreselijk eng verhaal over een wolf!
Papa moet blijven zeggen dat er in hun
bos géén wolf woont. Maar klopt dat wel?
978 90 448 2662 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bang zijn
isbn

Op een zonnige dag vindt
Koosje Konijn een groot ei in
het bos. Maar wat komt er nu
voor vreemd beestje tevoorschijn?
978 90 448 3052 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: draken, vriendschap
isbn

De wereld van Trol is groot. En grauw. En grof. Zo is
het altijd geweest. Totdat hij iets lichts en kleins ziet
zweven en dwarrelen. Het verdwijnt in de grond … en
begint te groeien!
978 90 448 3211 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: trollen
isbn

kleuter

Elfje Floriene gaat logeren bij Draakje Donatius.
Samen koekjes eten. Maar … Floriene heeft een
wiebeltand.
isbn 978 90 448 2419 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap, draken, tand

Koosje Konijn en Beer houden
een picknick. Djordjo de draak
is niet uitgenodigd. Waarom
eigenlijk niet?

In het bos van Koosje Konijn
is het saai en stil. Maar boven
in de bergen geeft Djordjo de
draak een feest.

Draakje Donatius houdt niet
van sneeuw. Hoe kan elfje
Florienne haar vriendje overtuigen om met haar te spelen?

Draakje Donatius wordt wakker
met jubels in zijn buik. Hij is
jarig! Het wordt een geweldig
feestje.

isbn 978 90 448 2837 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: draken, vriendschap

isbn 978 90 448 2610 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: draken, feest

isbn 978 90 448 2100 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: seizoenen, sneeuw,
draken, elfje

isbn 978 90 448 2239 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: jarig zijn, draken
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De mooiste sprookjes

Tijdloze klasse

Een klein meisje dat niet groter is dan een duim wordt gestolen
door een lelijke pad. Ze beleeft daarna veel avonturen en maakt
veel dierenvrienden. Totdat een zwaluw haar meeneemt naar een
plek waar ze echt
thuishoort.
978 90 448 3144 3
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap, natuur

Midden in het bos staat een gezellig berenhuis. Daar wonen drie aardige
beren: Papa Beer, Mama Beer en Baby Beer. Op een ochtend wordt de
rust in het berenhuis verstoord door een klein meisje dat er heel lief uitziet.
Ze heeft goudblonde haren en iedereen noemt haar Goudlokje. Maar is
Goudlokje wel zo lief als ze eruitziet?

isbn

isbn 978 90 448 3656 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: sprookje

Er was eens … een mooie maar
gemene prins. Een heks veranderde hem in een monster. En dan
staat de beeldschone Belle voor
zijn kasteeldeur …
978 90 448 2902 0
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: liefde
isbn

Baba Jaga is een wilde vrouw, een
meesteres van de magie. Een geest.
Of toch een heks? Niemand weet het.

Het beroemde verhaal over Clara
en de levende notenkrakerpop,
maar dan in prentenboekformaat.

isbn 978 90 448 2656 2
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: heksen, magie

isbn 978 90 448 2359 2
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: Kerstmis

Er was eens een timmerman,
Gepetto. Hij besloot op een dag om
een pop te maken. Een pop van hout
die kon dansen en springen.
isbn 978 90 448 2161 1
17,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: fantasie, vriendschap

Als de koning een nieuwe vrouw in huis
haalt, zijn de twaalf koningskinderen niet
langer welkom. De nieuwe koningin blijkt
een gemene heks, die de elf prinsen verandert in wilde zwanen. Hun zusje, prinses
Eliza, gaat door het vuur om de betovering
te verbreken.

Het klassieke sprookje van het meisje dat
in de bittere winterkou zwavelstokjes moet
verkopen omdat er thuis niets te eten is,
blijft mensen wereldwijd raken. Komt het
door de eenvoud van het verhaal? Door
de combinatie van vreugde en verdriet?
Door de kracht van verbeelding?

Duimelijntje is dan wel heel klein van stuk;
in haar moed, doorzettingsvermogen en
zorg voor anderen is ze groots. Ze gaat
niet bij de pakken neerzitten als ze wordt
ontvoerd door de paddenmoeder. En
dankzij haar hulp komt de zieke zwaluw
weer goed op zijn pootjes terecht.

isbn 978 90 448 2921 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: sprookje

isbn 978 90 448 2919 8
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: sprookje

978 90 448 2920 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: sprookje
isbn
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“Iedereen heeft talenten.
Boeken helpen kinderen
hun gaven te ontdekken.”
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Een ode aan de wondere wereld van het boek

Wurm is gek op boeken! Grote, kleine, dikke, dunne …
Hij slaapt altijd met een boek onder zijn kussen en hij
vraagt aan iedereen om hem voor te lezen. Duik jij mee
in zijn boekenwereld?

© 2019 Clavis Uitgeverij, foto door Whitley Obobaifo

isbn 978 90 448 3239 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: boeken

Leo is een rustige, vriendelijke
ridder die niets liever doet dan
lezen. Maar mama en papa
vinden dat een ridder af en toe
moet vechten. Daarom sturen
ze Leo op pad om een draak te
temmen ...
isbn 978 90 448 2772 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ridders

Lila is een heel slimme muis. Ze woont in een boekenkast en ze verslindt het ene verhaal na het andere. Op een
dag merkt ze dat haar oogjes niet meer goed werken. Lila
gaat op zoek naar een bril en vindt er een … op de snuit
van Anatole, een heel luie kat.
isbn 978 90 448 3493 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: lezen, vriendschap

Dit verhaal heeft geen draak. Niet
één. Wat? Zie jij er een? Tja, hij
hoort zeker niet bij dit verhaal, en
hij is zeker niet de held. Nope.
Echt niet.
978 90 448 3036 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: draken
isbn

In elk huisje wordt er voorgelezen, tot alle boeken beginnen te
verdwijnen. Wie heeft de boeken
weggenomen?
978 90 448 2027 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: voorlezen, liefde voor
boeken
isbn

Hamlet is gek op boeken. Maar
als hij auditie doet om in een
verhaal te komen, wijzen de juryleden hem af ... Arme Hamlet!
Maar ziet hij het nu goed? Hij
staat allang op de cover van
een boek!

Hou je van boeken? Dan heb je
je misschien weleens afgevraagd
hoe ze gemaakt worden. In
dit boek over boeken kun je
meekijken over de schouder van
iedereen die zich bezighoudt met
het maken van een boek.

978 90 448 2667 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: jezelf zijn

isbn 978 90 448 2836 8
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: boeken

isbn
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Betoverende boeken

Een verhaaltje voor het slapengaan

Zzz … Iedereen in het insectenhotel is moe! Het is
tijd om naar bed te gaan. Lieveheersbeestje Dot
gaat van deur tot deur en wenst iedereen goedenacht. Maar hoe gaat zij zelf slapen?

Adam verzint de gekste smoezen om niet naar bed
te moeten. Het gevecht met de slaap put hem langzaam maar zeker helemaal uit. Zal hij een manier
vinden om zich te verzoenen met de slaap?

Aaron vindt een monster onder zijn bed! Het eet
enge dromen op, zodat Aaron goed kan slapen –
maar nu zit zijn buikje vol. Gelukkig kan Aaron zonder monster: hij is de koning van zijn bed!

Hoera, een nieuwe koning! Maar omdat hij niet lijkt
op zijn stoere standbeeld verstopt hij zich. Gelukkig
weten zijn vrienden raad, en gaan hem helpen.
Iedereen let toch alleen op de kroon en de mantel?

Soms lijkt de wereld ineens ontzettend groot. Zoveel
groter dan jij. Wat voel je je klein. Klein en alleen.
Alleen op die grote wereld. Maar dan word je verrast … en geeft iemand je vleugels.

isbn 978 90 448 3627 1
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bedtijd, insecten

isbn 978 90 448 3202 0
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: bedtijd, bang zijn

isbn 978 90 448 3198 6
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: bedtijd, monsters

isbn 978 90 448 3409 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: zelfvertrouwen, vriendschap

isbn 978 90 448 3410 9
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap

Guo Yuan

M … BOE … KNORRR … GRRR

Guo Yuan

e het weer! Elke nacht als Felix slaapt
hij wakker door vreemde geluiden.
Zijn het monsters?

Een fantasierijk boek
n heel nieuwe kijk biedt op snurken.
avontuurlijke lezertjes vanaf 4 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044833850

Clavis

Midden in de nacht wordt het
jongetje wakker. Wat was dat
voor geluid? Het komt uit de
kamer van zijn ouders. Is dat nu …
snúrken?
31/10/18 14:13

isbn 978 90 448 3385 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bedtijd

Kleine Muis kan maar niet in
slaap vallen. Een verhaaltje
lezen, denken aan de pannenkoeken bij het ontbijt morgen, de
sterren tellen: wat ze ook probeert, niets helpt! Gelukkig heeft
mama Muis een oplossing …
978 90 448 2777 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: slapen
isbn

Kaat gaat slapen. Mama heeft
voorgelezen en stopt haar lekker
in. ‘Mama, zitten er geen monsters onder het bed?’ Mama doet
het licht uit. Even is het stil. Maar
dan hoort Kaat iets!
isbn 978 90 448 3038 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: monsters, slapen

Eigenlijk moet Oliver gaan slapen.
Maar hij wil zijn mama nog zo veel
vertellen! Over het zwembad, over
spinnetjes onder het bed, over
huilende kinderen, over melk drinken, over koprollen, over konijnen,
over …
isbn 978 90 448 2857 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: slapen

Licht uit! Kleine uil houdt niet van
licht. Hij is er zelfs bang van. ‘Licht
uit!’ roept hij als zijn zus voor de
grap met een dikke glimworm komt
aanvliegen. De andere dieren uit
het bos vinden hem wel leuk en
willen met hem spelen. Maar kleine
uil durft zijn hol niet uit te komen.
Wat nu?
isbn 978 90 448 0708 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bang zijn

Prinses Jasmina en haar
hond Prins zijn onafscheidelijk. Tot Prins op een dag
onverwachts verdwijnt.
isbn 978 90 448 3251 8
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap

Chan is helemaal vanuit China
naar deze straat verhuisd. Hij
gaat de buurt verkennen om
nieuwe vriendjes te ontmoeten.
Maar zoveel leuke vriendjes had
hij nooit verwacht!
978 90 448 2308 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: diversiteit, landen
isbn

Annabelle droomt van een opgeruimde stad. Ze veegt en ruimt
op, maar tevergeefs. Maar dan
komt er hulp uit een onverwachte
hoek.
isbn 978 90 448 2575 6
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: stad, opruimen

Prinses Piccalilly kijkt altijd zuur en
lacht nooit. Als de koning en de
koningin een prins voor haar zoeken, stuurt ze alle kandidaten weg.
isbn 978 90 448 2563 3
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: prinsessen

Muisje Simon gaat met mama
naar het circus. Zijn vriendjes
gaan mee. Maar de directeur van
het circus ligt te slapen. Net als
alle dieren en acrobaten!
isbn 978 90 448 2714 9
17,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: circus
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Wat een wondermooie wereld

De klimaatjes

Egel is bezorgd. Er groeien geen appels aan haar boom. Uil
weet waarom: appels gaan pas groeien als de bijen stuifmeel op
de bloemen achterlaten. Maar Egel ziet bijna nooit bijen in haar
tuin. De Klimaatjes bedenken een plan om de bijen naar haar
tuin te lokken.

In het winkeltje ziet Benji de mooiste vlieger ooit: enorm groot en knal
oranje! Maar de vlieger is heel duur. Benji doet allerlei klusjes om de
vlieger te betalen … en dan kan hij eindelijk ermee spelen.

Benji is vastbesloten: uit kleine zaadjes die hij bewaarde toen mama
pompoentaart had gemaakt, wil hij een gigagrote pompoen laten groei
en. Hij plant de zaadjes, geeft water, wacht, geeft water, wacht ... Zal zijn
pompoendroom uitkomen?

isbn 978 90 448 3238 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ambitie, vliegeren

978 90 448 2938 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: tuinieren
isbn

kleuter

isbn 978 90 448 3550 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: klimaat, milieu

Natalie Quintart & Philippe Goossens

Het is druk in de supermarkt.
Opeens lopen er allemaal dieren rond!
In de natuur vinden ze geen eten meer,
rennen ze naar de winkel. Meeuwen kopen
alle garnalen, pinguïns nemen de vis,
olifanten pakken de laatste krop sla.
Wat is er aan de hand?

Natalie Quintart &
Philippe Goossens

Een ongewoon verhaal met een belangrijke
boodschap over het milieu.
Voor dierenvriendjes vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044825855

Clavis

9 789044 825855

Het is druk in de supermarkt.
Met dieren! Die vinden geen
eten meer, dus rennen ze naar
de winkel. Is er een manier
waarop ze weer in de natuur
hun spulletjes kunnen vinden?
978 90 448 2585 5
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: milieu, dieren
isbn

Bekijk steeds dezelfde plaats
in de natuur, met een huis en
een tuin. Wel twaalf keer achter
elkaar. Een plaat voor elke
maand van het jaar.
isbn 978 90 448 2252 6
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: seizoenen

Dit boek staat boordevol spel
letjes, rijmpjes, liedjes,
verhaaltjes, kijkplaten, knutsel
ideeën en leuke dingen
om je een heel jaar lang mee te
amuseren. Veel plezier!
Ook een werkmap verkrijgbaar!
978 90 448 1125 4
21,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: seizoenen
isbn

Dit boek staat boordevol spelle
tjes, rijmpjes, liedjes,
verhaaltjes, kijkplaten, knutsel
ideeën en andere tips
om een heel jaar lang in feest
stemming te zijn.
isbn 978 90 448 1306 7
21,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: feestdagen

Puzzel in karton van 54 stukken.
978 90 448 1198 8
18,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: seizoenen, lentekriebels,
puzzel

De Klimaatjes genieten van de zon en
de zee. Wanneer Kikker een frisse duik
neemt, lijkt hij daarna wel een plastic
zeemonster. Er plakt allemaal rommel
aan zijn kikkerlijf!

978 90 448 1199 5
18,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: seizoenen, winterpret

isbn 978 90 448 3274 7
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: klimaat, milieu

isbn

isbn

Het is al dagen warm. Zo warm dat Vos
er niet van kan slapen. Samen met Kikker
zoekt hij verkoeling in het park, maar dat
is niet zo eenvoudig. Als zelfs het eten
van ijsjes niet helpt, krijgt Muis een idee.
Een idee waar alle Klimaatjes blij van
worden ...
978 90 448 3040 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: klimaat, milieu
isbn

Buiten is het koud, maar bij Duif brandt
de kachel. Tot het hout op is … Gelukkig
weet Mol dat je helemaal geen hout
nodig hebt om het lekker warm te krij
gen. En dat geeft de Klimaatjes onver
wachts nog heel wat pret …
isbn 978 90 448 3118 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: klimaat, milieu

Muis en Duif wonen in de stad. Als ze
na een regenbui buiten willen spelen, is
het overal nat. Duif en Muis besluiten op
bezoek te gaan bij hun vrienden in het
bos. De vriendjes houden niet zo van
natte voeten, behalve als ze gaan zwem
men. Gelukkig weet Uil een oplossing …
isbn 978 90 448 2783 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: klimaat, milieu
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De voetbalbengels

DE
DE

VOETBAL
BENGELS

kleuter

Op zoek naar jezelf

Morgen spelen De Voetbalbengels tegen De Bosbuffels.
Dave heeft er geen zin in, want de tegenstanders zijn allemaal heel grote
jongens. Maar ’s nachts droomt hij over een wedstrijd tegen buitenaardse
wezens, en dat verandert alles.
isbn 978 90 448 2394 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: voetbal, fantasie

Milan is jarig en neemt zijn voetbal
vrienden mee naar de dierentuin.
Stel je voor dat de dieren konden
voetballen …
978 90 448 2110 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: voetbal, diversiteit
isbn

Sami is met zijn familie in Marokko
om daar het Suikerfeest te vieren.
Als verrassing organiseert de
trainer een voetbalwedstrijd in
Marokko. Zo kunnen ze samen Sami
bezoeken en het Suikerfeest samen
vieren.
isbn 978 90 448 1781 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: voetbal, Suikerfeest,
diversiteit

Verdediger Diego komt uit Mexico
en brengt elke wedstrijd zijn som
brero mee. Dat is een speciale
hoed die geluk brengt. Maar van
daag is de sombrero zoek. Wat nu?
978 90 448 1576 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: voetbal, sporten, diversiteit
isbn

Jason wil graag een doelpunt
maken. Maar hoe doe je dat als je
in de verdediging staat? Zal Jason
erin slagen om zijn eerste doelpunt
te scoren?
978 90 448 1643 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: voetbal, sporten, diversiteit
isbn

Waarom vinden we dezelfde eigenschap van iemand de ene
keer leuk en de andere keer vervelend? Lolo en Rita zijn heel
anders. Het is niet altijd makkelijk om verschillen te aanvaarden ...

Julia is een heel normaal meisje met een heel normaal leven
tje. Tot ze zich opeens helemaal leeg voelt. Maar niets kan
haar leegte vullen. Of toch?

Pop-upboek
isbn 978 90 448 3062 0
24,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: liefde, anders zijn

Pop-upboek
isbn 978 90 448 3214 3
21,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: jezelf zoeken

De rode rechthoeken en
de groene hagedissen
hebben ruzie. Al heel lang.
Ze maken elkaar het leven
zuur.
isbn 978 90 448 3168 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap, ruzie
maken

Is het jongetje blij, dan
schijnt de zon. Is hij ver
drietig, dan regent het.
Handig! Totdat iedereen
komt vragen voor zijn lie
velingsweer.
978 90 448 2250 2
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: natuur, opkomen
voor jezelf
isbn

Emoties kunnen kinderen
verwarren. Dit boek helpt
emoties te herkennen én te
ontdekken waarom emo
ties worden gevoeld.
isbn 978 90 448 2237 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: emoties

Storm speelt met haar
knuffel Pluis. Ze genieten
van de natuur. Maar dan
steekt een storm op en
Pluis wordt weggeblazen.
978 90 448 1959 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: bang zijn, storm
isbn

Elise is een trapezemeisje.
Maar ze is bang en onze
ker. De clowns uit het
circus raden haar aan om
naar de maskerwinkel te
gaan.

Heb je een rommeltje
gemaakt van je emoties?
Het werkt niet als ze alle
maal door elkaar lopen.
Je kunt ze beter netjes
ordenen.

isbn 978 90 448 1837 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: geloven in jezelf,
faalangst, circus

Pop-upboek
isbn 978 90 448 2315 8
24,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: emoties
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Praten over gevoelige thema’s

Helpen met rouwverwerking

Iedereen op school houdt van Marie. Maar als er een nieuw
meisje in de klas komt, voelt Marie zich opeens minder speci
aal. Thuis vraagt ze aan haar spiegel wat er met haar scheelt.
Hoe vaker ze in de spiegel kijkt, hoe treuriger Marie wordt.

Een meisje hoopt op school vrienden te maken, maar dat lukt
niet zo goed. Dan komt een mooie vogel haar gezelschap
houden. Hij lijkt een vriend, maar wordt steeds opdringeriger.
Gelukkig is er Zoë. Zij wil echt een vriendin zijn …

Opa’s roeibootje is klaar. Kleine broer staat al te springen. We gaan roeien,
woordspelletjes doen en naar de grote oceaan kijken. Straks is alles van jullie,
zegt grootvader: de roeiboot, de hut, de kampeerplaats. Maar dat wil ik niet.
Ik wil opa niet kwijt.

isbn 978 90 448 3681 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: onzekerheid, jaloezie

isbn 978 90 448 3602 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: zelfvertrouwen

isbn 978 90 448 3523 6
17,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: rouwverwerking, liefde

Stel je voor toch ... er is oorlog.
Eigenlijk is het bijna niet voor
te stellen. En al zeker niet voor
kinderen die niet in zo’n situatie
hebben gezeten.
978 90 448 2861 0
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: poëzie, vluchtelingen
isbn

Milly wint nooit. Ze verliest alle
spelletjes. Ze raakt altijd dingen
kwijt. En dan verliest ze zelfs
haar eigen schaduw! Kan ze die
(en haar zelfvertrouwen) terug
vinden?
isbn 978 90 448 3366 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: zelfvertrouwen

Ik ben Henk, een kind zoals alle
andere kinderen. Of toch niet. Als
ik lees, gaan de letters dansen.
isbn 978 90 448 2871 9
14,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: dyslexie

Lily en Luit houden van elkaar en
van hun meisjes Anna en Roos.
Maar dan houdt de lach zijn
adem in.

Helaas komen jonge kinderen soms
in aanraking met seksueel misbruik.
Dit boek kan de opmaat zijn naar
openheid.

978 90 448 2555 8
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: echtscheiding

isbn

isbn

978 90 448 2648 7
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: seksueel misbruik

Een mooie dag. Christiaan en
opa zijn in het park. Ze filosofe
ren over grote en kleine vragen.
Waarom gaan we dood? Wat is
er na de dood? En moet je bang
zijn voor de dood?
isbn 978 90 448 3243 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: rouwverwerking

kleuter

Een betoverend prozagedicht met
schitterende tekeningen, over de
liefde voor en het afscheid van
een opa.

Kleine Woelmuis is ziek. Na een
paar daagjes ademt hij niet meer.
De andere dieren brengen kleine
Woelmuis in een mandje naar zee.

Een aangrijpend verhaal
over geboren worden, kind
mogen zijn en sterven als
deel van het leven.

Roman en Sjuleke zijn dikke
vrienden en spelen altijd samen.
Op een ochtend beweegt Sjuleke
niet meer.

isbn 978 90 448 2629 6
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: grootouders,
rouwverwerking

isbn 978 90 448 2314 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: verlies, dood, afscheid
nemen

isbn 978 90 448 1955 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: verlies, dood,
afscheid nemen

isbn 978 90 448 1918 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: huisdier, dood, afscheid
nemen
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Verhalen vol troost

Liefdevol en inspirerend

Een meisje gaat naar haar opa op Kraaieneiland, omdat haar
moeder ziek is. Ze trekt op met Kai, een jongen die veel weet
over de wind en de zee. Op een dag van intens verdriet spoe
len vier walvissen aan op het strand.

Kleine Beer en Oma Beer doen alles samen. Totdat Oma Beer
voor altijd afscheid moet nemen. Dat is moeilijk, maar Kleine
Beer vervolgt dapper haar weg. Daarop zijn vast nog andere
kleine beren te vinden.

Als Juul zijn moeder een complimentje geeft, zet hij iets bij
zonders in werking. Zijn complimentje stijgt op, fladdert verder
en inspireert iedereen op z’n pad. Hoe een paar liefdevolle
woorden de hele wereld kunnen veranderen!

978 90 448 3714 8
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: rouwverwerking, vriendschap

978 90 448 3616 5
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: rouwverwerking

978 90 448 3424 6
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: complimentjes

isbn

Wolfje, jong en nieuwsgierig, loopt te
snuffelen in het bos als hij een vies
luchtje ruikt. De geur voert hem naar
een wijze oude geit die hem vertelt
dat het vandaag haar laatste dag is.
isbn 978 90 448 3055 2
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: rouwverwerking

isbn

Yolanda zit naast haar mama als die
doodgaat. Mama is er nog, maar toch
ook weer niet. Waar kan mama zijn?
isbn

978 90 448 2577 0

14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: rouwverwerking

kleuter

Prins Floris is diepbedroefd als zijn
mama sterft. En koning Leon weet
zich geen raad van verdriet.
isbn

978 90 448 2410 0

14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: rouwverwerking

Aardig zijn is heel makkelijk. Een beetje glimlachten, een
beetje helpen, een beetje delen … en voor je het weet, is
iedereen je vriendje.
isbn 978 90 448 3741 4
12,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendelijkheid

isbn

Paulette neemt een beslissing. Ze
is erg ziek en de dokter kan haar
niet genezen. Paulette wil niet leven
met zoveel pijn. Haar besluit is heel
moeilijk voor haar omgeving, maar
iedereen steunt elkaar …
isbn 978 90 448 3665 3
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: euthanasie, rouwverwerking,
vriendschap

Augustus is een tijger. Zeker weten, want
mama zegt altijd dat hij wild is. En tijgers zijn
wild, dus dan moet Augustus wel een tijger
zijn. Maar wat als hij opeens écht een tijger
wordt?
isbn 978 90 448 3356 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie

Konijn vindt het maar niks dat Haas ook in het
bos is komen wonen en haar rustige leventje
verstoort. Hij stampt met zijn poten en hij houdt
van paddenstoelen, bah! Als op een dag blijkt
dat haar groentetuintje is vernield, is Konijn
erg boos.
978 90 448 2961 7
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: diversiteit, vriendschap
isbn

Konijn en Schildpad hebben ruzie. Want Konijn
doet alles graag heel snel, maar Schildpad
doet het liever rustig aan. Gelukkig zijn Egel
en Uil er om de vrienden weer op het goede
spoor te brengen.
isbn 978 90 448 3692 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendelijkheid
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Een poëtisch feest
Ik denk mezelf wat ik wil.
ik denk mezelf een tijger.
Die zachtjes in jouw billen bijt
en poepjes doet op het tapijt.
Die op jouw schoot springt
met een grauw: WWRAUW!
En dan zeg ik met mijn liefste stem:
‘Ik hou heel veel van jou.’
isbn 978 90 448 3008 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: fantasie, poëzie, gedichten

Papa’s hart is gebroken. Dat zei hij aan de telefoon. Ik
weet niet in hoeveel stukjes. Het valt vast en zeker te
lijmen. Daar ben ik goed in. Lijmen.
isbn 978 90 448 2778 1
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: verdriet, liefde

Kaat gaat slapen. Mama heeft
voorgelezen en stopt haar lekker
in. ‘Mama, zitten er geen monsters
onder het bed?’ Mama doet het licht
uit. Even is het stil. Maar dan hoort
Kaat iets!

Augustus is een tijger. Zeker weten,
want mama zegt altijd dat hij wild
is. En tijgers zijn wild, dus dan moet
Augustus wel een tijger zijn. Maar
wat als hij opeens écht een tijger
wordt?

Overal is kabaal. Het meisje kan er
niet meer tegen. Ze vlucht de stad
uit, weg van de apparaten en de win
kelwagentjes. Ze vindt een bijzonder
instrument, de zoemtrompet. En dan
… is er rust.

978 90 448 3038 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: monsters, slapen

978 90 448 3356 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie

978 90 448 32471
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dromen

isbn

isbn

isbn

Lieveheershondje is een hondje. Een
heel klein hondje. Je ziet hem bijna
niet! Op een dag bedenkt hij een
gemeen plannetje om aandacht te
krijgen ...
isbn 978 90 448 3009 5
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: aandacht vragen

Leuke en eenvoudige gedichten
over seizoenen, over de zon en
de maan, licht en donker, warm
en koud.
978 90 448 1844 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: poëzie, seizoenen
isbn

De tekeningen en gedichtjes laten We zijn verschillend. Nous sommes
zien dat wolken een verhaal vertel différents. Mais on peut s’aimer.
len, dat dromen werkelijkheid wor Maar wij kunnen liefhebben.
den en dat elke dag een feestje is.
isbn 978 90 448 2580 0
isbn 978 90 448 2240 3
15,95 eur
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Vanaf 4 jaar
Thema: diversiteit,
Thema: poëzie, feesten
poëzie

Een betoverend prozagedicht met
schitterende tekeningen, over de
liefde voor en het afscheid van
een opa.
978 90 448 2629 6
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: grootouders,
rouwverwerking
isbn

Roze jurken, roze bed. Roze pop
en roze pet. Roze broek met roze
stippen. Roze stift voor roze lippen.
isbn 978 90 448 2425 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: poëzie
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Hoeveel nachtjes slapen nog?

Dag Sinterklaasje

Seppe mag naar de zwartepieten
school! Daar leert hij hoe hij een
echte Zwarte Piet wordt. Maar de
pietenveertest is moeilijk ...
isbn 978 90 448 2643 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Sinterklaas, school

Het jongetje in dit verhaal krijgt een
unieke kans om de Sint te helpen: als
een van de grote Zwarte Pieten vast
komt te zitten in de schoorsteen, kan
enkel een heel klein iemand helpen ...

Dit jaar mag Seppe als Minipiet voor
het eerst mee op de stoomboot.
Hij wil een goede indruk maken op
Sinterklaas. Maar onderweg loopt
alles mis.

isbn 978 90 448 2352 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dromen, kansen
grijpen, Sinterklaas

isbn 978 90 448 2913 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Sinterklaas

Op de stoffige zolder van het kasteel vindt Muziekpiet een draaiorgeltje.
Het lijkt wel een magisch instrument. Maar van wie is dat wonderlijke
ding eigenlijk? Wie durft Voor even wordt hij Detectivepiet …
Tijd voor een muzikaal onderzoek!
Met cd
isbn 978 90 448 3774 2
24,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: Sinterklaas, muziek

Minipiet mag mee het dak op met
Sinterklaas. Maar net die nacht gaat
een inbraakalarm af. De twee belan
den in de cel.
isbn 978 90 448 3130 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Sinterklaas

Minipiet schrikt zich een hoedje. Of
beter: een mijter. Hij heeft de kleren
van Sinterklaas te warm gewassen,
en daardoor zijn ze gekrompen. Er
zit maar één ding op:
Minipiet moet zelf voor Sinterklaas
spelen.
978 90 448 3415 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Sinterklaas
isbn

Patrick en Michael zijn heel
braaf en zoet geweest. Met
grote verwachtingen kijken
ze uit naar de komst van
Sinterklaas … en naar de
cadeautjes! Maar wanneer is
het eindelijk zover?

Kleine Klaas houdt zielsveel
van Sinterklaas. Later, als hij
groot is, wil hij zelf ook graag
Sint worden. Vandaag blaast
hij zijn roeibootje op, en hij
vaart naar de stoomboot om
Sinterklaas te helpen.

978 90 448 3321 8
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: Sinterklaas

isbn 978 90 448 3443 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Sinterklaas

isbn

Een grappig verhaal over een
jongetje dat helemaal opgaat in
zijn fantasie. Een boek boorde
vol liefde voor de Sint.
978 90 448 1424 8
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Sinterklaas
isbn

Als straathond Stinkie hoort
dat de Sint alleen maar lekkers
brengt als je je schoen zet,
wil hij ook graag een schoen
zetten.
978 90 448 1577 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Sinterklaas, s choentje
zetten, hondje
isbn

Een cadeautje van mama en
papa is leuk, maar een pakje
van de sint is veel spannen
der. Zet jij je schoentje klaar?
isbn 978 90 448 0101 9
14,95 eur
Vanaf 2 jaar
Thema: Sinterklaas
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Hartverwarmend in de sneeuw

Leer álles over Sinterklaas
Benieuwd wat Sinterklaas in zijn koffer
steekt als hij uit Spanje vertrekt? Wil je
eens een kijkje nemen in zijn kasteel? En
benieuwd of de Zwarte Pieten kunnen
voetballen? Dan moet je dit boek lezen.
isbn 978 90 448 3457 4
24,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Sinterklaas, Zwarte Piet

Lotte is boos. Papa beloofde met
haar naar de sinterklaasintocht
te gaan, maar hij komt niet opda
gen. Lotte ontvoert Sinterklaas
zodat hij haar papa kan worden.
isbn 978 90 448 3535 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: Sinterklaas, Zwarte Piet

Sint vraagt zich af of kinderen
hem nog leuk vinden. Vinden ze
de Kerstman leuker?

Plotter vindt dat de Sint voor zijn
verjaardag zelf ook eens een
cadeautje mag krijgen.

isbn 978 90 448 1413 2
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Sinterklaas, Kerstman

isbn

978 90 6822 1403 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Sinterklaas,
cadeautjes geven

Theo is helemaal alleen.
Zijn baasje heeft hem
gedumpt, in een kartonnen
doos langs de kant van de
weg. Maar dan ontmoet de
hond het konijntje Mona.
isbn 978 90 448 3132 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap, winter,
sneeuw

Het is bijna kerstavond. Robin
de sneeuwmuis wil samen met
zijn opa Kerstmis vieren. Maar
opa woont helemaal aan de
andere kant van de berg. Met
zijn rugzakje vertrekt Robin vol
goede moed op tocht.

Is de Kerstman op bezoek
geweest? Natuurlijk, want
het hele huis ligt vol met
cadeautjes! Van knuffelberen
en robots tot gemorst eten en
badeendjes. Maar kun jij álle
verrassingen vinden?

isbn 978 90 448 3581 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Kerstmis

isbn 978 90 448 3576 2
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Kerstmis, zoekboek

Vol ongeduld wacht een
groepje bomen tot de kerstbo
menverkoper hen komt halen.
Waar zullen ze terechtkomen?
Een heel jaar lang heeft Kleine
Boom naar deze dag uitgeke
ken. Misschien wordt hij dit jaar
wel een echte kerstboom!
isbn 978 90 448 3769 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Kerstmis

Maria krijgt een kindje.
Ze wiegt het heen en weer. En
Jozef geeft het kusjes,
wel honderd, of nog meer.
978 90 448 2649 4
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: Kerstmis, poëzie
isbn

Het muisje Raffie droomt van
een echt kerstfeest. Met
afgedankte spullen.

IJsbeertje Miki ziet een stipje
in de sneeuw. Een meisje! Dat
heeft Mimi nog nooit gezien.

978 90 448 1823 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: Kerstmis, muisjes,
teamwork, dromen waarmaken

isbn 978 90 448 2839 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap,
Noordpool

isbn
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Voorlees- en vertelplaten
voor kleuterklasjes en kinderdagverblijven
Bij Anna op school

Milan

Vrolijk Pasen!

Klein wit visje

Kathleen Amant

en zijn papa

Terwijl de kinderen naar de grote
prenten kijken, leest de voorlezer
de tekst handig af aan
de achterkant van de plaat.

op het potje

Guido
Van Genechten

Kathleen Amant

voorlees - en
vertelplaten

Vertelplaten Klein wit visje en zijn papa
isbn 978 90 448 3478 9
29,95 eur
Thema: papa

vertelplaten

Vertelplaten Bij Anna op school.
Vrolijk Pasen!
isbn 978 90 448 3480 2
29,95 eur
Thema: Pasen

LOU

Kathleen Amant

Anna ruimt op

VIERT CARNAVAL

voorlees - en
vertelplaten

voorlees - en

Vertelplaten Milan op het potje
978 90 448 3481 9
29,95 eur
Thema: zindelijkheidstraining

POPPENKASTBOEK

isbn

- De platen hebben een standaardformaat (420 x 297 mm).
- Elke reeks bevat 13 mat gelamineerde vertelplaten.
- Ze passen in elk kamishibaitheatertje of kunnen
gewoon vastgehouden worden door de verteller.

voorlees - en
vertelplaten

vertelplaten

Anita Bijsterbosch

Vertelplaten Anna ruimt op
isbn 978 90 448 3184 9
29,95 eur
Thema: opruimen

Vertelplaten Lou viert carnaval
isbn 978 90 448 3180 1
29,95 eur
Thema: carnaval, diversiteit

Pauline Oud

Saar
is jarig

Vertelplaten Ridder Rikki
isbn 978 90 448 3182 5
29,95 eur
Thema: ridders

voorlees - en

voorlees - en

vertelplaten

vertelplaten

Vertelplaten Saar is jarig
isbn 978 90 448 3183 2
29,95 eur
Thema: jarig zijn

90 448 1479 8

Vanaf 3 jaar

voorlees - en vertelplaten

Vertelplaten Kaatje in het bos
isbn 978 90 448 3479 6
29,95 eur
Thema: bos

POPPENKAST
Hang deze stoffen poppenkast met
twee haakjes in de deuropening, in
de hoek van de kamer of simpelweg
aan een waslijn. Door het theater
hoger of lager te bevestigen, kan het
meegroeien met je kind. De vijf extra
accessoires zijn e
 envoudig te beves
tigen met klittenband en vormen je
theater om tot een groen landschap
met wolkjes en een vrolijk zonnetje
of tot een woeste zee met dreigende
wolken en een maan aan de hemel.
isbn 978
45 eur

voorlees - en

voorlees - en
vertelplaten

kleuter

Hokus, pokus, appelmoes!
Een boek met 30 poppenspelen voor
2,5 tot 5 jaar en ouder met telkens
een leuke verwerkingsvorm.
isbn 978 90 448 1405 7
16,95 eur
Vanaf 2,5 jaar
Thema: poppenkastverhalen

Vertelplaten Op naar kerst
isbn 978 90 448 3181 8
29,95 eur
Thema: Kerstmis

Tijd voor poppenkast
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“Probeer voortdurend te leren
en zo veel mogelijk te weten.
Het zal je helpen bij het realiseren
van je dromen.”

			
zijn Clavis-toppers
op klein formaat die garant staan
voor groot leesplezier

isbn 978 90 448 1444 6
5,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: jezelf zijn, konijn,
verliefd zijn

isbn 978 90 448 1182 7
5,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: broer-zus, ruzie
maken

isbn 978 90 448 1186 5
5,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: spinnen, jarig zijn,
alleen zijn

isbn 978 90 448 1191 9
5,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: windjes laten

isbn 978 90 448 1443 9
5,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: verliefd zijn, maskers,
minderwaardigheidsgevoel

isbn 978 90 448 1187 2
5,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: delen, fietsen, opa

isbn 978 90 448 1307 4
5,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: opa, zee, strand

isbn 978 90 448 1190 2
5,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: bibliotheek

e t k le in e ,
D a n k z ij h (1 5 x 1 9 c m )
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Maak kennis met je eigen lichaam. Én met het lichaam
van andere kinderen! Hoofd, buik, benen, armen en
handjes: samen ontdekken we het hele lichaam en hoe
je er goed voor zorgt!
isbn 978 90 448 3460 4
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: lichaam

Hoe komt de baby in mama’s buik? Hoe groeit de
baby? Hoe komt de baby weer uit mama’s buik?
isbn 978 90 448 3767 4
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: baby, seksuele voorlichting

e it
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n
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kin de

Kriebels in je buik

bels in je
rie

informatief

Een eerste kennismaking met EHBO

it
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e n s e k s u al

Iedereen heeft weleens een ongelukje. Een valpartij op de speelplaats, een brandwondje in de
keuken, een bloedneus in de sportzaal. Dat is helemaal niet erg, zolang je weet wat te doen.
Gelukkig is er Brecht de beer.

‘Mijn papa heeft een piemel!’ roept Max door de klas.
Even is het stil. En dan wordt er van alles geroepen.
Iedere papa lijkt wel een piemel te hebben. Zélfs de
papa van de juf!
isbn 978 90 448 3423 9
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: lichaam, seksuele voorlichting

Milan voelt zich niet goed.
Mama neemt hem mee naar
het ziekenhuis.

Kaat heeft erge buikpijn en
gaat met papa naar de spoed
afdeling van het ziekenhuis.

Tattoe en Pattoe onderzoeken
waar alle grote mensen ’s och
tends zo haastig naartoe rennen.

Tattoe en Pattoe gaan op
ontdekkingsreis in de buitenge
wone wereld van de slaap.

Het leukste doe-boek over gezonde
voeding. Je gaat zelf boodschappen
doen met een winkelmandje.

isbn 978 90 448 1099 8
8,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: werkboekjes, ziek
zijn, ziekenhuis

isbn 978 90 448 1275 6
8,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: werkboekjes,
ziek zijn, ziekenhuis

isbn 978 90 448 1200 8
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: zoekboek, beroepen

isbn 978 90 448 1201 5
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: zoekboek, slapen

Met flapjes
isbn 978 90 448 2020 1
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: gezonde voeding

In dit boek vertelt Brecht de beer over zijn rugzak vol
eerstehulpmateriaal.

In dit boek vertelt Brecht de beer over zorgen voor
jezelf bij een verkeersongeval.

In dit boek vertelt Brecht de beer over de juiste aanpak
bij een vergiftiging.

isbn 978 90 448 3494 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: EHBO

isbn 978 90 448 3502 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: EHBO, verkeersongeval

isbn 978 90 448 3506 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: EHBO, vergiftiging

In dit boek vertelt Brecht de beer over om hulp vragen
en over het verzorgen van huidwonden.

In dit boek vertelt Brecht de beer over om hulp vragen
en over de juiste aanpak bij een bloedneus.

In dit boek vertelt Brecht de beer over om hulp vragen
en over de juiste aanpak bij een brandwond.

isbn 978 90 448 3503 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: EHBO, huidwonden

isbn 978 90 448 3505 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: EHBO, bloedneus

isbn 978 90 448 3504 5
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: EHBO, brandwond
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Beroepen uitgelegd aan kleuters

informatief

De kaasmaker weet alles over kaas.
Elke dag is hij in de weer
om de lekkerste blokjes en sneetjes te maken.
Wist je dat kaas van melk wordt gemaakt?
En ken jij het verschil tussen jonge kaas en oude kaas?
In dit boek legt de kaasmaker het allemaal uit!
Een heerlijk informatief boek op kleutermaat
over de kaasmaker en het lekkers waar hij voor zorgt.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044831627

Clavis
informatief

978 90 448 3162 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: kaas

isbn 978 90 448 2825 2
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: imker

isbn 978 90 448 1657 0
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: ziekenhuis, verple
gen, verpleegkundige

isbn 978 90 448 0814 8
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: brandweer

isbn 978 90 448 1003 5
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: politie

isbn 978 90 448 1004 2
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: post

isbn 978 90 448 1932 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: kok, gezonde
voeding

isbn 978 90 448 1524 5
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vuilnis, sorteren,
recycling

isbn 978 90 448 1247 3
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: auto’s

isbn 978 90 448 0815 5
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: tandhygiëne

isbn 978 90 448 0877 3
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: school

isbn 978 90 448 1162 9
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: bakker

isbn

Kijk eens! Dit is de oogarts.
Zij weet alles over jouw ougen.
Hoe ze werken en hoe ze gezond blijven.
978 90 448 3776 6
14,95 eur
Thema: oogarts
isbn

Ook op klein formaat!

Een ballerina (of balletdanser, als het
een jongen is) danst en oefent elke dag.
Ze moet genoeg slapen en gezond eten om fit te blijven.
In haar kast liggen een heleboel tutu’s, maillots
en beenwarmers. Met speciale schoentjes of pointes
kan ze op haar tenen dansen! Ze blijft oefenen,
tot ze alle sierlijke pasjes en sprongen perfect kan uitvoeren.
Als ze moet optreden, stijgt de spanning. Ze is de ster
van de avond en achteraf volgt een daverend applaus.
Een vrolijk informatief boek op kleutermaat
over de ballerina en balletdansen.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044818253

Clavis
INFORMATIEF

978 90 448 2098 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: bouwvakker,
bouwen van een huis
isbn

978 90 448 1658 7
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: astronaut, ruimte
isbn

978 90 448 1825 3
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ballerina, ballet
isbn

isbn 978 90 448 3085 9
7,50 eur

isbn 978 90 448 3086 6
7,50 eur

978 90 448 1716 4
14,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: boer, boerderij
isbn

isbn 978 90 448 2257 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ziek zijn,
beter worden

isbn 978 90 448 3081 1
14,95 eur
Thema: vrachtwagenchauffeur

isbn 978 90 448 3084 2
7,50 eur

isbn 978 90 448 3082 8
7,50 eur

isbn 978 90 448 3087 3
7,50 eur

isbn 978 90 448 3083 5
7,50 eur
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Mooie boeken voor moeilijke momenten
bij
d

gezinnen wordt iemand ziek. In

dat staat voor kleurrijke prentenboeken,
die kinderen, ouders en opvoeders
bij de hand nemen om moeilijkere
thema’s bespreekbaar te maken.

Als Kamiel praat, komen zijn woorden
af en toe in stukjes uit zijn mond.
In een droom leggen twee mannetjes
hem uit dat de woordenwolkjesmachine soms
wat trager werkt. Daardoor klinken de uitgesproken
woorden een beetje als toverwoorden, maar
dat is niets om je zorgen over te maken.

andere families is ooit iets ver-

Een informatief prentenboek waarin
kinderen vanaf 5 jaar op een speelse
manier meer te weten komen over stotteren.
Geschreven door logopedist en stottertherapeut Kato Polfliet.
Met achter in het boek nuttige informatie voor ouders,
leerkrachten en begeleiders die meer willen weten
over stotteren en hoe ze erover kunnen praten.

huishouden zelf gewoon een beetje

Kato Polfliet
& Sofie Vanlishout

De woordenwolkjesmachine

velends gebeurd. En soms is het

Kato Polfliet & Sofie Vanlishout

Ieder kind is uniek. In sommige

and
eh

anders. Pleister maakt al die
gevoelige onderwerpen bespreekbaar. Deze boeken bevatten een
warm verhaal, een spelletje en
www.clavisbooks.com

Papa is wéér verschrikkelijk boos.
Gelukkig mag Luuk een weekendje bij
oma en opa logeren. Oma merkt dat haar
kleinzoon bang en verdrietig is. Ze laat
hem een verdriettekening maken. Zo krijgt
ze hem heel voorzichtig aan het praten.
Oma komt erachter wat er bij Luuk thuis
aan de hand is.
978 90 448 3406 2
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: huiselijk geweld
isbn

De zevenjarige Liam herstelt thuis van een
operatie. Dankzij Bednet kan hij thuis de
les meevolgen en praten met zijn klasgenootjes. Binnenkort is het Pyjamadag op
school en om dat te vieren bedenken Liam
en zijn vrienden een leuk plan!
978 90 448 3549 6
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: bednet, ziek zijn

isbn

9 789044 828009

INFORMATIEF

Maar ook een informatieve bijlage
voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met een Pleister-expert. Op
die manier nodigt Pleister uit tot
praten met en begrip krijgen voor
elkaar. Want hoe moeilijk som-

978 90 448 3429 1
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: verkeersongeval, ziekenhuis
isbn

mige dingen ook zijn, een Pleister
helpt altijd.

nd
ha

Clavis

Bij de mama van Lucas wordt een
knobbeltje gevonden. Ze heeft
kanker. Er begint een periode van
behandeling en herstel.

Mama ligt in het ziekenhuis na
een ongeval. Lucas gaat met
papa op bezoek op de intensieve
afdeling.

Tijdens de gymles kijkt Lucas
beteuterd. Hij heeft vermoeide
benen en kan de andere kinderen
niet bijhouden …

isbn 978 90 448 2058 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: ziek, kanker

isbn 978 90 448 1794 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: intensieve zorg,
ziekenhuis

isbn 978 90 448 1509 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: obesitas, dik zijn, sporten

Vandaag gaat Sammy voor het
eerst naar Frank en Roos, zijn
pleegouders. Want mama kan
niet goed voor Sammy zorgen.

Lars is ziek. Zo ziek dat hij
misschien niet meer beter
wordt. Dan krijgt Lars bezoek
van drie wensfeeën van MakeA-Wish, die zijn grootste droom
in vervulling willen laten gaan.

Kikki is met haar ouders en
broers op vakantie. Na een
lange autorit heeft ze zin in een
bad. Maar ze draait de warmwaterkraan helemaal open …

Als Kamiel praat, komen zijn
woorden soms in stukjes uit
zijn mond. Tijdens een droom
ontdekt hij dat dit komt door de
‘woordenwolkjesmachine’:
een reusachtige gele machine
bestuurd door gekke mannetjes!
isbn 978 90 448 2800 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: stotteren

De mama van Quinten is soms vrolijk en blij, dan weer erg verdrietig.
Quinten vraagt zich af of dat aan
hem ligt.
isbn 978 90 448 2015 7
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: dissociatieve identiteitsstoornis

Lies Scaut & Esther Lekanne

Ieder kind is uniek. In sommige gezinnen wordt iemand ziek. In andere
families is ooit iets vervelends gebeurd. En soms is het huishouden zelf
gewoon een beetje anders. Pleister maakt al die gevoelige onderwerpen
bespreekbaar. Deze boeken bevatten een warm verhaal, een spelletje
en een versje of liedje op kindermaat. Maar ook een informatieve bijlage
voor volwassenen, met een aangrijpende getuigenis of een interview met
een Pleister-expert. Op die manier nodigt Pleister uit tot praten met en
begrip krijgen voor elkaar. Want hoe moeilijk sommige dingen ook zijn,
een PLEISTER helpt altijd.

ISBN 978-9044828009

een versje of liedje op kindermaat.

Als Wannes en zijn zus Lily ’s avonds in bed
liggen, belt een politieagent aan. Papa heeft
een auto-ongeval gehad. Wannes en Lily
zijn bang en verdrietig. Gelukkig horen ze de
volgende dag dat papa weer zal herstellen, al
moet hij nog enkele weken in het ziekenhuis
blijven.

bij
de
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Lies Scaut & Esther Lekanne

D AAN
IS
PLE TE

R

Als Daan al een tijdje moe is en op school zelfs niet meer voetbalt, besluiten mama
en papa met hem naar de huisdokter te gaan. Al snel komen ze in het kinderziekenhuis terecht. Daar krijgen Daan en zijn ouders te horen dat hij kanker heeft.
De behandeling start meteen en vanaf dag één noemt Daan zichzelf Dappere Daan.
Zo voelt hij zich sterker en is hij ervan overtuigd dat hij beter zal worden.
Maar de behandeling duurt lang en er volgen veel ziekenhuisopnames.
Professor An, de verpleegkundigen, familie en vrienden doen er alles aan
om Daan te helpen. In het ziekenhuis wordt Daan beste vrienden
met Jannie, met wie het niet zo goed gaat.

O

VE

R KANKER

Een mooi, gevoelig en pakkend verhaal over een jongen met kanker.
Met achteraan een interview met experts en enkele tips.
Voor kinderen vanaf 6 jaar.

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044835403

Clavis
informatief

Tante Lise is Leons lievelingstante. Maar
soms lijkt het alsof tante Lisa hem niet ziet, zo
enthousiast is ze dan. En op andere dagen
lijkt het licht in haar ogen gedoofd. Soms
straalt tante Lisa als een roos met doornen,
en soms is ze broos als een klaproos.
978 90 448 3566 3
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: bipolaire stoornis
isbn

Op school doet Lucia alleen wat echt
moet, aan niets beleeft ze nog plezier.
Want ze is bang om fouten te maken. Tot
ze in haar vaders restaurant ontdekt dat
uit fouten ook weleens iets heel moois
voortvloeit!
978 90 448 3771 1
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: faalangst
isbn

Dappere Daan. Zo noemt Daan zichzelf, sinds
hij weet dat hij kanker heeft. Het gevecht
tegen de slechte cellen in zijn lichaam is
zwaar. Maar door die naam voelt hij zich
sterker.
978 90 448 3540 3
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: kanker, ziek zijn
isbn

Finn is bijna jarig. Zijn beste vriendinnetje
Anna is heel enthousiast. Maar zelf vindt
Finn jarig zijn een beetje eng. Want je weet
nooit wat er die dag allemaal gaat gebeuren.
Gelukkig kennen zijn opa Leon en Anna hem
heel goed.
978 90 448 3450 5
16,95 eur
Thema: autisme
isbn

isbn 978 90 448 2393 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: pleegzorg,
mama, papa

978 90 448 2619 7
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ziek zijn
isbn

978 90 448 1233 6
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: brandwonden
isbn

Tuur heeft diabetes. Hij moet
opletten wat hij eet. Maar vandaag is hij blij dat hij naar het
verjaardagsfeestje van Lisa mag.
isbn 978 90 448 1427 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: diabetes

Bens broertje wordt vroeger
geboren dan verwacht. Hij moet
nog een tijdje in het ziekenhuis blijven en woont daar in een g
 lazen
huisje, een couveuse.
isbn 978 90 448 1656 3
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vroeggeboorte,
neonatologie, ziekenhuis
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Deze boeken maken je kind emotioneel sterker

Niks zo leuk als spelen bij
oma! Zij verzint de gekste
verhalen, over de prinses van
Fantasieland. Maar als je dat
op school vertelt, gelooft
niemand dat je die avonturen
écht hebt beleefd …

Puck heeft twee broertjes.
Pia heeft twee hondjes. Ze zijn
allebei een beetje jaloers,
want ze willen wat de ander
heeft. Is het dan geen goed
idee om een baby te ruilen voor
een hondje?

isbn 978 90 448 2696 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: fantasie, werkelijkheid

isbn 978 90 448 2334 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: jaloezie

ls &

B ub

bels
Alle kindjes zijn verschillend. Dat is heel gewoon. En eigenlijk ook heel
leuk. Maar er zijn ook kindjes die ergens last van hebben. En dat is niet zo

leuk. Bobbels

& Bubbels slaat op de vele emoties waar het kinderleven bol van staat. De

pieken én de dalen. In deze aangrijpende verhalen worden negatieve emoties (bobbels) zodanig
verwerkt dat ze positieve emoties (bubbels) worden. Is uw kind

Bobbels & Bubbels

bang, boos of verdrietig?

biedt een warm en gevoelig verhaal plus een handige bijsluiter met tips

van professionele hulpverleners. Ontroerend, herkenbaar én informatief.

Ilona Lammertink & Lucie Georger

bb e
Bo

Bobbels
&

en zijn Hurzels
Gijs

Dit boek helpt bij het vinden
van het eigen talent.
Een optimistisch verhaal
én een informatieve
bijsluiter zorgen daarvoor.
978 90 448 2178 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: talent
isbn

Dit boek helpt moeilijke eters
om groenten te leren proeven
en gezond te leren eten.

Bobbels &Bubbels

zijn, maar hijzelf? Gelukkig zijn er mama en juf Muriël …
Een prentenboek over emoties voor kinderen vanaf 4 jaar waarin boos zijn en driftbuien centraal staan.

boos

driftbuien

vanaf 4 jaar

bang

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044817898

verdrietig

Clavis

Nee zeggen is niet gemakkelijk.
Soms denken kinderen nee,
maar zeggen ze toch ja.
Dit boek helpt hen om nee te
leren zeggen.
978 90 448 1790 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: nee leren zeggen
isbn

isbn 978 90 448 2657 9
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: de oude Grieken

978 90 448 3508 3
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vikingen

isbn

978 90 448 1173 5
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: prinsessen

isbn

isbn

978 90 448 1303 6
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: cowboys, Wilde
Westen

isbn

978 90 448 1684 6
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: indianen,
geschiedenis

isbn

isbn
boos.

te roepen.

Gijs en zijn Hurzels

niks aan doen. Het lijkt wel of er boze mannetjes in zijn hoofd zitten, die hem laten knetteren.

isbn 978 90 448 2198 7
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: architectuur

978 90 448 2199 4
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: Romeinen
isbn

Bubb
els

begint hij soms opeens

Stiekem noemt hij die mannetjes Hurzels. Hoe kan hij ervoor zorgen dat niet zij de baas over hem

isbn 978 90 448 3046 0
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: Egyptenaren

978 90 448 1980 9
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: eten, proeven,
gezonde voeding

Zomaar, zonder reden,

Gijs is een jongetje dat snel boos wordt. Elke keer voelt hij de driftbui opkomen, maar hij kan er

De serie Willewete: daar steek je veel van op

isbn

Dit is Gijs.
Gijs is

informatief

Ilona Lammertink
& Lucie Georger

Sommige kinderen hebben last
van driftbuien. Ze worden heel
boos en krijgen hun emoties
niet onder controle. Dit boek
helpt die kinderen om hun boosheid te beheersen.
isbn 978 90 448 1789 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: boos zijn, driftbuien,
emoties

Julie is heel erg verdrietig en
het voelt alsof haar verdriet
nooit meer zal overgaan. Bijna
iedere dag is er wel wat anders
waar ze om moet huilen. Haar
broer noemt haar een echte
‘huilebalk’.
isbn 978 90 448 1581 8
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: verdrietig,
bang zijn

Amori had de allerliefste mama
van de wereld, maar nu is ze er
niet meer. Gelukkig zijn oma en
opa er. Na een lange tijd vindt
Amori de koekjes van oma weer
heerlijk en komt er een nieuwe
mama.
978 90 448 1587 0
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: verdriet, rouwverwerking
isbn

‘Bobbels & Bubbels’ staat
voor sterke, emotionele
verhalen waarin elke
negatieve emotie
(een bobbel)
zoals boos, bang en
verdrietig zijn op
een mooie manier
verwerkt wordt, zodat er
weer positieve gevoelens
(bubbels) ontstaan!

isbn

978 90 448 2105 5
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: ridders

978 90 448 1641 9
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: uitvindingen

978 90 448 1520 7
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: piraten
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Waar wil jij alles over weten?

Alles over de natuur

978 90 448 2680 7
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: konijnen

isbn

978 90 448 2569 5
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: lichaam

isbn

isbn

978 90 448 2946 4
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: garage, voertuigen
isbn

978 90 448 3237 2
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: boek
isbn

978 90 448 3441 3
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: zwembad
isbn

978 90 448 1362 3
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: museum
isbn

978 90 448 2354 7
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: theater
isbn

isbn

isbn 978 90 448 2848 1
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: film

978 90 448 2258 8
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: pretpark
isbn

978 90 448 1642 6
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: circus
isbn

978 90 448 2719 4
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: fietsen
isbn

978 90 448 1174 2
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: een huis bouwen

978 90 448 1387 6
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dierentuin
isbn

978 90 448 2197 0
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: katten

978 90 448 1171 1
16,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: lichaam
isbn

978 90 448 3158 0
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: emoties

isbn 978 90 448 32136
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: elektriciteit

978 90 448 1399 9
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: walvissen

isbn

978 90 448 1943 4
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: kamperen
isbn

isbn 978 90 448 2661 6
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: water

isbn

informatief

isbn 978 90 448 1984 7
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: voetbal

978 90 448 1331 9
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: natuur, dieren
isbn

isbn

978 90 448 1585 6
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dinosaurussen
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De wereld om je heen ontdekken

978 90 448 1982 3
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: zon, aarde, maan
isbn

978 90 448 1172 8
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: sterren en
planeten
isbn

978 90 448 1564 1
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vulkanen
isbn

isbn 978 90 448 2909 9
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: aardbevingen

Lezen is leren

isbn 978 90 448 2658 6
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: spelen, diversiteit

isbn 978 90 448 3630 1
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: haven

isbn

978 90 448 1363 0
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: Noordpool, Zuidpool

isbn

978 90 448 1393 7
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vakantie, auto,
reizen

isbn 978 90 448 3089 7
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: school

isbn 978 90 448 2106 2
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
thema: seizoenen

isbn

978 90 448 1302 9
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: vliegtuig, reizen

isbn

978 90 448 1640 2
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: trein, reizen

978 90 448 1944 1
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: ziekenhuis
isbn

978 90 448 1983 0
16,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: cruiseschip,
reizen, boten
isbn

isbn 978 90 448 1985 4
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: weer

isbn 978 90 448 3689 9
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: huis

isbn 978 90 448 3775 9
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: huis ???

informatief
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Ben jij klaar voor Willewete+?

informatief

Wetenschappelijke verwondering

Na het internationale succes van de
Willewete-serie, gaat Clavis Uitgeverij nog
een stapje verder: meer verhaal, meer
diepgang, meer variatie, voor een oudere
doelgroep – dát is Willewete+.

isbn 978 90 448 3199 3
22,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: heelal

Kinderen zijn nieuwsgierig en willen de
wereld om hen heen begrijpen. Maar ze willen ook heerlijk wegdromen bij spannende
verhalen over herkenbare personages. In
Willewete+ komen die twee dingen samen:
deze nieuwe serie biedt een unieke combinatie van fictie en non-fictie, speciaal voor
kinderen van 8 tot 12 jaar.

Eind jaren twintig, begin jaren dertig van de
negentiende eeuw. De twee onderzoekers
William Beebe en Otis Barton kruipen in hun
Bathysfeer, een grote stalen bol waarmee ze
de diepzee gaan verkennen. Hoe kwamen zij
tot die bijzondere uitvinding? En wat vonden
ze daar, diep in de zee?

Eind jaren twintig, begin jaren dertig van de
negentiende eeuw. De twee onderzoekers
William Beebe en Otis Barton kruipen in hun
Bathysfeer, een grote stalen bol waarmee ze
de diepzee gaan verkennen. Hoe kwamen zij
tot die bijzondere uitvinding? En wat vonden
ze daar, diep in de zee?

Eind jaren zeventig van de vorige eeuw.
Astronoom Carl Sagan staart naar de sterrenhemel, en vraagt zich af of op andere
planeten ook leven te vinden is. En hóé hij dat
leven dan zou kunnen opspeuren. De ruimtevaart is volop in ontwikkeling, met allerlei missies en ontdekkingen en ruimtereizen.

978 90 448 3534 2
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: wetenschap

isbn

978 90 448 3534 2
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: wetenschap

isbn

isbn

978 90 448 3538 0
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: wetenschap, sterren en planeten
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Zoveel leuke dieren

Word een dierenexpert

Maak kennis met het hert! Zie waar dit koninklijke dier
woont, ontdek wat hij eet, leer wie zijn
vijanden zijn en hoe hij zijn dag vult.

Maak kennis met de eekhoorn. Zie waar deze grappige vriend woont, ontdek wat hij eet, leer wie zijn
vijanden zijn en hoe hij zijn dag vult.

978 90 448 2970 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: herten

978 90 448 3056 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: eekhoorns

isbn

Maak kennis met de uil. Zie waar deze wijze vriend
woont, ontdek wat hij eet, leer wie zijn vijanden zijn
en hoe hij zijn dag vult.
978 90 448 3134 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vogels, uilen

isbn

isbn

De zon gaat onder en alle dieren gaan stilaan rusten.
Allemaal? Toch niet. Veel dieren worden pas goed
wakker en actief als de dag op zijn einde loopt.
isbn 978 90 448 2835 1
19,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: dieren, nachtdieren

VOS

WOLF

de

de

Maak kennis met de vos!

Het vierde boek in de informatieve serie die wilde dieren veilig de huiskamer binnenbrengt.
Voor alle natuurliefhebbers vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044826128

ISBN: 978-9044828054

Clavis
i n f o rmat i ef

isbn 978 90 448 2561 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: beren

isbn 978 90 448 3163 4
19,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: dieren, winter

Zie waar deze sluwe vriend woont, ontdek wat hij eet,
leer wie zijn vijanden zijn en hoe hij zijn dag vult.
Sluip binnen in zijn wereld met dit natuurgetrouwe non-fictieboek.

Het tweede boek in de informatieve serie die wilde dieren veilig de huiskamer binnenbrengt.
Voor alle natuurliefhebbers vanaf 5 jaar.

9 789044 826128

Als het jaar ten einde loopt, zoeken mensen
de warmte van hun huizen op. Maar dieren
moeten op hun eigen manier de kou trotseren.
Hoe komen eeuwhoen, ree, hazelmuis
en andere beestjes de winter door?

Renne

Renne

Maak kennis met de wolf !
Zie waar deze harige vriend woont,
ontdek wat hij eet, leer wie zijn grootste vijand is en hoe hij zijn dag vult.
Een boek om je tanden in te zetten!

informatief

Renne

isbn 978 90 448 2612 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: wolven

9 789044 828054

Clavis
i n f o rmat i ef

isbn 978 90 448 2879 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: konijnen

Renne

isbn 978 90 448 2805 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vossen

isbn 978 90 448 2746 0
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vogels, arenden

isbn 978 90 448 2147 5
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vogels, uil

isbn 978 90 448 2545 9
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vogels, ooievaar

isbn 978 90 448 2546 6
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vogels, mus

isbn 978 90 448 2221 2
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vogels, zwaluw

isbn 978 90 448 2935 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vogels, specht
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Puur natuur

Op leessafari

Varkentje houdt van fruit. Hij gaat op zoek naar allerlei
vruchten en plukt, raapt en verzamelt de mooiste en
lekkerste. Zoek jij met hem mee?

Maak kennis met de leukste wilde dieren van de oceaan. Na elk voorleesverhaal met prenten beland je op
een dubbele pagina met foto’s en weetjes. Zo leer je
de dieren echt kennen.

Met uitklappagina’s
978 90 448 3048 4
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: fruit

978 90 448 3595 3
17,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dieren, oceaan, zee
isbn

Met uitklappagina’s
isbn 978 90 448 2627 2
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: natuur, bloemen

isbn

Maak kennis met de leukste wilde dieren van de
savanne. Na elk voorleesverhaal met prenten beland je
op een dubbele pagina met foto’s en weetjes. Zo leer
je de dieren echt kennen.

Ontmoet de leukste wilde dieren van het woud. Na
elk voorleesverhaal met prenten beland je op een
dubbele pagina met foto’s en weetjes. Zo leer je de
dieren echt kennen.

Maak kennis met de leukste wilde dieren in de
sneeuw. Na elk voorleesverhaal met prenten beland
je op een dubbele pagina met foto’s en weetjes. Zo
leer je de dieren echt kennen.

isbn 978 90 448 3057 6
17,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dieren, savanne

isbn 978 90 448 2718 7
17,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dieren

isbn 978 90 448 3421 5
17,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dieren, winter

Varkentje houdt van de natuur! Hij gaat op zoek naar
allerlei bloemen, en verzamelt wat zaadjes om in zijn
eigen tuintje te planten. Zoek jij met hem mee naar
de mooiste bloemen?

Heb jij weleens een slak gezien? In het
bos, of misschien zelfs in je eigen tuin?
In dit boek ontdek je wat hij graag eet,
waar hij woont, en hoe hij zijn huisje
bouwt.

Heb jij weleens een kikker gezien? In
het bos, of misschien zelfs in je eigen
tuin? In dit boek ontdek je wat hij graag
eet, waar hij woont en hoe hoog hij kan
springen. Kwaak!

Heb jij al eens paddenstoelen gezien in
het bos? Of misschien wel in je eigen
tuin? Ontdek hoe zo’n paddenstoel ontstaat, wie er graag paddenstoelen eet en
hoe een giftige paddenstoel eruitziet.

Met flapjes
isbn 978 90 448 3471 0
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: dieren

Met flapjes
isbn 978 90 448 3142 9
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: dieren

Met flapjes
isbn 978 90 448 3060 6
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: paddenstoel

Het lieveheersbeestje is een diertje.
En hij is in bijna iedere tuin te vinden. Maar
wat eet hij? Waar woont hij? En waarom
draagt hij altijd een jas met stipjes?
Met flapjes
isbn 978 90 448 2923 5
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: dieren
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Kriebelbeestkunde

Dieren hebben graag een huis om in te wonen.
Net als mensen! Ze kiezen een leuk plekje en
beginnen te bouwen. Ga je mee op bezoek?

Wow, wat een wondere wereld

Met of zonder vleugels, eetbaar of jakkie, gevaarlijk of gevoelig, thuisblijvers of wereldreizigers, om
te zoenen of om te vrezen: dit getekende museum
geeft een unieke blik op de wondere wereld van
insecten en kriebelbeestjes.

isbn 978 90 448 3678 3
18,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dieren, natuur

978 90 448 3206 8
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: insecten
isbn

Kan een kat in het donker zien? Is een hond
kleurenblind? Waarom heeft een arend zo’n
woeste blik?
Hoe gebruiken insecten hun facetogen?
Met flapjes
isbn 978 90 448 2316 5
19,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: dieren

Vanuit de ruimte ziet de aarde eruit als een prachtige,
gekleurde bal. Maar vanbinnen ziet de aarde er heel
anders uit. Ga mee op reis en ontdek alles over grotten, geisers, vulkanen en andere magische verschijnselen onder de aardkorst.
978 90 448 3573 1
17,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: aarde, planeten
isbn

Een kleine stap voor een mens, een grote sprong voor
de mensheid. Spring in dit boek en reis mee naar de
maan: de vlucht, de landing, de spanning. Durf jij de
stap te maken?

Van het Amazoneregenwoud naar de Saharawoestijn.
Van het witte topje van de Mount Everest tot de kleurrijke diepte van het Groot Barrièrerif. Om er stil van te
worden. Pak je koffers en begin te lezen!

isbn 978 90 448 3662 2
17,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: maan, planeten

isbn 978 90 448 3777 3
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: wereld, natuur

Yukimitsu tomida & aiichi kato

De meeste dinosaurussen
waren groot. Heel erg groot. Maar wist
je dat er ook kleinere dino’s bestonden?
En heb jij ooit een echt dinosaurus-ei van
heel dichtbij gezien? soms was het niet groter

levensgroot

dan je hand! En zo’n dinosauruspoot?
was die groot? in dit boek vol levensgrote
dinosaurussen kom je het allemaal te weten!
stap binnen in de enorme wereld
van de dinosaurussen, en laat je verrassen
(maar opgepast, dinosaurussen

Dinosaurussen

kunnen gevaarlijk zijn!).

wekkend

Een indruk

en

kijkboEk
lEErrijk
n, met
urusse

over dinosa

appagina’s

grotE uitkl

en foto’s op

Dit is
de ware
grootte

ottE.
warE gro
kinderen
Voor
vanaf 6 jaar.

Yukimitsu tomida & aiichi kato

levensgroot
www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044821130

Dinosaurussen
Clavis
informatief

978 90 448 2012 6
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vrachtwagens
isbn

978 90 448 2014 0
15,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: machines, huis
bouwen
isbn

informatief

isbn 978 90 448 2113 0
21,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: dinosaurussen

isbn 978 90 448 2112 3
21,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: vissen,
onderwaterwereld

isbn 978 90 448 2000 3
21,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: zoogdieren

isbn 978 90 448 2299 1
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: evolutie

Wat is de natuur toch mooi! Soms lijkt het wel magie.
En al die prachtige dieren, met hun wonderbaarlijke
talenten … eigenlijk zijn dat net tovenaars!
isbn 978 90 448 3235 8
17,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: natuur

Reis mee naar de wereld van de dinosaurussen.
Miljoenen en miljoenen jaren geleden,
toen deze enorme dieren rondliepen,
zag de aarde er héél anders uit dan nu.
isbn 978 90 448 3393 5
17,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dinosaurussen

163

164

Clavis Uitgeverij -

Clavis Uitgeverij -

informatief

informatief

Leren was nog nooit zo leuk

Er rijden, vliegen en varen elke dag heel wat voertuigen heen
en weer. Naar school met de fiets, op vakantie met de auto,
de slaaptrein of het vliegtuig … Maar hoe ga je naar de maan?
Wat doe je als er geen brug is over een rivier? En hoe snel kan
de snelste sneltrein ter wereld rijden?

Nederland is het land van tulpen en molens. Van rivieren en grachten.
Van kaas en kroketten, van fietsen en bootjes. Het is een land met
groene polders, prachtige duinen, gouden koetsen en oranje pruiken
...
isbn 978 90 448 2646 3
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: Nederland

978 90 448 3663 9
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: voertuigen
isbn

978 90 448 3155 9
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dieren
isbn

Mack

Een informatief boek boordevol grapjes en weetjes, waarin dieren en de natuur
in de vier seizoenen worden getoond in prachtige foto’s en tekeningen.
Voor kinderen vanaf 5 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044824285

ALLES OVER SEIZOENEN

Wat gebeurt er in de herfst? Waar komen al die mooie kleuren
in de bomen vandaan? En waar blijft het fruit? In de winter is het vaak
lekker koud, en het groene gras wordt buiten opeens helemaal wit.
Tot de lente begint. Het wordt warmer buiten en aan de bomen verschijnen
prachtige bloempjes. In de zomer schijnt de zon bijna elke dag.
Het is vaak heerlijk warm buiten. Hoe komt dat? In dit prachtige boek
kom je meer te weten over de natuur tijdens de vier seizoenen!

wondere

WERELD

SEIZOENEN
ALLES OVER

9 789044 824285
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isbn 978 90 448 1400 2
12,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: boerderijdieren

isbn 978 90 448 2908 2
19,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: natuur, dieren

isbn 978 90 448 2741 5
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: water, zee

isbn 978 90 448 2104 8
19,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: wilde dieren

isbn 978 90 448 3236 5
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: architectuur

isbn 978 90 448 2538 1
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: bos

978 90 448 2428 5
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: weer, seizoenen
isbn

Mack

isbn 978 90 448 2426 1
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: weer

isbn 978 90 448 2245 8
17,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: feest

isbn 978 90 448 2997 6
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: sterren, planeten
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Iedereen is creatief

Ga je mee op avontuur in de wonderen van de fotografie?
Verdubbel de wereld met een spiegel. Ontdek de magie van
de natuur of tover zelf met zeepbellen, lichtjes, een glazen bol
of inkt. Kortom: ontdek de magie van fotografie en wordt een
echte fotogenie.
isbn 978 90 448 3721 6
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: fotografie

“Wees creatief en vindingrijk,
dan zijn je dromen al half waargemaakt.”

Maak jij graag mooie beelden en hou jij van prachtige foto’s?
Dit boek leert je hoe je nóg betere plaatjes schiet.
isbn 978 90 448 3112 2
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: fotografie

isbn 978 90 448 2655 5
19,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: natuur

Ontdek 35 ongewone huizen
en wat ze zo bijzonder maakt.

Maak lekkere kipgerechtjes van over heel
de wereld.

978 90 448 1435 4
21,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: architectuur, huizen
kijken

isbn 978 90 448 1170 4
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: culturele integratie, eten

isbn

In de natuur valt zó veel te
doen en zó veel te zien.

Maak kennis met heel
wat moderne kunstenaars.
978 90 448 1023 3
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: hedendaagse
kunst
isbn

Je ouders hadden het fout, je
mag wel spelen met je eten!

Wist je dat je van madeliefjes
een gans kunt maken?

isbn 978 90 448 2162 8
24,95 eur
Alle leeftijden
Thema: kunst, eten

isbn 978 90 448 2549 7
24,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: natuur, knutselen
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Wist je dat?

Bijzondere pop-upboeken

Heb jij je ooit afgevraagd hoe een gloeilamp werkt? Ben je benieuwd
waarom boten drijven? Wil je misschien weten hoe een potlood wordt
gemaakt? En ben je nieuwsgierig wat een schaduw is? Lees dan dit
boek!
isbn 978 90 448 3472 7
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: weetjes

In dit boek staan twintig maffe,
gekke, aparte en mooie ideeën om
zelf je slaapkamer nog veel leuker
te maken!
isbn 978 90 448 2336 3
24,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: knutselen

informatief

De wereld is mooi. Maar deze atlas maakt de wereld nóg een stukje
mooier! In deze atlas vind je natuurlijk kaarten van alle continenten en
landen. Tegelijk is dit een informatief boek boordevol leuke weetjes.
Ontdek hoe gevarieerd de natuur, de economie en de cultuur op de
verschillende continenten zijn.
isbn 978 90 448 2882 5
18,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: landen

Dankzij dit boek heb je in een
mum van tijd een kunstwerk
gemaakt in de stijl van beroemde
en minder beroemde kunstenaars.
isbn 978 90 448 2876 4
19,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: knutselen, kunst

Van een grappig draakje tot een
gekke robot. Met verkleden kun je
alles worden wat je wilt!

Kinderen laten zich dolgraag
grimeren. Maar hoe begin je
eraan?

978 90 448 2640 1
19,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: verkleden

978 90 448 1840 6
18,95 eur
Alle leeftijden
Thema: kindergrime

isbn

isbn

Dit boek geeft stap-voor-stapinstructies.
isbn 978 90 448 3260 0
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: weetjes

Ben je klaar voor je eerste ontleding?
Van een mens? Onder toeziend
oog van dokter Walker verken je het
lichaam: achter de pop-ups en de
flappen ontdek je de botten en de
spieren, het brein en de ogen, de longen en het hart – en alles ertussenin!

Een ruimtereis op boekformaat.
Verken ons sterrenstelsel. Maak kennis met de verschillende planeten.
Stap aan boord van de Apollo-raket.
Ontmoet Neil Armstrong. En reis naar
de maan! Ontdek waarom de maan
soms vol is en soms niet.

isbn 978 90 448 3439 0
29,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: lichaam

isbn 978 90 448 3427 7
29,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: maan
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Meesterwerken van Benjamin Lacombe
PROSPER MERIMEE

De soldaat José wordt tot over zijn oren verliefd op
de zigeunervrouw Carmen. Hij heeft alles voor haar over,
maar hun liefde is vanaf het begin gedoemd …
Carmen is vrij geboren, en Carmen zal vrij sterven.

De volledige tekst van de novelle waarop de beroemde opera is
gebaseerd, adembenemend geïllustreerd door Benjamin Lacombe.
Een meesterwerk op alle fronten.

Illustraties

www.clavisbooks.com

BENJAMIN LACOMBE

ISBN 978-90 448 3124 5

Clavis

9 789044 831245

Padden, meikevers, muizen of mollen … Iedereen
wil Duimelijntje, nog maar net geboren, op zijn eigen
manier koesteren. Dankzij de vlinder kiest ze voor de
vrijheid. Een grote klassieker in een nieuw jasje; over
de schoonheid van de natuur en over hoe een meisje
uitgroeit tot een jonge vrouw.
isbn 978 90 448 3612 7
29,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: sprookje

Als ze elkaar ontmoeten in het magische land van de
tovenaar van Oz, kan Dorothy niet naar huis terugkeren,
de blikken man heeft geen hart, de leeuw ontbreekt het
aan moed, en de vogelverschrikker, die ons het verhaal
vertelt, heeft geen hersens. Doodsbang voor de macht
van Oz en voor de heksen vinden de helden bij zichzelf
wat ze elders zochten.
978 90 448 3611 0
29,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: sprookje
isbn

Pinokkio wil Gepetto en de Fee met de blauwe haren
wel gehoorzamen, maar tegelijk kan hij geen weerstand
bieden aan al die verrukkelijke verleidingen van het
leven. De ongelooflijke avonturen van de houten marionet
vertellen over die verscheurdheid, en over het zien en
krijgen van nieuwe kansen.

De soldaat José wordt tot over
zijn oren verliefd op de zigeuner
vrouw Carmen. Hij heeft alles
voor haar over, maar hun liefde
is vanaf het begin gedoemd …
Carmen is vrij geboren, en
Carmen zal vrij sterven.

Wie wil er nu geen Superheld
zijn? Niets is toch leuker dan hel
dendaden verrichten en onrecht
bestrijden? In dit boek maakt
Superheld Fosfo je helemaal
wegwijs in het geweldige beroep
van Superheld.

isbn 978 90 448 3124 5
29,95 eur
Alle leeftijden
Thema: liefde

isbn 978 90 448 2630 2
29,95 eur
Alle leeftijden vanaf 8 jaar
Thema: superhelden

Op haar veertiende verjaardag
moet Naoko van haar vader naar
de grootstad Kyoto, om er een
traditionele opleiding te krijgen
en een fatsoenlijke jongedame te
worden. Naoko komt in opstand,
verkleedt zich als jongen en gaat
in Kyoto literatuur studeren. Dan
ontmoet ze Kamo …
978 90 448 2571 8
24,95 eur
Alle leeftijden vanaf 14 jaar
Thema: liefde
isbn

Benjamin Lacombe brengt met
dit prachtige boek het onver
getelijke verhaal van Madame
Butterfly, waarin de onuitge
sproken stem van Pinkerton zijn
spijt laat horen. Dit kunstwerk
brengt het liefdesdrama subliem
in beeld.
isbn 978 90 448 2184 0
47,50 eur
Alle leeftijden vanaf 14 jaar
Thema: liefde

Als Liesbeth de zolder bij haar
oma onderzoekt, ontdekt ze
een vreemd boek. Ze slaat de
pagina’s om en ontdekt dat haar
oma een heks was.
isbn 978 90 448 2261 8
15,95 eur
Alle leeftijden
Thema: heksen

isbn 978 90 448 3610 3
29,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: sprookje

BOEK
+ CD
De kat … wat een mysterieus dier! In alle culturen en
in alle tijden veroverde het beest een speciale plek: als
godheid, als duivel of gewoon als ondeugend huisdier.
Maar heb je jezelf ooit afgevraagd welke gedachten er
schuilgaan in die kleine kattenkopjes? Welke ideeën
door hun hoofden vliegen? En welke avonturen ze
beleven als je héél eventjes niet oplet? Dit magistrale
boek biedt je een uniek inkijkje in het leven van vijftien
bijzondere katten.
isbn 978 90 448 3240 2
24,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: katten

Een Russische botanicus gaat op
zoek naar een levenselixir. Zijn zoek
tocht voert hem naar een bijzonder
woud dat bol staat van de legenden.
Deze zoektocht zal zijn leven voor
goed veranderen.
978 90 448 1836 9
34,95 eur
Alle leeftijden vanaf 7 jaar
Thema: feeën, natuur
isbn

Ridder Hans wordt verliefd op de
dochter van een visserskoppel. Zij blijkt
een waternimf te zijn … Een tragisch
maar mooi liefdesverhaal.
isbn 978 90 448 1951 9
24,95 eur
Alle leeftijden vanaf 14 jaar
Thema: liefde

Robin ontmoet de oude Bernard, die leeft
van zijn herinneringen. De man laat de
jongen jazz ontdekken en leert hem wat
leesplezier is. De jongen brengt Bernard
tot een belangrijk inzicht.
isbn 978 90 448 2084 3
34,95 eur
Alle leeftijden vanaf 9 jaar
Thema: liefde, Kerstmis

De Mexicaanse schilderes Frida Kahlo
is al voor veel kunstenaars een inspira
tiebron geweest. Zo ook voor Benjamin
Lacombe. Frida’s bewogen leven,
gekenmerkt door tragedie en pijn,
werd op het doek vertaald in prachtige
zelfportretten vol symboliek. Dit boek is
een tocht door Frida’s leven en werk.
isbn 978 90 448 2931 0
47,50 eur
Alle leeftijden vanaf 14 jaar
Thema: liefde, schilderkunst
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Liefde is universeel. Mensen van alle tijden,
mensen van alle culturen, mensen van alle leef
tijden weten: liefde is het enige wat écht telt.
isbn 978 90 448 3746 9
29,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: liefde

Mauro’s grootste wens is astronaut worden. Nieuwe planeten
ontdekken. En soms komen dromen en wensen uit …
Met zijn ruimteschip landt hij in de mooiste tuin die hij
ooit heeft gezien. Wie zijn die vreemde wezentjes
die hier wonen? En waarom kijken ze zo verdrietig?
isbn 978 90 448 3572 4
21,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: ruimte, sterren en planeten

Mama! Geen naam zo uniek, geen naam zo universeel, geen
naam zo bijzonder. Er zijn zoveel mama’s als er kinderen zijn.
En allemaal verdienen ze een eerbetoon.
isbn 978 90 448 3282 2
24,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: mama

Ver boven de straat, vanaf het balkon, kijkt een meisje naar
beneden. Fietsers, auto’s en wandelaars komen voorbij. Maar
niemand ziet het meisje, want niemand kijkt omhoog!
Totdat …
978 90 448 3372 0
17,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: levenslessen
isbn

In het woud achter zijn huis, vindt Kodo een vosje. Net als
hijzelf, moet die zonder moeder opgroeien. Samen ontdekken
ze dat Kodo’s vader een geheim heeft.
isbn 978 90 448 2353 0
29,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: Japanse legende,
familie, vriendschap, moed

Robinson Crusoe is de favoriete held
van het kleine jongetje. Wanneer hij
in slaap valt, reist hij dan ook naar
een afgelegen eiland – om zélf allerlei
avonturen te beleven.

Cleo is verdrietig. Ze moet zich altijd
haasten. Daarom gaat ze op zoek
naar een andere plek. Alleen haar
kat mag mee. Maar dat is buiten een
jongen gerekend …

Peter Sís Winnaar Hans Christian
Andersenprijs 2012
isbn 978 90 448 3246 4
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dromen

978 90 448 2414 8
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: avontuur
isbn

Een poëtisch en rijkelijk geïllustreerd
verhaal over liefde, trouw en de zin
van het leven. Een pareltje, voor lite
raire fijnproevers.
Peter Sís Winnaar Hans Christian
Andersenprijs 2012
isbn 978 90 448 1926 7
29,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: zin van het leven

Antoine de Saint-Exupéry werd gebo
ren in Frankrijk in 1900. Hij droomde
van vliegen en werd een van de
eerste piloten. Vanuit zijn vliegtuig
reflecteerde hij over het leven.

Een veer dwarrelt door de lucht. Hij
wil weten waar hij vandaan komt.
Terwijl de wind blaast, bezoekt de
veer een ijsvogel, een koekoek, een
reiger en een pauw …

Peter Sís Winnaar Hans Christian
Andersenprijs 2012
isbn 978 90 448 2253 3
17,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: levensverhaal

Roger Mello Winnaar Hans Christian
Andersenprijs 2014
isbn 978 90 448 2756 9
17,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: vogel, filosofie
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Kunst in boekvorm

Voor ze vertrok, drukte haar peettante haar
nog op het hart vóór middernacht terug te
keren. Als ze een minuut langer bleef, zou
de koets weer in een pompoen veranderen,
haar paarden in muizen, haar koetsier in
een rat, haar lakeien in hagedissen en haar
kleren in vodden.
978 90 448 3191 7
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: sprookje
isbn

Betoverende boeken

De kapitein vertelt over zijn schip, dat
vijftig jaar in de vaart was. Van de bouw
en tewaterlating, via de wereldreizen en
de dienstverlening in oorlogstijd, tot de
rustplaats op de bodem van de zee.
isbn 978 90 448 3283 9
16,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: geschiedenis

pareltjes van boeken

Marie werd op slag verliefd op dit kleine
mannetje. Ze bestudeerde zijn gezicht en
zag duidelijk dat hij heel lief was …

Zonder echt te begrijpen wat er aan de
hand is, kijkt een jong Duits meisje naar
de soldaten en de tanks in de straten
van haar stad. Op een dag volgt ze een
vrachtwagen het bos in en ontdekt ze een
verschrikkelijk geheim.

isbn 978 90 448 3215 0
24,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: sprookje, Kerstmis

isbn 978 90 448 3702 5
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: Tweede Wereldoorlog

Bunny Konijn is haar badeendje kwijt! Samen met haar broertjes gaat
Bunny op zoek naar haar lievelingsspeeltje, Eendje. Ze springen in
hun bootje en varen de rivier af, van berg tot zee. Maar er valt nog
veel meer te beleven op en naast de rivier.
978 90 448 3562 5
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: natuur, zoekboek
isbn

Bever gaat op avontuur, maar hij verdwaalt. Akita de Hond, die in
zijn luchtballon de wereld rondreist, helpt hem om weer thuis te
komen. Maar hoe ziet het huis van Bever er eigenlijk uit?
isbn 978 90 448 2951 8
15,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: dieren, ontdekken

Het leven is goed op het eiland.
Maar op een dag komt de zon niet meer op en trekt de zee zich terug.
Iedereen gaat ervandoor en een jongen blijft alleen achter …
Een wonderlijk verhaal met veel betekenissen en
een bijzondere vormgeving. Voor alle leeftijden vanaf 6 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044828276

2011
isbn 978 90 448 2689 0
19,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: sport, bijzondere
associaties

isbn 978 90 448 2036 2
18,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: bijzondere asso
ciaties

isbn 978 90 448 1209 1
18,95 eur
Alle leeftijden
Thema: mensen, bijzon
dere associaties

isbn 978 90 448 1290 9
19,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: seizoenen, bijzondere
associaties

9 789044 828276

isbn 978 90 448 3125 2
19,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: vriendschap

isbn 978 90 448 2875 7
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: mode

isbn 978 90 448 2797 2
17,95 eur
Vanaf 3 jaar
Thema: vormen,
bijzondere associaties

Clavis

Pop-up
isbn 978 90 448 2827 6
24,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: eenzaamheid

978 90 448 2233 5
19,95 eur
Bologna Ragazzi Award 2015
Alle leeftijden vanaf 5 jaar
Thema: natuur, bijzondere asso
ciaties
isbn

isbn 978 90 448 3193 1
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: levenslessen
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Voor echte detectives

Dat is andere taal!
Spreek je een andere taal?
Of voed je jouw kind meertalig op?
Geen enkel probleem.
Bij ons mag je gerust Engels spreken … en lezen!

Heel gewone dingen plaatsen je voor grote
raadsels: een sleutel, een regenbuitje, een
lift … Soms moet je logisch nadenken, soms
je verbeelding gebruiken. Wie pikte de
geheugenstick, wie liegt er aan boord van
het Japanse visserschip, en hoe kreeg Katja
de sluitel uit de fles? Vind jij hoe de vork in
de steel steekt?
978 90 448 3021 7
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: detective
isbn

De geschiedenis staat bol van de mysteries!
Welke neanderthaler heeft het eten gesto
len? Welke druïde gebruikt welke kruigen
in zijn toverdrank? Waarom vertrouwt de
Egyptische farao zijn bezoeker niet? Deze
mysteries uit het verleden laten je brein
kraken.
isbn 978 90 448 3436 9
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: detective

Wat gebeurt er als er een weerwolf het dorp
binnensluipt? Wat is er aan de hand met de
familie Dracula? En waar is de schuilplaats
van Frankenstein? In dit boek vind je tien
geestige verhalen met wereldberoemde
monsters en griezels in de hoofdrol. Met aan
het eind … een superspannend raadsel.
Laat die herens maar kraken!
isbn 978 90 448 3747 6
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: detective, griezelen

Neem een kijkje op www.clavis-publishing.com
voor het hele aanbod!

engels
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Poëzie vol verwondering
Mieke van Hooft & Lonneke Leever

Een vrolijk prentenboek op rijm over ruilen, ruilen en nog eens ruilen.
Of zijn je eigen spulletjes toch het leukst?
Voor iedereen vanaf 5 jaar.

Voorlezen is het leukste moment van de dag

Mieke van Hooft & Lonneke Leever

JANTJE
ging ruilen

JANTJE ging ruilen

Jantje Constantje
zei op een keer:
‘Mijn ouwe knuffel,
die hoef ik niet meer.
Wie wil hem hebben?
Wie wil hem ruilen?’
‘Dat lijkt me wel wat,’
zei Louise van Zuilen.

voorlezen

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044832594

9 789044 832594

Eerst was dit papier wit.
Toen zette ik een stop,
Daarna ging het vanzelf;
Een streep, een lus, een haal …
Eerst, was, wit … daarna:
dit allemaal.
978 90 448 2795 8
17,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: poëzie
isbn

Clavis

Mooie gedichten met treffende
beelden uit geknipt en gevouwen
papier.

Een gedicht over ruilen, ruilen en
nog eens ruilen. Of zijn je éígen
spulletjes toch het leukst?

Zeg het maar, als je een vriend
nodig hebt. Als ik jou was, had ik
mij geroepen.

isbn 978 90 448 2342 4
19,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: poëzie

isbn 978 90 448 3259 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: poëzie

isbn 978 90 448 2344 8
24,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: poëzie

Nadat Anna’s moeder is overle
den, gaat Anna met haar vader
op een poëtische reis. Waar zou
mama nu zijn? Hoe ziet de hemel
eruit? En de tuin in het paradijs,
groeit daar soms ook onkruid?
978 90 448 2968 6
16,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: poëzie, rouwverwerking
isbn

Karel is een meisje met een jongensnaam. Ze staat vrolijk
en vol verwondering in het leven. Samen met haar beste
vriend Klaas speelt ze veel en praat ze nog meer. Over de
kleine dingen van elke dag, maar ook over grote gevoelens.
Soms maken ze ruzie, maar lang duurt dat nooit.

Arno wil een broertje. Om mee te spelen en om ruzie
mee te maken. Om de mooie naam Sebastiaan te kunnen
geven. O, en hij droomt van een stapelbed! Maar Arno
hééft helemaal geen broertje. Of is zijn neefje Ad een
goede oplossing?

978 90 448 3517 5
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: humor

978 90 448 3526 7
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: broertje/zusje

isbn

Als je de dagelijkse dingen om je
heen maar met genoeg verwon
dering in je opneemt, krijgen ze
vanzelf iets bijzonders.
978 90 448 1913 7
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: poëzie
isbn

Prachtige poëzie over de liefde en In een warme en liefdevolle taal
over de kwetsbaarheid en ontoe
weet Jean-Philippe Rieu iedereen
reikendheid van menselijk contact te ontroeren.
en communicatie.
isbn 978 90 448 2715 6
isbn 978 90 448 0873 5
14,95 eur
12,95 eur
Vanaf 13 jaar
Vanaf 13 jaar
Thema: poëzie
Thema: poëzie

Gedichten van jongeren over
kracht. Dat is wat je nodig hebt
als het moeilijk gaat in het leven.
isbn 978 90 448 1971 7
14,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: poëzie

Gedichten van jongeren. Ze
bieden een nieuwe lente en een
nieuw geluid.
978 90 448 2284 7
14,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: poëzie

Bert de boseekhoorn heeft
ruziegemaakt met zijn vriendin
netje Bieke, en nu wil hij het weer
goedmaken. Maar hoe?

isbn

isbn 978 90 448 3432 1
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: recyclen

isbn

Terwijl de temperaturen dalen en
de eerste sneeuwvlokken naar
beneden dwarrelen, belanden
meester Bakkebaard en zijn
leerlingen weer in allerlei gekke
situaties.
978 90 448 3115 3
16,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: school, humor
isbn

Egel wil de hele wereld zien. Hij wil sterk en stoer zijn en
zélf nieuwe dingen ontdekken. Maar dat is makkelijker
gezegd dan gedaan. Gelukkig helpen Uil, mevrouw Zwijn
en de andere dierenvrienden Egel graag.
isbn 978 90 448 3600 4
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: dieren, vriendschap

Er is een nieuwe juf in de klas.
Alleen … het is geen juf, maar
een meester! Gelukkig is meester
Bakkebaard grappig en heeft hij
veel gekke ideeën.

Pippa leeft met mama op een
woonboot. Mama is voortdurend
aan het werk en ze heeft geen
tijd om met Pippa naar de kermis
te gaan.

isbn 978 90 448 2537 4
15,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: school, humor

isbn 978 90 448 2078 2
19,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: fantasie, humor

Sem beleeft elke dag wel iets
nieuws. Op school mag hij naar
groep drie. Dat is hard werken:
lezen, schrijven, rekenen … Maar
gelukkig gaan ze met de klas ook
op uitstap.
Korte voorleeshoofdstukjes
isbn 978 90 448 2309 7
24,95
Vanaf 4 jaar
Thema: vriendschap
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Voor deugnieten én braveriken

Annabelleke is het allerstoutste kindje van de hele
wereld. Echt waar. Annabelleke is ... verschrikkelijk.
isbn 978 90 448 2782 8
24,95 eur
Vanaf 5 jaar voorlezen
Vanaf 8 jaar zelf lezen
Thema: humor, kattenkwaad

In deze verzameling ondeugende verhalen is Anna
belleke stouter dan ooit. Ze wil een struispaard, maakt
Slumpig Slijm en vindt dat er een apenkooi hoort in een
droomhuis.
978 90 448 3433 8
24,95 eur
Vanaf 5 jaar voorlezen
Vanaf 8 jaar zelf lezen
Thema: humor, kattenkwaad
isbn

voorlezen

Lekker voorlezen

Kwaak! Sil en Senna spelen bij het slootje achter hun
huis. Ze vangen waterdiertjes met hun schepnetten. En
– hoepla! – Senna heeft een hele dikke kikker te pakken.
Die wil mama vast ook wel zien ... maar eigenlijk horen
kikkers in het water. Gelukkig kunnen de broertjes thuis
ook een minivijvertje maken. In het bad, bijvoorbeeld!
isbn 978 90 448 3527 4
21,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: humor, vriendschap

isbn 978 90 448 3043 9
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap, huisdieren, humor

Basiel droomt van een witte kerst, want zijn teckel,
Tokkel, heeft nog nooit sneeuw gezien. En in deze tijd
van het jaar blijkt opnieuw dat teckels héél ondeugende
honden zijn.

Het is Halloween! Basiel vindt het heerlijk om lekker te
griezelen, maar soms wordt het wel een beetje te eng.
Gelukkig kan hij rekenen op zijn hondje, want teckel Tok
kel is voor niets of niemand bang.

isbn 978 90 448 3430 7
14,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap, Kerstmis

isbn 978 90 448 3698 1
15,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: Halloween, humor

Patricia David
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‘Mag ik een hondje?’ ‘Later, als je wat groter bent, mis
schien.’ Maar Basiel wordt toch elke dag een beetje
groter?

Voor leesverha altje s
Heks Kweetetal is samen met Uil de slimste van het heksenbos. Maar als ze op
een dag gaat oppassen bij kinderen in het mensenland, ontdekt ze dat ze eigenlijk
helemaal niet zo veel weet. Ze denkt dat mais poffen een vorm van magie is, dat
je midden op straat op de bus mag wachten, dat je met Halloween een pompoen
leeghaalt om die als masker te gebruiken en dat Sinterklaas een tovenaar is …
De kinderen leren de lieve heks een heleboel mensendingen, en Kweetetal laat
de meisjes en jongens af en toe versteld staan met haar heksenstreken.

Een gloednieuwe dikke bundel met de beste lees- en voorleesverhalen over de
heksen Kweetetal, Wormpa en Valsefie, met kersverse tekeningen in kleur.
Om voor te lezen aan kinderen vanaf 5 jaar en om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

Patricia David

www.clavisbooks.com

& Nynke Mare Talsma

ISBN 978-90 448 1946 5

Clavis

9 789044 819465

Op het kleine eiland Ukval
wonen twee piratenbendes.
Die van Ake en die van
Bulle. De hele tijd maken ze
elkaar het leven zuur.
isbn 978 90 448 1947 2
24,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: piraten, humor

De Huunkvogel is paars met
gele stippen, heeft lange
oranje poten en een blauw
bekje. Telkens als hij ver
wonderd om zich heen kijkt,
zegt hij ‘huunk’.
978 90 448 1740 9
18,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: anders zijn, fantasie
isbn

In Sweenjoland zijn er vijf
agressieve supermuggen
opgedoken. De koning van
Sweenjoland vraagt aan de
Huunkvogel om te helpen.
978 90 448 2028 7
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: fantasie
isbn

Cato weet precies wat ze
wil. Ze voedert de hongerige
brievenbussen in haar straat
en wordt een zebra met de
nagellak van mama.
Korte voorleeshoofdstukjes
isbn 978 90 448 2307 3
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: fantasie, avontuur

Betere vrienden dan Beer
en Bij kun je je niet voor
stellen.
Korte voorleeshoofdstukjes
isbn 978 90 448 2074 4
24,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap

Heks Kweetetal is de slimste
van het hele heksenbos.
Maar als ze gaat oppassen
bij de kinderen in het men
senland ontdekt ze dat ze
helemaal niet zoveel weet.
Korte voorleeshoofdstukjes
978 90 448 1946 5
24,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: heksen
isbn

Carolina de koe is droevig
en lusteloos. Victor wil haar
helpen.
isbn 978 90 448 1989 2
18,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: emoties

Heb je ooit al eens een
varkentje ontmoet dat niet
in de modder wil lopen?
Of een schaap dat niet
geschoren wil worden? Of
een poes die steelt?
isbn 978 90 448 2158 1
14,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: dieren, humor

Pleuntje en Joep hebben hun
eigen taal: ze zeggen alles
dubbel dubbel. De buurvrouw
snapt er niets van.

Joep en Pleuntje mogen de
hond van buurman Chiel
uitlaten. Om beurten houden
ze de riem vast.

978 90 448 2652 4
17,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap, humor

978 90 448 2856 6
18,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap, humor

isbn

isbn

Pleuntje heeft een wiebeltand.
Maar als ze een appel eet, is
de tand opeens weg.
isbn 978 90 448 2950 1
18,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap, humor

Joep mag afzwemmen. Eerst
vond hij het nog moeilijk om
onder water door het gat te
zwemmen, maar nu gaat dat
goed. Nou ja, meestal. Want
als hij aan de beurt is, lukt
het niet.
isbn 978 90 448 3341 6
18,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: vriendschap, humor,
zwemmen
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Leren lezen met Nana

Leren lezen met Raaf en Papegaai

Het is koud in het bos. Daarom besluiten Raaf en
Papegaai naar Afrika te gaan. Naar de bron van de Nijl.
Daar waar de langste rivier van de wereld ontspringt.
978 90 448 3263 1
14,95 eur
Vanaf 6 jaar samen lezen
Thema: vriendschap, avontuur, reizen
Met 3 leesniveaus
isbn

Het is herfst. Papegaai geniet van dit seizoen. Raaf niet. Die wil naar
Spanje. Hij weet Papegaai over te halen. Maar net als de twee vrienden
willen vertrekken, gebeuren er allemaal vreemde dingen in het bos. De
wintervoorraad van Eekhoorn is gestolen en Bosmuis is achternagezeten
door een eng beest. De bosdieren worden angstig. Lukt het Raaf en Papegaai de indringer te stoppen? En kunnen ze nog naar Spanje reizen?

Li Lefébure
& Jenny Bakker

ISBN 978-90 448 2786 6

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044830293

Ann Lootens &
Emilie Timmermans

Papegaai
Het
grimmige bos

Li Lefébure
& Jenny Bakker

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044827804

Clavis

Clavis

9 789044 827804

978 90 448 2786 6
19,95 eur
Vanaf 5 jaar voorlezen
Vanaf 7 jaar zelf lezen
Thema: avontuur, vriendschap,
natuur, reizen
isbn

978 90 448 2543 5
21,95 eur
Vanaf 5 jaar voorlezen
Vanaf 7 jaar zelf lezen
Thema: vriendschap, natuur,
reizen
Top 5 Nederlandse kinderjury
2016
isbn

isbn 978 90 448 2660 9
19,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: leren lezen, samen lezen

Het geheim

Een spannend voorleesboek voor nieuwsgierige vogels. Boordevol weetjes
en prachtige illustraties. Voor kinderen vanaf 6 jaar.

Egeltje is ziek. Ze verliest haar stekeltjes. Gelukkig is
Nana er om haar te helpen. Ze belt naar dokter Das
en die maakt een drankje.

Een vrolijk verhaal over lief zijn
voor elkaar en samenwerken.
Voor kinderen vanaf 4 jaar.

en

Het grimmige bos

Expeditie
Regenwoud

Ann Lootens & Emilie Timmermans

en

Papegaai

www.clavisbooks.com

9 789044 827866

978 90 448 2962 4
19,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: leren lezen, samen lezen,
vriendschap, leren rekenen
isbn

isbn 978 90 448 3636 3
14,95 eur
Vanaf 6 jaar samen lezen
Thema: vriendschap, avontuur, reizen
Met 3 leesniveaus

Een gri
goed voo ezelig
rleesbo ek

Raaf en Papegaai

Expeditie Regenwoud

del vol grappige, leerrijke en spannende verhalen
egaai het regenwoud én leren ze omgaan met hun
ontuurlijke vogels vanaf 6 jaar.

Binnenkort is er een grote show in het Roversbos.
Aan de hoge uitkijktoren hangt al een mooi spandoek:
Welkom allemaal op de Toon-Maar-Wat-Je-Kan-Show!
Maar eerst moet er nog heel wat gebeuren.

Raaf en Papegaai gaan op avontuur! Ditmaal gaat de reis
naar Japan. Het land van de rijzende zon. En het land van
de slapende vulkaan Fuji. Papegaai heeft zin in de reis,
maar hij heeft ook de hele tijd het gevoel dat er iets staat
te gebeuren. Als hij het voelt rommelen, is hij bang dat
Fuji tóch op uitbarsten staat …

Nana woont samen met
tante Dora en de drie Rovers
Niek, Riek en Viek in het Roversbos.
De bosdieren zijn haar beste vrienden.
Vandaag gaan ze samen bosvruchten plukken,
maar dan zien ze een akelige jager.
Kunnen Nana, tante Dora en
hun vrienden de jager te slim af zijn?

Een avontu urlijk
voorleesboek

Raaf en Papegaai

uiten te gaan overwinteren in het regenwoud in
prachtige groene woud is het nooit stil. De brulls schetteren, fluiten en zingen de hele dag. Het
ok altijd wat te beleven. Raaf en Papegaai leren
s nieuws: over de natuur, over elkaar en zichzelf,
nieuwe dierenvrienden, zoals Oranje Rotshaan,
de slingeraap.

isbn 978 90 448 3346 1
14,95 eur
Vanaf 6 jaar samen lezen
Thema: vriendschap, avontuur, reizen
Met 3 leesniveaus

Li Lefébure en
Jenny Bakker

Li Lefébure en
Jenny Bakker

atuur om zich heen goed. Ze waren nu bijna een
en hij bleef zich maar verbazen over de pracht en

Raaf en Papegaai willen naar de plek waar de zon in de
zomer niet ondergaat: Lapland. De vrienden genieten
van de prachtige natuur, als Papegaai plotseling geprikt
wordt en ontzettende jeuk krijgt.

978 90 448 3029 3
21,95 eur
Vanaf 5 jaar voorlezen
Vanaf 6 jaar zelf lezen
Thema: vriendschap, avontuur,
reizen
isbn

978 90 448 2611 1
14,95 eur
Vanaf 6 jaar samen lezen
Thema: reizen, vriendschap,
samenleven
Met 3 leesniveaus
isbn

978 90 448 2957 0
14,95 eur
Vanaf 6 jaar samen lezen
Thema: vriendschap, avontuur,
reizen
Met 3 leesniveaus

Clavis

isbn

Nana en tante Dora verzamelen fruit en nootjes. Maar
dan zien ze een akelige jager. Die wil de haasjes
vangen!
978 90 448 2780 4
14,95 eur
Vanaf 4 jaar
Thema: avontuur, vriendschap
isbn

Nana woont in het roversbos, samen met haar tante,
drie rovers en een heleboel dieren.
isbn 978 90 448 1745 4
14,95 eur
Vanaf 5 jaar voorlezen
Thema: leren lezen

leren lezen
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Voor beginnende lezers

Muis nodigt Kip en Mol uit om met hem mee te lopen
naar huis, zodat hij ook eens visite heeft. Hij dacht dat
hij de weg goed kende, maar al snel verdwalen de
drie vrienden.
978 90 448 3547 2
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: leren lezen, samen lezen, humor
isbn

ntuur voor kinderen die op verschillende niveaus lezen.
zers en lezers vanaf 6 jaar. Dit boek is het resultaat
enwerking tussen de uitgeverijen Plantyn en Clavis.
ij de ambitie om meer kinderen aan het lezen te krijgen.
en liever lezen is ons motto. Plantyn realiseert dit in
ode ‘De Taalkanjers’ en Clavis met een ruim aanbod
en non-fictie voor kinderen van alle leeftijden.

Muis komt per ongeluk in het hok van Kip terecht en ze
worden meteen goede vrienden. Samen verzinnen ze
de gekste dingen om de verveling te verdrijven.
isbn 978 90 448 3044 6
19,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: leren lezen, samen lezen, vriendschap

Emy Geyskens, Stef Van Malderen & Juliette De Wit

n Emma, Rania en Sam krijgt bij het begin van
een nieuwe meester. Meester Wim is geweldig,
van boeken en van voorlezen. Maar de meester
een, waardoor hij op school een tijd vervangen
rden. Juf Nellie is ook leuk, maar ze brengt
euwe boeken mee naar de boekenhoek,
eester Wim deed. De kinderen verzinnen
m dat op te lossen. Iedereen doet mee
uit zijn eigen talent. Iedereen kanjer!

WIJ LEZEN
15 MINUTEN
PER DAG
Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen
die weinig lezen én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten.
Met een hogere leesvaardigheid worden bovendien de andere schoolvakken
toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen.
Lezen is kortom van cruciaal belang.

Een samenleesboek van

Emy Geyskens
Stef Van Malderen
& Juliette de Wit

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044836349

Clavis

De klas van Emma, Rania en
Sam krijgt een nieuwe meester.
Meester Wim is geweldig, want
hij houdt van boeken en van
voorlezen. Maar de meester
breekt zijn been…
978 90 448 3634 9
15,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: leren lezen, samen lezen,
humor
isbn

Sep en Saar zijn beste vrienden.
Saar woont in het appartement
boven Sep. ’s Avonds sturen ze
soms briefjes naar elkaar met de
touwtjespost. Wanneer Sep merkt
dat iemand stiekem met zijn trein
speelt, stuurt hij meteen een
briefje naar Saar.
isbn 978 90 448 3257 0
23,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: samen lezen

Pier mist een hand, daar zit nu
een haak. Aat mist een oog,
daar zit nu een lap. Pier kan niet
vechten zonder Aat. Aat kan
niet vechten zonder Pier. Maar
samen zijn ze Piraat!
978 90 448 2704 0
14,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: leren lezen, piraten
isbn

Het vogeltje Quique wil leren
schrijven. Maar hij heeft zo’n
moeilijke naam. Er is vast geen
enkele vogel die zo’n moeilijke
naam heeft als ik, denkt hij.
978 90 448 1628 0
15,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: vogels, alfabet
isbn

Met dit kwartetspel leren kinde
ren spelenderwijs
letters en vogels kennen.
978 90 448 2076 8
15,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: vogels, letters
isbn

Kwartiermakers is een leesproject voor basisscholen.
Deelnemende scholen maken zich sterk om élke dag
in élke klas vijftien minuten vrij te lezen.
www.willewete.be/kwartiermakers
Ook meedoen? Mail naar info@willewete.be
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Verhalen om van te smullen

Zarah droomt van een pony. En verdraaid, in de
Winkel van Alles vindt ze er een! Dat Zottel misschien
meer een hond is, doet er niet toe.
isbn 978 90 448 3617 2
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: humor

humor

Hilarische verhalen

De buurman heeft de bal gestolen! Hij is het beu dat de
kinderen altijd voetballen op het pleintje. Maar Zarah en
Zottel geven niet op. In volle galop proberen ze de bal
terug te krijgen.
isbn 978 90 448 3624 0
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: humor

Je netjes gedragen is nog erger dan naar school gaan: je
mag bijna niets, maar je moet van alles, het is afgrijselijk
moeilijk en nooit goed genoeg, alles moet altijd zus en nooit
zo. Gelukkig is er dit goedemanierenboek, zodat zelfs jij je
deftig kunt gedragen aan tafel, op school en in het verkeer.
En dat eindelijk ook aan je ouders kunt leren …

Luieren is er deze paasvakantie niet bij. Lotte en Felix
moeten namelijk op taalkamp in de Ardennen, om Frans te
leren. Natuurlijk heeft Felix een plan bedacht om eraan te
ontkomen en de vakantie op een veel leukere manier door
te brengen. Maar dan moet hij Lotte wel zover krijgen om
een béétje te liegen.

Donovan is stinkend rijk. Dat zeggen zijn klasgenoten.
Donovan schaamt zich ervoor. Want het woord zegt het
al: rijk zijn stinkt. Liever zou hij heel gewoon zijn, met
gewone vrienden en een gewoon leven. Net als andere
kinderen. Maar hoe komt hij van de villa, de boot en alle
andere dure spullen af?

isbn 978 90 448 3615 8
19,95 eur
Vanaf 5 jaar
Thema: humor

isbn 978 90 448 3541 0
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: humor

isbn 978 90 448 3620 2
15,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: humor, filosofie

met illustraties van Hiky Helmantel

Vergeetjeskruid

Het derde boek over Felix en Lotte is een knotsgek
verhaal dat Lotte ditmaal zelf vertelt.
Een verhaal waarin de wereld even
helemaal op zijn kop staat.
Voor kinderen vanaf 8 jaar.

Ingrid Vandekerckhove

Ingrid Vandekerckhove

Er is iets heel vreemds gebeurd bij de familie Eliot:
de papa en mama van Felix zijn plots kinderen geworden!
En niet zomaar kinderen.
Nee, ze gedragen zich ronduit verschrikkelijk.
Ze maken alles vuil, zeuren, huilen, maken ruzie,
peuteren in hun neus, smakken
en halen stoute streken uit …
Kortom, de ouders zijn kinderen geworden.
En daarom moeten de kinderen strenge ouders zijn.
Wat een klus! Felix, zijn broer Jasper en Lotte
moeten dit probleem dringend oplossen.
Maar hoe?

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044829495

Clavis

978 90 448 3279 2
16,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: humor
isbn

978 90 448 3280 8
16,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: humor
isbn

978 90 448 3704 9
16,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: humor
isbn

Maak kennis met Mortina. Ze is een doodgewoon meisje. Nou
ja, ze is wel een kléin beetje anders dan de anderen. Mortina is
namelijk een zombiemeisje. Ja, dat is even schrikken, natuurlijk.
Maar verder is Mortina echt heel alledaags, hoor. Ze woont heel
doorsnee – in een betoverde villa, met een albinowindhond en
spoken en pratende hoofden zonder lichaam.

Wat doe je als je plots opgesloten zit in
een warenhuis, helemaal alleen? Alle
producten liggen voor het grijpen, de
supermarkt is van jou … Het lijkt wel een
droom, maar Felix en Lotte maken het
echt mee.

Felix beeldt zich in dat hij politieagent
is, samen met Lotte natuurlijk. Ze zullen
alle schurken boetes geven! Daarbij
komen ze een mysterieuze auto tegen.
De chauffeur maakt de ene overtreding
na de andere.

978 90 448 2709 5
9,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor

978 90 448 2858 0
10,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor

isbn

isbn

Er is iets heel vreemds gebeurd bij de
familie Eliot: de papa en mama van Felix
zijn plots kinderen geworden! En niet
zomaar kinderen. Nee, ze gedragen zich
ronduit verschrikkelijk.
978 90 448 2949 5
9,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: humor
isbn

Meneer Piepekrol heeft een winkeltje
met snoep dat je nergens anders kunt
kopen. En dan is er nog zijn bijzondere
verzameling auto’s, vliegtuigen en … een
woeps. Daarmee kun je in een woepsie
toetsie naar de verste planeten reizen!
isbn 978 90 448 3051 4
9,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor
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Welkom in de wereld van

978 90 448 2143 7
15,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, humor
isbn

978 90 448 3683 7
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor
isbn

Meneer Stink heeft een plaats nodig om
te wonen en daarom verstopt Chloe hem
in het tuinhuis. Maar of haar moeder, die
midden in een verkiezingscampagne zit,
daar nu zo blij mee is …
isbn 978 90 448 1845 1
17,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: solidariteit, humor

Komt dat zien, komt dat zien! Vijf jakkie jongens en vijf
monsterlijke meisjes! Zoals Sofia Sofa, een meisje dat
zo dol is op sofahangen en tv-kijken dat ze in een sofa
verandert. En Kwijlende Kwinten, een jongen die tijdens
een schooluitstapje vreselijk in de problemen komt door
al zijn gekwijl.

Aan de kant, Sofia Sofa! Schuif maar op, Bertha de
Blèrtrien! Ga opzij, Kwijlende Kwinten! Vergeet de vijf
jakkie jongens en de vijf monsterlijke meisjes uit het
eerste deel van De Grootste ettertjes van de wereld,
want deze nieuwe verzameling vreselijke ventjes en
miserabele meiden is nog veel, véél erger.

978 90 448 2872 6
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor

isbn 978 90 448 3113 9
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: humor

isbn

Joe is de rijkste twaalfjarige jongen van
de hele wereld. Hij heeft alles wat hij
wil. Maar er is één ding wat hij niet heeft
en wat hij heel graag zou hebben: een
vriend.
isbn 978 90 448 1952 6
16,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: rijkdom, vriendschap, humor

Ben is elf en vindt het maar niks dat zijn
ouders hem elke vrijdag naar zijn oma
brengen. Maar op een dag ontdekt Ben
dat ze, net als heel veel volwassenen,
een geheim heeft. Zijn oma is een inter
nationaal gezochte juwelendief!
978 90 448 2064 5
15,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: grootouders, geheimen, humor
isbn

humor

In Engeland
al meer dan
22 miljoen
exemplare n
verkocht!

Het ziet er niet goed uit voor Zoë. Haar
stiefmoeder Sheila is zo lui dat ze Zoë zelfs
vraagt om in háár neus te pulken! En het
ergste van al is dat hamburgerman Burt
achter haar lievelingsrat aan zit. Het is een
heel bijzondere rat, hij kan breakdancen!

Maak kennis met Schreeuwlelijk Sabriana, Blaaskaak
Barnabus, Verwaande Valentijn en Bazige Bonny – of
wees verstandig en blijf zo ver mogelijk uit hun buurt.
Laatste waarschuwing: dit zijn de etterigste ettertjes
ooit!

Clavis Uitgeverij -

Maak je eigen Walliams-boekcover, leer
tekenen als Tony Ross en ontmoet Raj in
een spiksplinternieuw stripboekavontuur,
nooit eerder gepubliceerd! Je krijgt zelfs
exclusief toegang tot de geheime wereld
achter de schermen van niemand minder
dan David Walliams zelf!
978 90 448 3575 5
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, humor
isbn

Wanneer Elsie, een dakloos weesmeisje
in het victoriaanse Londen, hoort dat er
op de Noordpool een mysterieus ijsmon
ster is gevonden, wil ze daar meteen
meer van weten. Tijdens hun reis samen
beleven ze de meest gekke, spannende
en ontroerende avonturen en ze worden
zelfs goede vrienden.
isbn 978 90 448 3574 8
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, humor

Als je een uitgevallen tand onder je
kussen legt, verwisselt de tandenfee die
‘s nachts voor een muntstukje. Maar niet
in deze stad, want hier vinden kinderen
’s ochtends alleen slakken, spinnen en
oorwurmen in hun bed. Wie of wat pleegt
al die vreemde tandaanslagen?
isbn 978 90 448 2333 2
17,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: humor

Myrtle heeft alles. Echt alles. En dan nog
wat. Maar het is niet genoeg, want ze wil
nóg meer. Bijvoorbeeld een, eh … dinges!
Ja, Myrtle wil een dinges. Helaas weten
papa en mama niet wat een dinges is.
Laat staan waar ze die vandaan moeten
halen. Maar ze gaan op zoek.
978 90 448 3745 2
16,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: avontuur, humor
isbn

De twaalfjarige Stella Saxby is de enige
erfgename van Saxby Hall. Maar haar
tante Troela en haar gigantische uil zetten
alles op alles om het van haar af te pakken.
Gelukkig heeft Stella een geheim – en een
beetje eng – wapen achter de hand.
978 90 448 2407 0
17,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: humor
isbn

Om middernacht zijn alle kinderen
diep in slaap, behalve natuurlijk ... de
Middernachtbende. Om twaalf uur begin
nen hun avonturen pas in het Lord Funt
Ziekenhuis in Londen, waar hoofdzuster
Matrone de scepter zwaait.
978 90 448 2964 8
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: humor
isbn

De grootvader van Jack loopt op zijn pan
toffels naar de supermarkt, serveert ossen
tong in blik en vergeet soms hoe Jack heet.
Maar vliegen met een oorlogsvliegtuig en
de held spelen? Dat kan hij nog steeds!
978 90 448 2644 9
18,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: grootouders, humor
isbn

Franks vader wordt in de gevangenis
gegooid. En dat is niet héél gek, want
hij bestuurde de vluchtwagen bij een
bankoverval. Toch wil Frank zijn vader
bevrijden. Hij bedenkt een slim plan om
papa bandiet voor één nacht uit de cel te
krijgen, en dan samen stiekem het gesto
len geld terug te brengen.
978 90 448 3281 5
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: humor
isbn
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Onvergetelijke avonturen

Eddie en Flo zijn verdrietig. Hun leuke school moet sluiten
want er zijn te weinig kinderen. Het laatste klassenuitje
moet wel heel bijzonder worden, vinden ze. Daarom nemen
ze juf Lieke en de klas mee naar Londen! Maar onderweg
gaat er van alles mis. En wat heeft hun buschauffeur Bert
Beentjes eigenlijk te maken met de verdwijning van een bot
uit het beroemde dinosaurusbotjesmuseum?
Met dit makkelijk leesbare, grappige en spannende verhaal,
leer je stiekem van alles over Londen en de Engelse taal.
Voor lezers vanaf 8 jaar.

Onverschrokken avonturiers vinden in dit boek vijftig missies. Rennen
met de slee, een oude en mysterieuze ruïne verkennen, in bomen klim
men, brood bakken, helemaal zelf vuur maken, een ouderwetse brief
schrijven, naar de sterrenhemel staren … en andere kleine en grote
dingen die je gedaan móét hebben voor je dertiende. En als dat lukt
(zonder vals te spelen!), krijg je er een leuk diploma bovenop.

Over het eerste deel van Eddie, Belle en Flo:
‘Een grappig en absurdistisch verhaal!
Lekker vrolijk en zeer geschikt om zelf te lezen én om voor te lezen.
Lezers die van humorvolle boeken houden en van de boeken van
Roald Dahl kunnen hun lol op met deze!’
- Brigitte van De Amsterdamse Kinderboekwinkel

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044831979

Clavis

Hoe is het mogelijk?
Wout wist zeker dat hij
zijn superkrachten was
kwijtgeraakt, maar toch lijkt
hij opnieuw een gave te
krijgen. Hij kan elektriciteit
voelen én beïnvloeden.

Het zorgeloze leventje
van Wout staat plotseling
helemaal ondersteboven
als hij een meteoriet ziet
neerstorten in een weide.

CV_9789044831979.indd All Pages

isbn 978 90 448 2717 0
17,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: spanning, super
helden, vriendschap

978 90 448 3249 5
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: spanning, super
helden, vriendschap
isbn

Eddie en Flo zijn verdrietig.
Hun leuke school moet zijn
deuren sluiten, want er zijn
te weinig kinderen. Het
laatste schoolreisje moet
wel héél bijzonder worden,
vinden ze. Daarom nemen
ze juf Lieke en de hele klas
mee naar Londen.
29/03/18 10:23

978 90 448 3197 9
15,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor
isbn

De oom van Eddie wint een
prijs. Tien miljoen! Eddie
weet wel wat hij daarmee
wil doen: gaan studeren.
Maar zijn oom denkt daar
heel anders over. Hij haalt
Eddie juist van school en
neemt hem mee op reis.
isbn 978 90 448 2886 3
15,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor

Lotje Later is tien jaar
(bijna elf). Ze heeft al vijf
jaar vioolles. Dan krijgt ze
een oude viool van een
mysterieuze man met een
woonwagen.

isbn 978 90 448 3484 0
19,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: humor, doe-boek

isbn 978 90 448 2870 2
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor, muziek

David Vlietstra

David Vlietstra
Met illustraties van Hiky Helmantel

e konijnen van Goof de goochelaar hebben er geen zin
meer in,dus Goof neemt een nieuw dier: de enthousiste pinguïn Achilles. Als de kleine pinguïn uit de hoed
pringt, vallen de mensen om van verbazing. Goof en
chilles veroveren het land met hun show, tot de kleine
nguïn op een dag verdwenen is. De goochelaar ontdekt
at Achilles gevangen wordt gehouden en moet een slim
an bedenken om zijn kleine vriend terug te krijgen.

en doldwaas en fantasierijk verhaal over een bijzondere
riendschap. Voor simsalabimmers vanaf 8 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-90 448 2791 0

ISBN: 978-9044827019

9 789044 827019

De konijnen van Goof de
goochelaar hebben er
geen zin meer in, dus Goof
neemt een nieuw dier: de
pinguïn Achilles.
isbn 978 90 448 2701 9
12,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, humor,
fantasie, vriendschap

Clavis
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Het rustige stadje Sunshine
wordt opgeschrikt door een
geheimzinnige cowboy.
De tienjarige Willy gaat
samen met een vriendin op
ontdekkingstocht.

De ouders van de tien
jarige Billy hebben een
belangrijke opdracht voor
hem, waarvoor hij een
spannende trip door het
Wilde Westen moet maken.

978 90 448 3428 4
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, humor,
cowboys

978 90 448 2613 5
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, humor,
cowboys

isbn

isbn

Wat doe je als je wordt
uitgenodigd op het verjaar
dagsfeestje van de aller
leukste jongen uit je klas,
maar wel precies datgene
gaat doen wat jij het aller
engst vindt?

Bennie vindt dat hij fanta
sie en werkelijkheid goed
van elkaar kan onderschei
den, maar op een dag
begint hij te vermoeden
dat hij een superkracht
heeft.

De dierentuin is oud en
vervallen. Toch gaat Piet
er elke dag naartoe. Maar
opeens is het hok leeg.
Aan deze verdwijning zit
een heel vies en omaachtig zuurkoolluchtje.

978 90 448 2869 6
15,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, humor,
waterangst

978 90 448 3039 2
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, humor,
superhelden

978 90 448 2791 0
13,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, dieren
tuin, grootouders

isbn

isbn

isbn

Juf Greet is met haar klas op
schoolkamp. Daar komen zij en
haar kinderen op het spoor van
een eeuwenoud, zeer kostbaar
geheim. Een geheim dat ze tot
op de bodem willen uitzoeken.
978 90 448 2628 9
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: school, avontuur
isbn

Er komt een nieuwe, eigenaar
dige juf in de klas. De kinderen
willen haar voor geen goud
meer missen ...
978 90 448 1343 2
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, school
isbn

Er gebeuren raadselachtige
dingen in de school. Opeens
beginnen er allerlei dingen te
verdwijnen.
978 90 448 1417 0
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, school
isbn

De kinderen vinden op zolder
een oude brief in een ouderwets
handschrift. Zo komen ze op
het spoor van een bijzondere
geschiedenis ...

De school bestaat honderd jaar.
Juf Greet heeft leuke ideeën voor de
feestweek. Maar de kinderen hebben
natuurlijk ook heel wat in petto en
halen weer heel wat streken uit.

isbn 978 90 448 1612 9
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: school, speurtocht

isbn 978 90 448 1659 4
16,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: school, avontuur
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Onvergetelijke avonturen

isbn 978 90 448 3484 0
19,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: humor, doe-boek

Onverschrokken avonturiers vinden in dit
boek vijftig missies. Rennen met de slee,
een oude en mysterieuze ruïne verkennen, in
bomen klimmen, brood bakken, helemaal zelf
vuur maken, een ouderwetse brief schrijven,
naar de sterrenhemel staren … en andere
kleine en grote dingen die je gedaan móét
hebben voor je dertiende. En als dat lukt
(zonder vals te spelen!), krijg je er een leuk
diploma bovenop.

opent. Dan begint er op school opeens van alles te verdwijnen. En wat
misschien nog vervelender is, Stan en Saimi gaan zich vreemd gedragen.
Het lijkt haast of ze niets meer met Emma, Aysel en Lucas te maken
willen hebben. Ooit waren Lucas en Stan elkaars beste vrienden, maar
dan komt Lucas een verschrikkelijk geheim van Stan op het spoor. Wat
moet Lucas doen? Zijn vriend verraden of zwijgen? Tot slot is er nog dat
griezelige oude verhaal over Waaigat, toevallig of niet ook de populaire
naam van de school. Langzaam wordt duidelijk wat al die verschillende
dingen met elkaar te maken hebben …
Dit is het tweede, sprankelende boek in de schoolserie ‘Juf & co’ na De juf
die buiten spelen als huiswerk opgaf. Alweer een verrassend en spannend
verhaal vol humor over de belevenissen van een speciale juf en haar klas.
Vanaf 9 jaar.

marj olein
hund

Het derde deel in de serie ‘Juf & co’ – na De juf die buiten spelen als
huiswerk opgaf en Het verhaal van de griezel en de raadselachtige
verdwijningen – is een spannend, detectiveachtig en vaak weer erg grappig
verhaal. Vanaf 9 jaar.
‘Een lekker vrolijk verhaal, elk kind zou wel zo’n juf Greet willen. Ook de
onderlinge verhoudingen tussen de kinderen komen goed naar voren en
vooral de karakters.’ (De Leestafel over het eerste deel van deze serie)

juf

juf

& co

rie n
bro ere

juf & co

& co

www.clavisbooks.com
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www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044816129

avontuur

978 90 448 2628 9
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: school, avontuur
isbn

Er komt een nieuwe, eigenaardige juf in de klas. De kinderen
willen haar voor geen goud
meer missen ...
978 90 448 1343 2
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, school
isbn

Er gebeuren raadselachtige
dingen in de school. Opeens
beginnen er allerlei dingen te
verdwijnen.
978 90 448 1417 0
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, school
isbn

marj olein
hund
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Juf Greet is met haar klas op
schoolkamp. Daar komen zij en
haar kinderen op het spoor van
een eeuwenoud, zeer kostbaar
geheim. Een geheim dat ze tot
op de bodem willen uitzoeken.

rie n
bro ere

juf & co

juf

juf

& co

De dag dat
Jodocus B. e
zijn paard wild
leren fluiten

De dag dat Jodocus B.
zijn paard wilde leren fluiten

er de komst van een zonderling, die een winkeltje met oude rommel

het verhaal van de griezel en
de raadselachtige verdwijningen

Er gebeuren raadselachtige dingen op school en in de buurt. Eerst is

Waaigat gaat over een tijdje verhuizen. De directeur heeft juf Greet
gevraagd de zolder van de school vast op te ruimen. Op een woensdagmiddag steekt de juf de handen uit de mouwen, samen met haar
leerlingen Stan, Saimi, Aysel, Emma en Lucas. Ze vinden onder andere
een stapeltje mysterieuze oude brieven. Na veel gepuzzel snappen ze dat
er in de buurt al heel lang iets kostbaars verborgen moet liggen. Verder
wordt duidelijk dat de vroegere directeur van Waaigat iets met deze
onfrisse zaak te maken heeft. Natuurlijk besluiten de vijf kinderen uit te
zoeken waar de schat ligt. Alleen, ze zijn niet de enigen … En dan zijn
Emma, Aysel en Saimi ook nog geselecteerd om met hun dansgroepje
mee te doen aan een talentenjacht. Ze willen zo graag dat de twee
jongens meedansen! Als dat maar goed komt.

rien
broere

rien
broere

HET VERHAAL VAN
DE GRIEZEL EN
DE RAADSELACHTINGE
VERDWIJNINGE

Clavis
avontuur

De kinderen vinden op zolder
een oude brief in een ouderwets
handschrift. Zo komen ze op
het spoor van een bijzondere
geschiedenis ...

De school bestaat honderd jaar.
Juf Greet heeft leuke ideeën voor de
feestweek. Maar de kinderen hebben
natuurlijk ook heel wat in petto en
halen weer heel wat streken uit.

isbn 978 90 448 1612 9
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: school, speurtocht

isbn 978 90 448 1659 4
16,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: school, avontuur
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Voor vrienden ga je door het vuur

Het gaat niet goed met de winkel van Onno. Als
Onno dan ook nog eens ziek wordt, proberen Brit
en Boris hem te helpen. Maar ze worden e
 rnstig
gedwarsboomd door een nare dorpsgenoot. Met
durf en ondernemingszin probeert het tweetal de
man te ontmaskeren én van de winkel weer een
succes te maken.
isbn 978 90 448 3090 3
11,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, vriendschap

Brit en Boris gaan op onderzoek uit! Hun vriend
Bert is spoorloos verdwenen en de politie weigert
de zaak te behandelen. Bijna tegelijkertijd werd
de plaatselijke supermarkt overvallen. Is er een
verband?
isbn 978 90 448 3288 4
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, vriendschap

193

Yorna en de van draken bezeten Reinout ontmoeten een professor in de drakologie. Dankzij die rare
snuiter belanden ze in een spannende parallelle
wereld. Ze raken er bevriend met het blauwe
draakje Garold, die ze helpen in zijn strijd tegen de
tiran Ravenick en zijn vuurspuwende volgelingen.
Kunnen Yorna en Reinout de uitdaging aan?
isbn 978 90 448 3579 3
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, vriendschap

JEANET KINGMA

JEANET KINGMA
met illustraties van

Myriam Berenschot

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044831375

Clavis

Riska ruilt haar haaientand
tegen zijn mossel. Dat lijkt
een slechte ruil, totdat de
schelp opengaat. Er zit
een diertje in, met rode
donsveertjes.

Samen met zijn vriendinnetje Fenna maakt Tasko
een tekening van een
kasteel. Maar dan komen
Tasko en Fenna opeens ín
de tekening terecht.

978 90 448 2705 7
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, fantasie,
vakantie, vriendschap

978 90 448 3287 7
15,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: fantasie, vriendschap

isbn
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isbn

Een lefdroetel is een uiterst
zeldzame gebeurtenis
die net niet onmogelijk is.
Zoals August overkomt,
die van de postbode een
doos krijgt met een kaal
meisje erin.
isbn 978 90 448 2325 7
15,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: humor, fantasie

Mara is vaak ziek en moet
dan alleen thuisblijven.
Saai! Tot ze ontdekt dat er
in haar buurt een geheime
club bestaat van oude
mensen.
978 90 448 2711 8
16,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: humor
isbn

Aika gaat logeren bij opa. Tegen haar zin, want
ze kent hem nauwelijks. Mama en opa hebben
namelijk al heel lang ruzie. Maar Aika wordt
aangestoken door haar grootvaders passie
voor wetenschap en techniek.
isbn 978 90 448 3580 9
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, wetenschap, vriendschap,
grootouders

““Wees gedreven, oefen
en geef niet op. Alleen
dan kun je je talenten in
vaardigheden omzetten.”
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Geef me alsjeblieft nog een boek!

Lachen, gieren, lezen met James Patterson

isbn 978 90 448 3513 7
17,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, school, humor

isbn 978 90 448 2430 8
18,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, school, robot

978 90 448 2624 1
18,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, school, robot
isbn

Een gloednieuwe spannende reeks
vol humor en wetenschappelijke weetjes
met een eigentijdse heldin in de hoofdrol.
Een New York Times-bestseller voor
knappe koppen vanaf 10 jaar.

Tommy, Storm, Bick en Beck reizen
naar China. Hun moeder is namelijk
ontvoerd en de kidnappers willen
haar alleen vrijlaten in ruil voor een
mysterieuze schat uit dat land.
978 90 448 2195 6
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, piraten
isbn

isbn 978 90 448 3509 0
18,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: wetenschap, humor

De schattenjagers leven als vissen
in het water. Bijna letterlijk. Als
papa en mama opeens spoorloos
verdwijnen, beginnen de kinderen
een gevaarlijke zoektocht langs
piraten en rivaliserende duikers.
isbn 978 90 448 2288 5
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, piraten

isbn 978 90 448 3510 6
19,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: wetenschap, humor

Tommy, Storm, Bick en Beck gaan
op bevrijdingstocht. De zeereis
brengt hen naar de Nijl in Afrika,
naar de piramides in Egypte, naar
enge ziektes in de wildernis – en
misschien zelfs naar een schat in
de diepte.
isbn 978 90 448 2320 2
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, piraten

Dit is het verhaal van een muis. Een
blauwe muis zelfs. Een blauwe muis
die kan praten en lezen en schrijven.
Hij is de jongste van 97 broers en
zussen, en de kleinste. Maar wanneer hij de enige is die weet te
ontsnappen uit het akelige dierproevenlaboratorium, komt het op zijn
blauwe schouders te liggen om de
rest te redden.
isbn 978 90 448 2965 5
18,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, humor

avontuur

isbn 978 90 448 2687 6
17,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: humor, school

isbn 978 90 448 2626 5
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: humor, school

isbn 978 90 448 2873 3
17,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: humor, school
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De leukste verhalen

Ready for take-off …
Alleen met gegil kan de twaalf
jarige Sophie Overmars nog
de aandacht van haar ouders
trekken. Als ze, op vakantie in
Finland, per ongeluk de ruiten
van een hamburgerrestaurant
laat sneuvelen, komt Sophie in
de problemen.

Hira wordt negen. Wie
negen wordt, is niet bang.
Maar Hira is wél bang, zeker
nu haar moeder haar groot
genoeg vindt om alleen naar
bed te gaan. Net als Hira
doodsbang in bed ligt, staat
Lexie, haar oude Trooste
vriend, in de kamer.

avontuur

Iedereen zegt dat Kepler62 de m
 oeilijkste videogame ooit is. Toch zijn Joni
en Ari er heel goed in. Maar als ze samen het laatste level bereiken, blijkt
Kepler62 veel meer te zijn dan een spelletje: het is een selectieprocedure
voor een geheime ruimtemissie. Zodra Kepler62 is uitgespeeld, wordt er
aangeklopt en krijgen de twee jongens een uitnodiging: zijn ze klaar voor
een reis naar een andere planeet?

isbn 978 90 448 3105 4
19,95 eur

isbn 978 90 448 3104 7
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, spanning,
ruimte, vriendschap
isbn 978 90 448 3103 0
19,95 eur

isbn 978 90 448 3712 4
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: fantasie, vriendschap

Margreet Schouwenaar

Margreet Schouwenaar

Niesje heet nog altijd Niesje. Haar moeder heeft nog steeds het
formaat van een kleuter en Bas Klaver, een beer van een reus
met een stem als een toeter, wil met haar trouwen. Ze gaan
allemaal, opa ook, samenwonen in een verbouwde schuur.
Maar het loopt niet zoals ze gehoopt hadden. Bas Klavers
dochter Mia lijkt opeens niet meer Niesjes beste vriendin,
mama zeurt en Bas trekt zich nergens wat van aan. Gelukkig
is opa er nog en vindt Niesje een nieuwe vriend. Hoewel ook
dat weer voor herrie zorgt …

isbn 978 90 448 3544 1
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: fantasie, vriendschap, draken

Het zit Niesje niet mee. Op school wordt ze geplaagd met
haar naam, ze heeft geen vriendinnen en tot overmaat van
ramp begint haar overspannen moeder opeens te krimpen.
Gelukkig heeft Niesje wel een opa, een hond en veel fantasie. En
gelukkig komt er een nieuw meisje in de klas. Een ongewoon
meisje dat misschien wel haar vriendin zou kunnen worden.
Zou dat genoeg zijn om Niesje uit de penarie te halen?

In het tweede boek over Niesje probeert het nieuw samengestelde
gezin samen te wonen. En dat gaat met vallen en opstaan. Een
grappig en tegelijk gevoelig verhaal voor iedereen vanaf 8 jaar.

Een aandoenlijk verhaal vol humor voor iedereen vanaf 8 jaar.

www.clavisbooks.com
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ISBN 978-9044832501

ISBN 978-90 448 2798 9

Clavis

Waren we maar nooit uit
Griekenland vertrokken. Mama
werkt dag en nacht, papa ligt
maar op de bank en Yes, mijn
tweelingbroer, maakt plannetjes
die steeds mislukken.

Niesje heet nog altijd Niesje. Haar
moeder heeft nog steeds het
formaat van een kleuter en Bas
Klaver, een beer van een man met
een stem als een toeter, wil met
haar trouwen.

978 90 448 3123 8
15,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor

978 90 448 3250 1
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor, fantasie

isbn

isbn

Clavis

9 789044 827989

Stel je voor. Je heet Niesje, je
wordt geplaagd, je hebt geen
vriendinnen en je moeder krimpt.
Gelukkig heb je wel een opa, een
hond en veel fantasie.
978 90 448 2798 9
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor, fantasie, liefde
isbn

Knars vindt een bijzondere bal
en alles verandert. Bal lijkt een
eigen wil te hebben.
isbn 978 90 448 2392 9
13,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: fantasie, avontuur

Jack is negen en wordt makkelijk
boos. Hij heeft ‘een kort lontje’,
zoals juf Loes zegt.
978 90 448 2745 3
12,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, opvliegend zijn
isbn

isbn 978 90 448 3102 3
19,95 eur

978 90 448 3101 6
19,95 eur
isbn

isbn 978 90 448 3106 1
19,95 eur
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En waar is de waarheid?

Beestachtig goede verhalen
Als Seb de zwerfkat Mollie
ontmoet, zijn ze meteen beste
vrienden. Sterker nog: ze kunnen met elkaar praten. Na de
dood van haar baasje vluchtte
Mollie uit haar woning. Maar
ergens in huis zou nog een pak
met geld verstopt zijn!

Dieter Floppy is de weg kwijt.
Wie is hij? Waar komt hij vandaan? Wie kan hem helpen
in de zoektoch naar zichzelf?
Niemand blijkt geschikt. Want
niemand lijkt nog geïnteres
seerd in de waarheid. En
toch: na elke ontmoeting
wordt hij wat wijzer en rijper.

isbn 978 90 448 3717 9
14,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: wijsheden

Amber is verhuisd naar
een klein dorpje aan de
kust. Dankzij een erfenis
heeft haar moeder de
oude vuurtoren kunnen
kopen. Amber hoort dat
het spookt in de vuurtoren.
978 90 448 0751 6
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, spoken
isbn

Op het eerste gezicht lijkt hij een gewone jongen,
maar Carag kan als transformeerder of woodwalker van gedaante verwisselen. Hij is als poema
opgegroeid in de bergen en probeert nu te aarden
in de mensenwereld. Dat valt flink tegen, tot hij
terechtkomt op Clearwater High, een internaat voor
woodwalkers zoals hij.

isbn 978 90 448 3335 5
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: fantasie, vriendschap

Daan ontdekt op het
kerkhof het graf van een
jongen met dezelfde achternaam als zijn moeder.
Als Daan aan zijn moeder
vraagt of deze Nico familie is, reageert ze heel
vreemd.
isbn 978 90 448 0784 4
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur

In de duinen van
Zandplaat staat een oude
villa, waar ooit een rijke
familie de zomers doorbracht. Nu staat het huis al
jaren leeg. Of toch niet?
978 90 448 0931 2
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur,
zoektocht
isbn

avontuur

Lars houdt een slaapfeestje in een bungalow op
het vakantiepark van zijn
ouders. Maar dan wordt
er plots ingebroken in het
huisje naast hen …
978 90 448 1122 3
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur,
zoektocht
isbn

Izmets flyboard vliegt per
ongeluk over de omheining
van een afgesloten gebied.
Hij ontdekt een vervallen
bunker en rakelt hij een oude
zaak op...
978 90 448 1519 1
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur,
vriendschap
isbn

Enkel verkrijgbaar als
POD (paperback)

isbn 978 90 448 3487 1
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, vriendschap

Als in de tuin een boom
wordt uitgegraven, vindt
Gina in het gat een oud,
verroest koekblik met een
geheimzinnige inhoud.
978 90 448 2002 7
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur,
detective
isbn

Dit is geen boek. Het is een
plek ver weg, zo ver dat je
hem in je achtertuin kunt
vinden.
978 90 448 2385 1
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, fantasie
isbn

Het nieuwe schooljaar is begonnen op Clearwater
High. Samen met zijn vrienden stort Carag zich
enthousiast in de eerste leerexpedities. Maar niet
iedereen is blij met de activiteiten van de jonge
poemawoodwalker.

Wat zou een shapeshifter zijn zonder zijn vrienden? Na het laatste gevecht tegen zijn voormalige
mentor Andrew is Carag gelukkiger dan ooit om
Brandon en Holly aan zijn zijde te hebben. Maar
Holly gedraagt zich de laatste tijd wel erg vreemd.

isbn 978 90 448 3488 8
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, vriendschap

isbn 978 90 448 3489 5
17,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, vriendschap

Een oneindig verhaal,
waarvan de wortels reiken tot
aan Het Gilgamesj-epos en
De vertellingen van Duizenden-een-nacht.
isbn 978 90 448 2386 8
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, fantasie

Het is stil in het bos van opa
Eik. Waar is iedereen? De
grote storm nadert!
isbn 978 90 448 2387 5
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, fantasie

Rudger is Amanda’s beste
vriend. Hij bestaat niet echt.
Amanda is de enige die haar
fantasievriendje kan zien,
totdat meneer Vink verschijnt.
Meneer Vink maakt jacht op
‘spinsels’ zoals Rudger.
978 90 448 2573 2
16,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, humor,
fantasie
isbn

Met gemengde gevoelens
stapt Francesca het huis van
Nick binnen. Nicks huis blijkt
een bijzondere plek. Voor het
eerst sinds lange tijd voelt
Francesca zich gelukkig, maar
dan ontdekt ze dat Nick een
groot geheim heeft.
isbn 978 90 448 2967 9
17,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur, vriendschap, pesten
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Een animatiefilm op papier

Hoe krijg je het verzonnen?!
Olleke Piekma woont
in Plummert, een dorp
waar nooit iets spannends gebeurt. Totdat
zijn gemene klasgenootje Aurora ineens
niet meer op school
komt. Als er nog meer
kinderen verdwijnen,
waaronder zijn eigen
zusje, staat het hele
dorp op zijn kop.

Noah, tien jaar, heeft
voor zijn verhuizing
een konijnenpootgeluksbrenger van zijn
oma gekregen. Drie
maanden later is hij
ervan overtuigd dat hij
de perfecte aanpak
heeft om narigheden
te voorkomen: zijn poot
altijd bij zich dragen,
nooit iets gevaarlijks
doen en ongeluksbrengers vermijden.
Ninja Timmy en zijn bende zijn terug! Als
ze in het verlaten concertgebouw een
inbraak onderzoeken, verschijnt er plots
een lange en mysterieuze vrouw in de
mist. Met een verleidelijke stem begint ze
een vreemd lied te zingen.
isbn 978 90 448 3331 7
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur

avontuur

Elyzandrium staat op zijn kop. Kinderen in
die stad kunnen opeens niet meer lachen.
Timmy de kat en zijn maatjes willen
helpen. Maar hoe? Gelukkig kunnen de
magische apparaten van speelgoedmaker
Alfred deze vriendenclub omtoveren tot
een indrukwekkende groep ninja’s.

Timmy de kat en zijn dappere vrienden
zijn klaar voor avontuur! De stoere ninja’s
reizen naar het eiland Sansoria, dat
getroffen is door een verschrikkelijke
vloek. Kunnen de magische vrienden
voorkomen dat die tovenaarsspreuk zich
verspreidt over de rest van de wereld?

Timmy en zijn vrienden dwalen door de
gevaarlijke jungle, omringd door bloeddorstige piraten, vleesetende planten
en dodelijke vallen. Hun doel? De oude
onderzeese bunker van Nexor. Volgens de
geruchten is dat de verstopplaats van de
Schrijver – de gevaarlijkste superslechterik.

isbn 978 90 448 2228 1
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur

isbn 978 90 448 2603 6
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur

isbn 978 90 448 2796 5
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: avontuur

isbn 978 90 448 3342 3
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor, vriendschap

isbn 978 90 448 3208 2
15,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor

Bruno is een harteloze varkenskiller. Nou ja … in de digitale
wereld dan. In het echte leven fietst hij maar wat rond.
Zonder doel, zonder plezier.
Tot hij op een dag een bijzonder meisje leert kennen. Ze
worden vrienden, al gaat dat niet bepaald vanzelf. Als ze
horen dat er in hun stad gruwelijke dierproeven worden
gedaan, besluiten ze samen in actie te komen.
Een avontuurlijk en humoristisch verhaal met een finale
om van te dromen! Niet zonder blikken of blozen te lezen,
vanaf 12 jaar

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044833485

9 789044 833485

Het vriest steeds harder en de
hele wereld dreigt te worden
opgeslokt door de kou. De
elfjarige Alisa valt dwars door de
sneeuw en belandt in een andere wereld: in Zusjesland, waar
een groot avontuur begint.
978 90 448 2933 4
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, vriendschap
isbn

Waar is de kapitein? Als Halidon
op een avond thuiskomt, is
zijn goede vriend opeens
verdwenen. Midden in de nacht
kan Halidon de onzekerheid
niet meer aan. Hij neemt zijn
eenwieler en fietst de nacht in,
op zoek naar de kapitein.
978 90 448 2930 3
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, vriendschap,
moed, spanning
isbn

Sally Jones is een gorilla. Ze
vaart mee op de Hudson Queen,
het vrachtschip van haar baasje
Chief. Totdat een schimmig
smokkelklusje mislukt en Chief
onterecht wordt beschuldigd
van moord.
978 90 448 2609 8
24,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: vriendschap,
spanning, reizen
isbn

Als Binny’s papa sterft,
verandert alles. Ze moet
verhuizen naar een klein
stadsflatje. En tante Violet
zet Max, de coolste hond
ooit, de deur uit!
978 90 448 2590 9
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: familie, vriend
schap, humor
isbn

Al weken piekert Door over de
aankomende toets. Ze praat
nergens anders over. Haar
ouders zijn het zat en sturen
haar naar opa in het bejaardenhuis. Al snel staat haar hele
leven op z’n kop.
978 90 448 2319 6
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: school, humor
isbn

Als haar vervelende neef
Wesley komt logeren,
denkt Nikita hem moeiteloos aan te kunnen.
Maar dan verschijnt haar
oude fantasievriendin
Suni opeens.

Als er een wereldkampioenschap ‘uit het raam staren’
zou bestaan, dan zou
Bruno vast en zeker winnen.
Althans, dat denkt hij zelf.
genomineerd voor de Hotze
de Roosprijs

isbn 978 90 448 2708 8
17,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, fantasie, vriendschap

isbn 978 90 448 2531 2
12,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, humor,
fantasie

In deze tuin vind je niet
alleen bloembollen en
boomstronken – maar ook
goud! Althans, dat denkt
oma Cordula.

Het leek zo rustig bij

de familie Gruber. Maar
dan graaft de Nepalese
speurhond Neus de schat
alsnog op.

Bruno gaat op reis. Samen
met z’n irritante zus Immy
en z’n eigenzinnige oma
vertrekt hij naar een Deens
waddeneiland.

isbn 978 90 448 2542 8
15,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur

isbn 978 90 448 2770 5
15,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur

isbn 978 90 448 2803 0
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: humor, muziek

Clavis

Bruno is een harteloze
varkenskiller – nou ja, in de
digitale wereld dan. In het
echte leven fietst hij maar
wat rond, zonder doel,
zonder plezier, totdat hij op
een dag een eigenzinnig
meisje leert kennen.
isbn 978 90 448 3348 5
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: humor
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Duik mee in de wereld van het Dolfijnenkind

Magische verhalen
In Kabouterstad krijgt elk kind
voor zijn tiende verjaardag
een fabeldier. De fabeldag
van Emma komt eraan en ze
weet het zeker: zij krijgt een
eenhoorn. Een mooie, sierlijke
eenhoorn. Maar wat komt daar
door de mist aangeplopt? Een
varken met een belachelijke
hoorn op zijn snoet!

Aaf vindt bij toeval een stapel
weggegooide oude brieven
bij het vuilnis. Van wie
zouden die brieven zijn? En
wat zou erin staan? Samen
met haar beste vriend Tom
gaat Aaf op onderzoek uit.
Als Marijn op een dag met de
school een dolfinarium bezoekt,
duikt hij in het water en zwemt
hij met de dolfijnen. Al meer dan
135.000 verkochte exemplaren.
Bekroond door de Kinder- en
Jeugdjury.
978 90 448 3289 1
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: dolfijnen, duiken,
Bahama’s
Deel 1
Enkel verkrijgbaar als POD
(paperback)
isbn

isbn 978 90 448 3462 8
16,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: humor, fantasie, vriendschap

Met open mond luistert Micah
naar de verhalen van zijn opa
Ephraim. Op zijn sterfbed
vertelt de oude man over het
magische Circus Mirandus.
978 90 448 2787 3
17,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: circus
isbn

Zorg je voor mij? vraagt een
jong wit-zwart katje aan Lukas
als hij haar in zijn tuin ziet
zitten. Koetje, noemt hij haar
meteen.
978 90 448 2702 6
13,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, huisdieren
isbn

avontuur

Marijn woont al een paar
jaar op Long Island. Op dit
eiland wordt de rust maar
zelden verstoord. Tot er op
een dag een wetenschappelijke expeditie arriveert.
Bekroond door de Kinderen Jeugdjury
978 90 448 0786 8
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: dolfijnen, duiken
Deel 2
isbn

In een lagune komt een
witte bultrugwalvis vast
te zitten. Marijn en Talitha
slagen erin het dier op het
nippertje te redden.
978 90 448 0787 5
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: dolfijnen, walvispiraterij, milieu-activisme
Deel 3
isbn

Marijn mag een oude
piratenschat helpen opsporen en bovenhalen. Maar
voor Marijn wordt het een
nachtmerrie als hij opeens
oog in oog komt te staan
met echte zeerovers …
978 90 448 0901 5
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: dolfijnen, duiken,
zeerovers
Deel 4
isbn

Komt Long Island
langzaam in de greep van
de beruchte Bermudadriehoek, bijgenaamd: de
Duivelsdriehoek? Marijn,
Talitha en de dolfijn Derby
staan voor een nieuwe
uitdaging.
978 90 448 0962 6
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: dolfijnen, duiken,
Bermuda-driehoek
Deel 5
isbn

Aan de andere kant van
de wereld, in Japan, is
een fotograaf getuige van
een vreselijk schouwspel.
De beelden die hij heeft
gemaakt moeten koste wat
het kost aan de rest van de
wereld worden getoond.
978 90 448 0963 3
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: dolfijnenslachting,
Japan
Deel 6
isbn

isbn 978 90 448 3583 0
12,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: humor, fantasie, vriendschap

Daan droomt van avonturen,
van verre landen en van
ontsnappen uit het saaie dorp
dat haar zo benauwt.
978 90 448 3110 8
11,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: vriendschap, avontuur
isbn

Ik ben Kat. Het weeshuis is het
enige wat ik ooit gekend heb.
Toch zal ik moeten ontsnappen,
op zoek naar de mysterieuze
vindeleer.

Opeens is er brand in St. Jude’s,
normaal altijd het sufste weeshuis
van het land. De kinderen worden
meteen overgeplaatst naar de
Welzijnsbarak.

978 90 448 3127 6
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur

978 90 448 3357 7
16,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: avontuur, vriendschap

isbn

isbn

Marijn wordt naar Florida
geroepen om mee te
werken aan de bevrijding
van twee d
 olfijnen. Maar in
dezelfde p
 eriode hebben
in de streek enkele uiterst
ongewone v oorvallen met
dolfijnen plaats.
978 90 448 3003 3
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: dolfijnen, duiken
Deel 7
Enkel verkrijgbaar als POD
(paperback)
isbn

Voor zijn verjaardag krijgt
Marijn van zijn ouders een
droom van een geschenk.
Maar door een kleine
vergetelheid van zijn vader
kan hij het voorlopig niet
gebruiken.
978 90 448 1022 6
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: dolfijnen, duiken
Deel 8
isbn

Marijn vangt de ene na
de andere geheime boodschap op. Ze verwijzen
allemaal naar Talitha.
Wat is er toch met haar
gebeurd? Zal Marijn het
mysterie rond haar verdwijning kunnen oplossen?
978 90 448 1112 4
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: dolfijnen, natuurbescherming
Deel 9
isbn

Marijn en Talitha zijn
samen met hun kleine
dochter Victoria op Haïti
aangekomen, om de familie
van Talitha te bezoeken.
Maar de streek is verlaten.
Hebben voodootovenaars
en zombies de streek weer
in hun greep gekregen?
isbn 978 90 448 1795 9
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: voodoo
Deel 10

Dit boek schreef Patrick Lagrou
naar aanleiding van de twintigste
verjaardag van Het dolfijnenkind.
Het bevat een schat aan informatie.
isbn 978 90 448 1796 6
18,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: dolfijnenkindserie, dolfijnen
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Voor paardenmeiden en paardenjongens

Dit is een omkeerboek. Kai en Kira willen allebei
dolgraag een pony. Aan de ene kant lees je het
verhaal en de avonturen van Kira. Keer je het
boek om, dan vind je het verhaal van Kai. Met
heel veel kleurenillustraties en mooie paardenfoto’s.
978 90 448 1666 2
14,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: paarden, pony’s
isbn

Kai en Kira zijn dolblij als ze
eindelijk met hun pony’s naar
de eerste paardrijles mogen.
Maar al snel blijkt dat de pony
van Kai veel te ontstuimig is.
isbn 978 90 448 1937 3
14,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: paarden, pony’s

Hannah krijgt een paard. Dat
moet ze delen met Elke,
een lastpost die niet geïnteresseerd is in paarden.
Maar dan moeten ze opeens
samenwerken.
978 90 448 1369 2
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: paarden
isbn

Wat moet er gebeuren met
Wendo, het paard dat te oud is
geworden voor de manege? Van
zijn baas, Roos, mag hij blijven.
Totdat duidelijk wordt dat hij
ongelukkig is. Op een dag is
Wendo verdwenen, niemand weet
waar hij is.
978 90 448 1418 7
13,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: paarden, vriendschap
isbn

Het belooft een schitterend ponykamp te worden, waar Femke,
Malaika en Sanne mogen helpen.
Maar op de eerste buitenrit valt
een hond de paarden aan. Pony
Vicca is gewond en de dierenarts
wil haar laten inslapen.
978 90 448 1516 0
13,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: paarden, vriendschap
isbn

De bende van Oorwoud? Dat zijn
gewone kinderen. Ze hebben
geen superkrachten, ze gaan gewoon naar school, spelen voetbal
en eten graag spaghetti. Maar
ze zijn dol op alles wat groeit en
bloeit. Gek op alles wat kruipt en
sluipt. Maar ze zijn vooral wild
van: in actie komen! Stilzitten is
voor standbeelden en daarom
doen zij er alles aan om de natuur
te beschermen. Doe jij mee?

Het is klaarlichte dag als
Jacksons beste vriend Crockie
wordt neergeschoten door de
veiligheidsdiensten van Ocean
City. Henk, Jackson en Crocky
hadden een plan bedacht om
het betalingssysteem van de
City te hacken. Zou Crockie het
apparaatje in zijn eentje hebben
afgewerkt en is hij om die reden
gedood? Henk en Crockie zetten
alles op alles om het apparaatje
te vinden om zelf uit handen te
blijven van de veiligheidsdienst.
Maar waar begin je met zoeken in
een drijvende miljoenenstad?

isbn 978 90 448 3512 0
16,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: games, spanning

isbn 978 90 448 3601 1
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, natuur

Het leven van Luuk staat op z’n kop als zijn moeder na een vakantie in
Nederland ineens niet meer terug naar huis wil. Hij mist zijn vader,
zijn hond Pepper en zijn leven in Spanje. Terwijl zijn ouders druk zijn
met ruziemaken, loopt Pepper gevaar … Maar ze is meer dan duizend
kilometer ver weg! Te midden van alle chaos weet Luuk maar
één ding heel zeker: hij moet en zal Pepper redden.
Dit verhaal over internationale kinderontvoering is tegelijk
een spannend avontuur van een moedige jongen.
Voor lezers vanaf 10 jaar.

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044832846

978 90 448 1604 4
13,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: paarden, vriendschap
isbn

isbn 978 90 448 1729 4
13,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: paarden, vriendschap

Pony Vicca is na een herstel
periode in de kliniek terug op de
manege. Maar haar blessure is
niet goed genezen. De paardenmeiden brengen al hun vrije tijd
door op de manege om Vicca te
verzorgen.

De paardenmeiden helpen bij
een groots paardenweekend
op een Waddeneiland. Als op
een ochtend de mooiste merrie met haar veulen is verdwenen, krijgen de meiden ruzie.
Wiens schuld is dit?

978 90 448 1797 3
13,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: paarden

978 90 448 2062 1
13,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: paarden

isbn

isbn

Een droom komt uit voor
de paardenmeiden, Sanne,
Femke en Malaika. Er wordt
een thuis gezocht voor het
oude paard Moonja.
isbn 978 90 448 2427 8
13,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: paarden, vriendschap

Woedend en over zijn toeren
rent Rat het huis uit. Zijn
moeder heeft weer rake klappen gehad van zijn vader en
de jongen is het spuugzat.

isbn 978 90 448 3025 5
17,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: avontuur, humor

isbn 978 90 448 2710 1
14,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: spanning, criminaliteit

isbn 978 90 448 2975 4
16,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, criminaliteit, huiselijk geweld

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044832846

ISBN 978-90 448 3417 8

Clavis

Ahmed kiest liever voor een
illegaal bestaan in Nederland
dan dat hij met zijn familie
moet terugkeren naar het land
waar hij geboren is.

COen de KOrt

EEN ROMANTISCHE KOMEDIE, LICHT
EROTISCH EN VAAG BOVENDIEN.
VOOR JONGENS EN MEISJES VANAF
14 JAAR DIE HET ZELF AF EN TOE
OOK NIET MEER WETEN.

www.clavisbooks.com

Het leven van Frits en Daan
verandert volledig wanneer
ze een vreemd apparaat
vinden in de werkplaats van
Frits’ vader.

Bart wil een vriendin. Om meerdere redenen. Er
komen drie meisjes in aanmerking: Eva, Sharon
en Isa. Want Bart heeft de vervelende eigenschap
dat hij makkelijk verliefd wordt. Wat moet hij
doen? Vrijgezellige buurman Joska weet raad. Hij is
amateuronderzoeker en verwacht dat een grondige
analyse uitkomst zal bieden
bij het vinden van de
Irène Storm
juiste vriendin. Dat is voor Bart het begin van een
turbulente periode. En dan krijgen zijn ouders ook
nog eens huwelijksproblemen, duikt er bij Joska
een sinistere vreemdeling op en moet hij voor
wiskundebijles naar de altijd nukkige Lieke.
De overzichtelijkheid in Barts leven is voor
een tijdje compleet zoek. Hij heeft last
van verwarring.

COen de KOrt

Irène Storm

COen de KOrt

COen de KOrt

EEN ROMANTISCHE KOMEDIE, LICHT
EROTISCH EN VAAG BOVENDIEN.
VOOR JONGENS EN MEISJES VANAF
14 JAAR DIE HET ZELF AF EN TOE
OOK NIET MEER WETEN.

Naast de Franse camping wordt
een veulen geboren. De boer is
furieus als hij merkt dat het een
muildiertje is. Hij wil het beestje
opfokken voor de slacht.
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Ga je mee op avontuur?

Bart wil een vriendin. Om meerdere redenen. Er
komen drie meisjes in aanmerking: Eva, Sharon
en Isa. Want Bart heeft de vervelende eigenschap
dat hij makkelijk verliefd wordt. Wat moet hij
doen? Vrijgezellige buurman Joska weet raad. Hij is
amateuronderzoeker en verwacht dat een grondige
analyse uitkomst zal bieden bij het vinden van de
juiste vriendin. Dat is voor Bart het begin van een
turbulente periode. En dan krijgen zijn ouders ook
nog eens huwelijksproblemen, duikt er bij Joska
een sinistere vreemdeling op en moet hij voor
wiskundebijles naar de altijd nukkige Lieke.
De overzichtelijkheid in Barts leven is voor
een tijdje compleet zoek. Hij heeft last
van verwarring.

Sanne en haar gehandicapte
buurmeisje Merel rijden samen
met hun paarden door de uitgestrekte bossen. Tot er iets gebeurt
met de onstuimige Merel. Dan
dreigen Sanne en Merel allebei
hun paard kwijt te raken …

avontuur

9 789044 834178

Clavis

Clavis

Bart wil een vriendin. Om
diverse redenen. Er komen
drie meisjes in aanmerking.
Hoe te kiezen? Vrijgezellige
buurman Joska weet raad:
hij is amateurwetenschapper
en verwacht dat onderzoek
uitkomst zal bieden.

Het leven van Luuk staat op
z’n kop als hij na een vakantie
in Nederland niet meer
teruggaat naar Spanje. Eerst
lijkt de vakantie gewoon wat
langer te duren, maar dan
vraagt Luuk zich af of zijn
moeder nog wel terug wil!

Bart wil een vriendin. Om
diverse redenen. Er komen
drie meisjes in aanmerking.
Hoe te kiezen? Vrijgezellige
buurman Joska weet raad:
hij is amateurwetenschapper
en verwacht dat onderzoek
uitkomst zal bieden.

isbn 978 90 448 3284 6
14,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: avontuur, liefde

isbn 978 90 448 3417 8
13,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, kinderontvoering

isbn 978 90 448 3284 6
14,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: avontuur, liefde
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Op poolexpeditie met Emma Dewit

De polen smelten! Klimaat
verandering is het eerst te merken
in de koudste gebieden. Dat hoef
je Emma Dewitt niet te vertellen.
isbn 978 90 448 2211 3
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, klimaat
Deel 1

Na haar avontuur op Antarctica
reist Emma naar Canada. Ze leert
er hoe de klimaatverandering het
leven van de ijsberen ingrijpend
verstoort.
978 90 448 2395 0
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, klimaat
Deel 2
isbn

Emma, Svea en Antonio worden
als gastsprekers uitgenodigd op
een miniklimaattop op Spitsbergen.
Ze pleiten er voor het gebruik van
alternatieve energie.

978 90 448 2635 7
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, klimaat
Deel 3

isbn 978 90 448 2749 1
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, klimaat
Deel 4

Filmpjes met
unie
beeldmateriaal k

De jonge wetenschappers Emma,
Svea en Antonio reizen voor een
klimaatonderzoek naar Tasiilaq,
een afgelegen kustplaats in
Groenland. Ze willen weten of de
klimaatopwarming invloed heeft op
de traditionele manier van leven
van de Inuit.
978 90 448 2980 8
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, klimaat
Deel 5
isbn

Voor hun laatste expeditie wagen
Emma en haar team zich langs
de ijsformaties bij de Noordpool.
De scheepstocht verloopt niet
zonder problemen, want een
criminele organisatie is daar met
geheime olieboringen bezig.
978 90 448 3133 7
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: avontuur, klimaat
Deel 6
isbn

207

Wetenschap en geschiedenis verpakt in
spannende verhalen

Emma vertrekt met haar team op
een cruiseschip naar Antarctica.
Ze doen onderzoek naar de
invloed van toerisme op afgelegen gebieden.
isbn

avontuur

Ite en haar vrienden reizen terug in de tijd
om Tycho Brahe te helpen. Het lot van de
mensheid hangt af van deze beroemde
astronoom!

Alexander von Humboldt is een wetenschapper uit de negentiende eeuw, maar mysterieuze organisaties uit de toekomst willen hem
dwarsbomen.

Een aanslag op Meester Kong! De trouwe
leerling Zilu denkt dat de soldaten van minister Huan Yui verantwoordelijk zijn.

isbn 978 90 448 2912 9
18,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: wetenschap, avontuur, geschiedenis

isbn 978 90 448 3278 5
18,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: wetenschap, avontuur, geschiedenis

isbn 978 90 448 3707 0
18,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: wetenschap, avontuur, geschiedenis

Diep in het oerwoud van Tanzania
staan chimpansees David
Grijsbaard en Goliath opeens oog
in oog met een vreemde aap.
isbn 978 90 448 3254 9
19,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: wetenschap, natuur

In het Caribische gebied en langs
de hele oostkust van Amerika
wordt door een superorkaan een
ravage aangericht. Nooit eerder
was de moderne mens het slachtoffer van zoveel natuurgeweld.
978 90 448 1630 3
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: klimaatverandering, milieu
isbn

Nadat de superorkaan hun eiland
heeft verwoest, zijn Victoria en
haar familie verplicht elders te
gaan wonen. Tegelijk willen zij
ook alles in het werk stellen om
een volgende ramp te vermijden.
978 90 448 1613 6
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: klimaatverandering,
milieu
isbn

Als Max Picard iets niet begrijpt,
wordt hij zenuwachtig en rust hij
niet voor iemand het uitlegt. Dat
overkomt hem terwijl hij naar de
slinger van Foucault kijkt.

Als Max in de bergen fossielen
van een dinosaurus vindt, die de
wetenschapper in hem wakker
maken, is dat het begin van een
reeks spannende avonturen.

isbn 978 90 448 2369 1
17,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: wetenschap, avontuur

isbn 978 90 448 2721 7
17,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: wetenschap, avontuur
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Voor echte voetballiefhebbers

DE G

OA

Als Kief verhuist, komt hij op
een nieuwe school en in een
nieuwe voetbalclub terecht.
978 90 448 1120 9
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: verhuizen, voetbal
isbn

De ploeg van Kief heeft alle
wedstrijden in de competitie
al gewonnen. Maar dan komt
een gevreesde tegenstander.
isbn 978 90 448 1236 7
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, vriendschap

Kief speelt voor het eerst mee
met de E1 van vv Almia. Maar
niet alle spelers van de E1
zijn enthousiast, want ze zien
Kief als een concurrent.
978 90 448 1515 3
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
isbn

Tijdens de training loopt een
van de jongens een blessure op, waardoor de deelname van het team op losse
schroeven komt te staan.
978 90 448 1667 9
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
isbn

EF

K IEF
DI

LT J E S

Over een week staat de allesbeslissende
kampioenswedstrijd tegen De Valken op het
programma. Joeri en Daan zijn superzenuwachtig. Dan vinden ze een gouden horloge,
dat gestolen blijkt te zijn. Ineens worden de
twee jonge voetballers verdacht van diefstal
en is het nog maar de vraag of ze zullen
mogen meevoetballen.

Als de trainer zijn been breekt
en niet naar het voetbaltoernooi kan komen, ziet Kief de
goaltjesdief het somber in.
isbn 978 90 448 1727 0
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, vriendschap

978 90 448 3635 6
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
isbn

GERARD
VAN GEMERT

De club van Daan Kiefsma, die ook wel Kief de goaltjesdief wordt genoemd, heeft het moeilijk. Een van de bestuursleden heeft al het geld
van de club kwijtgemaakt. Als er niet binnen een week een oplossing
gevonden wordt, gaat vv Almia failliet. Kief kan zich niet voorstellen
dat hij straks bij aartsrivaal Almse Boys, de enige andere voetbalclub
in Almen, moet gaan voetballen. Samen met zijn teamgenoten zet hij
meteen enkele acties op om geld in te zamelen. Dat gaat moeizaam.
Kiefs vriend Remy zegt dat hij wil helpen. Maar is Remy nog wel te
vertrouwen? Hij speelt immers bij Almse Boys … Het toeval wil dat
beide clubs in de volgende (en voor vv Almia misschien wel laatste)
wedstrijd tegen elkaar uitkomen. Die partij wil Kief natuurlijk absoluut winnen.
Ook het dertiende boek over Kief is spannend tot de laatste blad
zijde. Keer op keer slaagt Gerard van Gemert erin Daan Kiefsma en
zijn vrienden wervelende avonturen te laten beleven. Voor voetbal
fans vanaf 7 jaar.

AARTSRIVAAL

Het twaalfde boek in de serie ‘Kief de goaltjesdief ’ is weer een schot
in de kruising. De vriendelijke Daan blijft je steeds weer verbazen.
Deze reeks is de perfecte warming-up voor Gerard van Gemerts
successerie ‘De Voetbalgoden’. Vanaf 7 jaar.

DE SPELLETJESDIEF

Daan Kiefsma, oftewel Kief de goaltjesdief, krijgt vlak voor de
belangrijke wedstrijd tegen medekoploper bvc een nieuwe speler
in zijn team. Hij heet Jeffrey en woont in een woonwagenkamp.
Al zijn teamgenoten laten de jongen links liggen, alleen Daan
bekommert zich om hem. Tijdens de trainingen ziet Kief dat ze
Jeffrey best kunnen gebruiken, maar de anderen twijfelen. Als hij
vriendschap met Jeffrey wil sluiten, komt hij erachter dat de jongen
en zijn broer verdacht worden van diefstal. Daan kan het zich niet
voorstellen, maar alles wijst erop dat het toch waar is. Samen met
zijn vrienden Remy en Joeri probeert Daan de waarheid boven
tafel te krijgen. Lukt het Daan en zijn vrienden om de onschuld
van Jeffrey te bewijzen, zodat hij mee kan doen tegen bvc?

sport

G E RAR D
VAN GEMERT
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GERARD VAN GEMERT

DE SPELLETJESDIEF

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN: 978-9044826982

ISBN:JANSSEN
978-9044828658
MET ILLUSTRATIES VAN MARK

9 789044 826982

Clavis

9 789044 828658
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GERARD VAN GEMERT
7+

AARTSRIVAAL

MET ILLUSTRATIES VAN MARK JANSSEN

Clavis
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Kief de goaltjesdief fietst
na een training naar huis.
Onderweg ziet hij hoe een
meisje door een stel oudere
jongens gepest wordt.
978 90 448 1862 8
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, pesten
isbn

Tijdens een training met het
schoolelftal loopt een hond
het veld op. De hond leidt de
jongens naar het industrie
terrein waar ze een verrassende ontdekking doen.
978 90 448 1925 0
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, misdaad
isbn

Kief doet mee aan een internationaal toernooi. Er zijn veel
scouts van bekende clubs
aanwezig. Kief speelt de sterren van de hemel.
978 90 448 2125 3
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, talent
isbn

Daan is op vakantie. Hij is
enthousiast, want op de camping wordt binnenkort een
voetbaltoernooi gehouden.
978 90 448 2535 0
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, vriendschap,
pesten
isbn

Als Daan op een ochtend
beneden komt, is het een
enorme bende in de woon
kamer. Er blijkt te zijn ingebroken. In de rommel vindt
Daan een briefje.
isbn

978 90 448 2155 0

9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, misdaad,
vriendschap

De beste manier om kennis
te maken met de avonturen
van Kief de goaltjesdief. De
populaire verhalen De nieuwe
club, Topvoetbal en Tussen
de palen nu in één lekker
dikke bundel.
978 90 448 3273 0
14,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
isbn

Remy mag met Daan en zijn
familie een dagje mee naar
zee. Op het strand gaan de
vrienden natuurlijk zo snel
mogelijk voetballen. Maar
opeens is Daans kleine zusje
weg.
978 90 448 3041 5
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
isbn

In de bosjes rond het voetbalveld vindt Daan Kiefsma
iets geks. Een handgranaat!
Als de politie wordt gebeld,
gaat het balletje aan het
rollen.
isbn

978 90 448 2324 0

9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal,
vriendschap, mysterie

Jeffrey komt uit een woonwagenkamp. Veel spelers laten
hem daarom links liggen,
maar Daan niet.
978 90 448 2698 2
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
isbn

De club van Daan heeft
het moeilijk. De penningmeester heeft geld gestolen en de club dreigt
failliet te gaan.
isbn 978 90 448 2865 8
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
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De Voetbalgoden scoren hoog

isbn

978 90 448 0919 0
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 4

978 90 448 1119 3
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 5
isbn

Stijn en Storm mogen een week
proefdraaien bij de Engelse
topclub Petchwood United om
een contract af te dwingen. Dan
vernemen ze dat hun droomclub
Kick ’69 ook interesse heeft en
beginnen ze te twijfelen.

Als Storm zomaar ineens zijn
plek verliest aan Jesper, de
zoon van een biermagnaat die
bedreigd en afgeperst wordt,
terwijl hij uitstekend presteert,
gaan de voetbalgoden op
onderzoek uit.

978 90 448 1962 5
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 11

978 90 448 2124 6
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 12

isbn

ISBN: 978-9044828641

9 789044 828641

978 90 448 1235 0
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 6
isbn

Na een oefenwedstrijd worden
Stijn en Storm aangesproken
door een van hun tegenstanders.
Zijn broertje blijkt ernstig ziek te
zijn en wil in contact komen met
superster Bert Pringel.
978 90 448 1414 9
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 7
isbn

Wanneer Stijn en Storm naar huis
fietsen, zien ze een brandend
huis. Storm redt een kind. Maar
dan worden de jongens ervan
verdacht zelf de brand te hebben aangestoken.
978 90 448 1518 4
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 8
isbn

Met fc Rapitas strijden de
Voetbalgoden voor het kampioenschap. Ze nemen hun ploeg
op sleeptouw en proberen in een
zenuwslopend competitieslot aan
het langste eind te trekken.

Stijn en Storm zijn geselecteerd
voor Jong Oranje om mee te doen
aan het wk. Ze komen erachter
dat de scouts van grote clubs
massaal aanwezig zijn op het wk
en belangstelling voor hen tonen.

978 90 448 1671 6
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 9

isbn 978 90 448 1732 4
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 10

isbn

isbn 978 90 448 2632 6
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 15

OE
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DE REDDING

Met illustraties van Mark Janssen
www.clavisbooks.com

9+

ISBN 978-9044832754

Clavis

9+
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Stijn en Storm worden uitgenodigd in Zuid-Afrika. Daar brengen
ze zichzelf in gevaar als ze een
Zuid-Afrikaanse jongen leren kennen, die erg goed kan keepen…

isbn 978 90 448 2417 9
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 14

Gerard van Gemert

SPELBEDERF

Met illustraties van Mark Janssen
www.clavisbooks.com

DE V

Gerard van Gemert

In dit achttiende deel van de Voetbalgoden wordt er weer erg veel
van Storm en vooral Stijn gevraagd. Houden de talentvolle jongens
opnieuw het hoofd koel? Voor liefhebbers van voetbal vanaf 9 jaar.

De voetbalcarrière van Stijn en
Storm lijkt in een stroomversnelling
te raken. En juist op dat moment
komt hun teamgenoot Thomas
in de problemen. Hij schijnt ooit
betrokken zijn geweest bij een
overval met dodelijke afloop.

18

DE REDDING

T B A LG

Stijn en Storm bereiden zich met Kick ’69 volop voor op de
Champions Leaguefinale tegen Petchwood United, het team van
hun vriend Bert Pringel. Jammer genoeg worden ze nog altijd
lastiggevallen door Harry, de ongure broer van hun trainer DirkJan. De twee Voetbalgoden worden nog meer afgeleid als een
onbekend jongetje met een raar briefje om hulp komt vragen.
Wat wil hij van Stijn en Storm? En maken de jongens met al die
toestanden wel kans op een selectie voor het eerste elftal? Alsof
dat nog niet genoeg is, laat Femke Stijn opeens weten dat ze het
uitmaakt, omdat ze niet langer op de tweede plaats wil komen na
het voetbal …

Stijn is hopeloos uit vorm. Na
een lange periode waarin het
ene succes op het andere
volgde, lijkt hij ineens niet meer
te kunnen voetballen. En juist op
het moment dat hij definitief door
lijkt te breken.

Gerard van Gemert

DE V

OE

16

978 90 448 2255 7
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 13
isbn

isbn

18

16

SPELBEDERF

Ook het zestiende verhaal over de Voetbalgoden is nagelbijtend spannend. Opnieuw een schot in de kruising van Gerard van Gemert. Voor
voetbalfans vanaf 9 jaar.

Gerard van Gemert

16
Het is lang niet zeker dat Stijn en Storm ook echt opgesteld gaan
worden, maar met hun club Kick ’69 mogen ze wel mee naar
Rome. Daar spelen de Kickers de terugwedstrijd van de halve
finale van de Champions League tegen AS Roma. Het toeval wil
dat Stijns vriendin Femke ook op werkweek is in Italië. Maar nog
voor de Voetbalgoden op het vliegtuig naar Rome stappen, krijgt
Stijn een zeer zorgwekkend berichtje: Femke is ontvoerd. Als de
talentrijke jonge spits zijn vriendin wil terugzien, moet hij iets
doen wat hij zelf ondoenbaar vindt. Stijn staat voor een enorm
dilemma, en hij kan er alleen met Storm over praten …

Een demonstratietoernooi brengt
Stijn en Storm naar Kenia. In de
hoofdstad Nairobi zien ze hun
oude vriend Mosegi terug, de
Afrikaanse doelman met de bijnaam ‘De Zwarte Panter’.

EN

978 90 448 0860 5
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 3
isbn

Wanneer Storm in aanraking
met zijn doelman komt, is Bert
de enige die hem kan helpen,
maar veel mensen willen misbruik
maken van zijn goedheid.

OD

isbn 978 90 448 0789 9
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 2

Vlak bij het veldje waar Stijn
en Storm altijd voetballen,
staat een onbewoonde villa. Er
schijnen mysterieuze dingen te
gebeuren.

sport

978 90 448 0704 2
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 1
isbn

Stijn en Storm maken kans om
met de nationale selectie deel
te nemen aan het Europees
Jeugd Kampioenschap voetbal
in Barcelona!

EN

Stijn en Storm reizen naar
Engeland. Daar speelt Kick ’69
de belangrijke uitwedstrijd tegen
Petchwood United. De reis wordt
spannender dan verwacht.

OD

Stijn en Storm spelen bij
Rapitas. Hun grote rivalen: de
Stieren. Als er in het voetbalhok
wordt ingebroken, staan de rivalen lijnrecht tegenover elkaar.

sport
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Met hun club Kick ’69 spelen ze
een belangrijke wedstrijd tegen
AS Roma in de halve finale van
de Champions League. Het
toeval wil dat Stijns vriendin
Femke ook al op werkweek is in
de Italiaanse hoofdstad. Maar
ineens lijkt zij van de aardbodem verdwenen.

Het einde van het seizoen
nadert en het Kick ‘69 van Stijn
en Storm is nog in de race voor
het kampioenschap. Als klap
op de vuurpijl heeft de club
zich ook geplaatst voor de
Champions Leaguefinale. Maar
dan gooit een man met een
paardenstaart roet in het eten.

isbn 978 90 448 2864 1
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 16

isbn 978 90 448 2960 0
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 17

Stijn en Storm zijn bezig met
de voorbereiding voor de
Champions Leaguefinale. Een
bende wil dat zij de wedstrijd
beïnvloeden en dat zorgt voor
druk en spanning. Zal de trainer
Stijn en Storm nog wel durven
opstellen?
isbn 978 90 448 3275 4
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 18

Stijn en Storm zijn met Oranje op het WK. In de tweede helft van de
kwartfinale worden de jonge Voetbalgoden allebei ingebracht en ze
zetten een puike prestatie neer. Maar het feest blijft niet duren. Storm
krijgt na de wedstrijd ruzie met een man uit het publiek, en dat heeft
grote gevolgen. Bovendien lekt iemand uit het Oranjekamp vertrouwelijke informatie en onwaarheden naar de pers.
isbn 978 90 448 3554 0
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap
Deel 19
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Meisjesvoetbal in de spotlights

SLAM

Voor wie van hockey houdt

Myrthe speelt voor de Madonna’s, de enige
amateurclub waarvan het eerste vrouwenelftal in de Eredivisie uitkomt. Myrthe is een
van de grootste talenten, tot Danique het
team komt versterken.

Myrthe is trots. Haar elftal van fc De Madonna’s is gepromoveerd en bereidt zich
voor op het nieuwe seizoen. De meiden
vechten voor een basisplaats, de concurrentiestrijd is fel.

Een spannende week voor Myrthe. Ze
speelt met fc De Madonna’s voor het eerst
een competitiewedstrijd in de hoogste
klasse. En ze weet dat de scouts van
Oranje O12 haar in de gaten houden.

isbn 978 90 448 3117 7
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: voetbal, vriendschap

isbn 978 90 448 3265 5
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: voetbal, vriendschap

isbn 978 90 448 3276 1
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, vriendschap

Na de zoveelste uit de hand gelopen voetbalwedstrijd is het vriendenteam het meer dan zat.
Onder leiding van aanvoerder Ruben besluit het
volledige elftal te stoppen met voetballen en zich
aan te melden bij hockeyvereniging HBMHS
(Het Begon Met Houten Sticks).

De voetbalhockeyers nemen deel aan een toernooi. Niet dat ze hoge verwachtingen hebben,
hoor. Door de laatste achttien nederlagen weten
de jongens waar ze staan. Maar wanneer ze bij
aankomst meteen tegengewerkt worden door de
thuisspelers, begint er een andere strijd.

De voetbalhockeyers hebben de hele competitie
niet één keer gewonnen. En uitgerekend bij de laatste wedstrijd van het seizoen moeten ze invallen
voor de D1, om te voorkomen dat dit team degradeert. Onmogelijk. Maar dan schieten de meiden te
hulp met een speciaal trainingsprogramma.

isbn 978 90 448 2422 3
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, hockey

isbn 978 90 448 2779 8
13,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, hockey

isbn 978 90 448 2633 3
13,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: voetbal, hockey

1

GRAND
SLAM

BREEKPUNT

BREEKPUNT

Rick Meijer

BREEKPUNT

Het eerste deel uit Grand slam, de tennisserie bomvol humor,
avontuur en tennis. Voor sportfanaten vanaf 10 jaar.

Rick Meijer

1

GRAND

ts heeft bijna een ticket voor een heel gaaf tenniskamp
pakken. Het enige wat hij nog moet doen, is de finale
nnen van zijn allerbeste vriend Stan. Maar dan loopt
es anders dan gepland. Als zijn trouwe hond Jelle ook
wordt vermist, is Mats ten einde raad. Gelukkig zorgt
n telefoontje van de tennisbond voor nieuwe energie.
Mats en Stan geblaf uit ’t Hakbos vlak bij de tennisbanen
horen, raken ze verzeild in een spannend avontuur.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044830422

Clavis

Met illustraties
van Joke Eikenaar

Mats heeft bijna een ticket voor een heel
gaaf tenniskamp te pakken. Het enige
wat hij nog moet doen, is de finale winnen van zijn allerbeste vriend Stan. Maar
dan loopt alles anders dan gepland. Als
zijn trouwe hond Jelle ook nog wordt
vermist, is Mats ten einde raad.
978 90 448 3042 2
13,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: tennis, vriendschapek
isbn

De Allsports Academie opent haar deuren. Elke jonge sporter droomt ervan
om daar naar school te kunnen gaan
en aan topsport te doen. Mitch blinkt uit
in basketbal, Daphne in hardlopen.
978 90 448 0988 6
14,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: basketbal, atletiek
isbn

Mary blinkt uit in schaatsen en
Damian is een van de grootste
ijshockeytalenten die het land ooit
gekend heeft. Maar dan worden
ze plotseling geconfronteerd met
doping.
978 90 448 1164 3
13,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: schaatsen, ijshockey
isbn

sport

Sem en zijn broer maken
ruzie. Sem speelt graag
hockey en David voetbalt. Om de ruzie uit te
vechten organiseert hun
vader een wedstrijd.
978 90 448 1243 5
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: hockey, vriendschap
isbn

De Stoere Hockeybende
gaat stiekem slootje springen in de polder. Als hun
ouders dat ontdekken, worden ze gestraft en mogen
ze niet meedoen met de
volgende hockeywedstrijd.
978 90 448 1510 8
9,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: hockey, vriendschap
isbn

Fleur is met haar klas
uitgenodigd om de finale
het het wk Hockey in Den
Haag bij te wonen. Samen
met haar beste vriendin
Valerie verheugt ze zich
op een heerlijke hockeydag.
978 90 448 2146 8
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: hockey
isbn

Luca zit op de persconferentie voor de eerste wedstrijd
op het wk voetbal in Brazilië.
De wereldpers vraagt hem
het hemd van het lijf en,
zoals altijd, zitten daar ook
onzinnige vragen tussen.

Luca speelt de sterren
van de hemel voor Oranje
en hij wordt geselecteerd
door een grote club. Acht
jaar later keert Luca terug
uit Manchester om het ek
te spelen voor Oranje.

978 90 448 2200 7
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: voetbal
Enkel verkrijgbaar als POD
(paperback)

isbn 978 90 448 1791 1
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: voetbal

isbn
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Méér dan sport alleen

Niet voor het eerst zit er een onbekende
jongen langs de kant toe te kijken als
Joey en zijn vrienden aan het voetballen
zijn op het trapveldje. Joey nodigt hem uit
om mee te doen. De jongen, die Adil heet,
vertelt dat hij in het asielzoekerscentrum
woont. Al snel blijkt dat Adil bijzonder veel
talent heeft.
isbn 978 90 448 2959 4
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: voetbal, vriendschap, vluchtelingen

De tweeling Zahra en Nikki
zijn bezeten van hockey.
Nikki is doelvrouw en Zahra
speelt op het middenveld.
Met hun team strijden ze
om kampioen te worden.
978 90 448 1149 0
14,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: hockey
Deel 1
isbn

Binnen de muren van voetbalschool
Ndoto Ni probeert Onesmus Malandi nóg
beter te worden, zodat hij volgend jaar
de reis naar Engeland kan maken. Want
daar ligt ‘de witte stip’, het lichtpunt in
de verte: een speelplek in de Premier
League.

isbn 978 90 448 3116 0
14,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: voetbal, vriendschap, armoede
Deel 1

isbn 978 90 448 3264 8
14,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: voetbal, vriendschap, armoede
Deel 2

978 90 448 1057 8
14,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: hockey
Deel 2
isbn

Halsbrekende avonturen

Onesmus Malandi woont met zijn vader,
moeder, twee broertjes en kleine zusje
in een hutje in de Keniaanse bergen.
De armoede verdringt hij met school en
voetbal. Zijn droom is om uitgenodigd te
worden voor de voetbalschool een stuk
verderop.

De tweeling Zahra en
Nikki krijgen een nieuw
buurmeisje, Iboyka. Al
snel komen ze erachter
dat die ook erg goed kan
hockeyen.

Zahra mag met het nationale
jeugdelftal mee voor een
belangrijke interland in en
tegen Engeland. Al snel
blijkt dat dit niet eenvoudig is.
978 90 448 1334 0
14,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: hockey
Deel 3
isbn

sport

Wanneer Zahra naar huis
fietst, ziet ze in de verte
een ambulance. Als ze
dichterbij komt, herkent ze
de hockeystick en de fiets
van haar zus Nikki.
978 90 448 1611 2
14,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: hockey
Deel 4
isbn

Onesmus Malandi mag zich bewijzen in
de jeugdafdeling van Tottenham Hotspur.
Zo kan hij een contract verdienen. Maar
dat valt niet mee als je altijd in een hutje
in de bergen van Kenia hebt gewoond.
978 90 448 3401 7
14,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: voetbal, vriendschap, armoede
Deel 3
isbn

Niets leuker dan turnkamp!
Er is alleen iets geks aan de
hand, want er verdwijnen
opeens allerlei spullen uit
het kamp.
978 90 448 2234 2
15,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: turnen, vriendschap
Deel 1
isbn

Zahra krijgt via Facebook
een uitnodiging van ene
Bradley. Ze kent hem niet,
maar gaat toch in op zijn
uitnodiging.

Zahra en Nikki krijgen een
Amerikaanse studiebeurs!
Maar hockey in de VS
is anders dan hockey in
Europa.

Levi en zijn vrienden hebben
er genoeg van! Het is weer
zo’n regenachtige zomer
waardoor ze niet veel kunnen
skateboarden.

isbn 978 90 448 1987 8
14,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: hockey
Deel 5

isbn 978 90 448 2532 9
14,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: hockey
Deel 6

isbn

978 90 448 1157 5
12,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: skateboarden,
vriendschap
Deel 1

Marijke, Nikki en Ling
trainen hard voor een
teamwedstrijd. Daarnaast
zijn ze druk met het inzamelen van geld voor de
sponsoractie van hun club
Top Spirit.
978 90 448 2540 4
15,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: turnen, vriendschap, liefde
Deel 2
isbn

De loods waar Levi en zijn
vrienden skaten, wordt verkocht. De gemeente heeft
een nieuw skatepark beloofd,
maar de plannen hebben
vertraging.
978 90 448 1239 8
12,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: skateboarden,
vriendschap
Deel 2
isbn

Ling is dolblij. Haar bff
en voormalige turnmaatje
Sammie komt op bezoek
uit Singapore. Maar dan is
Sammie op een ochtend
plots verdwenen.
978 90 448 2703 3
15,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: turnen, vriendschap
Deel 3
isbn

Het Turngala bestaat tien
jaar en houdt een talentenjacht: de winnaar mag
optreden voor duizenden
mensen in de grote show!
978 90 448 2958 7
15,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: turnen, vriendschap
Deel 4
isbn

De meiden van Top Spirit
krijgen een uitnodiging
om te trainen in Amerika!
Jill gebruikt deze kans om
zich te ontpoppen als een
echte vlogger.
978 90 448 3122 1
15,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: turnen, vriendschap
Deel 5
isbn

Als Levi en zijn skatevrienden
gaan rondstruinen, komen ze
Cyril, een nieuwe skatechick,
tegen. Ze ontdekken een
vreemde boerderij.

Levi en zijn vrienden
moeten hun zelfgebouwde
skatepark uit, terwijl het
park van de gemeente nog
lang niet klaar is.

De ontmoeting met Finn, een
rondtrekkende skater, brengt
Levi en zijn vrienden op een
geniaal plan. Het wordt de
beste zomer van hun leven.

978 90 448 1517 7
12,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: skateboarden,
vriendschap
Deel 3

isbn 978 90 448 1668 6
12,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: skateboarden
Deel 4

isbn 978 90 448 2123 9
12,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: skateboarden
Deel 5

isbn
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Je leest het in één ruk uit

spanning

Beklemmende verhalen

Drie vriendinnen. Eén vermiste
klasgenoot. Mien, Alix en Victoria
gaan op zoek naar de verdwenen
Elise. Al snel komen ze tot de
ontdekking dat er sprake is van
kwaad opzet. Maar wie heeft haar
ontvoerd? En waarom?
isbn 978 90 448 3521 2
14,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: spanning, vriendschap,
liefde

Lef wordt wakker in een ziekenhuis.
Hij weet niet meer wie hij is. De dokter
en zijn moeder maken hem niet veel
wijzer. Wie is die dokter eigenlijk? En is
die vrouw wel zijn moeder? Lef gaat op
onderzoek uit en ontdekt iets waardoor hij
meteen uit het ziekenhuis moet vluchten.
isbn 978 90 448 3476 5
14,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, vriendschap

Ruben en Isa vinden een
in de tuin van een
oude zeeman. Er staat een
verhaal op over een zeereis in 1983.
usb-stick

Winnaar van de
Hotze de Roos prijs 2017
isbn 978 90 448 2722 4
9,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: spanning

Sinds wanneer draagt Shukri
een hoofddoek? Ruben en
Isa weten dat hun vriendin
gelovig is, maar ze zagen
haar nog nooit met een
hoofddoek. Als ze haar er
de volgende dag op aanspreken, doen ze een verrassende ontdekking.
978 90 448 3266 2
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: spanning, vriendschap, vluchtelingen
isbn

Spannende griezelverhalen
over wraak, vers mensenvlees dat te koop wordt
aangeboden ...
978 90 448 1207 7
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: griezelverhalen
isbn

David maakt grote kans
de Graal van het Kwaad te
winnen.
978 90 5016 512 9
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: griezelinternaat
isbn

De mummie van Sharl-Atan
komt weer tot leven.
978 90 448 0790 5
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: griezel,
mummie
isbn

Paolina, Mattia, Alberto en Eleonora hebben een heel
normaal leven: ze gaan naar school, worden verliefd …
Maar zonder dat ze het zelf weten, delen de vier een
geheim: alle vier hebben ze iemand belangrijk verloren.
Op een dag verschijnt er een vrouw in het rood in hun
leven, die alles op zijn kop zet en hun een dilemma
voorlegt.
isbn 978 90 448 3697 4
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: Spanning, dilemma’s

Lisa en Simon gaan voor
elkaar door het vuur,
maar hun vriendschap
komt onder druk te staan
wanneer ze Ben leren
kennen. De jongen blijkt
een groot geheim te
hebben.
isbn 978 90 448 2669 2
15,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: vriendschap,
spanning

Pelle en Senta verheugen zich op de wintervakantie, die samenvalt
met de jaarmarkt in het
dorp.
isbn 978 90 448 2328 8
19,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: feest, pesten,
sociale vaardigheden

De zestienjarige Joost gaat een week bij zijn vader in
Parijs logeren. Maar als hij uit de trein stapt, is zijn vader
nergens te bekennen. Alleen zijn aktetas vindt Joost
terug in de stationshal van het Gare du Nord. Hij gaat op
onderzoek en ontdekt dat de verdwijning van zijn vader,
een historicus aan de universiteit, te maken heeft met
een verloren gewaande drukproef van de beroemdste
encyclopedie ooit.

De 15-jarige Yrsa Bellami wordt dood gevonden op het schoolplein. Alles wijst op zelfmoord. Haar beste vriendin Chelsea is
lamgeslagen: waarom koos Yrsa voor de dood? Om haar te
herdenken, nodigt Chelsea hun vriendengroep uit voor een
weekend aan de kust. Maar het mooie weer slaat om. En er is
geen elekriciteit, geen wifi. Ondertussen lopen de irritaties in
het huisje op. Was Yrsa wel zo geliefd? Of bevindt zich in hun
midden een moordenaar?

isbn 978 90 448 3475 8
17,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: Parijs, geschiedenis, vriendschap, spanning

isbn 978 90 448 3434 5
16,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: zelfmoord, pesten, vriendschap

1952. Het Limburgse
kasteel Astenrade heeft
lang leeggestaan. Eindelijk komen er nieuwe,
adelijke bewoners. Drie
buurtjongens vrezen
hun speelterrein, het
kasteelpark, daardoor te
zullen verliezen. Tuinman
Huub.
978 90 448 2887 0
19,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: spanning, humor
isbn

Wanneer Marleen per
ongeluk een antieke
spiegel breekt, komt ze
in een spiegelwereld
terecht. Letterlijk alles is
gespiegeld.
isbn 978 90 448 2838 2
15,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: spanning

Nul wordt binnenkort
veertien jaar. Hij heeft
nog nooit een andere
persoon aangeraakt.
Hij is nog nooit buiten
geweest. Nul is opgegroeid in een virtuele
wereld waar hij getraind
wordt.
isbn 978 90 448 2761 3
15,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: spanning

Lena logeert in
Ravensdal, een dorp
waar veel belang
wordt gehecht aan het
Keltische verleden en
waar sommigen nog
de oude wraakzuchtige
stamgod Teutates aanbidden.
978 90 448 2972 3
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, wraak
mummie
isbn
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“Probeer voortdurend te leren
en zo veel mogelijk te weten.
Het zal je helpen bij het realiseren van je dromen.”

spanning

Een daverende jeugdthrillerserie

Jespers vader is politieagent.
Jaren geleden heeft hij een
dader van een roofoverval achter de tralies gekregen. De tweede dader is op de plaats van de
misdaad doodgeschoten door
de politie. Jesper ontdekt nu dat
er nog een derde crimineel was.
En die wil wraak nemen op zijn
vader door de zus of broer van
Jesper iets aan te doen.

Tobias wordt wakker in het
ziekenhuis. Hij heeft wonder
boven wonder het auto-ongeluk
overleefd waarbij zijn ouders om
het leven zijn gekomen. Tobias
herinnert zich dat ze onderweg
waren naar de dierentuin en dat
zijn kleine zus in het kinderstoeltje
zat. ‘Dat kan niet, Tobias,’ zegt
zijn grootvader dan. ‘Je hebt
geen zusje, je bent enig kind.’

isbn 978 90 448 2697 5
15,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: spanning, misdaad
Deel 1

isbn 978 90 448 2863 4
15,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: spanning
Deel 2

Halloweenavond. De drie
schoolvrienden Katie,
Hanna en Thomas zijn
alleen thuis. Het lijkt
Katie een ideaal moment
voor een griezelig en
spannend spel.
isbn 978 90 448 2653 1
14,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning,
geesten

In het selecte Valeriusinternaat slaat een seriemoordenaar toe. Als een van de leerlingen vermoord wordt,
besluit de groep te proberen
de dader te ontmaskeren.
978 90 448 3004 0
14,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: spanning, moord
Enkel verkrijgbaar als paperback
isbn

Tijdens zijn vertrouwde wandeling op het strand hoort Mischa
een vreemd geluid. In een zak
vindt hij een huilende baby.
Mischa’s beslissing om het
meisje mee naar huis te nemen
betekent het begin van een
hoop ellende.
isbn 978 90 448 3119 1
15,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: spanning
Deel 3

Roan krijgt een WhatsAppberichtje van een jongen die
zegt dat hij zijn tweelingbroer
Dylan is. Maar dat kan helemaal
niet, want die is zeven jaar
geleden verdronken. Maar in
de berichtjes staan feiten die
niemand anders dan zijn tweelingbroer kan weten.
isbn 978 90 448 3272 3
15,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: spanning

Vigo Morris overleeft als
enige een gruwelijke
moordpartij. Een zware
hoofdwond en geheugenverlies zijn de prijs die hij
hiervoor moet betalen.

Vigo trekt met zijn vrienden
halsoverkop naar Malta.
Na een hachelijke reis vol
gevaren bereiken ze de
eilandengroep. Ze zijn echter niet alleen.

Wanneer terroristen een
gijzelingsactie op touw
zetten in een oud palazzo
in Venetië, houdt de hele
wereld vol afschuw de
adem in.

978 90 448 1511 5
13,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: spanning, moord
Deel 1

978 90 448 1662 4
13,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: speurtocht,
detective
Deel 2

978 90 448 2061 4
13,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: spanning
Deel 3

isbn

isbn

isbn

De zoektocht naar de
mythische Zwarte Adem
brengt Vigo naar de mistige
straten van de Ierse hoofdstad Dublin.
isbn 978 90 448 2254 0
13,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: spanning, speurtocht
Deel 4
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spanning

Verhalen om je in vast te bijten

De veertienjarige Esther woont in een
saai dorpje in de Pyreneeën en leidt een
doodnormaal leven. Maar op een avond
dringen drie mannen het huis binnen en
vallen haar aan. Ze spuiten een vreemde
vloeistof in haar nek en bedreigen haar.
De volgende dag is alles anders.
isbn 978 90 448 2405 6
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, wolven
Deel 1

wraaklegende en een mysterieuze boomstam
ngen Rolf en Jasmijn toevallig bij elkaar.
oeval bestaat niet, beweert de bewaker van
erlaten kasteeldomein, die al jaren hoopt
het tweetal te ontmoeten.

Esther en Jonathan worden nog altijd
opgejaagd door Crustonic. Dat louche bedrijf
doet onderzoek naar genetische manipulatie,
en heeft stamcellen van de tieners nodig.
Maar dat is niet hun enige probleem. De
twee worden namelijk ook belaagd door een
onvoorspelbare witte wolf, die niet
te grijpen lijkt.

isbn 978 90 448 2883 2
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, wolven
Deel 2

isbn 978 90 448 3344 7
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, wolven
Deel 3

luc hanegreefs

f het portier van een Amerikaanse oldtimer
verandert hij daarmee voorgoed zijn leven.
voor Jasmijn, die kilometers van hem vandaan
l vanaf dat moment niets meer hetzelfde zijn.

Esther heeft nog altijd geen totale controle
over haar dierlijke instincten. Maar soms
komen haar driften ook goed van pas,
bijvoorbeeld wanneer ze haar vriendin
Milla moet redden. Ze zal al haar wolvenmoed nodig hebben wanneer ze eindelijk
ontdekt waar Alexander is gebleven, de
enige die een antiserum kan maken.

je voor stapje ontrafelen Rolf en Jasmijn
n groots geheim, dat voor hen beiden
– en voor hun families –
verstrekkende gevolgen zal hebben.

thriller voor liefhebbers
ndrukwekkende complotten,
spannende cliffhangers
en klassieke auto’s.
ap in en laat je meevoeren.
vanaf 14 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044820751

Clavis

Rolf bekijkt samen met zijn
vader een bijzondere oldtimer
uit 1961. De jongen raakt
helemaal in de ban van het
verhaal van de auto.
978 90 448 3001 9
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning
Enkel verkrijgbaar als paperback
isbn

De zomer kan niet snel genoeg
gaan voor Noor en haar
vrienden. Voor het eerst
mogen ze naar Kolenrock!
Maar de sfeer slaat om wanneer ze aanwijzingen vinden
dat er een meisje is ontvoerd.
978 90 448 2267 0
18,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: ontvoering, spanning
isbn

Chantal krijgt een luguber
mailtje. Het lijkt van haar
overleden vriend Dylan te
komen. Chantal is helemaal van
slag. Ze neemt haar vriendin in
vertrouwen.
isbn 978 90 448 2174 1
16,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, liefde, dood,
vriendschap

Zes jongeren willen de wereld
verbeteren. Hun trouw aan
elkaar en de wereld wordt
scherp op de proef gesteld.
isbn 978 90 448 2331 8
17,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: avontuur, spanning
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Stap binnen in een nieuwe wereld

Verhalen om je in vast te bijten

De veertienjarige Esther woont in een saai dorpje in de
Pyreneeën en leidt een doodnormaal leven. Maar op een
avond dringen drie mannen het huis binnen en vallen
haar aan. Ze spuiten een vreemde vloeistof in haar nek en
bedreigen haar. De volgende dag is alles anders.
isbn 978 90 448 2405 6
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, wolven
Deel 1

Esther heeft nog altijd geen totale controle over haar dierlijke instincten. Maar soms komen haar driften ook goed
van pas, bijvoorbeeld wanneer ze haar vriendin Milla
moet redden. Ze zal al haar wolvenmoed nodig hebben
wanneer ze eindelijk ontdekt waar Alexander is gebleven,
de enige die een antiserum kan maken.

Esther en Jonathan worden nog altijd opgejaagd door
Crustonic. Dat louche bedrijf doet onderzoek naar genetische manipulatie, en heeft stamcellen van de tieners
nodig. Maar dat is niet hun enige probleem. De twee
worden namelijk ook belaagd door een onvoorspelbare
witte wolf, die niet te grijpen lijkt.

978 90 448 2883 2
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, wolven
Deel 2

978 90 448 3344 7
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, wolven
Deel 3

isbn

Een oude wraaklegende en een mysterieuze boomstam
brengen Rolf en Jasmijn toevallig bij elkaar.
Maar toeval bestaat niet, beweert de bewaker van
een verlaten kasteeldomein, die al jaren hoopt
het tweetal te ontmoeten.

Op Williams schip de Argo is het einde van het schooljaar
in zicht. De liefde tussen hem en Aster bloeit, en niets
staat een leuke vakantie in de weg. Tot er een oude
bekende opduikt.

Ogenschijnlijk herstelt William goed van zijn laatste
gewelddadige ontmoeting met Zeger. Maar mentaal loopt
het minder vlot. Ongewild sleurt hij familie en vrienden
mee in zijn val.

isbn 978 90 448 1805 5
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: sciencefiction
Deel 1

isbn 978 90 448 2403 2
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: sciencefiction
Deel 2

isbn 978 90 448 2888 7
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: sciencefiction
Deel 3

luc hanegreefs

Als Rolf het portier van een Amerikaanse oldtimer
opent, verandert hij daarmee voorgoed zijn leven.
Maar ook voor Jasmijn, die kilometers van hem vandaan
woont, zal vanaf dat moment niets meer hetzelfde zijn.

isbn

2514. De aarde is haast onbewoonbaar geworden.
Mensen wonen op aan elkaar gelaste schepen die tot drijvende steden zijn omgebouwd. De veertienjarige William
raakt verwikkeld in een machtsstrijd ...

Stapje voor stapje ontrafelen Rolf en Jasmijn
een groots geheim, dat voor hen beiden
– en voor hun families –
verstrekkende gevolgen zal hebben.

Een thriller voor liefhebbers
van indrukwekkende complotten,
spannende cliffhangers
en klassieke auto’s.
Stap in en laat je meevoeren.
vanaf 14 jaar.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044820751
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Zes jongeren willen de wereld
verbeteren. Hun trouw aan elkaar
en de wereld wordt scherp op de
proef gesteld.

Rolf bekijkt samen met zijn vader
een bijzondere oldtimer uit 1961.
De jongen raakt helemaal in de
ban van het verhaal van de auto.

isbn 978 90 448 2331 8
17,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: avontuur, spanning

isbn 978 90 448 3001 9
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning
Enkel verkrijgbaar als paperback

De zomer kan niet snel genoeg
gaan voor Noor en haar vrienden.
Voor het eerst
mogen ze naar Kolenrock! Maar
de sfeer slaat om wanneer ze
aanwijzingen vinden dat er een
meisje is ontvoerd.
isbn 978 90 448 2267 0
18,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: ontvoering, spanning

Chantal krijgt een luguber mailtje.
Het lijkt van haar overleden
vriend Dylan te komen. Chantal
is helemaal van slag. Ze neemt
haar vriendin in vertrouwen.

Matt weet dat hij bovennatuurlijke krachten bezit.
In Yorkshire belandt hij midden in de meest sinistere
gebeurtenissen …

978 90 448 2174 1
16,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, liefde, dood,
vriendschap

isbn

isbn

978 90 5016 488 7
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: goed en kwaad
Deel 1

Matt Freeman denkt dat het
gevecht met het kwade voorbij
is, maar dan ontdekt hij dat er
een tweede poort bestaat …
978 90 5016 498 6
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: goed en kwaad
Deel 2
isbn

Scott wordt ontvoerd door de
Nightrise-organisatie. Jamie
blijft alleen achter en wordt van
moord beschuldigd. In een
streng bewaakte gevangenis
ontdekt hij een poort naar het
verleden.
978 90 5016 499 3
19,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: goed en kwaad
Deel 3
isbn

Hong Kong is in handen gevallen van de Ouden en alleen de
vijf poortwachters kunnen de
wereld nog redden.
978 90 448 1086 8
21,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: goed en kwaad
Deel 4
isbn

De aarde is bijna verwoest
door de krachten van de
duisternis. Zij die het overleefd hebben, zijn nog amper
menselijk te noemen.
isbn 978 90 448 1874 1
29,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: goed en kwaad
Deel 5
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Weg met pesten

Pestkop Katlijn heeft het gemunt

Zo kan het niet meer! Op de
school van Alena wordt weleens
geplaagd, zoals op elke school.
Maar Mike krijgt het echt zwaar
te verduren. Alena en haar beste
vrienden, Polak en Paulien, laten
het er niet bij. Ze vormen een team
tegen pesten en tekenen een
Antipestpact.

isbn 978 90 448 3637 0
12,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: vriendschap, pesten

isbn 978 90 448 2072 0
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: goed en kwaad, fantasy
Deel 2

isbn 978 90 448 2639 5
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: fantasy, spanning
Deel 3

Een eerlijk en grappig boek voor kinderen vanaf 7 jaar over een
meisje met een autismespectrumstoornis, geschreven door basis
schoolleerkracht Nadja Van Sever. Informatief, maar niet zwaar
op de hand. Met een nawoord van Autisme Centraal.

Een avontuurlijk, spannend en grappig boek
over een jongen die niet stil kan zitten
en zijn verdwenen juf.
Voor iedereen vanaf 9 jaar.

Nadja Van Sever
Wilma van den Bosch & Fran Scheers

is een

vijfhoekje

www.clavisbooks.com
ISBN 978-9044829792

is een vijfhoekje

isbn 978 90 448 1832 1
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: fantasy
Deel 1

Fien is een beetje anders dan de andere kinderen. Ze houdt
van gaten in haar kleren, van alles rood te kleuren en van de
eerste te zijn. Het borrelt in haar buik als dingen niet gaan
zoals zij wil. Dan wordt Fien boos. Als Fien borden steelt in de
supermarkt, haar fiets verft, in de vinger van de tandarts bijt
en zomaar voor een auto loopt, heeft mama het gehad. Waarom
gedraagt Fien zich zo vreemd? Er moet iets gebeuren. Maar wat?

Nadja Van Sever

Na zijn confrontatie met Hedith Sjah Malik zit Freek Holtrust nog steeds opgesloten in een droomversie van zijn
eigen wereld. Maar Wentelwereld heeft grote behoefte
aan een wakkere reiziger.

Met illustraties van
Madelon Koelinga

Wilma van den Bosch & Fran Scheers

Freek keert terug naar Wentelwereld, maar de reis loopt
niet zoals verwacht. Hij komt terecht in Malikir aan de
andere kant van de Zuiderkam, ver van zijn vrienden.
Freek duikt onder.

isbn 978 90 448 2706 4
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: pesten, humor

Nadja Van Sever

Nadja Van Sever

Freek is boos op zijn ouders en loopt weg naar het
Wichelwoud. Daar vindt hij een poort en voor hij het
weet, komt hij terecht in de Wentelwereld, in de vijftiende
eeuw ...

Juf Emma is nieuw en heel onzeker. De klas van Kobe
pest haar zo erg dat ze het na een week al niet meer
ziet zitten en wegblijft. De vreselijke juf Bep komt in
Emma’s plaats. Zij brult, scheldt en slaat erop los. En
brutale kinderen stopt ze gewoon in de kast! Door die
akelige juf Bep beseffen de kinderen dat juf Emma
eigenlijk heel leuk was. Maar de sympathieke juf is
spoorloos. Samen met zijn beste vriendin Sien gaat
Kobe op onderzoek uit …

op Bas, een jongen uit haar klas.
Haar vriendinnen doen gewoon
mee met de pesterijen, al vinden
ze het niet allemaal leuk. Op een
dag wordt Katlijn ontvoerd door
een eigenaardig, oud mannetje.

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044832051
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9 789044 832051

Juf Emma is weg. Jammer, want
het was een leuke juf. Hebben
de drukke jongen Kobe en zijn
klasgenootjes haar misschien iets
te veel geplaagd? Hoe dan ook,
nu is er de nieuwe juf Bep. En die
is helemaal níét leuk.
978 90 448 3205 1
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: school, pesten
isbn

Kaat voelt zich vaak alleen.
Haar ouders lijken vooral oog te
hebben voor hun nieuwe partner;
meisjes uit de klas zien haar niet
staan. Ze vertrouwt haar geheimen toe aan een dagboek.
isbn 978 90 448 2210 6
13,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: pesten,
zelfverminking, dagboek

Kaat wordt gepest op haar nieuwe school. Het begint met kleine
pesterijen. Na een tijdje gaan die
over in cyberpesten en Kaat voelt
zich als opgejaagd wild.
978 90 448 1738 6
14,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: pesten, cyberpesten
isbn

Mats wordt gepest op school
omdat hij dyslexie heeft. Als Mats
op een dag een magische pen
krijgt, verandert zijn leven.
isbn 978 90 448 1860 4
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: dyslexie, pesten

Fien is een beetje anders dan de
andere kinderen. Ze houdt van
gaten in haar kleren, van alles
rood te kleuren en van de eerste
te zijn. Het borrelt in haar buik als
dingen niet gaan zoals zij wil.
isbn 978 90 448 2979 2
14,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: autismespectrumstoornis
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Herkenbare verhalen

Uit het leven gegrepen
Het meisje in dit verhaal brengt de
zomervakantie door bij haar grootouders
aan een afgelegen fjord. Haar vader is
pas gestorven, maar ze huilt niet. Dat
helpt niet, vindt ze. En dan spoelt er
opeens een walvis aan op het strand.

Loulou alias de ultieme drama
queen. Tot over haar oren
verliefd op Thomas start ze
aan het nieuwe schooljaar en
stapt ze meteen ook in een
familiesoap.

Op een en dezelfde dag ontmoet Loulou de vlotte Amerikaan Stuart, verschijnt haar foto
op de cover van GOSSIP en
spendeert ze al haar zakgeld
aan een nieuw paar pumps.

978 90 448 0922 0
13,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: verliefd, puberteit

978 90 448 1410 1
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: verliefd, puberteit

isbn

Rune denkt graag en veel
aan Marie, die bij hem in de
muziekles zit. Hij droomt zelfs
van haar.
978 90 448 1240 4
12,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: muziek, verliefd zijn
isbn

isbn

Dit jaar gaat Irena met haar
ouders op vakantie naar
Denemarken. Irena is in de
wolken. Eindelijk maken ze
eens een verre reis.
978 90 448 0932 9
14,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: vakantie, reizen
isbn

levensecht

Storm is twaalf, hij surft graag
en is altijd samen met zijn
beste vriendin Mara. Hij heeft
een leuk leven en maakt zich
nergens zorgen over. Tot hij tot
over zijn oren verliefd wordt op
de nieuwe jongen in zijn klas.
978 90 448 2183 3
13,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: liefde, homoseksualiteit, vriendschap, opgroeien
isbn

Maatje verhuist met het gezin
van de stad naar het platteland. Ze vindt het vreselijk.
Recht tegenover haar nieuwe
huis is er een weide met fruitbomen. Daar ontmoet ze Wei.
Wei helpt haar deze moeilijke
overgang te verwerken, ook
al loopt dat niet altijd even
gemakkelijk.

isbn 978 90 448 3522 9
15,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: rouwverwerking, verdriet,
grootouders

In de puberteit slaan je
gevoelens vaak op hol en zit
je met duizend-en-een vragen.
Die worden in dit boek allemaal
beantwoord.

isbn 978 90 448 2966 2
18,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: kanker, vriendschap

isbn 978 90 448 1213 8
13,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: liefde, seks

isbn 978 90 448 2156 7
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: verhuizen, vriendschap

Samen met haar vrienden
richt Bente een bedrijf op om
eenzame sokken een nieuw
leven te geven. Een collega
van haar vader leert haar alles
over geld ...

Een meisje raakt in de greep
van haar foute zelfbeeld. In
de spiegel staart een heel dik
lichaam haar aan. Dit boek
vertelt over haar groeiende
obsessie met eten.

Een ongeluk zit in een klein
hoekje. Of in een grote pan met
soep. Als de kleine Emmy in de
keuken is, stoot ze de ketel met
tomatensoep om. Grote brandwonden zijn het gevolg.

978 90 448 1562 7
18,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: bedrijfsleven, management, avontuur

978 90 448 1835 2
17,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: anorexia, eetstoornissen

978 90 448 2363 9
13,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: brandwonden

isbn

De 12-jarige William heeft kanker. Hij
brengt zijn dagen door in bed, thuis
of in het ziekenhuis. Op een dag trekt
een vreemd en toch ook grappig
jongetje bij hem in, Knoert. William
voelt dat Knoert zijn aartsvijand is:
als hij hem doodt, kan hij zelf beter
worden. Maar dan ontwikkelt zich een
vriendschap tussen de twee.

isbn

isbn

Op zijn tiende verjaardag
krijgt Seppe te horen dat hij
kanker heeft. Hij komt zijn
kamer haast niet uit en bijna
niemand kan nog tot hem
doordringen. Wanneer zijn
ouders een boek over indianen meebrengen, verliest
Seppe zich helemaal in de
wereld van de roodhuiden.
Bekroond door
de Kinder- en Jeugdjury
isbn 978 90 448 1050 9
13,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: kanker

Een klein meisje, Jolien,
beleeft de ziekte van haar
mama. Ze gaat vaak mee
met mama naar het ziekenhuis. Ze is bang dat mama
voor altijd weg zal gaan.
978 90 448 1831 4
16,95 eur
Vanaf 6 jaar
Thema: rouwverwerking,
diversiteit
isbn

Joost heeft verdriet omdat
zijn vader is overleden. Zijn
vader was een brandweerman. Hij beschouwt zijn vader als een held en probeert
zich samen met zijn moeder
door het leven te slaan.
isbn 978 90 448 1747 8
14,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: rouwverwerking

Viki is een meisje van 13. Haar
leven draait om de school,
vriendinnen, huiswerk maken
en haar hondje. Opeens wordt
haar leven brutaal verstoord.
isbn 978 90 448 1665 5
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: seksueel misbruik,
opkomen voor jezelf

Emilie mag na een lang
herstel weer naar huis.
Brandwonden hebben haar
verminkt en haar vriend is in
de brand omgekomen. Het lijkt
wel of de brand haar hele
leven heeft verwoest …
isbn 978 90 448 2066 9
15,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: brandwonden,
rouwverwerking
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Op zoek naar de waarheid
Fahraz en Ahmed zijn twee Afghaanse
jongens. In hun land worden ze
bedreigd door de Taliban. De jongens
moeten vluchten voor hun leven. Ze
laten alles en iedereen achter. Een
mensensmokkelaar neemt hen mee
op een helse tocht vol hindernissen en
gevaren. Maar zal het hen lukken om
België te bereiken?

isbn 978 90 448 3531 1
15,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: vluchtelingen, vriendschap

poëzie

Poëtisch en gevoelig
Lizie heeft leukemie. Als een
chemokuur niet aanslaat, is een
beenmergtransplantatie haar enige
hoop. Maar daar kan Lizie zich geen
zorgen over maken. Ze moet namelijk
eerst haar klasgenoten helpen ontdekken wat er gebeurt in de leegstaande
villa Havikshorst. Maar dan krijgt ze te
horen dat Make-a-Wish haar grootste
wens in vervulling gaat brengen.

isbn 978 90 448 3507 6
17,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: kanker

Papa is mijn papa niet. Niets van mij
lijkt op hem. En andersom. Dat komt
omdat papa mijn echte papa niet is,
zegt Mia. Maar dat is het niet. We
passen gewoon niet bij elkaar. Ik moet
op zoek naar een andere plek. Waar
het wél past.

isbn 978 90 448 3622 6
11,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: adoptie

Indrukwekkende beelden in woord
én tekening. Gedichten voor lezers
vanaf 12 jaar.

isbn 978 90 448 3740 7
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: poëzie

levensecht
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Een grote groep supporters die zingend en hard klappend het stadion in lopen,
dat is niet niks. Toeschouwers die het vertikken om een doorgang voor ons
open te laten, duwen we weg. Een paar meter van me af zit een agent hoog op
een paard. Hij doet niks. Ik zet mijn capuchon op en buig mijn hoofd.
Na de dood van zijn moeder heeft de dertienjarige Niels het gevoel dat hij
nergens meer bij hoort. Vooral als hij ook nog weg moet bij zijn oom en
tante, en dus ook bij Amber, zijn lievelingsnichtje. Zij is de enige die nog
een beetje normaal tegen hem doet. Waarom moet hij nu opeens anders
tegen haar doen dan vroeger? Ze waren toch altijd samen aan het dollen?
Hij moet bij zijn vader gaan wonen, terwijl hij die man amper kent.
Ricardo, de negentienjarige zoon van zijn vaders vriendin, hoort wel ergens
bij. Of beter gezegd, de rest hoort bij hem. En op een dag mag een beste
hacker als Niels meedoen. Bier drinken, met z’n allen naar het voetbalstadion, op de uitkijk staan bij een geheimzinnig uitstapje. Zelfs Amber wil nu
niets meer van hem weten. Wil Niels nog terug?
Een soms rauw maar altijd levensecht en integer verhaal over een jongen die
zijn weg moet zien te vinden na de dood van zijn moeder. Vanaf 13 jaar.
Cees van Roosmalen (*13 november 1953–†16 mei 2010)
schreef twee volwassenenromans, twee kinderboeken en
twee romans voor adolescenten. Kracht is zijn zesde
boek, dat hij kort voor zijn overlijden voltooide.

www.clavisbooks.com
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De zeventienjarige Lina verhuist met haar
moeder naar Zuid-Afrika. Ze besluit om
alleen terug te keren naar België. Het wordt
een zware en eenzame tocht. Uiteindelijk
komt ze thuis, sneller dan verwacht …

Esmeralda’s leven word volledig overhoopgehaald als haar jongere zus
Leonore met een rubberbootje op zee
verdwijnt en verdrinkt. Was het haar
schuld?

Twee hartsvriendinnen sluiten een weddenschap af. Het wordt het begin van
een week waarin ze voortdurend wankelen op de broze grens tussen aantrekken
en afstoten.

978 90 448 1350 0
13,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: integratie, Zuid-Afrika

Bekroond door
de Kinder- en Jeugdjury
isbn 978 90 448 3000 2
16,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: schuldgevoelens,
rouwverwerking, afscheid
Enkel verkrijgbaar als paperback

978 90 448 1425 5
14,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: vriendschap, dood, weddenschap

isbn

isbn

Jacob houdt van voetbal en stripverhalen,
maar heeft geen vrienden. Zijn vuisten
zijn nu eenmaal sneller dan zijn gedachten. Op een dag krijgt Jacob een brief
van een Zuid-Amerikaanse jongen. Eerst
besteedt hij er weinig aandacht aan,
maar na enkele brieven laten de verhalen
over het harde leven van de onbekende
jongen hem niet meer los.
isbn 978 90 448 2973 0
17,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: familie, onzekerheid, geheimen

Maarten praat liever niet over
zijn leven. Hij ontmoet Anna,
die evenveel geheimen als
hijzelf blijkt te hebben.
Winnaar Jeugdliteratuurprijs
der Brabantse Letteren 2011
isbn 978 90 448 1158 2
14,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: geheimen

Na de scheiding van haar
ouders moet Charlotte haar
jaar overdoen. Toch krijgt ze
nieuwe vrienden en wordt ze
verliefd. Ze besluit om samen
met haar vriend naar Italië te
reizen, naar zijn familie.
978 90 448 1284 8
14,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: depressie, verliefdheid, vriendschap
isbn

Op een dag geeft Oscar een
kus aan Rosalinde. Nooit
eerder had hij zo’n geheim.
Gelukkig is er iemand bij wie
zijn geheim veilig is: Jezus, al
noemt Oscar hem liever ‘King
Kong’. Maar dan ontdekt Oscar
nieuwe geheimen …
978 90 448 2821 4
9,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: liefde, geloof
isbn

Niels moet bij zijn vader gaan
wonen terwijl hij die man
amper kent. Ricardo, de zoon
van zijn vaders vriendin, blijkt
wel ergens bij te horen. En op
een dag mag Niels zomaar
meedoen.
978 90 448 1561 0
17,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: vriendschap, erbij
horen, keuzes maken
isbn

Juca vertrekt vol goede moed
naar een plek waar hem de
hemel is beloofd, maar waar de
hel hem wacht.
978 90 448 1244 2
16,95 eur
Vanaf 15 jaar
Thema: kinderslavernij
isbn
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Wegdromen met een boek

Deze boeken zetten je aan het denken

Thomas, de zoon van BT-directeur Magnussen, heeft het
voor elkaar. Hij ziet er goed uit en leidt een luxeleventje, alleen de studie die zijn pa voor hem heeft gepland ziet hij niet
zitten; hij wil liever games ontwerpen. Floor heeft het minder
getroffen. Haar vader is vertrokken en haar moeder is ernstig
ziek. Als hun vrienden Pip en Roy ten strijde trekken tegen
de tabaksindustrie, die alles op alles zet om jongeren aan het
roken te krijgen, worden ook Thomas en Floor meegesleept
in die strijd. Maar Big Tobacco slaat keihard terug.

Roos doet auditie voor een
musical en krijgt de rol. Ze is
superblij! Van de ene op de
andere dag verandert haar leven.
In haar vrije uren moet ze repeteren, ze staat in de krant ... Maar
tegelijkertijd neemt op school het
pesten toe.

isbn 978 90 448 3465 9
16,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: vriendschap, liefde, tabaksindustrie, roken

978 90 448 2671 5
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: beroemd zijn, musical,
pesten
Deel 1
isbn

Sajid en zijn zus Thara proberen
elk hun evenwicht te vinden
tussen twee culturen. Het leven
is voor hen een optelsom van
geheimen. Als Thara beslist haar
eigen keuzes te maken en niet
te zwichten voor de regels van
haar vader, moet ze vluchten.
Kan Sajid de eer van de familie
redden?
isbn 978 90 448 2185 7
15,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: diversiteit, opkomen
voor jezelf

Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
Als hij toch maar niet op mijn
deur had geklopt. Dat is wanneer
het allemaal begon. En dat is
wanneer ik me realiseerde dat
niemand is wie je denkt dat hij is.
Zelfs ik niet.
978 90 448 1370 8
16,95 eur
Vanaf 15 jaar
Thema: graphic novel, diversiteit,
identiteit
isbn

Imke is een heel gewoon, doodnormaal, bovenstebraaf kind. Op
het randje van saai, vinden de
meesten, en dan nog wel aan de
foute kant van dat randje. Maar
dat blijkt toch niet helemaal te
kloppen. Want wanneer ze op
een dag uit haar bed valt, komt
ze niet op de grond maar op het
plafond terecht.
isbn 978 90 448 1720 1
14,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: anders zijn

Vier vrienden die op zoek zijn
naar kicks en vooral naar heel
veel fun. Na enkele opwindende
drugtrips en grappige misdaden gaan ze helemaal uit de
bocht. Ook het leven gaat uit de
bocht …
978 90 448 1560 3
14,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: vrienden, drugs, zelfmoord
isbn

levensecht

In een niet nader bepaald land
en een niet nader bepaalde tijd,
waar het bijgeloof welig tiert, worden er twee meisjes geboren die
bij de romp met elkaar vergroeid
zijn. Dan komt er op een dag
komt een prins naar het dorp …
978 90 448 1246 6
14,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: tolerantie
isbn

Tom moet tegen zijn zin met zijn
vader mee naar Griekenland. Daar
leert hij een doof meisje kennen.
Maar wat gebeurt er als ze samen
vast komen te zitten in een verlaten klooster?
978 90 448 1605 1
13,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: vakantieliefde
isbn

Roos, Molly, William en Pip
genieten volop van hun rol
in een populaire musical.
Ze combineren een aantal
voorstellingen met een
weekendje weg. In het
vakantiepark waar ze verblijven,
ontdekt Molly dat er iemand
rondloopt met een boosaardig
plan.
isbn 978 90 448 2867 2
14,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: beroemd zijn, musical,
vriendschap
Deel 2

Lin groeit op in Chinatown,
Amsterdam. Haar overgrootmoeder groeide op in het China van
begin 1900. Het verhaal van twee
Chinese meisjes, die in een andere
tijd leven.
978 90 448 1238 1
13,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: China,
cultuurverschillen, opgroeien
isbn

Handtekeningen uitdelen, op tv
komen en interviews geven. Wie
droomt er niet van beroemd te
worden met zingen, acteren of
dansen? Maar hoe pak je het
aan? Tijd voor een handleiding
voor kinderen die sterren
willen worden.
978 90 448 2247 2
19,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: zingen, dansen,
acteren, beroemd zijn

isbn

Tijdens hun vakantie op de
Seychellen wordt Daan smoorverliefd op Sabine. Hun vaders
hebben een boot gehuurd om
een dag te gaan duiken bij een
koraaleilandje.
978 90 448 1070 7
14,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: vakantie, duiken, liefde
isbn

Beroemd zijn, dat wil iedereen
wel! Maar wat hebben beroemde
vrouwen als meisjes gedaan
vóórdat iedereen hen kende? In
dit boek maak je kennis met tien
bijzondere meisjes voor wie een
droom in vervulling is gegaan.
isbn 978 90 448 2602 9
14,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: beroemd zijn

Niemand weet dat Jordi liedjes
en teksten schrijft, behalve zijn
oom en zijn gitaarleraar.
Voorlopig vindt Jordi dat meer
dan genoeg.
isbn 978 90 448 1936 6
18,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: jaloezie, talent

De gemene oppas Zylvia, bijgeEve ondervindt dat het leven en
de liefde niet altijd zoet zijn. Soms naamd Barbie, komt weer babysitten, zeer tegen de zin van Saar
zijn ze beter zout.
en Tim. De kinderen bedenken
een plan om de oppas zo te laten
isbn 978 90 448 0756 1
schrikken dat ze het huis uitvlucht
13,95 eur
en nooit meer terugkomt.
Vanaf 12 jaar
Thema: liefde, relaties
isbn 978 90 448 2008 9
12,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: oppas, ruzie, gemeen zijn
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Lief, lief dagboek

levensecht

Ontdek de wereld
Kiki is het beu om enkel te dromen, en besluit gewoon te dóén. Ze gaat
op reis, over de hele wereld, op een vlot, in haar eentje! Onderweg
ontmoet ze een betweterige meeuw, maar uiteindelijk worden ze dikke
vrienden. Hun tocht leidt langs rode walvissen, reusachtige zwanen en
betoverde bossen – én langs de rafelranden van waarheid en dagdroom.

Hier is mijn dagboek. Lees het. Hier vind je alles wat ik
meemaak, alles wat ik denk, alles wat ik voel … en alles
wat ik bén. Veel mensen verstoppen zich. Ze verbergen
hun emoties, hun angsten en hun twijfels. Maar ik niet
meer. Ik gooi alles op tafel. Open en bloot. Misschien
kan ik de wereld wel veranderen door gewoon mezelf te
zijn, door eerlijk te leven en door te delen.

isbn 978 90 448 3529 8
18,95 eur
Vanaf 7 jaar
Thema: fantasie, reizen, dieren

isbn 978 90 448 3545 8
14,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: dagboek, emoties, vriendschap, liefde

Petra (bijna 13) heeft moeite om
haar draai te vinden in de brugklas.
Gelukkig heeft ze Wouter. Haar
achtjarige pleegbroertje helpt haar
met al haar huiswerk. Maar als
Wouter Petra’s huiswerk snapt, is
zijn eigen schoolwerk dan niet te
simpel?
978 90 448 2884 9
15,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: school, hoogbegaafdheid,
liefde
isbn

Hoe zou jij het vinden als je van de
ene op de andere dag een ‘logeerbroertje’ kreeg? Geen schattig
babybroertje, maar een achtjarige
nerd met een brilletje, spillebeentjes
en een doodzieke moeder. Petra is
niet bijzonder enthousiast.

Petra wordt twaalf en haar leven
is saai. Ze gaat toch een dagboek
bijhouden, al weet ze niet wat ze
daarin moet schrijven. Want er
gebeurt niet zoveel in haar saaie
leventje. Maar dan wordt haar moeder plotseling ziek.

Saaiste kerstvakantie ever! Petra’s
vrienden zijn op reis of doen raar,
haar broertje is uit logeren en zij
zit met die vreemde Mirjam opgescheept. Ze baalt. Tot ze doorkrijgt
waarom Mirjam anders is: haar familie is arm. Petra wil Mirjam helpen

isbn 978 90 448 2534 3
15,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: humor, familie, ziekte

isbn 978 90 448 2009 6
16,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: opgroeien, ziekte, humor

isbn 978 90 448 3207 5
16,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: vriendschap, armoede,
homoseksualiteit

In dit boek reis je de hele wereld
over, om kinderen uit allerlei landen te ontmoeten. In hun eigen
woorden vertellen zij alles over
hun dagelijks leven.

Maak kennis met kinderen overal
in de wereld. Dit boek geeft een
unieke inkijk in het leven van kinderen in twaalf verschillende landen en culturen.

isbn 978 90 448 2618 0
21,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: diversiteit, andere culturen, foto’s

isbn 978 90 448 2086 7
19,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: diversiteit

Dit boek schetst het verhaal van
Maude, geboren en getogen in
Congo. Het leven van Maude
bestaat uit naar school gaan, met
vrienden zwemmen in rivieren vol
krokodillen en dansen op feestjes.
978 90 448 1428 6
16,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: anders zijn, integratie
isbn

Thijs en Kofi zijn beste vrienden.
Dan krijgt de familie van Kofi
bericht dat ze het land uit moeten. Kan dat zomaar?

Van de zeemeerminnen uit Zeeland
tot de spoken in Friesland. Dit boek
bundelt de mooiste volksverhalen uit
de twaalf Nederlandse provincies.

isbn 978 90 448 2070 6
14,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: asielzoekers, vriendschap

isbn 978 90 448 3390 4
22,95 eur
Vanaf 9 jaar
Thema: volksverhalen, geschiedenis
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Een duik in het verleden

historisch

Terug in de tijd

Boris zit onder de trap van de vervallen molen. Hij kijkt naar de uitgestrekte bossen van de Merode, waar tal van geheimen schuilen.
Ronddwalende geesten, sluwe adders en lieve alvermannetjes. En natuurlijk Floere het fluwijn, die samen met ons naar de verhalen van Boris luistert. Hij krabbelt met zijn pootjes op de hoed van de oude man. ‘Jij krijgt
zo meteen lekkere hapjes. Wat ben je ongeduldig. Je zal lekker smullen,
hoor.’ De figuren die al jaren in de Maagdentoren of de Schaliënmolen
wonen mogen dan wel geheimzinnig zijn, ze zingen de mooiste verhalen.
isbn 978 90 448 3564 9
19,95 eur
Vanaf 8 jaar
Thema: geschiedenis, volksverhalen

Dit is het aangrijpende
verhaal over het leven van
een jonge soldaat tijdens
de Tweede Wereldoorlog.
isbn 978 90 6822 879 3
15,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: Tweede
Wereldoorlog

1942. Lena is bereid haar
leven te geven om haar
prachtige stad Stalingrad
van de Duitsers te bevrijden.
978 90 448 0385 3
19,95 eur
Vanaf 16 jaar
Thema: Tweede
Wereldoorlog
isbn

Dublin, 1916. Brian wordt
onverwachts en tegen zijn
zin meegesleurd in een
spiraal van geweld.
978 90 448 0206 1
17,95 eur
Vanaf 16 jaar
Thema: Ierse vrijheidsstrijd
isbn

Als de Duitse troepen in
1914 België binnenvallen,
staat Mechelen-aande-Maas in rep en roer.
Als dan nog blijkt dat er
een verrader in het dorp
rondloopt, blijft niets meer
hetzelfde.
isbn 978 90 448 2201 4
18,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: Eerste
Wereldoorlog, vriendschap

Je reist naar het einde van
de twaalfde eeuw, toen
de abdij van Herkenrode
gesticht is, en ontmoet
verschillende personages
uit die tijd.
isbn 978 90 448 2032 4
9,95 eur
Vanaf 10 jaar
Thema: leven in en rond
een abdij, Middeleeuwen

Wanneer Jen Burton – zeer tegen haar zin – de
bejaarde Berenice moet interviewen voor een
schoolopdracht, weet ze nog niet dat haar leven
helemaal zal veranderen. Maar dan begint Berenice
te vertellen over haar jeugd tijdens de Tweede
Wereldoorlog.

Februari 1578. Wanneer Henric per ongeluk een
rondzwervende soldaat doodt, staat zijn eigen leven
al snel op zijn kop. Het is het begin van een zwerftocht vol gevaren, die hem en zijn vriend Coppen
midden in een historische gebeurtenis brengt: het
Spaanse beleg van het plaatsje Zichem.

isbn 978 90 448 3731 5
16,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: Tweede Wereldoorlog, liefde

isbn 978 90 448 2955 6
17,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, geheimen

Benyamin Jacoby is een
Joodse jongen die met zijn
gezin in Mechelen woont.
Zijn leven lijkt dat van een
gewone tiener, tot de oorlog in mei 1940 uitbreekt.

Eind jaren dertig. De SovjetUnie. Elia is vijf jaar oud. Ze
geniet van de liefde in haar
familie. Totdat ze opeens wordt
gezien als een dochter van ‘een
vijand van het volk’.

Bekroond door
de Kinder- en Jeugdjury
isbn 978 90 448 3054 5
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: Tweede
Wereldoorlog

isbn 978 90 448 2592 3
15,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: vrijheid, oorlog, spanning

1914. De ‘Groote Oorlog’ is
begonnen. Rik woont met zijn
mama en zijn kleine zusje bij
oma en opa, want papa is
naar het front vertrokken als
ambulancier. Elke dag zien ze
mensen op de vlucht voorbijkomen. Uiteindelijk beslissen zij
om ook te vertrekken.
978 90 448 2011 9
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: Eerste Wereldoorlog
isbn

Alleen Hedelin kan ontsnappen wanneer Vikingen
haar woning overvallen. Vader sterft, broer wordt
meegenomen naar het Vikingkamp in Ascloa. Ze
reist hem na, samen met de jonge Viking Einar.
isbn 978 90 448 2321 9
17,95 eur
Vanaf: 12 jaar
Thema: Vikingen, moord, spanning

1348. Op het eiland
Waterdunen is een potvis aangespoeld, en iedereen weet
dat dit een voorbode is van
een ramp. Als er kort daarna
een enorme storm opsteekt,
vrezen de bewoners dat het
einde nabij is.

Dit verhaal speelt zich af in
het jaar 190. Freio is een
jonge bediende, een van de
belangrijkste mannen van de
stad. Op een avond ziet hij hoe
een Romeinse gezant met een
belangrijke missie aangevallen
en vermoord wordt.

isbn 978 90 448 2699 9
17,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: spanning, moord, ziekte,
liefde

isbn 978 90 448 2150 5
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: Romeinen, moord,
spanning

De eerste reis van het slavenschip Volle Maen lijkt wel
vervloekt. De kapitein en de
bemanning worden ziek. Het
schip raakt uit koers. Terwijl
een slavenopstand steeds dreigender wordt, winnen Cornelis
en de slaaf Yao langzaam
elkaars vertrouwen …
isbn 978 90 448 3320 1
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: spanning, geheimen
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De oorlog komt tot leven

Historische verhalen

Mijn zusje

Mathilde,
ik kom je halen

Mathilde, ik kom je halen

De Rupelstreek, 1900. Na de dood van haar moeder komt
Mathilde in het gezin van haar tante en oom terecht. Met negen kinderen wonen ze in een piepklein huisje op een steenbakkerij. Van klein tot groot, iedereen moet keihard meewerken. Mathilde schrikt van het zware leven. Al snel neemt ze het
besluit om niet de rest van haar leven op een steenbakkerij door
te brengen. Hoe dol ze ook is op Marie, Rosalie, Prosper en
Fonske … Ze wil vluchten!

Inez van Loon

Inez van Loon

Een meeslepende roman over de manier van leven van Sinti en het vaak
vergeten leed van zigeuners tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Voor
lezers vanaf 11 jaar.

‘Welkom in het kleiparadijs!’ lacht een jongen met zwart haar en
donkere ogen naar Mathilde. ‘Jou heb ik hier nog nooit gezien.’
‘Ze is mijn nichtje,’ roept Fonske. ‘Mathilde komt bij ons wonen!’
Een paar buurvrouwen kletsen zich op de dijen van de lach.
‘Als ze daar maar geen spijt van krijgt!’
‘Trek het je niet aan, ze bedoelen het niet kwaad,’ fluistert
tante terwijl ze haar klompen voor een van de huisjes uitdoet.
‘Kom, we gaan gauw naar binnen.’

Mijn zusje

Perla en haar Sintifamilie trekken in woonwagens door Duitsland. Ze
leven volgens ongeschreven wetten en eeuwenoude tradities. De mannen in
de familie zijn muzikanten, de vrouwen venten en voorspellen de toekomst.
Maar Perla wil ook graag leren lezen en schrijven. Als het leven steeds
moeilijker wordt, moeten Perla en haar familie vluchten. En dan breekt
de oorlog uit …

Inez van Loon

Christine
Charlier
Inez van
Loon

Zon- of rustdagen, het maakt geen verschil. Voor Perla en haar familie bestaan alleen de seizoenen. Ze leven bij de dag, kijken zelden
vooruit of achterom. Het verleden onthouden ze aan de hand van belangrijke gebeurtenissen: ‘de zomer dat Tsjawo werd geboren’ of ‘het
jaar van de Hitlerjugendjongen’. Politiek interesseert Perla’s familie
niet. Maar toen ze vannacht in bed lag, hoorde Perla gedempte stemmen
nog heel lang praten over de man die Hitler heet.

Een ontroerend en realistisch verhaal over een moedig
meisje en het leven aan het begin van de 20ste eeuw. Voor
lezers vanaf 11 jaar.

www.clavisbooks.com

www.clavisbooks.com

ISBN 978-9044824001

ISBN 978-9044832709

Clavis

Parijs, 1843. De aanstormende
musicus Patrice is de zoon van
een klarinetbouwer. Een ontmoeting met Adolphe Sax, uitvinder
van de saxofoon, zet zijn leven
op zijn kop.

Vluchten, een andere keuze hebben Jan en Kees niet. De broers
worden immers vervolgd door de Franse Gendarmerie, omdat ze
betrokken waren bij een mislukte aanslap op Napoleon. Het tweetal
belandt in Engeland en volgt daar een opleiding tot soldaat.
isbn 978 90 448 3716 2
16,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: oorlog, spanning

September 1945. De Tweede
Wereldoorlog zindert nog na.
Net als de recente avonturen
van Jan en zijn vrienden. Wie
vermoordde de politieman?
Zal Ziska de liefde van Jan
beantwoorden? Hoe herstelt
Jans vader, die nu nog maar
één been heeft, van zijn verblijf
in de kampen? De oorlog en
zijn naweeën zorgen nog altijd
voor veel vragen.
isbn 978 90 448 3360 7
16,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: Tweede Wereldoorlog

Het is zomer 1945, een broeierige zomer waarin de Tweede
Wereldoorlog nog na smeult.
De veertienjarige Jan heeft een
groot geheim: hij heeft het pistool van een Canadese soldaat
gepikt. Nu kan hij wraak nemen
op de verraders die zijn vader
hebben uitgeleverd aan de
Duitsers.
isbn 978 90 448 3063 7
16,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: Tweede Wereldoorlog

Dolf leeft alleen met zijn
broertje en zijn moeder, nadat
zijn vader aan het eind van de
Tweede Wereldoorlog op de
vlucht is geslagen. Het gezin
moet verhuizen en leeft in
armoede.
978 90 448 1806 2
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: Tweede Wereldoorlog,
collaboratie
isbn

historisch

isbn 978 90 448 2323 3
15,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: muziek, saxofoon, loyaliteit, keuzes maken

Levi en Roald doen niets
liever dan samen voetballen.
Maar als de oorlog uitbreekt,
blijkt Levi’s Joodse vader een
verzetsman te zijn en die van
Roald een fanatieke nsb’er.
Voetbal houdt de vriendschap
in leven.
978 90 448 2322 6
19,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: Tweede Wereldoorlog,
vriendschap
isbn

Het is oorlog. De 13-jarige
Nina vlucht naar haar oom in
Twente, omdat haar ouders
opgepakt zijn. Heeft haar
vader echt een verzetsstrijder
gedood of werd hij verraden en
is hij eigenlijk een held?
978 90 448 1828 4
17,95 eur
Vanaf 14 jaar
Thema: Tweede Wereldoorlog
isbn

Zomervakantie. De 12-jarige Bert
is erbij als zijn vader rond een
tempelierhoeve opgravingen
leidt. Maar de ontdekking van
een graf uit de middeleeuwen
wordt het startschot van een hels
avontuur.
isbn 978 90 448 2670 8
15,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: middeleeuwen, avontuur,
spanning

Rusland, 1932. Lara helpt haar
tante in het Alexander Paleis,
waar vroeger de laatste tsarenfamilie woonde.

Olrac groeit op bij een roversbende. Na een gruwelijke
ontdekking begint hij een lange
zoektocht naar zijn ouders.

isbn 978 90 448 3002 6
17,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: Rusland, tsarenfamilie
Verkrijgbaar als POD (paperback)

Bekroond door
de Kinder- en Jeugdjury
isbn 978 90 448 0758 5
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: avontuur, rovers,
geschiedenis

Perla en haar Sintifamilie trekken
in woonwagens door Duitsland.
Ze leven volgens ongeschreven
wetten en eeuwenoude tradities.
Maar Perla wil ook graag leren
lezen en schrijven. Als het leven
steeds moeilijker wordt, moeten
Perla en haar familie vluchten. En
dan breekt de oorlog uit …

Clavis

Amsterdam, 1847. Anna is een
doorsnee meisje van twaalf, tot
haar leven plotseling verandert.
Samen met haar moeder en
zusjes vergezelt ze haar vader
op een koopvaardijschip naar
Nederlands-Indië.

De Rupelstreek, 1900. Door
familieomstandigheden komt
Mathilde in het gezin van haar
tante en oom terecht. Met negen
kinderen wonen ze in een piepklein huisje op een steenbakkerij.
Mathilde schrikt van het zware
leven. Ze wil vluchten!

isbn

isbn

isbn

Winnaar Thea Beckmanprijs 2018
978 90 448 2917 4
16,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: rouwverwerking, spanning

Op zoek naar een genezer
voor haar moeder, begint Aude
een gevaarlijke tocht richting
Marseille.

De zestienjarige Candide moet
trouwen met een oude Brugse
lakenhandelaar. De tocht naar
Brugge is niet zonder gevaar.

Papinette wordt als dochter
van een arme wasvrouw in
het Brugge van de zestiende
eeuw geboren. Dan wordt ze
keukenmeisje.

978 90 448 3589 2
19,95 eur
Vanaf 11 jaar
Thema: Tweede Wereldoorlog
Verkrijgbaar als POD (paperback)

978 90 448 0829 2
19,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: bijgeloof, magie,
geschiedenis
isbn

978 90 448 0757 8
19,95 eur
Vanaf 13 jaar
Thema: geschiedenis
isbn

978 90 448 3270 9
15,95 eur
Vanaf 12 jaar
Thema: kinderarbeid

isbn 978 90 448 0950 3
19,95 eur
Vanaf 16 jaar
Thema: geschiedenis
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“Je hebt goede boeken nodig om even
te ontsnappen aan het leven van elke
dag en toch jezelf tegen te komen.”

young adult

Realistisch en aangrijpend

Wat een enge vent! Dat denkt Eva als ze hem voor het eerst ziet en hij
haar nastaart. Maar ze besteedt er verder weinig aandacht aan. Tot de
vreemde kerel opnieuw opduikt. En opnieuw. Als Eva uiteindelijk de
moed vindt om hem aan te spreken, beweert de man dat haar leven
een leugen is en dat hij haar biologische vader is. En dan wordt het pas
echt akelig …
isbn 978 90 448 3638 7
14,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, geheimen

De zestienjarige Linde leert via
Facebook de iets oudere Bram
kennen. Dan probeert Bram haar
te overtuigen een gewaagde selfie
te sturen. Na lang aarzelen doet
Linde dat. Maar net wanneer ze
het niet meer verwacht, duiken
Bram en de foto opnieuw op. Haar
leven stort als een kaartenhuisje
in elkaar.

Lara kan haar geluk niet op.
Haar kersverse vriendje Kobe is
knap, grappig, charmant en ook
nog eens smoorverliefd op haar.
Als Kobe een keertje woedend
op haar wordt zonder duidelijke
reden, vergeeft ze het hem dan
ook. Maar tijdens een weekendje
weg blijkt dat Kobes woedeaanval
niet eenmalig was.

Emma verheugt zich op haar
klassenreis naar Griekenland.
Vooral omdat meneer Vandevelde,
haar jonge en knappe chemie
leraar, meegaat. Veel meisjes op
school hebben een crush op hem
en Emma stiekem ook. En dan
merkt ze dat meneer Vandevelde
belangstelling voor haar heeft. Is
er echt chemie tussen hen?

978 90 448 2762 0
14,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, vriendschap,
sociale media

978 90 448 2974 7
16,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, huiselijk geweld,
vriendschap

978 90 448 3050 7
14,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, vakantie

isbn

isbn

isbn

De vijftienjarige Marie is best
tevreden met zichzelf en haar
leven. Tot ze een paar opmerkingen krijgt over haar figuur. En als
haar vriendje haar dan ook nog
dumpt, begint ze te twijfelen aan
zichzelf. Vond hij haar ook te dik
en te lelijk?
isbn 978 90 448 3241 9
15,95 eur
Young Adult
Thema: anorexia, automutilatie

Op vakantie in Amerika leert
Floor de knappe en lieve Josh
kennen, en ze vallen meteen
voor elkaar. Eenmaal thuis wil
Floor hem uit haar hoofd zetten,
maar ze blijven chatten en mailen. Dan ontmoet ze Matthias, die
een reispartner zoekt voor een
roadtrip door de VS.
isbn 978 90 448 3378 2
16,95 eur
Young Adult
Thema: roadtrip, liefde, vriendschap
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young adult

Duik in de wereld van het bijzonderdom

young adult

Meeslepende verhalen

wijde
d
l
e
r
e
W
ller
bestse
Crimineel op leeftijd Leo Meijer stuit tijdens zijn
ontsnapping uit de gevangenis op Roos. Die was
eerst met haar vriendje weggelopen van haar
pleegouders en is onlangs ook voor die rotzak
gevlucht. En nu wordt ze met een ontsnapte
gangster geconfronteerd … Maar Leo is aardig. Hij
is zo vriendelijk om voor Roos te zorgen tot ze zelf
beseft dat ze beter af is bij haar pleegouders.
978 90 448 3582 3
14,95 eur
Young Adult
Thema: misdaad, vriendschap, geweld, humor
isbn

Net als iedereen in de bijzondere
wereld groeiden de bijzondere kinderen van mevrouw Peregrine op met
de unieke Bijzondere vertelsels. Welgestelde kannibalen die bijzondere
ledematen als een ware delicatesse
beschouwen. Een prinses met een
slangentong. De herkomst van de
eerste ymbryne ... Dit is nog maar een
greep uit de vele geniale en angstaanjagende Bijzondere vertelsels in
deze bundel, samengesteld en van
aantekeningen voorzien door Millard
Nullings, onzichtbare leerling van
mevrouw Peregrine en onderzoeker
van alles wat bijzonder is.
978 90 448 2963 1
19,95 eur
Young Adult
Thema: mysterie, bijzondere gaven,
spanning
isbn

Een mysterieus eiland. Een
verlaten weeshuis. Een vreemde
verzameling bizarre foto’s. Als
kind had Jacob een speciale
band met zijn grootvader, die
hem bizarre verhalen vertelde
over zijn jeugd en die een collectie vreemde foto’s van bijzondere
kinderen bezat. Na het tragische
verlies van zijn grootvader reist
de zestienjarige Jacob naar een
afgelegen eiland in Wales, waar
hij de ruïnes ontdekt van een
verlaten tehuis voor kinderen.
978 90 448 1717 1
19,95 eur
isbn e-book 978 90 448 1812 3
14,95 eur
Young Adult
Thema: mysterie, bijzondere
gaven, spanning
Deel 1
isbn

De tijd dringt voor de bijzondere
kinderen. Mevrouw Peregrine
is nog steeds niet veilig, dus
Jacob Portman en Emma Bloom
beginnen aan een extreem
gevaarlijke reddingsmissie. Ze
bereizen een door oorlog verscheurd landschap, leren nieuwe
bondgenoten kennen en trotseren avonturen meer dan ooit
tevoren. Maar kan Jacob echt
de held zijn die de bijzondere
kinderen denken dat hij is?
isbn 978 90 448 2057 7
19,95 eur
isbn e-book 978 90 448 2831 3
16,99 eur
Young Adult
Thema: mysterie, bijzondere
gaven, spanning
Deel 3

Het vehaal begint in 1940 en
sluit aan op het eerste boek.
Jacob en zijn nieuwe vrienden
zijn net ontsnapt en moeten
het eiland verlaten samen met
mevrouw Peregrine. Hun reis
gaat naar Londen. Onderweg ontmoeten ze nieuwe
bondgenoten, bijzondere dieren en verrassingen in allerlei
gedaanten.
isbn 978 90 448 2180 2
19,95 eur
isbn e-book 978 90 448 2674 6
14,99 eur
Young Adult
Thema: mysterie, bijzondere
gaven, spanning
Deel 2

De zestienjarige Chloë zwijgt al bijna een jaar.
Volgens haar heeft ze niemand. Toch ziet Elias – half
elf, zoals hij het zelf zegt – haar als zijn grote zus. Hij
baant zich op zijn fiets een weg door een modderig
leven. Wanneer zijn moeder van de radar verdwijnt
en hij nergens hulp vindt, maakt hij een plan om het
dan zelf maar op te lossen.

Jordi zoekt zijn weg op school, in de liefde en in de
muziek. Maar dan wordt hij de hoofdpersoon in een
muzikale rel én enkele intriges. Wanneer zijn ouders
Timothy in huis nemen, ook een jongen van
veertien met veel tegenslagen in zijn leven, richt
Jordi al zijn aandacht op hem.

isbn 978 90 448 3515 1
15,95 eur
Young Adult
Thema: geheimen, familie, geestelijke gezondheid

isbn 978 90 448 3530 4
17,95 eur
Young Adult
Thema: vriendschap, (on)rechtvaardigheid

Het eerste deel in een nieuwe trilogie,
met bekende (én nieuwe) bijzondere
kinderen. Duik in de geschiedenis van
Jacob en zijn grootvader.
isbn 978 90 448 3114 6
21,95 eur
Young Adult
Thema: mysterie, bijzondere gaven,
spanning
Deel 4

Marie Schellinck groeit op in
armoede. Lezen of schrijven kan
ze niet. Toch wil ze iets van haar
leven maken. In de achtiende
eeuw zijn er weinig mogelijkheden
voor een vrouw, maar Marie vindt
er iets op: ze vemomt zich als
man en neemt dienst in het Franse
revolutionaire leger.
isbn 978 90 448 3391 1
15,95 eur
Young Adult
Thema: oorlog, feminisme

Rosalie mag met madame Lily
mee naar zee. Wat volgt, is een
intense en broeierige zomer
waarin ze de liefde in zijn mooiste,
maar ook in zijn minder mooie
gedaantes zal leren kennen.
978 90 448 1606 8
19,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, opgroeien, Eerste
Wereldoorlog
isbn

Als Esra voor de eerste keer het
chique Spinoza Lyceum binnenstapt, weet ze het zeker – bij deze
mensen wil ze nooit horen. Dan
ontmoet ze Laurie.
isbn 978 90 448 1722 5
17,95 eur
Young Adult
Thema: lesbische liefde,
coming of age

Op een godverlaten plek in Ierland
leert Maeve Alex kennen, een architect van wonderlijke bouwsels.
Wanneer Maeves broer Connor
verdwijnt, dreigt de realiteit de
geschiedenis in te halen ...
isbn 978 90 448 1507 8
14,95 eur
Young Adult
Thema: familierelaties, Ierland

Robin werkt in een gamewinkel. Op een dag stapt er een
jongen de winkel binnen. Hij
is vergezeld van een man, die
door Robin wordt herkend. Robin
vermoedt kindermisbruik en gaat
op onderzoek uit ...
isbn 978 90 448 1799 7
17,95 eur
Young Adult
Thema: kindermisbruik
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Groots en meeslepend

Internationale bestsellers

Twylla is uitverkoren. De goden hebben haar gezegend met een bijzondere gave: door dageraadschade
te drinken wordt haar huid giftig. Zo kan ze landgenoten die van verraad beschuldigd worden met een simpele aanraking om het leven brengen.

Iedereen in het koninkrijk kent het oude verhaal van
de slapende prins. Die zou eens in de honderd jaar
wakker worden, enkel om dood en verderf te verspreiden. Errin heeft de mythe al vaak gehoord, maar ze
had nooit gedacht dat hij ook echt waar zou zijn …

Het is tijd voor de laatste slag. De Slapende Prins vergroot zijn greep op Lormere en Regellan. Het groepje
rebellen dat probeert hem te verslaan, wordt alsmaar
wanhopiger. De spanning groeit, en Aurek zal alles op
alles zetten om zijn positie te handhaven.

Zuid-Frankrijk, midden zestiende eeuw. Vasco
Montalbán is op de vlucht voor de sinistere bisschop
Sforza, die het gezin Montalbán op de brandstapel bracht
en nu ook op Vasco jaagt. In het klooster van Beauregard
probeert Vasco een nieuw leven op te bouwen.

De Pauselijke Staten, midden zestiende eeuw. Als lijfarts van Orlando is Vasco in Rome een nieuw leven
begonnen. Zijn dochter Adrienne groeit op met een zilveren lepel in de mond. Wanneer ze ontdekt dat ze zal
worden uitgehuwelijkt, slaat ze echter op de vlucht.

Loïc is verdwenen en niemand weet waarom. In de
Villa Orsini laaien de emoties hoog op. Welk geheim
verbergen Celesta’s medaillons? Welk spel speelt de
verleidelijke Casimir? Op zoek naar antwoorden reizen
Vasco en zijn vrienden opnieuw naar Frankrijk.

isbn 978 90 448 2874 0
19,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, liefde, fantasy
Deel 1

isbn 978 90 448 2998 3
19,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, fantasy
Deel 2

isbn 978 90 448 3022 4
21,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, fantasy
Deel 3

isbn 978 90 448 2753 8
24,95 eur
Young Adult
Thema: avontuur, spanning
Deel 1

isbn 978 90 448 3108 5
24,95 eur
Young Adult
Thema: avontuur, spanning, mysterie
Deel 2

isbn 978 90 448 3416 1
24,95 eur
Young Adult
Thema: avontuur, spanning, mysterie
Deel 3

De zeventienjarige Lumikki
Andersson woont in Tampere en
gaat naar de toneelschool. Ze stuit
op een witwasoperatie in de donkere kamer van haar school. Zo
belandt ze in een draaikolk van
onvoorstelbare gebeurtenissen.
Het is de koudste winter in decennia, en niets kleurt zo rood op
witte sneeuw als bloed.
isbn 978 90 448 2127 7
17,95 eur
Young Adult
Thema: criminaliteit, vriendschap
Deel 1

Tijdens een trip naar Praag ontmoet Lumikki Andersson een
meisje dat beweert haar halfzus te
zijn. Als Lumikki het meisje volgt,
belandt ze in een religieuze sekte.
Maar is het geloof puur, of is
onschuld nooit zo wit als sneeuw?
isbn 978 90 448 2144 4
17,95 eur
Young Adult
Thema: sekte
Deel 2

Oefenend voor een toneelstuk
over Sneeuwwitje, voelt Lumikki
een klik met een jongen die de
jager speelt. Maar de liefde wordt
overschaduwd door de brieven
van een vreemde stalker. Terwijl
de première nadert, probeert
Lumikki de afzender te slim af te
zijn. Lastig, wanneer iemand zo
zwart is als ebbenhout.
isbn 978 90 448 2145 1
17,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, stalking
Deel 3

Vandaag gaat de vijftienjarige Emmi
van huis weglopen. Thuis heeft
niemand aandacht voor haar, en
op school hoort ze nergens bij. Ze
loopt weg, verschuilt zich in een
tuinhuisje en valt in slaap. Als ze
even later wakker wordt, is er iets
veranderd. Het lijkt wel of ze helemaal alleen op de wereld is …
978 90 448 2081 2
17,95 eur
Young Adult
Thema: virtuele wereld
Deel 1
isbn

De achttienjarige Samuel is een
echte nerd. Hij is net afgestudeerd
en brengt zijn dagen door met slapen en pizza eten, en zijn nachten
met gamen. Dan wordt hij gecontacteerd om in het geheim mee
te werken aan een nieuwe game:
The Empty World. Hij komt meer
te weten over het meisje dat hij zal
volgen in de virtuele wereld …
isbn 978 90 448 2082 9
17,95 eur
Young Adult
Thema: virtuele wereld
Deel 2

Door Lynns onoplettendheid belandt de achttienjarige Royce in het
ziekenhuis. Lynn voelt zich
schuldig en wil alles doen
om Royce te helpen, zelfs
als ze merkt dat hij vastzit
in een web van chantage
en bedreiging.
978 90 448 2539 8
17,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, vriendschap, liefde
isbn

Het zou een doordeweekse schooldag worden
voor de vijftienjarige
Miriam. Maar in de pauze
hoort ze een schot. Eerst
begrijpt niemand wat er is
gebeurd, maar dan slaat
de paniek toe.
isbn 978 90 448 2411 7
17,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, vriendschap, misdaad

Alleen aan de bruisende
rivier heeft Anna het
gevoel zichzelf te kunnen
zijn. Daar ontmoet ze Prim,
een mysterieus en intrigerend meisje, dat een groot
geheim bij zich draagt.
Anna kan niet zomaar
afscheid van haar nemen.
Maar dan kruisen twee
jongens hun pad, en alles
loopt anders dan ze wilde.
978 90 448 2885 6
14,95 eur
Young Adult
Thema: vriendschap
isbn

Mijn moordenaar heette
Darko Krezla. Hij was
drie jaar ouder dan ik en
woonde een paar straten
verder. In de zomervakantie nam hij me voor
het eerst mee naar zijn
huis. Aarzelend begon hij
daar de eerste verhalen
te vertellen, later volgde
veel meer.

Savannah is een dojo, een
dolende jongere. Ze zorgt
voor zichzelf door te dansen op het plein voor de
basiliek. Maar de politieke
partij die aan de macht is,
vervolgt deze jongeren. Ze
worden opgepakt en zelfs
koelbloedig vermoord. Zo
is ook Savannah voortdurend op de vlucht.

isbn 978 90 448 2235 9
15,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, dood

isbn 978 90 448 2170 3
17,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, identiteit
Winnaar Kinder- en
Jeugdjury 2016
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Stap de toekomst binnen

Intrigerende verhalen

isbn 978 90 448 3748 3
21,95 eur
Young Adult
Thema: spanning
Deel 5

isbn 978 90 448 3402 4
17,95 eur
Young Adult
Thema: sciencefiction

978 90 448 3319 5
23,95 eur
Young Adult
Thema: spanning
Deel 3
isbn

Dante is als slaaf in de handen gevallen
van Cym. Ze wil hem breken, maar hij
vecht terug. Dante realiseert zich dat zijn
lot verweven is met dat van Raven, én
dat zijn keuzes de aandacht trekken van
het gevaarlijke en mysterieuze Bastion.
isbn 978 90 448 3431 4
21,95 eur
Young Adult
Thema: spanning
Deel 4

Het jaar 2558. Raven is een opstandige
leerling op een slavenschool. Maar
Delicatus-slaven leven niet lang, en hun
einde is gruwelijk. Weglopen is onmogelijk. Als Raven wordt verkocht aan de
machtige meester Ghassan Aboud, moet
ze alles op alles zetten om te overleven.
Winnaar Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen 2018
isbn 978 90 448 2868 9
18,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, vriendschap,
vluchtelingen
Deel 1

Aristid, een jongen van de woestijn, heeft
nooit iets anders gekend dan het harde
leven onder de zon. Tot hij op sleeptouw
wordt genomen door Anxil, een veroordeelde maar ontsnapte Dame. Ze geniet
van de vindingrijkheid en de passie van
de jongen, maar houdt ook haar eigen
doel voor ogen. Uiteindelijk blijkt er achter
alles een duivels plot verscholen te gaan,
waarin zowel Anxil als Aristid hun rol
moeten spelen.

De vijftienjarige Britt woont op Titan — de
grootste maan van Saturnus — samen met
enkele duizenden vrouwen en de Turing,
humanoïde robots. Django, een Turing,
neemt Britt mee naar de methaanmeren
om er op de Kraken te jagen. Die lijken
primitief, maar blijken intelligent en zijn in
staat de menselijke geest te beïnvloeden.
Kunnen zij de Turing en de mensen
helpen met hun grootste ambitie: naar de
sterren reizen?

Na Lewins gruwelijke dood verzet een geharde en bittere
Raven zich tegen Seamus, die haar wil straffen. Door haar
omgang met Kooivechters, drugssmokkelaars en Chasters
is ze ondertussen geen willoos slachtoffer meer – maar een
overlevingsexpert.

Raven wordt in het Reservaat tot
het uiterste op de proef gesteld. Als
er geheimzinnige dingen gebeuren
en Raven steeds meer weerzin,
wantrouwen, leugens, geheimen,
bijgeloof, regels, straffen en zelfs
verraad ontmoet, beseft ze dat ze
nergens veilig is.

young adult

Het jaar 2558. Trasherslaaf Dante
stond op de dodenlijst van het Bastion,
maar als hij na twee jaar onverwacht
toch uit de ruimte terugkeert van een
kamikazevlucht, wordt hij – tegen zijn
zin – ingeschakeld in het onderzoek
naar de moord op een machtige Genoot.
Daartoe moet hij als slaaf infiltreren in het
gevaarlijke en wrede Bastion.
978 90 448 3121 4
23,95 eur
Young Adult
Thema: spanning
Deel 2
isbn

Boy Nobody duikt op in een
nieuwe stad, op een nieuwe
school, onder een nieuwe
naam. Hij blijft nooit lang en
telkens sterft er een familielid
van een van zijn nieuwe
vrienden een zogenaamd
natuurlijke dood …
Winnaar Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen 2015
isbn 978 90 448 1948 9
18,95 eur
Young Adult
Thema: spionage, goed en
kwaad
Deel 1

isbn 978 90 448 3537 3
16,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, geheimen, familie

Hij was de perfecte moordenaar. Zonder naam. Zonder
verleden. Zonder geweten. Tot
hij vragen begon te stellen. Nu
is het Programma bang dat
de waardevolle soldaat een
zwakke schakel is geworden.
Daarom krijgt Boy Nobody een
nieuwe opdracht. Een test.
978 90 448 2286 1
19,95 eur
Young Adult
Thema: spionage, goed en
kwaad
Deel 2
isbn

Het Programma stuurde Boy
Nobody al op talloze missies.
Hij doodde altijd wie hij moest
doden. Maar nu heeft hij zijn
eigen opdracht: hij moet zijn
vriend Howard redden, die
gevangen is genomen door het
Programma.

Blenda is niet populair, hoe
ze ook haar best doet om
vrienden te maken. Maar bij
een schoolopdracht over Hitler
krijgt ze een idee: wat als ze
zijn propagandatechnieken zou
gebruiken om op school de
macht te veroveren?

Op een winteravond wordt Sam
verrast door een mysterieuze
en dichte mist die binnen een
paar seconden komt opzetten.
Als de mist terugtrekt, is Sams
leven voorgoed veranderd: op
een handvol overlevenden na
is de stad helemaal leeg.

isbn 978 90 448 2510 7
18,95 eur
Young Adult
Thema: spionage, goed en
kwaad
Deel 3

isbn 978 90 448 2227 4
19,95 eur
Young Adult
Thema: macht

isbn 978 90 448 2330 1
15,95 eur
Young Adult
Thema: mysterie, spanning
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Wegdromen met een boek

Absolute toppers

Een trouwerij op het strand, een
huwelijk in een historisch pand,
een jawoord in een mooi hotel:
Louna heeft het allemaal gezien.
Haar moeder is immers wedding
planner. Maar zelf is ze vooral erg
cynisch over sprookjesliefdes,
omdat haar eigen eerste
verliefdheid een ronduit
dramatisch einde kende. Maar
als ze de charmante Ambrose
leert kennen, lijkt hij wél heel snel
ervan overtuigd dat ze voor elkaar
bestemd zijn …

Peyton is de lieveling van de familie. Hij krijgt altijd alle aandacht en
alle liefde. En zelfs als hij alcohol
drinkt en achter het stuur kruipt
en iemand aanrijdt en veroordeeld
wordt én naar de gevangenis
moet, staat nog iedereen achter
hem. Zijn zusje Sydney kan de
hypocrisie niet aan en vlucht weg.
Daarbij ontmoet ze de familie
Chatham, een gezellig en chaotisch huishouden vol warmte en
pizza.
isbn 978 90 448 3327 0
18,95 eur
Young Adult
Thema: familie, identiteit

978 90 448 3045 3
19,95 eur
Young Adult
Thema: liefde
isbn

HET BOEK VAN

young adult

isbn 978 90 448 3174 0
18,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, dood, homoseksualiteit

De zestienjarige Aaron
heeft het moeilijk. Na
een familiedrama is
hij vergeten hoe het
voelt om gelukkig te
zijn. Tot hij Thomas
ontmoet. Eindelijk durft
hij te vertellen over zijn
verleden, en te dromen
over zijn toekomst.
Maar daarbij ontdekt
Aaron ook kantjes van
zichzelf die niet zo
fraai zijn.

Griffins wereld stort in.
Zijn ex-vriendje is namelijk plotseling gestorven.
Ze woonden ver van
elkaar vandaan en Theo
had zelfs al een nieuwe
relatie, maar diep vanbinnen was Griffin blijven
geloven dat ze ooit weer
samen zouden zijn. En
dan blijkt dat Griffin maar
bij één iemand echt zijn
hart kan luchten: Theo’s
nieuwe vriendje Jackson.

Iets na middernacht krijgt
Mateo een telefoontje.
Het is Death-Cast, de
organisatie die mensen
inlicht dat ze binnen 24 uur
zullen sterven. Ook Rufus
wordt gebeld. De twee
kennen elkaar niet, maar ze
beslissen samen nog een
laatste avontuur te beleven,
een onvergetelijke dag die
hun beider levens voor
altijd zal veranderen. Maar
maak je geen illusies: op
het einde gaan ze allebei
dood.

isbn 978 90 448 3173 3
17,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, dood, homoseksualiteit

isbn 978 90 448 3172 6
19,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, homoseksualiteit

TESS
MIRIAM BRUIJSTENS

Clavis

Rory gaat haar tante helpen, die als huishoudster
werkt in de gigantische
villa van de familie Rule.
Ze neemt zich voor te
genieten van de zon en
het strand en zich niet te
mengen met de familie
Rule. Maar dan ontmoet
ze Isabel en haar knappe
broer Connor …
978 90 448 2003 4
19,95 eur
Young Adult
Thema: romantiek,
vriendschap
Deel 1
isbn

Rory brengt de zomer
door in East Hampton.
Samen met haar gulle
én slimme en lieve en
knappe vriendje. Hij lijkt
het perfecte vakantievriendje. Maar waarom
kan ze de hartenbreker
Mike dan niet vergeten?
978 90 448 2263 2
19,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, zomer
Deel 2
isbn

Beleef een zomer lang
hoe Tess inspiratie
opdoet voor haar boeken. Want om schrijfster
te worden, moet je eerst
veel meemaken, vindt
ze. Daarom onderneemt
ze avonturen. Maar dan
ontmoet ze Patrick, die
haar rust geeft. Aan hem
vertelt Tess haar grootste geheim ...
978 90 448 2327 1
14,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, trauma
Deel 1
isbn

Het gaat Tess voor de
wind. Haar eerste boek
is gepubliceerd, ze
heeft het gezellig met
haar vriendinnen en
haar vriendschap met
Lucas is hechter dan
ooit. Dan gebeurt er iets
wat zo verschrikkelijk
is dat ze het nauwelijks
kan bevatten.
978 90 448 2742 2
14,95 eur
Young Adult
Thema: vriendschap,
liefde, humor
Deel 2
isbn

Wanneer de raadselachtige
Dean bij Mo’s huis verschijnt,
worden de lange, zwoele
zomerdagen plots een stuk
spannender.
Bekroond met een boekenwelp
978 90 448 1084 4
16,95 eur
Young Adult
Thema: zomervakantie
isbn

Rabira draagt als jong
meisje de zorg voor een
magische bron. Dan maakt
ze een fout met rampzalige
gevolgen: smoorverliefd
als ze is, onthult ze de
geheimen van de bron aan
Iskan, de zoon van de vizier.
978 90 448 2934 1
19,95 eur
Young Adult
Thema: mysterie, vriendschap, liefde, spanning
isbn

Maresi is nieuw in het Rode
Klooster op het eiland Menos,
een plaats waar mannen niet
mogen komen. Net als vele
andere meisjes is ze gevlucht
voor honger, vervolging en
onderdrukking.
isbn 978 90 448 2682 1
17,95 eur
Young Adult
Thema: mysterie,
bijzondere gaven, spanning

Anna’s zestiende verjaardag
loopt uit op een ramp. Tijdens
haar feest wordt ze verkracht.
Ze probeert de dader te
vinden, maar iedereen in
haar omgeving lijkt verdacht.
Zodra ze een spoor heeft
gevonden, wordt ze overmeesterd en ontvoerd.
isbn 978 90 448 1954 0
17,95 eur
Young Adult
Thema: seksueel misbruik,
spanning, wraak

Als haar beste vriend wordt vermoord, besluit Eileen zich met het
politieonderzoek te bemoeien.
Ze ontdekt schokkende details,
en veel mensen lijken een motief
te hebben. Of beeldt ze zich dat
slechts in? De vragen blijven zich
opstapelen en de antwoorden
laten zich niet makkelijk achterhalen.
isbn 978 90 448 2556 5
17,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, misdaad,
vriendschap

Pip wil uit huis. Ze heeft voortdurend ruzie met haar moeder.
Op een mooie dag in september
lijkt alles op zijn pootjes terecht
te komen: Pip vindt een leuke
baan én een eigen huisje. Nadat
Pip en haar vrienden een ouijabord hebben gebruikt, gebeuren
er allemaal vreemde dingen:
spullen verdwijnen of gaan
kapot en er gaat zelfs iemand
dood, zoals het ouijabord al had
voorspeld.
isbn 978 90 448 2785 9
17,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, vriendschap
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Deze boeken zetten je aan het denken

isbn 978 90 448 3137 5
18,95 eur
Young Adult
Thema: mishandeling, hoop
Deel 1

wel voor het laatst het zomerfeest in Huizerveld.
Ze hebben eindexamen gedaan op de middelbare

isbn 978 90 448 3201 3
17,95 eur
Young Adult
Thema: mishandeling, liefde
Deel 2

Wanneer de zussen
horen dat hun moeder
op sterven ligt, hebben
ze het daar moeilijk
mee. Saskia weet
nog hoe hun moeder
wegkeek toen zij werden
mishandeld. En Jonka
is niet vergeten hoe hun
moeder toestond dat zij
naar een tehuis werd
gestuurd. Maar het blijft
hun moeder.

Lya Marlow heeft nog nooit de zon
gezien. Sinds een verwoestende zonnevlam de helft van de bevolking wegvaagde, gaat niemand overdag nog
naar buiten. Gevangen in haar eigen
huis kijkt ze toe hoe haar sterke vader
langzaam wegkwijnt door een ongeneeslijke ziekte, terwijl haar moeder
druk bezig is met het plannen van de
toekomst van haar enige dochter.

Sinds haar vader zelfmoord pleegde,
heeft Mira het zwaar. Ze blijft hem
zoeken in de gangen van het ziekenhuis,
waar ze op een dag de knappe, maar
seropositieve Alex tegen het lijf loopt. Het
is liefde op het eerste gezicht. Twijfelend
of ze nog een verlies aankan, stort Mira
zich op hem, maar ze moet voorzichtig
zijn om zichzelf niet te verliezen. En
ondertussen toont niet iedereen begrip
voor de strijd die Alex voert …

isbn 978 90 448 3711 7
16,95 eur
Young Adult
Thema: hoop, familie

978 90 448 3708 7
14,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, verdriet
isbn

isbn 978 90 448 3412 3
16,95 eur
Young Adult
Thema: mishandeling, hoop
Deel 3

Martine Glaser

Martine Glaser

Fay, Julie, Joost en Harm organiseren misschien

Beklemmende verhalen

Jonka wordt, op aandringen van haar stiefvader,
in een tehuis geplaatst.
Vanaf dan heeft ze maar
één doel: niemand tot
last zijn en niets vertellen over wat er thuis is
gebeurd. Toch knaagt er
iets: haar moeder heeft
haar immers gewoon
laten vertrekken …

Saskia is eindelijk buiten het
bereik van haar stiefvader.
Buiten het bereik van zijn
vuisten. In het kindertehuis
probeert ze een nieuw leven
op te bouwen, maar het
verleden dringt zich nog
vaak aan haar op.

young adult

school en na de vakantie scheiden onvermijdelijk
hun wegen. Zal de band tussen hen hecht blijven?
Hun vriendschap komt nog meer onder druk te
staan als de getraumatiseerde Victor in het dorp
verschijnt. Het duurt niet lang voor hij keet schopt bij
de schijnbaar onbesproken, deftige Huizervelders.
Dramatische gebeurtenissen volgen elkaar op,
zekerheden schudden op hun grondvesten,
lichamelijke verlangens laten zich niet langer
negeren. Uiteindelijk komt het feest er toch.
Maar een schot zet alles op de helling …

Alweer een meeslepende psychologische roman voor
young adults van Martine Glaser. Een boek over keuzes
maken, vriendschap en ontluikende seksualiteit.

www.clavisbooks.com
ISBN: 978-9044829167

Clavis

9 789044 829167

Na een traumatische gebeurtenis
verhuist Venita met haar broer en
ouders vanuit een klein dorp naar
het grote Amsterdam. Ze is er
bijzonder eenzaam, tot ze Camila
leert kennen. Camila is dominant,
maar met haar kan Venita tenminste praten over het allesoverheersende schuldgevoel dat ze maar
niet kan loslaten. Venita vindt dat
zij boete moet doen voor haar
verleden. En Camila is het daarmee eens.
isbn 978 90 448 2707 1
17,95 eur
Young Adult
Thema: vriendschap, psychologie

Fay, Julie, Joost en Harm
organiseren het zomerfeest.
Ze hebben eindexamen
gedaan, staan aan het begin
van een nieuw leven en de
hormonen gieren door hun
lijf. Maar alles wordt pas
echt moeilijk als de getraumatiseerde Victor in het
dorp verschijnt. Dramatische
gebeurtenissen volgen elkaar
in hoog tempo op.
978 90 448 2916 7
18,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, vriendschap, psychologie
isbn

Aan Audreys kalme leven komt
abrupt een einde als ze visioenen krijgt. Van haar vader moet
ze naar een psychiatrische
kliniek, haar stiefmoeder ziet
meer in een exorcisme. Audrey
vlucht naar haar grootouders
in Spanje.
isbn 978 90 448 2396 7
19,95 eur
Young Adult
Thema: mysterie

Cassie is opgegroeid in
Leiden, maar haar moeder wil
per se verhuizen naar een dorp
in Oost-Nederland. Cassie mist
haar oude leven. Met het geld
dat haar saaie supermarktbaantje opbrengt, vlucht ze af
en toe naar de stad. Op een
broeierige zaterdag wordt ze
aangerand door vier jongens
van haar leeftijd.
isbn 978 90 448 2153 6
19,95 eur
Youg Adult
Thema: verhuizen,
opkomen voor jezelf

Je wordt vijftien vandaag?
Uitstekend. Dan mag je kiezen
wat je voor de rest van je leven
wilt zijn: mijnwerker, pottenbakker ... Hoe bedoel je: je wilt
nog niet beslissen? Dat zijn
nu eenmaal de regels in deze
citadel!
isbn 978 90 448 2068 3
18,95 eur
Young Adult
Thema: identiteit, keuzes
maken

De vijftienjarige Jana hangt vaak met
vriendinnen in de winkelstraat, al is
haar shopbudget kleiner dan dat van
de rest. Totdat de plotse scheiding
van haar ouders voor échte geldproblemen zorgt, en Jana een besluit
neemt: ze meldt zich aan op een
datingsite, waar ze mannen ontmoet
die betalen voor seks.
978 90 448 3271 6
15,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, jeugdprostitutie
isbn

Het leven is een rollercoaster die
enkel omlaaggaat. Althans, voor Fiona
Caligue. Na een bijna-doodervaring
maakt ze kennis met Circe, een mysterieus meisje met het talent om op
ongepaste momenten te verdwijnen.
Zijn ze vrienden? Hartsvriendinnen?
Minnaars? Na een reeks vreemde
voorvallen begint Fiona zich af te vragen of Circe wel het beste met haar
voorheeft.
isbn 978 90 448 3204 4
18,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, vriendschap,
psychose

1942. Anna Zimmerman leidt een
doodgewoon leventje: ze haat wiskunde, droomt van liefde en fantaseert
over haar toekomst. Wanneer het de
Joden te heet onder de voeten wordt,
duikt Anna onder bij haar vriendin
Dahlia. Zo leert ze David kennen. In
de kelder wordt Anna langzaam een
vrouw, terwijl de stad brandt.
978 90 448 2799 6
17,95 eur
Young Adult
Thema: oorlog, geschiedenis, liefde,
vriendschap
isbn

Martins jongere broer Andreas is
vijftien en zal binnenkort sterven.
De mensen om hem heen proberen
dat elk op hun manier te verwerken.
Martin vlucht in zijn muziek en heeft
het moeilijk met Andreas omdat die
niet meer geniet van de korte tijd die
hem rest.
isbn 978 90 448 2141 3
16,95 eur
Young Adult
Thema: dood, liefde, emoties

247

248

Clavis Uitgeverij -

Clavis Uitgeverij -

young adult

young adult

Adembenemend spannend

Een must voor young adults

isbn 978 90 448 3411 6
15,95 eur
Young Adult
Thema: ballet
Deel 1

isbn 978 90 448 3621 9
16,95 eur
Young Adult
Thema: ballet
Deel 2

Truth or Dance. Zo heet de chatgroep waar India, Lisa,
Nikki en Zoë opeens aan worden toegevoegd. De meiden
dachten dat ze gewoon auditie konden doen om toegelaten
te worden tot de balletopleiding, maar dat blijkt een
vergissing.

Dit jaar zou alles anders worden. Maar nu India is toegelaten
tot de vervolgopleiding van het conservatorium wordt ze ook
daar lastiggevallen. Via de groepschat Truth or Dance stuurt
een anomieme stalker haar en haar vriendinnen Lisa, Nikki
en Zoë nieuwe opdrachten – nog gevaarlijker en met nog
ergere gevolgen als ze niet gehoorzamen. De meiden leven
voor het ballet, maar zijn ze klaar voor een dans des doods?

Vlak voor Amber zes jaar werd, verdwenen haar ouders op onverklaarbare
wijze. Nu ze zeventien is geworden
denkt Amber, die November wordt
genoemd, dat ze eindelijk een aanwijzing heeft gevonden om haar zoektocht
verder te zetten.

De achttienjarige Svenja vindt in de
keukenkast van haar studentenwoning
een verwaarloosde jongen, die niet
praat. Ze schat hem hooguit elf en
noemt hem Nashville. Ze besluit voor
de mysterieuze straatjongen te zorgen.
Kort daarna wordt een dakloze vrouw
vermoord teruggevonden. Svenja
begint onrustig te worden: waarom
sluipt Nashville ’s nachts het huis
uit en waarom verzamelt hij stiekem
messen?

isbn 978 90 448 3743 8
17,95 eur
Young Adult
Thema: ballet
Deel 3

isbn 978 90 448 3696 7
22,95 eur
Young Adult
Thema: geheimen, familie

isbn 978 90 448 3525 0
24,95 eur
Young Adult
Thema: vriendschap, daklozenproblematiek

Het einde van India’s dansopleiding is in zicht. Nog
één jaartje en dan mag ze misschien auditie doen
voor Het Nationale Ballet. Maar toch is ze er niet
gerust op, want via de groepschat Truth or Dance
blijft een levensgevaarlijke stalker haar en haar vriendinnen lastigvallen. En iets zegt haar dat diegene dit
schooljaar pas echt zal toeslaan.

Antonia Michaelis

Iets na middernacht krijgt Mateo telefoon. Het is Death-Cast,
de organisatie die mensen inlicht dat ze vandaag zullen
sterven. Ook Rufus wordt gebeld. De twee kennen elkaar niet,
maar ze brengen de laatste dag van hun leven samen door in
New York. Het loopt allemaal anders dan ze hadden verwacht,
maar maak je geen illusies: op het einde gaan ze allebei dood.

Een verrassend en intrigerend verhaal dat je aan het denken
zet, of in de woorden van Nicola Yoon (auteur van De zon is
ook een ster): ‘This book will make you cry, think, and then cry
some more.’ Voor young adults.

www.clavisbooks.com

Antonia Michaelis

ISBN 978-9044831740

Clavis
young adult

Wat voor een ziek spelletje is
dit? Nadat haar zusje Jessie is
ontvoerd, stuurt de kidnapper
allerlei opdrachten naar
Carmen. Alleen als ze gewillig
meespeelt en alle raadsels
oplost, zien de twee meiden
elkaar nog terug. Althans, dat is
wat de dader beweert.
978 90 448 3091 0
15,95 eur
Young Adult
Thema: pesten, wraak
isbn

De directeur heeft net iedereen
naar huis gestuurd, wanneer er
drie in het zwart geklede mannen verschijnen en zeggen dat
niemand het schoolterrein mag
verlaten.
isbn 978 90 448 2431 5
14,95 eur
Young Adult
Thema: school, emoties, vriendschap, spanning

Als Jonas thuiskomt van het
voetbal, laten zijn ouders hem
niet meer binnen. Maar in de
woonkamer ziet hij een jongen
zitten die als twee druppels water op hem lijkt. Dan verschijnen
er enkele mannen om Jonas te
arresteren.

Op een afgelegen eiland in de
Stille Oceaan hebben wetenschappers het leven gegeven
aan embryo’s. Deze wezens
– de Vitro’s – beschikken over
capaciteiten waar de meeste
mensen enkel van kunnen
dromen.

978 90 448 2566 4
15,95 eur
Young Adult
Thema: mysterie,
vriendschap

978 90 448 2169 7
19,95 eur
Young Adult
Thema: wetenschap,
mysterie, avontuur

isbn

isbn

Pia woont al zeventien jaar lang
opgesloten in een wetenschappersdorp in het oerwoud. Ze is
onkwetsbaar, onsterfelijk. De
eerste avond dat ze stiekem
buiten het hek is gegaan in de
jungle heeft ze een jongen ontmoet. Pia wil bij hem zijn. En ze
wil vrij zijn. Maar ze wil vooral de
waarheid weten over zichzelf.
Kan ze het opbrengen daar de
prijs voor te betalen?
isbn 978 90 448 1800 0
19,95 eur
Young Adult
Thema: liefde

Maïa is de voedster van
Toetankhamon en heeft een
nauwe band met hem. Als
de farao onverwacht sterft,
ontbrandt de strijd om de troon
in alle hevigheid. Maïa moet
vluchten. Om haar verdriet te
verwerken, praat ze in gedachten met ‘haar jongen’. Deze
gesprekken brengen het kind
dat farao werd tot leven.
978 90 448 2716 3
21,95 eur
Young Adult
Thema: avontuur, spanning,
liefde, geschiedenis
isbn

In universiteitsstad Leuven
spreekt de bekende
egyptoloog Alonzo Bartolli
voor een volle aula over
Toetanchamon. De beroemde
kind-farao staat weer in de
belangstelling: men zegt dat
er geheime ruimtes achter
zijn tombe zijn.
978 90 448 3120 7
16,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, Egypte
isbn

Ze wonen overal. Mensen
zonder papieren. Mensen
die eigenlijk niet bestaan.
De 21-jarige Samuel uit Ghana
weet hoe het is om alles achter
te laten, in de hoop op een
beter bestaan in Europa.
Nu staat hij in Noorwegen,
voor het huis van zijn oude
vriendin Emilie.
isbn 978 90 448 2851 1
14,95 eur
Young Adult
Thema: spanning, vriendschap,
vluchtelingen

Daphne is ontvoerd door
drie mannen en wordt
opgesloten in de kelder van
een afgelegen huis. Daphne
staat doodsangsten uit. Het
enige lichtpuntje is haar
jongste ontvoerder.
isbn 978 90 448 2956 3
18,95 eur
Young Adult
Thema: misdaad, liefde

Ze komen uit twee totaal
verschillende werelden,
maar toch zijn Cliff en Alain
gefascineerd door elkaar.
Totdat Cliff zich bekeert tot
de islam, en plotseling van
de aardbodem verdwenen lijkt.
isbn 978 90 448 3407 9
21,95 eur
Young Adult
Thema: terrorisme, religie,
vriendschap
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Herkenbare verhalen

young adult

Zenuwslopende thrillers
Joren werkt als tuinman bij de
Woestenborgs, een wat vreemde
familie met een strenge oma,
een oom die dieren opzet en de
tweeling Edith en Edward. Hij
valt voor de charmes van Edith,
maar waarom verlaat zij zelden
het huis? En waarom heeft tante
Anna haar eigen kamer terwijl ze
allang overleden is? Of die stuntelige Edward. Zijn familie spoort
hem aan zich wat stoerder te
gedragen, meer ‘mannelijk’.
Maar is Edward wel een échte
jongen?

Dit is geen boek, maar een
roadmovie. Over twee jongens die op
een brommer dwars door Zuid-Afrika
trekken. De een helpt met het zoeken
van zijn afkomst. Want die ander
denkt dat hij niet zwart, maar blank is.
Als kind ontvoerd uit een wit gezin, om
als slaaf misbruikt te worden door een
zwarte familie …

isbn 978 90 448 3524 3
17,95 eur
Young Adult
Thema: geheimen, familie

isbn 978 90 448 3597 7
18,95 eur
Young Adult
Thema: geheimen, identiteit

Lynsey, bruisend van energie,
en haar bordercollie Max zijn
onafscheidelijk. Haar vriendje
Noah is de enige die haar tot rust
kan brengen. Alles doen ze met
z’n drieën. Maar na een spelletje
scrabble doet Noah vreemd en
gaat naar huis. De volgende dag
is hij spoorloos verdwenen. Samen
met Max gaat Lynsey naar hem op
zoek in alle uithoeken van België
en Nederland.

Het leven van Freyde draait volledig om dansen. Haar grootste
wens is om professioneel ballerina
te worden. Als ze toegelaten wordt
tot de koninklijke dansacademie,
lijkt haar droom in vervulling te
gaan. Maar vanaf Freydes achttiende verjaardag verandert alles.
Ze krijgt nachtmerries en telkens
als ze voluit moet dansen, voelt
ze hoe iemand haar lichaam
overneemt.

isbn 978 90 448 3709 4
17,95 eur
Young Adult
Thema: vriendschap, liefde, wraak

isbn 978 90 448 3516 8
16,95 eur
Young Adult
Young Adult
Thema: dansen, ballet, spanning

Nadat er een seksueel geladen bericht uit zijn naam
op het internet verschijnt, pleegt Rob zelfmoord.
Quirine, het onderwerp van zijn vermeende erotische
obsessie, ontdekt echter al snel dat Rob het bericht
niet zelf schreef. Wie wel? En waarom? Ze gaat op
onderzoek uit. Maar ze is onervaren in detectivewerk,
dus al spoedig gaat er van alles mis. En zo belandt
Quirine in een aantal zeer gevaarlijke situaties …
Een spannende young adult over een onderwerp
dat actueler is dan ooit: cyberpesten.

www.clavisbooks.com
ISBN 978-90 448 3285 3

Clavis

9 789044 832853

young adult

In een toekomst waar
onsterfelijkheid is bereikt, pleiten
sommigen juist voor een terugkeer
van de dood. LALD (Live And Let
Die) noemt de groepering zichzelf.
Deyno raakt overtuigd van het
gedachtegoed. Maar hoe meer hij
betrokken raakt bij de groepering,
hoe meer hij ontdekt dat niet alles
is wat het lijkt.
isbn 978 90 448 3373 7
15,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, protest

Nadat er een seksueel geladen
bericht uit zijn naam op het
internet verschijnt, pleegt Rob
zelfmoord. Quirine, het onderwerp
van zijn vermeende erotische
obsessie, ontdekt echter al snel
dat Rob het bericht niet zelf had
geschreven. Maar wie wel? En
waarom?

Het jaar tweeënzeventig na de
Oprichting van het Systeem.
Genetische manipulatie verdeelt
de maatschappij in twee klassen:
volmaakte mensen (zo samengesteld dat ze overal in uitblinken)
en onvolmaakte mensen (natuurlijk
geboren en bestemd voor lager
werk).

978 90 448 3285 3
15,95 eur
Young Adult
Thema: zelfmoord, sociale media,
pesten

978 90 448 3030 9
17,95 eur
Young Adult
Thema: vriendschap,
genetische manipulatie

isbn

isbn

Talia Mandati heeft heel rijke en
beroemde ouders. Er zijn bodyguards en paparazzi. Het leven is
als in een gouden kooi. Talia heeft
er genoeg van en wil ontsnappen.
isbn 978 90 448 1829 1
19,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, identiteit

Ik weet niet precies waar het is
misgegaan. Misschien toen mijn
vader stierf? Of toch later, toen ik
die man met een fles op zijn hoofd
heb geslagen? Ach, het maakt
allemaal ook niet uit. Waar het om
gaat is dat ik nú hier zit, te wachten op de trein.
isbn 978 90 448 2601 2
14,95 eur
Young Adult
Thema: depressie, liefde

Na een lange depressie gaat Mira
naar een andere school, om daar
een frisse start te maken en een
schijnbaar normaal leven te leiden.
Maar met haar twee vrienden, de
verlegen artistiekeling Jeremy en
de homoseksuele Sebby, creëert
ze ook een eigen wereld vol
magische rituelen en stiekeme
roadtrips.
isbn 978 90 448 2623 4
16,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, vriendschap,
homoseksualiteit

Na het huwelijk van zijn moeder
heeft Lukas het rijk voor zich alleen.
Maar lekker nietsdoen is er niet bij
voor de vijftienjarige jongen. Als
zijn vriend Birol hulp kan gebruiken
bij een geheimzinnige klus, stemt
Lukas in zonder de gevaren ervan
te kennen. Hij heeft alleen oog voor
het Koerdische meisje Gülbahar.
Wanneer het geluk hem eindelijk
toelacht, gebeurt er een tragedie
die Lukas met beide benen op de
grond zet.
978 90 448 2853 5
16,95 eur
Young Adult
Thema: liefde, geluk
isbn

Uitslapen, zwemmen, rondhangen.
De veertienjarige Lukas lijkt alleen
te doen waar hij zin in heeft. Maar in
gedachten is hij dag en nacht bij zijn
vader, die jaren geleden is gestorven
bij een vreselijke tsunami. Hij vraagt
zich vooral af waarom nooit nog
iemand over vader praat. Soms lijkt
het alsof hij er nooit is geweest. Maar
als Lukas op onderzoek uitgaat, slaat
de waarheid hem als een vloedgolf
omver.
isbn 978 90 448 2854 2
17,95 eur
Young Adult
Thema: spanning
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Clavisboeken zoeken op thema in deze folder
Aankleden/kleertjes: 16, 24, 27, 31
Anders zijn: 48, 68, 71, 72, 73, 75, 87, 91, 93, 100, 106,
113, 117, 129, 228, 231,
Autismespectrumstoornis: 148, 223
Avontuur: 83, 92, 102, 192 – 207, 220, 224, 235, 241,
248, 249
Baby: 2, 3, 8, 10, 11, 18, 19, 30, 43,
Bad: 5, 16, 17, 18, 20, 36, 41,
Bang zijn: 36, 48, 49, 51, 72, 75, 85, 87, 93, 94, 97,
100, 112, 118, 124, 129, 150
Ballet: 105, 147, 248, 251
Bedtijd: 5, 8, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 31, 40, 45, 54,
Beroepen: 19, 80, 107, 144, 146, 147
Bijten: 39
Boerderij: 4, 6, 11, 15, 16, 17, 20, 25, 41, 45, 47, 49, 53,
62, 102, 147, 164
Bos: 5, 10, 15, 19, 31, 35, 40, 45, 59, 62, 84, 104, 117,
121, 140, 161, 165,
Brandweer/brandwonden: 12, 55, 57, 58, 107, 145, 147,
149, 224, 225,
Bril dragen: 40, 48, 106, 113
Broertje/zusje krijgen: 43, 61, 73, 108, 117, 179
Carnaval: 22, 35, 40, 42, 56, 60, 78, 88, 104, 140
Circus: 13, 41, 53, 56, 68, 69, 125, 129, 152
Cowboys: 46, 53, 107, 151
Dieren: 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 26, 31, 33, 40, 41, 45, 46, 47, 49, 50, 53,
54, 55, 57, 58, 59, 62, 64, 70, 83, 87, 96, 97, 99, 102,
103, 126, 153, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 175, 179,
181, 182
Dierentuin: 12, 16, 25, 26, 31, 41, 58, 71, 87, 102, 103,
115, 152
Dinosaurussen: 57, 69, 97, 153, 162, 163
Diversiteit/andere culturen: 41, 49, 61, 104, 114, 125,
128, 133, 135, 140, 154, 225, 228, 231
Draken: 87, 100, 106, 109, 119, 123
Drugs: 228
Duimen: 32
Echtscheiding: 96, 108, 130,
Eerste schooldag/school: 33, 37, 39, 40, 43, 49, 51, 58,
61, 75, 84, 85, 91, 104, 105, 106, 136, 140, 147, 154,
223, 230, 248
Eetstoornis: 224, 237
EHBO: 145
Elfjes: 114, 119
Emoties: 18, 36, 49, 51, 113, 129, 230
Eten: 8, 11, 16, 17, 19, 23, 31, 36, 39, 47, 96, 116, 144,
147, 150, 167
Euthanasie: 132
Faalangst: 148
Fietsen: 35, 39, 49, 84, 100, 105, 110, 142, 152, 164
Fotografie: 167
Geluiden: 12, 13, 14, 15, 43, 54, 55, 56, 102

Geschiedenis: 151, 174, 176, 207, 217, 231 – 235
Grime: 168
Grootouders: 33, 38, 41, 69, 82, 88, 110, 111, 131,
190, 192
Halloween: 75, 77, 78, 89, 181
Heksen: 84, 85, 116, 117, 120, 171, 180
Hockey: 212, 213, 214
Huis: 10, 12, 16, 24, 26, 38, 53, 58
Huilen: 39
Indianen: 107, 151
Jarig zijn: 5, 12, 16, 20, 30, 32, 35, 40, 45, 48, 64, 73,
80, 82, 83, 89, 108, 110, 113, 119, 140, 142
Kamperen: 72, 101, 152
Kerstmis: 10, 14, 23, 27, 40, 45, 60, 73, 77, 78, 85, 89,
120, 138, 139, 140, 171, 174, 181
Kinderdagverblijf: 43, 49
Kleuren: 11, 27, 37, 46, 63, 64, 102
Klimaat: 127, 206, 207
Landen: 125, 165, 168
Lichaam: 11, 17, 19, 23, 26, 36, 77, 102, 144, 153, 169
Liefde/verliefdheid: 67, 72, 80, 87, 92, 95, 106, 108,
116, 120, 131, 134, 142, 171, 172, 196, 205, 215, 216,
220, 224, 227, 228, 229, 230, 233, 234, 237, 239 – 251
Luizen: 40
Misdaad: 208, 219, 239, 241, 243, 249
Monsters: 50, 51, 75, 109, 124, 176
Muziek: 12, 13, 14, 15, 53, 54, 56, 113, 114, 137, 201
Natuur: 11, 12, 14, 15, 55, 59, 73, 79, 92, 120, 126,
127, 129, 153, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 171, 205,
207 175, 182
Noord- en Zuidpool: 154, 206
Oorlog: 130, 174, 239, 247, 232, 233, 234, 235
Opruimen: 24, 39, 41, 89, 125, 140
Pasen: 23, 35, 40, 78, 88, 104, 140
Pesten: 89, 94, 100, 114, 199, 208, 217, 223, 229,
248, 250
Piraten: 109, 151, 180, 194
Pleegzorg: 149
Prinsen en prinsessen: 23, 58, 93, 116, 121, 125, 151
Raadsel: 20, 24, 176
Reizen: 35, 68, 85, 92, 154, 155, 163, 164, 200, 224,
231, 237
Ridders: 58, 73, 86, 93, 109, 123, 140, 151
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