
Voorjaar 2023



Nieuwe serienaam

Serienaam gewijzigd

De serienaam van deze bonte reeks is gewijzigd  

van ‘Van klein tot groots’ naar de originele,  

Engelse naam van de serie: Little People, BIG 

DREAMS. Hierdoor kunnen we nog beter  

meeliften op het enorme internationale succes 

van de serie. U ziet de nieuwe serienaam op het 

nieuwste deel, Pablo Picasso, en vanaf nu ook 

op elke herdruk. Let op: u zult dus nog boeken 

tegenkomen met de Nederlandse serienaam. 

Deze waanzinnige serie wordt over de hele wereld 

met enthousiasme verzameld: de serie is in 39 talen 

en 93 landen verschenen en wereldwijd zijn er meer 

dan 8,5 miljoen boeken verkocht.

Little People, BIG DREAMS in 
McDonald’s Happy Meals!
Supernieuws: sinds het najaar 

van 2022 is er iedere maand een deel uit de Little 

People, BIG DREAMS-serie te vinden in de Happy 

Meals van McDonald's! Waaronder delen uit onze 

Nederlandse serie.

Ieder boek bevat een verkorte versie van een 

verhaal uit de originele serie. Elk boek heeft 

een titel die begint met ‘Ik kan…’ en inspireert 

kinderen door bekende personen uit te lichten met 

diverse talenten en achtergronden; uit de muziek, 

wetenschap, sport en meer. Voorbeelden van titels 

zijn Ik kan een nieuwsgierige wetenschapper zijn of  

Ik kan een moedige avonturier zijn. 

Sinds het Happy Meal Readers programme in 2015 

begon, zijn er ruim 700 miljoen boeken verspreid. 

De boeken zijn gemaakt van 100% recyclebaar 

materiaal.
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Een legendarische 
wetenschapper 
Thema’s: inspirerende man, geschiedenis, 
wetenschap, biografie

Dit is het veertiende deel in de (inter)nationale 

supersuccesvolle en kleurrijke serie Little People, BIG 

DREAMS, en alweer de vierde man in onze reeks!

Kleine Albert groeide op in Duitsland. Hij was een 

kind van weinig woorden, maar van veel ideeën. 

Hij was gefascineerd door hoe objecten werkten. 

Hoewel hij niet van school hield, hield hij wel van 

natuurkunde en wiskunde. Hij schreef zijn eerste 

wetenschappelijke werk toen hij nog een tiener 

was. Met zijn briljante geest dacht hij na over 

ruimte en tijd, en uiteindelijk kwam hij met de 

relativiteitstheorie. Albert deelde zijn kennis met 

de rest van de wereld en werd de meest originele 

wetenschappelijke denker van de twintigste eeuw. 

Elk deel in deze serie heeft dezelfde auteur (op  

Rosa Parks na) en vrijwel ieder deel heeft een 

andere illustrator. Dat maakt dat lezers alle delen 

uit deze bonte reeks willen verzamelen!

Little People, BIG DREAMS: 
Albert Einstein
Jean Claude (illustraties)
Maria Isabel Sánchez Vegara 
(tekst)

Vanaf 6 jaar 
Vertaald door  
Antje Schoehuys-Blaak
Formaat 24,6 x 20 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 948 5
Prijs € 15,99
Verschijnt in februari 

• Veertiende deel in deze 
prachtserie

• Voor lezers van 6 tot 106!
• Met achterin foto’s en 

extra informatie over  
Albert Einstein  



Little People, BIG DREAMS: 
Josephine Baker
Agathe Sorlet (illustraties)
Maria Isabel Sánchez Vegara 
(tekst)

Vanaf 6 jaar 
Vertaald door  
Antje Schoehuys-Blaak
Formaat 24,6 x 20 cm
Omvang 36 bladzijden
NUR 212, 274
ISBN 978 90 5116 949 2
Prijs € 15,99
Verschijnt in februari 

• Vijftiende deel in deze 
prachtserie

• Voor lezers van 6 tot 106!
• Met achterin foto’s en 
 extra informatie over 

Josephine Baker 

Een geweldig entertainer 
Thema’s: inspirerende vrouw, 
geschiedenis, activist, biografie

Dit is het vijftiende deel in de (inter)nationale 

supersuccesvolle en kleurrijke serie Little People, 

BIG DREAMS! 

Josephine Baker was geboren voor het podium. 

Maar ze groeide op in het gesegregeerde St. Louis, 

waar ze niet dezelfde kansen kreeg als blanke 

entertainers. Dus verhuisde ze naar Parijs, waar het 

publiek verliefd op haar werd. Josephine werkte als 

danseres, actrice en zelfs als spion in de Tweede 

Wereldoorlog. Daarna bracht ze de rest van haar 

leven door met het verspreiden van de boodschap 

dat mensen van alle kleuren in harmonie kunnen 

samenleven. 

Elk deel in deze serie heeft dezelfde auteur  

(op Rosa Parks na) en vrijwel ieder deel heeft  

een andere illustrator. Dat maakt dat lezers  

alle delen uit deze bonte reeks  

willen verzamelen!
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Andere delen uit de serie  

Met de serie Little People, BIG DREAMS ontdekken 

kinderen én volwassenen de levensverhalen van 

belangrijke personen uit de wereldgeschiedenis.  

Elk deel laat zien hoe hun leven begon met een  

grote droom en leidde tot een prominente plek in  

de wereldgeschiedenis. Mooi voor thuis, in de klas  

of als cadeauboek!

Little People, BIG DREAMS:  
Coco Chanel, 4e druk!
ISBN 978 90 5116 654 5
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS: 
Frida Kahlo, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 741 2
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS:  
Audrey Hepburn, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 655 2
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS:  
Marie Curie, 4e druk!
ISBN 978 90 5116 760 3
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS: 
Anne Frank, 4e druk!
ISBN 978 90 5116 696 5
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS:  
Rosa Parks, 3e druk!
ISBN 978 90 5116 783 2
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS:  
Astrid Lindgren
ISBN 978 90 5116 835 8
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS: 
Aretha Franklin
ISBN 978 90 5116 876 1
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS:  
Malala Yousafzai
ISBN 978 90 5116 859 4
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS:  
David Bowie
ISBN 978 90 5116 877 8
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS: 
Jane Goodall, 2e druk!
ISBN 978 90 5116 892 1
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS:  
Charles Darwin
ISBN 978 90 5116 897 6
Prijs € 15,99

Little People, BIG DREAMS: 
Pablo Picasso
ISBN 978 90 5116 932 4
Prijs € 15,99
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Is er genoeg ruimte 
voor iedereen? 
Thema’s: dieren, tellen, inclusiviteit

Een aap, een eland, een haai en een luiaard.  

Maar liefst honderd dieren proberen zich in de 

pagina’s van dit boek op rijm te persen. Het wordt 

steeds drukker en drukker. Maar is er aan het einde 

wel genoeg ruimte over voor een walvis? Jazeker! 

Klap links en rechts de pagina’s open en bewonder 

alle 100 dieren samen op één spread! 

Maak plaats!
Nelleke Verhoeff (illustraties)
Karen Yin (tekst)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door Maria van 
Donkelaar
Formaat 24 x 24 cm
Omvang 44 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 947 8
Prijs ca. € 15,99  
Verschijnt in februari 

Nelleke Verhoeff (Rotterdam) 
begon haar carrière als 
theatermaker. Pas later 
ontdekte ze haar liefde 
voor tekenen, schilderen en 
digitale kunst. Sinds 2015 
maakte ze verschillende 
boeken. In 2017 won 
ze de internationale 
illustratiewedstrijd 
“Picture This” en in 2018 
was ze finalist in de Silent 
Book Contest. Bij De Vier 
Windstreken verschenen 
eerder de door haar 
geïllustreerde prentenboeken 
Van Annie Alligator tot Zeno 
Zebra en Gertje Gans deelt uit!

Karen Yin (Zuid-Californië) 
is auteur en oprichtster 
van de Conscious Style 
Guide. Karen groeide op in 
openbare bibliotheken en 
brengt haar dagen door met 
het bedenken van betere 
werelden. Ze is een trots 
lid van de Authors Guild, 
the Dramatists Guild en de 
Society of Children’s Book 
Writers and illustrators. 
Maak plaats! is haar 
debuutprentenboek. 

• Een humoristisch einde 
met uitvouwbare pagina’s

• Achterin het boek is een 
lijst opgenomen met 
alle 100 dieren die in 
het boek voorkomen (bij 
elk dier zie je een kleine 
illustratie en de diersoort 
wordt benoemd)



Ontdek alles over  
je geboortedag
Thema’s: sterrenbeelden,  
jarig zijn, feestvieren

Hoe stonden de sterren toen jij werd geboren en 

hoe heeft dat jouw karakter bepaald?

Dit boek is de complete gids om alles te leren over 

jouw geboortedag en wat die dag over jou zegt. 

Wat is je sterrenbeeld? Wat is je geboortesteen?  

Je geboortebloem of je geboortetalisman? 

Ontdek in dit fantastische verjaardagsboek  

alles over de spannendste dag van het jaar  

en de betekenis daarachter.

Met dag-tot-dag-kalender om te zien wat er op 

jouw verjaardag in de geschiedenis gebeurde. 

En boordevol feestelijke ideeën en creatieve 

verjaardagscadeaus om je eigen verjaardag en die 

van je vrienden en familie zo passend mogelijk bij 

ieders sterrenbeeld te kunnen vieren. Bijvoorbeeld: 

maak je eigen inpakpapier van oude tijdschriften, 

knutsel zelf een pop-upkaart, verras een 

volwassene met een ballonaanval  

of schrijf jezelf een brief voor je  

volgende verjaardag. 

Alles over je verjaardag
De complete gids over  
jouw geboortedag
Alison Czinkota (illustraties)
Claire Saunders (tekst)

Vanaf 6 jaar 
Vertaald door Maria van 
Donkelaar
Formaat 23,5 x 27,6 cm
Omvang 104 bladzijden
NUR 210, 240
ISBN 978 90 5116 946 1
Prijs ca. € 19,99
Verschijnt in februari

• Groot formaat en lekker 
dik boek

• Op zichzelf een geweldig 
verjaardagscadeau!
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Pret met panda's
Thema’s: muziek, pandaberen

Pandabeer Niet-Peter knabbelt vrolijk aan een 

bamboestok bij het ontbijt. (Vanwaar die naam? 

Nou, een pandabeer in China zou zeer waarschijnlijk 

geen Peter heten, toch? Hebben dieren in het wild 

überhaupt namen? Precies, Niet-Peter dus). Plots 

heeft Niet-Peter het beste panda-idee ooit! Hij 

blaast krachtig op zijn bamboestok, zijn favoriete 

eten. Wat komt eruit? Eerst één noot, dan twee 

en tot slot de mooiste melodie ter wereld. Maar in 

je eentje muziek maken is niet leuk. Dus begint hij 

met zijn vrienden een PandaBand. Ze hoeven zich 

niet langer te vervelen. De datum voor het eerste 

concert staat vast. De enige vraag is: zoveel panda’s 

met bamboefluiten, lukt het om de verleiding van 

hun lievelingseten te weerstaan? Ze ruiken namelijk 

zo lekker…  

Helaas kunnen de panda’s zich niet beheersen… 

De meeste verliezen hun interesse en uiteindelijk 

eten ze allemaal, behalve Niet-Peter, hun 

bamboestokken op! 

De PandaBand
Saša Stanišić (tekst)
Günther Jakobs (illustraties)

Vanaf 6 jaar 
Vertaald door  
Django Mathijsen
Formaat 15 x 21,5 cm
Omvang 80 bladzijden
NUR 281, 282
ISBN 978 90 5116 907 2
Prijs ca. € 13,99  
Verschijnt in maart 
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Tips voor het voorjaar!

Wie zit er in het ei?
ISBN 978 90 5116 775 7
€ 15,99

Ontdek welke dieren hun leven in 
een ei beginnen. Dat zijn niet alleen 
vogels! Ook een schildpad, pinguïn 
en alligator komen uit een ei. Er is 
zelfs een zoogdier dat eieren legt: 
het vogelbekdier.

Zo trots als een pauw
ISBN 978 90 5116 753 5
€ 15,99

Als de bescheiden pauw Pol eenmaal 
doorheeft hoe blij hij anderen 
kan maken met een veer uit zijn 
pauwenstaart, deelt hij ze uit aan 
wie ze maar wil hebben. Tot alleen 
nog de allerlaatste veer uit zijn kale 
achterwerk steekt…

Het paaskuiken, 4e druk
ISBN 978 90 5579 925 1
Prijs € 15,99

Wanneer is het Pasen?  
Soms in maart, soms in april. 
Maar hoe kan dat? Daar wil het 
hennetje Hilde achter komen. 
Haar kuiken wil namelijk precies 
op paaszondag uit het ei komen. 
Hilde gaat op pad om het geheim 
van Pasen te zoeken. In elke 
tekening zit een haas verstopt!

Mijn kuiken. Van ei tot kuiken
ISBN 978 90 5116 158 8
Prijs € 15,99 

Prentenboek met non-fictie element! 
Kip Ciska legt een ei. Alleen is ze niet 
van plan het uit te broeden. Daarom 
besluit een meisje het zelf te doen. 
Maar een ei uitbroeden is nog niet zo 
makkelijk. En het duurt veel langer 
dan ze dacht… Met halve pagina’s die 
het uitkomen van het ei laten zien.

Het waterschaap
ISBN 978 90 5116 672 9
Prijs € 15,99

Manfred wil zwemmen. Echt héél 
graag. De andere schapen vinden 
het een slecht idee, maar Manfred 
zit uren aan de waterkant te 
dromen over de vlinderslag, 
snorkelen en bommetjes maken in 
de sloot. Alleen... hoe krijgt hij dat 
voor elkaar?

Kleuren in de natuur
ISBN 978 90 5116 794 8
Prijs € 16,99

De natuur wemelt van de 
schitterende kleuren. In dit boek 
vind je de twaalf meest bekende 
kleuren en hun schakeringen 
aan de hand van gedetailleerde 
illustraties van dieren, planten en 
mineralen. Tot slot: ben jij een 
artiest in de dop? Blader dan snel 
naar de kleurencursus achterin.

Vormen en patronen in de natuur
ISBN 978 90 5116 902 7
Prijs € 16,99

Op onze wereld stikt het van 
de stippen, strepen, golven, 
spiralen en andere patronen. 
Camouflagepatronen helpen 
dieren op te gaan in hun 
omgeving, terwijl dieren met een 
opvallende verschijning profiteren 
van hun uiterlijk als ze een liefje 
willen versieren of juist een vijand 
proberen te verjagen.
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Heksenlessen
Thema’s: tovenarij, jezelf zijn

Maak kennis met Malvarina, een moedig 

negenjarig meisje dat niets liever wil dan 

een heks worden. Ze besluit haar lot in eigen 

handen te nemen en brengt een bezoekje aan 

het Verboden Kasteel, waar de drie gemene 

heksen wonen die de baas zijn over Grijsdorp. 

De heksen besluiten Malvarina heksenlessen 

te geven, omdat ze op zoek zijn naar een 

opvolger. 

De heksenlessen zijn: krijg een valse 

heksenlach, vind een zwarte kat, leer 

vliegen op een bezem, brouw een magisch 

toverdrankje, zie eruit als een heks.  

Malvarina gaat enthousiast aan de slag,  

maar geeft aan elke opdracht haar eigen 

draai. Als de heksen aan het einde besluiten 

dat Malvarina niet de juiste opvolger is, willen 

ze haar in een rat veranderen. Malvarina 

vraagt dan de pratende boom om een van zijn 

takken (als toverstok) en weet zichzelf en haar 

nieuwe vriend Tristan (ooit door de heksen in 

een oger veranderd) met een toverspreuk te 

redden. 

• Een pageturner waar het zelfvertrouwen vanaf 
spat!

• Een volledig geïllustreerd, full colour jeugdboek 
dat originaliteit en authenticiteit viert

• Het omslag bevat flappen, die je om alle bladzijdes 
heen kun slaan en waardoor het boek van de 
zijkant een slotje lijkt te hebben

Malvarina wil een heks worden
Laura Proietti (illustraties)
Susanna Isern (tekst)

Vanaf 7 jaar 
Vertaald door  
Antje Schoehuys-Blaak
Formaat 15 x 20 cm
Omvang 116 bladzijden
NUR 282
ISBN 978 90 5116 945 4
Prijs ca. € 14,99
Verschijnt in februari

SLOTJE AAN 
DE ZIJKANT!
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Eetculturen van over  
de hele wereld
Thema’s: eten, diversiteit, fietsen

Daan is de snelste fietskoerier van de stad en hij is 

dol op zijn werk! Volg hem op zijn dag en ontdek alle 

verschillende keukens en klanten die hij tegenkomt. 

Na het bezorgen van al dat lekkere eten krijgt Daan 

’s avonds ook wel trek, maar is er voor hem nog wel 

iets lekkers te vinden? TRING! Voor de deur staat zijn 

buurmeisje, bij wie hij zojuist zijn laatste bestelling 

bezorgde. Ze nodigt Daan uit om pizza te komen eten 

bij haar en opa Obasi.

In dit boek leer je over allerlei eetculturen die hun plekje 

hebben in de grote stad, van Arabisch tot Aziatisch.  

Van een Algerijnse dolma tot een Thaise curry, en van 

een Franse gateau tot een Italiaanse pizza.

Dankje, Daan! is ontstaan uit de liefde van schrijver en 

illustrator Roozeboos voor Rotterdam en de prachtige, 

diverse populatie van de stad.

• Vol gedetailleerde, kleurrijke illustraties waarin je van  
alles kunt ontdekken

• Met wereldkaart achterin om te zien waar de gerechten  
uit dit boek precies vandaan komen

Dankje, Daan! 
Een feestje van eetculturen 
in de grote stad 
Roozeboos  
(tekst en illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Formaat 21,5 x 28,7 cm
Omvang 48 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 950 8
Prijs ca. € 16,99
Verschijnt in februari

Roozeboos (Rotterdam) is 
een illustrator die met een 
nieuwsgierige blik naar de 
wereld kijkt. Haar werk is 
speels, vrolijk en energiek 
en zit vol kleine details om 
je in te verliezen. In 2017 
studeerde ze af van de 
Bachelor Illustratie bij de 
Willem de Kooning Academie 
en in 2020 behaalde ze haar 
Master in Children’s Book 
Illustration bij de Cambridge 
School of Art. Dit is het 
eerste boek van Roozeboos 
dat bij De Vier Windstreken 
verschijnt.

www.roozeboos.com20



Tips voor de  
Nationale 
Voorleesdagen
Hier zetten wij onze tips voor  

de mooiste prentenboeken voor  

jonge kinderen op een rij.  

Eend en Pinguïn zijn 
GEEN vrienden
ISBN 978 90 5116 714 6
Van € 14,99 voor € 7,50!

Sara en Nora zijn beste vriendinnen. 
Hun favoriete knuffels, Eend en 
Pinguïn, zijn dat absoluut NIET. 
Een grappig en inclusief verhaal  
over twee vriendinnetjes en hun 
knuffels.

Vreemde Vogels
ISBN 978 90 5116 871 6
Prijs € 15,99

Mies, Mo en Cato zijn druk bezig met 
de voorbereidingen van hun vakantie 
naar Afrika. Want de winter komt er 
bijna aan. De vogels houden niet van de 
winter, omdat ze daar koude pootjes 
van krijgen. En niemand wordt blij van 
koude pootjes. Mies, Mo en Cato zijn er 
bijna klaar voor. Nog maar héél even.

Als jij een keertje komt logeren
ISBN 978 90 5116 853 2
Prijs € 15,99

Emmy belt opa en oma en vraagt wat 
ze samen gaan doen als zij daar een 
keertje komt logeren. Dat weten ze 
wel! Zo willen ze met Emmy achter de 
kippen aan rennen, in de botsauto’s 
rijden en een potje Twister spelen. 
Maar dat is niet alles, want als je bij opa 
en oma logeert, word je natuurlijk nog 
véél meer verwend.

Kleine Bij zoekt bloemen
ISBN 978 90 5116 899 0
Prijs € 13,99

Kleine Bij vliegt uit voor haar 
allereerste missie: ze moet op zoek 
naar een bloem. Maar hoe ziet een 
bloem eruit? En hoe ruikt en smaakt 
een bloem? Een hartverwarmend 
verhaal over moed en het vragen  
van hulp.

Pieter de papegaaiduiker
ISBN 978 90 5116 208 0
Prijs € 15,99

Door een wilde storm raakt Pieter 
de papegaaiduiker zijn beste vriendje 
Pim kwijt. Een walvis helpt hem 
zoeken. Pieter beschrijft zijn vriendje 
steeds beter. Hoe kan de walvis 
hem dan toch keer op keer bij de 
verkeerde dieren brengen? Stond 
in de Prentenboek TopTien van de 

Nationale Voorleesdagen 2013!

Kletskuiken
ISBN 978 90 5116 852 5
Prijs € 15,99

Kletskuikentje kakelt iedereen de 
oren van hun kop! Jammer genoeg 
heeft de kippenfamilie geen tijd om 
naar haar gekakel te luisteren. Op 
een dag vindt Kletskuikentje een 
reuzenei dat heel goed kan luisteren. 
Maar dan is het ei ineens verdwenen! 
Kletskuikentje is superverdrietig. 
Of is er misschien een nieuw 
luistervriendje uit dat ei gekropen?

Gertje Gans deelt uit!
ISBN 978 90 5116 805 1
Prijs € 15,99

Gertje Gans vindt twintig 
graankorrels in de schuur.  
Telkens als Gertje net wil gaan  
eten, komen er nieuwe dieren  
binnen die ook hun buik willen 
vullen. Leer spelenderwijs tellen 
 tot twintig en leer net zo goed  
delen als Gertje!

Vrede
ISBN 978 90 5116 920 1
Prijs € 15,99

Dit prentenboek geeft een 
inspirerende blik op onze kleurrijke 
wereld, waarin kleine daden een 
GROOT effect kunnen hebben. 
Zoals een simpel “hallo” of het juist 
uitspreken van de naam van je vriend 
of vriendin. Maar ook: meer geven 
dan nemen en sorry zeggen.

22 23



Plantenpraat
Thema’s: natuur, 
communicatie tussen planten

Planten, tja leuk, maar wel een beetje saai, toch? 

Zeker niet! Sterker nog: wat als planten eigenlijk de 

baas zijn in de wereld? Ontdek hoe planten praten 

zonder dat ze een mond hebben, luisteren zonder 

oren, ademen zonder longen en intelligent zijn 

zonder hersenen. 

Nieuw wetenschappelijk onderzoek zorgt ervoor 

dat je nooit meer hetzelfde naar planten kijkt. Ze 

blijken elkaar te kunnen waarschuwen, met elkaar 

te vechten, hebben een geheugen en zijn zelfs in 

staat een hele kudde antilopen te doden… Weten 

hoe dit zit? Duik in dit ultra-interessante non-fictie 

prentenboek!

De taal van planten
Hoe praten planten met elkaar?
Darya Beklemesheva 
(illustraties)
Helena Haraštová (tekst)

Vanaf 9 jaar 
Vertaald door Django Mathijsen
Formaat 23 x 26 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 223, 274
ISBN 978 90 5116 942 3
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in maart

• Met moderne, duidelijke, 
informatieve illustraties

• Achterin een woordenlijst
• Sinds de lockdowns een 

trendy topic, aangezien 
veel mensen meer tijd 
kregen voor planten en 
hun eigen tuin.
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O jee, het  
wc-papier is op!
Thema’s: creativiteit, plassen en poepen

Beer wordt wakker uit zijn winterslaap en moet 

naar de wc. Hij klemt een wc-rol onder zijn arm 

en gaat op weg naar het toilethokje. Maar wat hij 

tijdens dit ochtendwandelingetje niet doorheeft, is 

dat de rol zich steeds verder afrolt. Alle dieren waar 

hij langskomt weten namelijk wel iets te doen met 

het papier. De hazenkinderen wikkelen zich erin als 

mummies, de hamsters maken er papierpropjes van 

en bekogelen elkaar, en de mieren gebruiken het als 

parachutes.

Als Beer eenmaal op zijn bestemming is 

aangekomen ziet hij tot zijn schrik dat de rol 

leeg is! Vervolgens zegt de verteller: “Hoe hij dat 

oplost? Ehm… laten we het daar maar niet over 

hebben.” Aan het einde komen alle dieren bij elkaar 

en hebben ze samen plezier met alle wc-papier-

creaties.

• Creatief met toiletpapier: veel creatiever dan dit  
wordt het niet!

• Kinderen zullen lachen om de arme beer, die niets 
doorheeft

Waar is mijn wc-papier?
Susan Batori (tekst en 
illustraties)

Vanaf 4 jaar 
Vertaald door 
Monique Berndes
Formaat 24 x 24 cm
Omvang 32 bladzijden
NUR 273, 274
ISBN 978 90 5116 943 0
Prijs ca. € 15,99
Verschijnt in februari

Ook leuk bij dit thema:

De schetenwedstrijd
ISBN 978 90 5116 680 4
Prijs € 13,99
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Hidde en de witte kraai
AVI E4
ISBN 978 90 5116 207 3

Zzzoef!
AVI M5
ISBN 978 90 5116 097 0

Op slot!
AVI M4
ISBN 978 90 5116 568 5

Met het busje mee!
AVI M4
ISBN 978 90 5116 442 8

poef!
AVI M3
ISBN 978 90 5116 448 0

Rits en Rats
AVI E3
ISBN 978 90 5116 096 3

Baas van de keuken
AVI E3
ISBN 978 90 5116 098 7

Grapjes
AVI E4
ISBN 978 90 5116 648 4

Kleine IJsbeer en de 
bange haas
AVI M4
ISBN 978 90 5116 657 6

Robbie en Ronnie
AVI E4
ISBN 978 90 5116 658 3

Een geluk bij een ongeluk
AVI M3
ISBN 978 90 5116 659 0

De kattenboot
AVI E4
ISBN 978 90 5116 687 3

Een draak voor Dako
AVI M4
ISBN 978 90 5116 647 7

Bij familie Mol-de Mol 
is alles oké
AVI E4
ISBN 978 90 5116 154 0

Familie Mol-de Mol. 
Wat stinkt daar zo?
AVI E4
ISBN 978 90 5116 319 3

Knor de waakbig
AVI E3
ISBN 978 90 5116 991 1

Luna tovert een draak
AVI E3
ISBN 978 90 5116 995 9

Familie Mol-de Mol  
zit hoog en droog
AVI M4
ISBN 978 90 5116 176 2

Familie Mol-de Mol  
staat er goed op
AVI M4
ISBN 978 90 5116 990 4

Luna gaat naar de 
heksenschool
AVI M5
ISBN 978 90 5116 465 7

Luna en de kikker
AVI M4
ISBN 978 90 5116 038 3

Waar is Knor?
AVI E4
ISBN 978 90 5116 564 7

Familie Mol-de Mol  
gaat verhuizen
AVI E4
ISBN 978 90 5116 650 7

De Smoezels op  
het schoolfeest
AVI E4
ISBN 978 90 5116 872 3

Familie Mol-de Mol  
heeft vakantie
AVI E4
ISBN 978 90 5116 509 8

De Smoezels zijn  
samen sterk
AVI M4
ISBN 978 90 5116 405 3

De Smoezels maken  
er een potje van
AVI E4
ISBN 978 90 5116 992 8

€ 9,99
per stuk



Herdrukken van Regenboog!

2e druk
Kleine IJsbeer, kartonboek
ISBN 978 90 5116 468 8
€ 11,99
Formaat 19,5 x 19,5 cm

Dit kartonboek bevat een 
ingekorte tekst van Een IJsbeer 
in de tropen. Lars drijft op een 
ijsschots naar de tropen. Daar 
ontmoet hij een nijlpaard en een 
heleboel andere dieren. Gelukkig 
komt hij ook weer veilig thuis.

33e druk
De mooiste vis van de zee
ISBN 978 90 5579 191 0
€ 16,99

Regenboog is de mooiste vis 
in de zee. Maar hij is trots en 
ijdel, en daardoor heeft hij geen 
enkele vriend. Pas als hij een van 
zijn mooie schubben weggeeft 
– en later nog meer – vinden ze 
hem aardig en merkt hij dat het 
belangrijker is om vrienden te 
hebben dan om de mooiste te 
zijn! Met glinsterfolie.

9e druk
De mooiste vis van de zee, groot 
kartonboek
ISBN 978 90 5579 885 8
€ 12,99
Formaat 23 x 23 cm

Dit kartonboek bevat een 
ingekorte versie van het 
verhaal uit het gelijknamige 
prentenboek.

2e druk
De mooiste vis van de zee, 
badboekje
ISBN 978 90 5116 771 9
€ 10,99

Dit zachte boekje, met een mooie 
boodschap over vriendschap en 
delen, is perfect voor in bad, in 
bed, eigenlijk overal! Gebaseerd 
op de tekst uit De mooiste vis van 
de zee (deel 1). 

5e druk
Lindbergh. Het grote avontuur 
van een vliegende muis
ISBN 978 90 5116 358 2
€ 21,99

Op een dag kreeg kleine muis 
een waanzinnig idee: hij wilde 
leren vliegen! Dan kon hij naar 
Amerika gaan en zijn vrienden 
vinden. Nachtenlang knutselde hij 
aan een vliegtuig, tot zijn droom 
werkelijkheid werd...

Nog meer herdrukken!
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