BING is hét pre-school merk voor kinderen tussen de 2 en 5 jaar oud.
De serie is gebaseerd op de Montessori Methode en legt de
nadruk op individualiteit en zelfstandigheid in leren.

Dit interactieve boek boordevol eerste woordjes is
perfect voor fans van de populaire NPO-serie Bing.
Verken de wereld van Bing en ontdek meer dan 100
alledaagse woorden in dit te gekke flapjesboek.
Van rondom het huis tot op de opvang en in het
park, dit boek zit vol met objecten die Bingsters
tegenkomen als onderdeel van hun dagelijkse
routines. Doordat er genoeg te zien is op elke pagina
en de woorden het kind helpen aanwijzen en
benoemen, is dit boek perfect voor het verbeteren
van de woordenschat en het ontwikkelen van
vaardigheden voor woordherkenning.

4

voorjaarsbrochure 2020

voorjaarsbrochure 2020

Nieuwe woorden leren ... het is een BING-ding!
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Titel: Bing's eerste
honderd woordjes
ISBN: 9789030507376
Leeftijd: 2+
NUR: 270
Formaat: 240 x 240 mm
Uitvoering: kartonboek
met flapjes

Kwast

Oorspronkelijke titel:
Bing's first 100 words
Verschijningsdatum:
April 2020
Verkoopprijs: €13,99
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Een beloningsstickerboek van Bing dat goed
gedrag bij peuters en kleuters aanmoedigt!
Beloon kleintjes met Bing-stickers voor
het uitvoeren van dagelijkse taken zoals
opruimen, samen delen, tandenpoetsen en
zindelijkheidstraining.
De stickers zijn herbruikbaar, dus zodra de
beloningskaart vol is kunnen de stickers
verwijderd en opnieuw gebruikt worden.
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Titel: Bing - Mijn
beloningsstickerboek

Formaat: 280 x 220 mm
Uitvoering: paperback
Oorspronkelijke titel:
Bing reward medal
stickerbook
Verschijningsdatum:
Maart 2020
Verkoopprijs: €6,99
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Reis de wereld rond in een magisch kasteel.
Leer vliegen boven het oerwoud. Vaar over
de zeven zeeën op zoek naar de verborgen
schat. Race door de ruimte in een ruimteschip!
Met dit interactieve LEGO boek creëer je een
ontspannen moment voor je kind, vlak voor het
slapengaan.
Dit boek bevat acht avonturen om samen te
lezen, bouwen en spelen.
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LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group. All rights reserved. ©2020 The LEGO Group.

“Rustgevende activiteiten en verhaaltjes voor het
slapengaan kunnen je kind helpen bij een goede
nachtrust.” - Lauren Hale, PhD, slaapexpert

Titel: LEGO® avonturen
voor het slapengaan
ISBN: 9789030504696
Leeftijd: 5+
NUR: 210
Formaat: 190 x 247 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:
LEGO® Bedtime Builds
Verschijningsdatum:
Januari 2020
Verkoopprijs: €19,99

Lukt het je niet om innerlijke rust te vinden op
een yogamat? Voelt het leven als alleen maar
werken en niet als spelen?
Plezier maken en creatief bezig zijn kan je
humeur en welzijn verbeteren. Dus als je op
zoek bent naar manieren om te ontspannen en
tijd voor jezelf te maken, laat dit boek je dan
begeleiden op een weg van LEGO® steentjes naar
geluk!

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group. All rights reserved. ©2020 The LEGO Group.
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Titel: LEGO® Bouw
jezelf gelukkig
ISBN: 9789030507345
Leeftijd: ADULT
NUR: 400
Formaat: 155 x 198 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:
LEGO® Build yourself
happy
Verschijningsdatum:
Juni 2020
Verkoopprijs: €12,99
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Ontdek met meer dan 50 mindful LEGO®
bouwactiviteiten hoe je balans kunt vinden,
contact kunt maken met vrienden en familie,
kunt relaxen en je slaapgewoonten kunt
verbeteren.
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Welkom bij LEGO® City!
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LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group. All rights reserved. ©2020 The LEGO Group.

In de wereld van LEGO® City valt veel te
ontdekken! In dit boek, gebaseerd op de
populaire TV-serie, nemen de bekendste
LEGO® City personages je mee op
ontdekkingstocht in hun wereld. Met
activiteiten en beschrijvingen van de meest
iconische locaties, exclusieve tips en trivia
én een XXL-landkaart is dit de perfecte
aanvulling op je LEGO® sets voor urenlang
speelplezier, keer op keer!

Titel: LEGO® City Eropuit!
ISBN: 9789030507352
Leeftijd: 6+
NUR: 270
Formaat: 235 x 300 mm +
dubbelzijdige kaart:
590 x 430 mm
Uitvoering: paperback
Oorspronkelijke titel:
LEGO® City Out & About
Verschijningsdatum:
Mei 2020
Verkoopprijs: €7,99

Welkom in Ninjago City!
Meester Wu en de Ninja’s verwelkomen
je in Ninjago City! Ze kunnen niet wachten
om je rond te leiden en je de verborgen parels
van de stad te laten zien.
Met activiteiten en beschrijvingen van de meest
iconische locaties van de populaire LEGO®
NINJAGO® personages is dit doeboek met XXLlandkaart de perfecte aanvulling op je LEGO®
sets voor urenlang speelplezier, keer op keer!

LEGO, the LEGO logo, the Minifigure, the Brick and Knob configurations are trademarks of the LEGO Group. All rights reserved. ©2020 The LEGO Group.

Titel: LEGO® NINJAGO®
- Eropuit!
ISBN: 9789030507369
Leeftijd: 6+
NUR: 270 Formaat:
235 x 300 mm +
dubbelzijdige kaart:
590 x 430 mm
Uitvoering: paperback
Oorspronkelijke titel:
LEGO® NINAJGO®
Out & About
Verschijningsdatum:
Mei 2020
Verkoopprijs: €7,99
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Reisboek met activiteiten en uitvouwbare landkaart voor urenlang LEGO® speelplezier!
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Leer de tientallen dieren kennen die zich
thuis voelen in de wereld van Minecraft: van
een doodgewone huiskat tot de bijzondere
Mooshroom!
Vorm een nette karavaan van lama’s, help
Monty om zijn kip en vos over de rivier te krijgen
en leer hoe je gekleurde schapen fokt.
Dankzij de vele activiteiten en meer dan 500
stickers om op te plakken hoef je je zeker niet te
vervelen!
17
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Titel: Minecraft Beestenbende (Stickers en
Weetjes)
ISBN: 9789030507031
Leeftijd: 6+
NUR: 210
Formaat: 215 x 283 mm
Uitvoering: paperback
Oorspronkelijke titel:
Minecraft Animal fact
stickerbook
Verschijningsdatum:
Januari 2020
Verkoopprijs: €8,99

De wereld van Minecraft wacht om ontdekt
te worden. Maar gevaar schuilt om elke hoek
en overleven kan zelfs voor de dapperste
avonturier moeilijk zijn.
De officiële Minecraft-gids Minecraft alles
over Survival helpt je om in leven te blijven.
Leer hoe je hulpbronnen kunt vinden,
apparatuur kunt maken en jezelf kunt
beschermen tegen vijandige mobs.
Met insider info en tips van de experts van
Mojang is dit de ultieme gids voor de Survivalmodus!
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Titel: Minecraft Alles
over Survival
ISBN: 9789030507383
Leeftijd: 8+
NUR: 210
Formaat: 219 x 156 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:
Minecraft Guide to:
Survival
Verschijningsdatum:
April 2020
Verkoopprijs: €12,99

Ben jij klaar voor een nieuw Minecraft avontuur?
In april 2020 is het zover. Dan is de release van
Minecraft Dungeons in de game!
En in dit boek lees je alles over de nieuwste
Minecraft-game; hét nieuwe actie-avonturen spel
van Mojang! Met exclusieve en essentiële content
van het officiële Minecraft Dungeons-team,
beschikbaar één maand na de launch van de game!
Dit boek over Minecraft Dungeons is jouw metgezel
in het spel, speciaal gemaakt voor helden die van
plan zijn om de Arch-Illager en zijn kwade illager
minions te overwinnen!
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Titel: Minecraft
Dungeons
ISBN: 9789030507390
Leeftijd: 8+
NUR: 210
Formaat: 219 x 156 mm
Uitvoering: hardcover
Oorspronkelijke titel:
Minecraft Dungeons
Verschijningsdatum:
Mei 2020
Verkoopprijs: €12,99

Minecraft is de grootste game allertijden. Niet
alleen jongens, maar ook meisjes zijn niet weg
te slaan bij dit game-fenomeen. Zelfs scholen
zetten Minecraft regelmatig in omdat je van
Minecraft zoveel leren kunt.
Met onze Minecraft non-fictieboeken hebben
we al veel kinderen weten te bereiken die in het
dagelijks leven niet zo snel een boek pakken.
Met deze Minecraft fictieserie 'Avonturen op
Woodsword', waar gaming en fictie samenkomen, krijgen we (nog) meer jongens en
meisjes aan het lezen.
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Titel: Minecraft In de game
ISBN: 9789030504429
Titel: Minecraft Nacht van de vleermuizen
ISBN: 9789030504436
Titel: Minecraft Duik in het diepe
ISBN: 9789030504740
Leeftijd: 8+
NUR: 210
Uitvoering: hardcover
Verkoopprijs: €12,99
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Laten we samen zoveel mogelijk kinderen
aan het lezen krijgen en profiteer nu van deze
aanbieding! Bestel minimaal 3 edities per titel en
ontvang te gekke boekenleggers om uit te delen
én maak kans op gratis entreekaarten voor het
Minecraft-museum Geofort!
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In dit complete werk van Fortnite heb je alles
bij elkaar! Fortnite, het complete overzicht van
hoofdstuk 1 bevat alle wapens, outfits, loot en
items die verkrijgbaar zijn in de wereld van
Fortnite.
Uniek, compleet en de manier om een overzicht
te krijgen van je eigen verzameling en alle items
die nog op je verlanglijst staan!
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Titel: Fortnite
ISBN: 9789030507406
Leeftijd: 12+
NUR: 240
Formaat: 234 x 156 mm
Uitvoering: paperback
Oorspronkelijke titel:
Fortnite The Ultimate
Locker
Verschijningsdatum:
Mei 2020
Verkoopprijs: €17,50

Voor welke uitrusting ga jij? Van Boogie Bombs
tot granaten, van shotguns tot assault rifles:
Fortnite zit boordevol sluwe wapens om jou te
helpen heersen in Battle Royale.
Dit officiële handboek laat jou alle belangrijjke
voorwerpen zien die je bent tegengekomen in
het eerste hoofdstuk, helemaal gerangschikt om
jou een overzicht te geven van alle vuurkracht
die Fortnite je te bieden heeft. Met welke wapens
ren JIJ straks rond?
Deel 2 in de officiële serie handboeken van Epic
Games, de ontwerpers van Fortnite.
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Titel: Fortnite
Supply Drop
ISBN: 9789030507390
Leeftijd: 12+
NUR: 240
Formaat: 210 x 172 mm
Uitvoering: hardcover,
full color
Oorspronkelijke titel:
Fortnite Supply Drop
Verschijningsdatum:
Februari 2020
Verkoopprijs: €14,99

