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Morgen ben je een ander kind
Mama Suus wil van Tara een ander kind maken, een kind
in een jurk.
Maar Rode Krijgers dragen geen jurk. Waarom begrijpt
haar moeder dit niet?
Wat voor een moeder normaal is, is voor een Rode Krijger
om te huilen.
Wat doe je als je moeder je maar raar vindt?
Ze houdt heus van je. Toch had ze liever een ander kind.
Dat ben je niet. Moet je dat dan toch worden, voor de
lieve vrede?
Auteur: Regine Hilhorst
Illustrator: Lies Koning
Hardcover, 48 pagina’s
NUR 274
ISBN 978 90 83140 71 1
Juni 2021

€ 17,50
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Sloddervosje
		
Stel, niemand trekt zich iets van je aan. Zelfs je moeder
niet. Je zwerft maar een beetje rond en je verveelt je suf.
Dan zie je die rare schilder. Hij schildert groene luchten!
Onderaan schrijft hij zeven mooie letters: V i n c e n t.
En dan gaat hij jou ook nog tekenen. Hij noemt je sloddervosje, terwijl hij er zelf ook niet echt netjes uitziet!
Wat doe je dan? Ga je ‘m ook pesten, zoals een boel
kinderen in het stadje doen? Of word je dikke vrienden?
Auteur: Ella Weisbrod
Illustrator: Heleen Wilkens
Met afbeeldingen van schilderijen van Vincent van Gogh
Hardcover, 32 pagina’s
NUR 283
ISBN 978 90 83140 78 0
Juni 2021

€ 14,95
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Met Brem en Snuit de duinen in
16 verhalen over natuurbeleving
In zestien korte verhalen ontdekken de jonge vos Snuit
en zijn konijnenvriendje Brem de natuur van bos, zee en
duinen. In het eerste boek met vijftien verhalen lazen we
dat zij vrienden werden toen Brem zijn vriend Snuit had
gered van een stekelige doorn in zijn poot.
In deze verhalen ontdekken Brem en Snuit nog veel meer
in de natuur na het eerste boek. Ze komen te weten over
halsbandparkieten, winterslaap, de dood en dat er dieren
zijn die van poep houden. Naast de ontdekkingen helpen
ze dieren een pootje als het nodig is en maken nieuwe
vriendjes.
Auteur: Elly-Ann van Luxemburg
Illustrator: Ina Klomp-Meijer
Hardcover, 96 pagina’s
NUR 277
ISBN 978 90 83140 70 4
Mei 2021

€ 17,50
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Het verhaal van de walvis
Waar land overgaat in de lucht
en de lucht in zee verdwijnt
kijk ik naar de golven
waar opeens een walvis verschijnt.
Zo begint een wonderbaarlijke ontdekkingsreis en een
heel bijzondere vriendschap. Maar het is ook een reis
die een ongemakkelijke werkelijkheid laat zien … dat
vervuiling door plastic en onverschilligheid de oceanen
verwoest met alle dieren die daar leven.
Dit prachtige verhaal nodigt ons uit om na te denken over
onze verantwoordelijkheid voor het milieu en doet een
oproep om vervuiling door plastic te stoppen.
Auteur: Karen Swann
Illustrator: Padmacandra
Hardcover, 32 pagina’s
NUR 274
ISBN 978 94 91740 94 7
Maart 2021

€ 14,95
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Meester Monster
Als Joris verhuist, merkt hij dat groep 5 van Juf Joyce een
erg leuke groep is. Nieuwe vrienden zijn snel gemaakt.
Maar niet alleen Joris is nieuw. De school heeft opeens
een vreemde nieuwe directeur, Spijkerhuijs. Groep 5 vindt
hem zelfs een beetje griezelig. Allerlei dingen veranderen
met zijn komst.
Dan lijken ook veel kinderen zich anders te gedragen. Ze
luisteren alleen nog maar naar de nieuwe regels van de
directeur. Als ook in groep 5 kinderen in de ban komen
van meneer Spijkerhuijs, gaan Joris en zijn vrienden op
onderzoek. Ze krijgen hulp uit onverwachte hoek. Wat
ze ontdekken over de nieuwe directeur is bijna niet te
geloven. Is Meester Monster wel een mens?
Een (voor)leesboek voor kinderen vanaf 8 jaar.
Auteur: Joep Heinen
Illustrator: Daan van Bommel
NUR 282
ISBN 978 94 91740 95 4
Februari 2021

€ 14,95

.
ek dat jij moet hebben
Meester Monster het bo
is
n
da
ek
sbo
akt
lee
ma
t
or)
wil lezen. He
n spannend (vo
het volgende hoofdstuk
je
“Ben jij op zoek naar ee
t
da
gt
zor
r
oo
erv
is! Meester
, maar een boek die
zowel op school als thu
or
vo
ek
bo
n
Het is niet een eng boek
Ee
.
de
ein
het
je het weet ben je al bij
je nieuwsgierig en voor
.”
in één adem uit
Monster lees je het liefst
svoer
Ellen Snuverink , StoerLee
n
it de belevingswereld va
rstaat de kunst om vanu
ve
er
rijv
sch
n
ee
De
.
n
ek
va
s,
bo
en in zijn
personage
“(…) Het is terug te lez
de basisschool. Ook de
op
ep
gro
n
ee
in
ft
lee
weet wat er
zijn herkenbaar.”
kinderen te schrijven. Hij
merik en een lieve juf,
slim
e
ial
soc
n
ee
tot
ld
ve
ongeduldige spring-in-’tStem
Margreet Kwaks, BN De

Uitgever

Joris is zijn navel kwijt
		
Als Joris in de speeltuin ondersteboven aan het klimrek hangt en zijn
T-shirt naar beneden zakt, ziet zijn vriendinnetje Aissa dat Joris geen
navel heeft. Joris is zijn navel kwijt! Samen gaan ze op zoek naar de
navel van Joris. En komen ze tijdens het zoeken te weten waarom we
een navel hebben.
Misschien hebben we een navel niet nodig, maar het is wel raar als
we er geen hebben, toch?
Een liefdevol prentenboek waarin onderwerpen rond zwangerschap,
seksuele diversiteit, geboorte, bloot en vriendschap worden aangestipt. Daarmee kan het boek een mooie aanleiding zijn om met
kinderen te praten over relationele en seksuele ontwikkeling.
Auteur: Jeroen Hoogerwerf
Illustrator: Géwout Esselink
Hardcover, 34 pagina’s
NUR 273
ISBN 978 94 91740 97 8
Februari 2021

€ 14,95
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“Dit vermakelijke voorleesverhaal prikkelt de fantasie bij kinderen, maar er zitten op haast
onopvallende wijze ook diverse serieuze onderwerpen in het verhaal verborgen. Zo leren niet
alleen de kinderen uit het boek, maar ook de kinderen waaraan voor wordt gelezen onder
andere het een en ander over baby’s en de geboorte bij dieren. Andere sociaal-emotionele
thema’s die even kort aangehaald worden, zijn diversiteit, vriendschap en naakt zijn.”
Sandra Hutchison, In de boekenkast
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Mama heeft een beer in haar hoofd
Mama Kangoeroe heeft een beer in haar hoofd. Het is een
Grommende Beer.
Hij is heel erg groot. En de Grommende Beer laat zich niet
zomaar wegjagen. Oei!
Kleine Kangoeroe stelt vragen aan Papa en Mama Kangoeroe.
Mevrouw Uil geeft wijze raad.
Daarom gaat Mama Kangoeroe op zoek naar het Praatbos.
In de hoop dat de Grommende Beer in het Praatbos veel
kleiner gemaakt kan worden …
Een invoelend en integer prentenboek voor kinderen om te
vertellen hoe het is als je als ouder in psychische problemen
zit en daar probeert uit te komen. De auteur probeert dit
zware verhaal op een zo licht mogelijke toon te vertellen.
Zowel geschreven vanuit het gezichtspunt van de moeder als
van het kind en met een belangrijke rol voor de vader op de
achtergrond.
Auteur: Nele Reynders
Illustrator: Sofie Schollaert
32 pagina’s, hardcover
NUR 274
ISBN 978 94 91740 86 2
Januari 2021

€ 14,95
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“Philo & Sophia is een
rijk boek : rijk door
woorden en rijk door illu
straties. Het boek
met 22 korte verhaaltjes
is geschikt om
bijvoorbeeld iedere dag
één verhaal uit voor
te lezen. Er is in dat en
e verhaaltje zeker
genoeg stof om samen
over te praten en om
over na te denken.
Op deze manier zullen
de kinderen nieuwsgierig blijven naar het
volgende verhaaltje.
Doseren is hier de kunst
, vooral omdat je
zelf ook verder wilt lez
en.
Ik heb werkelijk genoten
van Philo & Sophia.”

Philo & Sophia,
verhalen voor kleine filosofen

Mieke Schepens – Graag

Philo houdt van dromen. Soms brengt zijn fantasie
hem de meest prachtige gedachtes.
Sophia staat met haar beide benen op de grond
en kan goed lachen.

gelezen

“Er zijn al meerdere bo
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voor kinderen verschene
n en als ik vroeger
dan in mijn boekhandel
er één aan (groot)
ouders liet zien keken zij
verbaasd op. “Dat
denk ik niet dat dit gesch
ikt is voor hen”
was vaak een vaste op
merking. Maar als ik
dan een paar voorbeelde
n uit het boek
voorlas vertelden ze me
estal dat het voor
hen heel herkenbaar wa
s.
Dat zal bij dit boek over
Philo en Sophia ook
zo gaan. Want vooral kle
ine kinderen zijn
dikwijls al filosofisch ing
esteld en kunnen
met de mooiste vragen
en
opmerkingen komen. (…
) Heerlijk herkenbare
verhalen om lekker over
door te praten met
kinderen vanaf een jaa
r of 6.”

Philo en Sophia houden allebei van nadenken
over bijzondere vragen. Vragen waarop het
ant-woord niet altijd gemakkelijk te geven is.
Denk je met hen mee?
In dit boek staan 22 verhaaltjes over Philo en
Sophia. Verhaaltjes die uit het leven zijn gegrepen
en waarover je kunt filosoferen met kinderen
vanaf 6 jaar.
Auteur: Sabine Wassenberg
Illustrator: Karin van der Riet
Hardcover, 44 pagina’s
NUR 277
ISBN 978 94 91740 98 5
24 pagina’s, hardcover
Januari 2021

Ineke van Nispen, Libris

€ 17,50
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Kinderboekeninspiratie

Filosoferen met kinderen
Denkstappen
Filosoferen leren in 18 stappen
In het boek Denkstappen rafelt de auteur uiteen wat er zoal aan bod komt in een filosofisch
gesprek. Per les wordt een denkstap geïntroduceerd en deze wordt via oefeningen inzichtelijk
gemaakt. Zowel begeleider als deelnemers aan het gesprek zetten de denkstappen.
Auteur: Nanda van Bodegraven | Hardcover, 120 pagina’s | NUR 194 |
ISBN 978 94 91740 72 5 € 24,95

Wandelgids naar vrijheid
Filosofeer doeboek en teksten bij vrijheidvanamsterdam.nl
Wandelgids naar vrijheid

boek is speciaal samengesteld bij de
elroutes die op vrijheidvanamsterdam.nl

de wandeling vind je extra filosofische
hten. Deze vragen en opdrachten zijn
krachten en docenten die met groepjes
deling willen lopen en willen filosoferen
r (groot)ouders die met hun (klein)
erwerp vrijheid willen verkennen en verder
houdt van filosoferen.

Wandelgids
naar vrijheid

De Wandelgids naar vrijheid is een filosofeer doeboek dat speciaal is samengesteld bij de
filosofische wandelroutes die op vrijheidvanamsterdam.nl te vinden zijn.

Filosofeer doeboek en teksten
bij vrijheidvanamsterdam.nl

in dit boekje op papier de teksten aan die
sterdam.nl in audiovorm en in geschreven
n. Ook vind je twee plattegronden met
elen van de route.

Auteur: Nanda van Bodegraven | 96 pagina’s, paperback | NUR 270 |
ISBN 978 94 91740 77 0 € 12,50

n en opdrachten zijn geschreven voor
ngeveer tien jaar.
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ISBN 978 949 1740 77 0

Nanda van Bodegraven

18-03-20 13:48

Twintig denkgereedschappen
Samen filosoferen in de klas
De klassieker op het gebied van filosoferen met kinderen en jongeren van Philip Cam, Twenty
Thinking Tools, is nu vertaald in het Nederlands! Twintig denkgereedschappen is ontworpen om
de ontwikkeling van samenwerkend onderzoek in het onderwijs te ondersteunen door middel van
het klassikale onderzoeksgesprek en het werken in kleine groepjes.
Deze geeft je een introductie in de theorie en praktijk van samenwerkend onderzoek. Het biedt
een eenvoudig te volgen leidraad voor de vaardigheden die leerlingen zullen verwerven terwijl ze
leren problemen te onderzoeken en ideeën te verkennen. Naast voorbeelden uit de praktijk, bevat
dit boek ook ondersteunende oefeningen en activiteiten.
Auteur: Philip Cam | Vertaling: Coen Hilbrink | 104 pagina’s, hard cover | NUR 194 |
ISBN 978 949 1740 73 2 € 24,95

Ik zag twee beren filosoferen
Ik zag twee beren filosoferen bevat een uitgebreide handleiding met adviezen en veel praktische
tips voor filosoferen. Ook biedt het boek 38 voorbeeldlessen over de leukste, interessantste of
belangrijkste thema’s om over te filosoferen. Voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar.
Auteurs: Sabine Wassenberg & Maaike Merckens Bekkers | Vormgeving: Rémi de Ligny |
Hard-cover, 108 pagina’s | ISBN 978 949 1740 18 3 € 19,95
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Uit: Met Brem en Snuit de duinen in, illustraties van Ina Meijer, zie pagina 5
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