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formaat 180 x 180 mm
omvang 12 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek met pop-ups
geheel geïllustreerd
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NUR 270
ISBN 978-90-5647-912-1
verschijnt september 2022
boeknummer B248
prijs € 12,95

kartonboek met pop-ups D pop-up boek dieren
Iedereen is dol op dieren. Wie heeft er een krulstaart en rolt graag in de modder?
Wie heeft er manen en kan heel hard brullen?
Op elke bladzijde komt er een ander dier tot leven door middel van een stevige
pop-up.
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formaat 180 x 210 mm (staand)
omvang 18 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek met stansvormen
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN 978-90-5647-921-3
verschijnt september 2022
boeknummer B249
prijs € 9,95
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kartonboek met doorkijkjes D welke vorm zie je, nijntje?
Cirkel, vierkant, driehoek en vierkant: dit stevige kartonboek staat vol vormen. Samen met
nijntje leer je ze herkennen. Welke vormen zie je terug in de blokken, het raam, de auto en
de boot?
Door de stansvormen heen is steeds iets van de pagina erachter te zien. De vensters zijn
vierkant. Wie staat er achter het raam?
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formaat 210 x 210 mm
omvang 24 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek met tabs
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN 978-90-5647-925-1
verschijnt september 2022
boeknummer B250
prijs € 9,95

kartonboek met tabs D tel je mee met nijntje?
In dit boek telt nijntje de dingen die ze tegenkomt, terwijl ze de wereld om zich heen
ontdekt.
Tel samen met nijntje de bomen in het park en de schelpen op het strand. En kijk
eens in de lucht! Hoeveel vliegers zie je?
Door de stevige tabs kunnen kleine kinderen zelf bladeren.
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formaat 250 x 250 mm
omvang 32 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonnen pagina’s in ringband
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN 978-90-5647-894-0
verschijnt direct leverbaar
boeknummer B240
prijs € 17,95

Dit boek wordt uitgegeven op groot formaat en op stevig karton met ringband, wat het uitermate geschikt maakt voor gebruik
in de klas en door logopedisten. Een filmpje van ‘nijntje gaat logeren’ in NmG is te zien op www.gebarencentrum.nl. Daar staat
ook de vertaling van dit boek in de Nederlandse Gebarentaal. Nu kunnen nóg meer kinderen van hun nijntje-boek genieten.
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Het boek kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Gebarencentrum en werd mede mogelijk gemaakt dankzij
financiële ondersteuning van het Nederlands Letterenfonds.

XL kartonboek D nijntje gaat logeren, met gebaren
Nijntje gaat logeren! In deze klassieker van Dick Bruna staan, naast de bekende
illustraties en de rijmende tekst, ook gebarentekeningen afgebeeld. Deze afbeeldingen
helpen voorlezers bij het maken van de juiste gebaren en helpen kinderen met het
begrijpen van het verhaal.
De gebaren in dit boek kunnen gebruikt worden om bij het voorlezen het Nederlands
visueel te maken. Deze communicatievorm, Nederlands met Gebaren (NmG), wordt
gebruikt door dove en slechthorende kinderen, maar ook andere kinderen kunnen in
de communicatie baat hebben bij het gebruik van gebaren. NmG wordt bijvoorbeeld
ook gebruikt ter ondersteuning van de taalontwikkeling van kinderen met TOS of ASS.
De belangrijkste woorden worden ondersteund door een gebaar. Alle gebaren zijn
afkomstig uit de Nederlandse Gebarentaal.
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nu ook in het engels

de tuin van nijntje
ISBN 978-90-5647-496-6
prijs € 7,95

gi-ga-groen!

bloemenboek
ISBN 978-90-5647-241-2
prijs € 7,95

In onze backlist hebben we een aantal boeken dat naadloos aansluit op het thema
voor aankomende Kinderboekenweek.

flower book
ISBN 978-90-5647-924-4
prijs € 7,95
welk seizoen is het, nijntje?
ISBN 978-90-5647-899-5
prijs € 12,50
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nijntje op de kinderboerderij
ISBN 978-90-5647-897-1
prijs € 10,95

Uiteraard is er de klassieker ‘de tuin van nijntje’, waarbij nijntje wortelzaadjes plant en
worteltjes oogst. Naast de speciale XL uitgave (zie hiernaast) is het originele formaat
ook gewoon leverbaar.
Het bloemenboek is een prachtige verzameling van de verschillende bloemen die
bloeien in ons land. In ‘welk seizoen is het, nijntje?’ volgen we nijntje in vier
verschillende jaargetijden. En de natuur speelt uiteraard ook een rol in ‘nijntje op de
kinderboerderij’, waarin we zien welke dieren daar leven.

formaat 250 x 250 mm
omvang 32 pagina’s exclusief omslag
bindwijze gebonden
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN 978-90-5647-902-2
verschijnt direct leverbaar
boeknummer B247
prijs € 9,95

XL editie D de tuin van nijntje
Nijntje laat zien hoe je een moestuintje maakt: eerst de grond omspitten, dan harken,
zaadjes zaaien, de plantjes water geven en tot slot de groenten oogsten. Wat zou nijntje
in haar tuin hebben gezaaid?
Een vrolijk boek dat kinderen kan inspireren om aan de slag te gaan met een eigen
tuintje! Speciaal voor de Kinderboekenweek 2022 verschijnt deze klassieker in XL
formaat. Dat maakt lezen en voorlezen nog leuker.
De originele (kleinere) uitgave blijft ook leverbaar: ISBN 978-90-5647-496-6,
consumentenprijs € 7,95.
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formaat display (bxhxd) 163 x 101 x 101 mm
inhoud display 10 exemplaren
formaat boekje 99 x 99 mm
omvang boekje 10 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek met tabs
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN display 978-90-5647-919-0
verschijnt augustus 2022
prijs boekje € 5,95
consumentenwaarde display € 59,50
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kartonboek met tabs D nijntje en sinterklaas
Er is een nieuw sinterklaasboek van nijntje!
In dit kleine, stevige kartonboekje viert nijntje sinterklaas. Ze maakt een tekening,
zingt een liedje en hoopt dat Sint en Piet vanavond langskomen. Bij elke tab staat
een ander onderdeel van het ritueel: van de aankomst van Sint tot het uitpakken
van een cadeautje.
Een ideaal schoencadeautje voor een klein prijsje. De boekjes worden per 10
exemplaren geleverd in een handzame display. Bestel op tijd om de boeken voor
de intocht van Sinterklaas in huis te hebben.
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is kerst!
sier de boom en je kamer
t deze mooie kerstversieringen
nijntje en haar vriendjes.
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kers

t

versiert de kerstboom

nijntje versiert de kerstboom

Please
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21

FSC logo
here

Waarschuwing: niet geschikt
voor kinderen onder 3 jaar in
verband met losse onderdelen

Please place barcode at 80%
for ISBN/ EAN
978-90-5647-892-6

formaat 215 x 270 mm (staand)
omvang 12 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek met uitneembare versieringen
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN 978-90-5647-892-6
verschijnt direct leverbaar
boeknummer B239
prijs € 11,95
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kartonboek met versieringen D nijntje versiert de kerstboom
Het is kerst! Kijk mee hoe nijntje kerst viert met haar familie en vriendjes.
Versier de boom en je kamer met deze mooie, uitneembare kerstversieringen.
Zodra de kerstversieringen uit het boek zijn gehaald, zie je nieuwe illustraties.
Je kunt het boek dus blijven lezen.

kerstmis
ISBN 978-90-73991-91-0
verschijnt direct leverbaar
prijs € 12,95
mijn eerste kerstmis
ISBN 978-90-5647-813-1
verschijnt oktober 2022
prijs € 10,95

kerstmis
De klassieker van Dick Bruna is al meer dan een halve eeuw in druk en nog altijd
onverminderd populair.

mijn eerste kerstmis
Dit kartonboek met doorkijkjes is speciaal voor de allerkleinsten, die zo kunnen
kennismaken met het kerstverhaal.
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nijntje-knutselmap
inhoud
• 6 kleurpotloden
• 2 sjablonen
• 3 achtergrondvellen
• 2 stickervellen
• 20 tekenvellen
formaat 260 x 230 x 20 mm
EAN 8-714274-170223
prijs € 9,99

nijntje-kerstboom vilt
formaat doos (bxhxd) 305 x 320 x 70 mm
formaat kerstboom 110 x 80 cm (staand)
inhoud vilten kerstoom met 21 vilten figuren
EAN 8-714274-170179
prijs € 21,95
houten kerststal
formaat doos (bxhxd) 155 x 285 x 45 mm
inhoud houten kerststal met 22 houten figuren
ISBN 978-90-5647-037-1
prijs € 21,95
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nijntje-kerstboom vilt
Versier je eigen vilten nijntje-kerstboom. De losse, vilten figuren (nijntje, engeltje,
sterren, kaarsjes en ballen) zijn voorzien van klittenband waardoor ze goed op de
boom blijven hangen. Verpakt in een kartonnen koffertje met handvat zodat het
artikel elk jaar weer ingepakt en opgeruimd kan worden.

houten kerststal
De houten kerststal met figuren uit het kerstverhaal mag natuurlijk niet ontbreken
deze kerst. De 22 stevige houten figuren en de kerststal zijn verpakt in een stevig
kartonnen doosje met een uitschuifbaar hengsel. Een bijzonder cadeau voor onder
de kerstboom!

nijntje-waskrijtjes
inhoud 5 stuks
formaat 210 x 150 x 20 mm
EAN 8-714274-170513
prijs € 4,99
display nijntje-raamstickers
inhoud display 12 sets
inhoud set 4 vellen met herbruikbare stickers
formaat display 165 x 210 x 100 mm
EAN 8-713791-078593
prijs per set € 3,49
consumentenwaarde inhoud € 41,88
verschijnt direct leverbaar

bambolino toys D nijntje-hobbyproducten
De nijntje-hobbyproducten van Bambolino Toys bij TM Essentials staan garant voor
uren speelplezier en creativiteit.
Nu rechtstreeks via ons te bestellen met de standaard boekhandelskorting van 40%
op de vermelde adviesverkoopprijs.
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actie

leverbare titels

nijntje en nina kartonboek
formaat display (bxhxd) 114 x 114 x 100 mm
inhoud display 10 exemplaren
formaat boekje 112 x 122 mm (staand)
omvang boekje 16 pagina’s inclusief omslag
ISBN display 978-90-5647-863-6
prijs boekje € 5,95
consumentenwaarde display € 59,50
nijntje en nina met maan knuffels
formaat 25 cm
EAN 8-713291-181342 (nijntje)
EAN 8-713291-181359 (nina)
prijs € 9,95 per stuk
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nijntje en nina handpoppenset
inhoud 2 stuks
formaat 270 x 270 x 80 mm
ISBN 978-90-5647-965-7
prijs € 12,95 per set

voor het sikkelcelfonds D nijntje en nina boekje en knuffels
Sikkelcelziekte is de meest voorkomende erfelijke bloedziekte ter wereld. Het gaat
gepaard met hevige pijnaanvallen. Zonder behandeling wordt 75% van de kinderen niet
ouder dan 5 jaar. Toch is deze ziekte bij veel mensen onbekend.
Daarom is nijntje ambassadeur van het Sikkelcelfonds geworden, met als doel meer
aandacht voor deze ziekte te krijgen en geld op te halen voor onderzoek naar de
behandeling ervan. Want sikkelcelziekte is te pijnlijk om niet te kennen.
De opbrengst van de verkoop van deze speciale knuffels en het boekje over
vriendschap gaat naar het Sikkelcelfonds. Kijk voor meer informatie op sikkelcelfonds.nl
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16
nijntje

17
nijntje in de dierentuin

90
lieve oma pluis

92
nijntje in het museum

96
nijntje en nina

9789073991927
€ 7,95

9789073991835
€ 7,95

9789056471712
€ 7,95

9789056474317
€ 7,95

9789056473624
€ 7,95

18
nijntje in de sneeuw

19
nijntje aan zee

33
nijntje vliegt

100
het spook nijntje

101
nijntje de toverfee

102
nijntje danst

9789073991842
€ 7,95

9789073991347
€ 7,95

9789073991859
€ 7,95

9789056474836
€ 7,95

9789056474935
€ 7,95

9789056471644
€ 7,95

34
het feest van nijntje

41
nijntje in de speeltuin

42
nijntje in het ziekenhuis

106
de brief van nijntje

107
kleine pluis

109
de tuin van nijntje

9789073991149
€ 7,95

9789073991200
€ 7,95

9789073991873
€ 7,95

9789056470159
€ 7,95

9789056470258
€ 7,95

9789056474966
€ 7,95

49
nijntjes droom

59
nijntje op de fiets

62
nijntje op school

112
nijntje in luilekkerland

114
een fluit voor nijntje

116
hangoor

9789056471415
€ 7,95

9789073991354
€ 7,95

9789073991897
€ 7,95

9789056473372
€ 7,95

9789056473877
€ 7,95

9789056471989
€ 7,95

69
nijntje gaat logeren

70
opa en oma pluis

78
nijntje huilt

117
koningin nijntje

119
nijntje is stout

120
een cadeau voor opa pluis

9789073991170
€ 7,95

9789073991903
€ 7,95

9789073991262
€ 7,95

9789056470401
€ 7,95

9789056471897
€ 7,95

9789056472900
€ 7,95

79
het huis van nijntje

80
het feest van tante trijn

86
nijntje in de tent

31
snuffie

32
snuffie en de brand

9789056472115
€ 7,95

9789056471316
€ 7,95

9789073991064
€ 7,95

9789056471118
€ 7,95

9789056472313
€ 7,95

nijntje

22

snuffie

23

118
een maatje voor snuffie
9789056471194
€ 7,95

27
sneeuwwitje

28
b is een beer

37a
dieren uit ons land

9789056471019
€ 7,95

9789056470715
€ 7,95

9789056476168
€ 7,95

9789056476175
€ 7,95

74
boris en barbara

103
boris de piloot

37b
dieren uit andere landen

40
bloemenboek

56
kerstmis

9789056472214
€ 7,95

9789056472948
€ 7,95

9789056476182
€ 7,95

9789056472412
€ 7,95

9789073991910
€ 12,95

94
de winkel van betje big

58
jan

60
de redding

61
wij hebben een orkest

9789056473815
€ 7,95

9789073991880
€ 7,95

9789073991934
€ 7,95

betje big

24

boris en barbara

73
boris beer

9789056470920
€ 7,95

diversen

8
de appel

9
het vogeltje

11
fien en pien

63
sportboek

71
stoeprand…stop!

77
lotje

9789073991378
€ 7,95

9789056471910
€ 7,95

9789056473518
€ 7,95

9789056475789
€ 7,95

9789073991958
€ 7,95

9789073991941
€ 7,95

12
het ei

13
de koning

15
de vis

85
boe zegt de koe

95
ruben en de ark van noach

9789073991811
€ 7,95

9789073991828
€ 7,95

9789056471811
€ 7,95

9789073991057
€ 7,95

9789056476090
€ 14,95

21
de matroos

24
assepoester

25
klein duimpje

B54
kiekeboe! wie is daar, nijntje?

B55
kiekeboe! wie zit daar, nijntje?

9789056473617
€ 7,95

9789056470913
€ 7,95

9789056470814
€ 7,95

9789056470074
€ 6,95

9789056470173
€ 6,95

kartonboeken

B59
een boek vol flapjes
ga je mee met nijntje?
9789056473273
€ 14,95
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B96
voel- en flapboek
nijntje op de boerderij

B116
nijntje schuifboekje
open of dicht?

B144
nijntje uitdeelboekjes
2 x 5 ex. in doosje

9789056474294
€ 14,95

9789056475192
€ 8,95

9789056476120
€ 9,95

B160
tabboek met schuifjes
nijntje speelt verstoppertje

B163
nijntje aanwijsboek

B146
nijntjes geluidenboek
wat hoor je nijntje?

SP4
dick bruna

B186
flapjesboek
naar bed met nijntje

B188
puzzelboek
nijntje logeert bij opa en oma

9789056477547
€ 7,95

9789056477554
€ 7,95

9789056477592
€ 12,95

B201
nijntje schuifboekje
groot en klein

B212
nijntje schuifboekje
boven of beneden?

het kasteel van de koning
mercis

26

dick bruna

B220
flapboek
het kasteel van de koning
9789056478490
€ 8,50

wat hoort erbij, nijntje?

B215
nijntjes treinreis

dick bruna

nijntje voelboek

woordjes leren

dick bruna

nijntje houdt van dansen
ze hupt van het ene been
op het andere been
nijntje wordt er heel vrolijk van
met de puzzelstukjes uit dit boek kun
je nijntje en haar vriendjes
samen laten dansen
dans je ook mee?

9789056478285
€ 8,95

het grote nijntje flapjesboek

dick bruna

B224
het grote nijntje
flapjesboek
9789056478537
€ 17,50

B226
waar is nijntje?
daar is nijntje!

B227
nijntje voelboek
dieren

9789056478698
€ 11,95

9789056478292
€ 10,95

Published by Mercis Publishing bv, Amsterdam, 2022
Design and text © copyright Mercis Publishing bv, 2022
Illustrations Dick Bruna © copyright Mercis bv, 1953 – 2022
Printed in China
All rights reserved
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mercis

dick bruna

dick bruna

dick bruna

9789056478605
€ 10,95

dick bruna

9789056478162
€ 10,95

B225
nijntje kijkt
nijntje
kijkt

nĳntjes treinreis

B228
kartonboek met doorkijkjes
bij nijntje thuis
9789056478742
€ 10,95

dans mee met nijntje

B185
flapjesboek
opstaan met nijntje

het kasteel van de koning

eet smakelijk!

dick bruna

9789056476489
€ 12,95

B217
lichtgewicht
klik-klak schuifboek
nijntjes verjaardag
9789056478445
€ 12,50

boterhammen gesmeerd
dick bruna

9789056476540
€ 13,95

9789056476113
€ 17,50

9789056477875
€ 8,95

bij nijntje
vader
is in
dit is de
halde keuken
thuis
hij
soep
gemaakt
en
watheeft
hangt
er aan
de kapstok?

moeder
pluis
graag
de grote stoel
welkom in
hetzit
huis
van in
nijntje
wat
ziemee
je nog
in de woonkamer?
kijk je
watmeer
er allemaal
te zien is?

pop-up boek

dieren

dick bruna

dick bruna

nijntje en nina

op het strand

B229
kartonboek met puzzel
nijntje en nina op het strand
9789056478728
€ 6,95

een cadeau voor iedereen
nijntje flapjesboek

dick bruna

B231
nijntje flapjesboek
een cadeau voor iedereen
9789056478735
€ 8,50

B232
wat hoort erbij, nijntje?

B233
nijntje op schoolreis

9789056478865
€ 11,50

9789056478841
€ 10,95

B238
nijntje voelboek
woordjes leren

B241
welk seizoen is het, nijntje?

B242
nijntje op de kinderboerderij

9789056478995
€ 12,50

9789056478971
€ 10,95

9789056478933
€ 17,50

boe zegt de koe
dierengeluidenboek

B234
dierengeluidenboek
boe zegt de koe
9789056478858
€ 17,50

B243
dans mee met nijntje

B244
wat gaat er in de emmer, nijntje?

9789056478964
€ 9,95

9789056478988
€ 12,50

B248
pop-up boek
dieren

B249
welke vorm zie je, nijntje?

B250
tel je mee met nijntje?

9789056479213
€ 9,95

9789056479251
€ 9,95

B142
nijntje oefent
korte woordjes

B143
oefenkaartjes
nijntje oefent korte woordjes

9789056476045
€ 8,95

9789056476052
€ 19,95

9789056479121
€ 12,95

nijntje oefent

nijntje
gaat op reis
en neemt
mee...

dick bruna

B246
nijntje gaat op reis en neemt mee…
9789056479077
€ 10,95

27

B183
nijntje tovert kleuren
een magisch badboek
9789056476984
€ 9,95

9789056473112
€ 8,95

9789056474492
€ 7,95

B205
zing mee met nijntje

B245
strandpret met nijntje

9789056478063
€ 9,95

9789056479084
€ 9,95

B38
knisperboekje
nijntje speelt buiten

B74
knisperboekje
dag dieren!

9789056472344
€ 8,95

9789056470890
€ 8,95

B111
pop-up boek
nijntje en de wilde dieren

B152
nijntje stoffen labelboek
wie ben jij?

B211
nijntje aankleedboek

9789056475147
€ 13,95

9789056476274
€ 13,95

stoffen boeken

speciale uitgaven

B149
hoi-hoi wat fijn – het dikke
voorleesboek voor peuters
9789056476205
€ 19,95

28

B104
dieren in het water

9789056478155
€ 14,95

nijntjes
voorleesfeest

dick bruna

B214
verzamelbundel
nijntjes voorleesfeest

B222
The Illustrators
Dick Bruna

B209
het grote nijntje kookboek
eten met nijntje

9789056478193
€ 16,50

9789056478438
€ 19,95

9789056478148
€ 19,95

B223
het feestelijke nijntje kookboek
trakteren met nijntje

B240
XL kartonboek nijntje gaat logeren
met gebaren

B247
XL editie
de tuin van nijntje

9789056478629
€ 12,95

9789056478940
€ 17,95

9789056479022
€ 9,95

m

et

e

n

badboeken

B8
nijntje speelt met water

g e b ar

flower book
9789056479244
€ 7,95

displays en pakketten

vloerdisplay
nijntje op de maan
inhoud 65 ex.
9789056478308
€ 632,85

tafeldisplay
nijntjes verjaardagstaart
inhoud 48 ex.
9789056478322
€ 381,60

B82
nijntje wordt kunstenaar

B148
miffy in the netherlands

display nijntje cadeauboekjes
inhoud 3 x 5 ex.

9789056471804
€ 8,95

9789056476144
€ 13,95

9789056476571
€ 59,25

B203
nijntje x rembrandt

B204
miffy x rembrandt

display nijntje cadeauboekjes
nijntje en oma | nijntje en opa
inhoud 2 x 8 ex.

9789056477967
€ 12,95

9789056477974
€ 12,95

9789056478827
€ 79,20

nijntje navulpakket
inhoud 65 ex.

dick bruna toptitels pakket
inhoud 16 x 1 ex.

9789056478377
€ 632,85

9789056478339
€ 127,20

B198
display
bloemen voor moeder pluis
inhoud 10 ex.
9789056477882
€ 59,50

B219
display
een verrassing voor vader pluis
inhoud 10 ex.
9789056478476
€ 59,50

B221
display
nijntje en nina, beste vriendjes
inhoud 10 ex.
9789056478636
€ 59,50

non-books
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nijntje-inpakpapier toonbankrol
breedte 30 cm
lengte 200 m
9789056479640
inkoopprijs € 45,00 excl. BTW

knuffel
nina met maan
8713291181359
€ 9,95

nijntje en nina
handpoppenset

knuffel
nijntje met maan

9789056479657
€ 12,95

8713291181342
€ 9,95

nijntje-knutselmap

nijntje-waskrijtjes

8714274170223
€ 9,99

8714274170513
€ 4,99

display nijntje-raamstickers
inhoud 12 sets

sint en kerst

8713791078593
€ 41,88

9789056479190
€ 59,50

Het is kerst!
Versier de boom en je kamer
met deze mooie kerstversieringen
van nijntje en haar vriendjes.

dick bruna

versiert de kerstboom
me

nijntje versiert de kerstboom

9789073991910
€ 12,95
verband met losse onderdelen

Please
place
FSC logo
here

Please place barcode at 80%
for ISBN/ EAN
978-90-5647-892-6

mercis
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nijntje
t 21 kers
t

e ri n g e n
rsi
!
ve

56
kerstmis

display
nijntje en sinterklaas
inhoud 10 ex.

dick bruna

B239
nijntje versiert
de kerstboom
9789056478926
€ 11,95

houten kerststal
met 22 houten figuren

nijntje-kerstboom vilt
met 21 vilten figuren

9789056470371
€ 21,95

8714274170179
€ 21,95

B213
mijn eerste kerstmis
9789056478131
€ 10,95
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BACK

mijn eerste dierenboek
ISBN 9789056479107
prijs € 19,95
kom je spelen?
ISBN 9789056479114
prijs € 9,95
mijn kijkboek - de wereld om je heen
ISBN 9789056479091
prijs € 14,95

MIJN EERSTE DIERENBOEK

In dit grote kijkboek voor jong en oud leer je heel veel dieren uit verschillende
leefwerelden kennen. Van het bos tot in de jungle en van de lucht tot in de zee. Een
perfect kraamcadeauboek.

KOM JE SPELEN?

De inhoud van het boek gaat over spelen, maar door de bijzondere vorm is het
boek zelf ook leuk om mee te spelen! Samen spelen kan overal. Doe je mee?

display little dutch raamstickers
EAN 8-785278-365472 Sailors Bay
EAN 8-785278-365489 Flowers & Butterflies
formaat display 165 x 210 x 110 mm
inhoud display 12 sets
inhoud set 4 stickervellen, 1 achtergrond
verschijnt september 2022
prijs per set € 3,99
consumentenwaarde inhoud € 47,88

MIJN KIJKBOEK – DE WERELD OM JE HEEN

Er is van alles te ontdekken in de wereld om je heen. Wat zie je in de huiskamer?
Ken je alle dieren op de boerderij? Zoek de paddenstoelen in het bos. En kun je het
lieveheersbeestje in de tuin vinden?

NONBOOK
S

BAMBOLINO TOYS ➔ LITTLE DUTCH RAAMSTICKERS
De hobbyproducten van Bambolino Toys bij TM Essentials staan garant voor uren
speelplezier en creativiteit.
De raamstickers van Little Dutch kunnen op autoruiten of in huis op ramen, tegels of
spiegels worden geplakt. Kinderen kunnen ook eigen verhalen bedenken door de
meer dan 50 raamstickers op de meegeleverde achtergrondplakkaart te plakken. De
raamstickers werken zonder gebruik van lijm en kunnen telkens opnieuw op een gladde
ondergrond worden gebruikt.
Nu rechtstreeks via ons te bestellen met de standaard boekhandelskorting van 40% op
de vermelde adviesverkoopprijs.

NIEUW
Wie zwemmen er in
het water?

formaat 170 x 170 mm
omvang 10 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek met 4 puzzels
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN 978-90-5647-923-7
verschijnt september 2022
boeknummer LD005
prijs € 12,95

NIEUW

MIJN DIEREN
PUZZELBOEK

KARTONBOEK ➔ MIJN DIEREN PUZZELBOEK
Dit stevige kartonboek is een boek en puzzel ineen! Zie je waar de verschillende dieren
met hun kleintjes zijn? De gans zwemt in het water, de bijtjes vliegen in de lucht. Wie
spelen er in het gras?
Het boek bevat twee puzzels van twee stukjes en twee puzzels van vier stukjes; ideaal
dus voor kleine kinderhandjes.
De puzzels zijn aan beide zijden bedrukt en je kunt ze op tafel en in het boek maken.

NIEUW

NIEUW
peper

kersen

goudsbloem

roos
goudvis

pompoen

basketbal

lieveheersbeestje
aardbei

verkeersbord
papegaai
pion
kleurpotlood
kleurpotlood

wortel

kreeft
jam

sinaasappel
tomaat

vos

reddingsboei

brandweerauto

tijger

peper

kersen

roos
lieveheersbeestje
aardbei

verkeersbord
papegaai

kleurpotlood

formaat 216 x 252 mm (staand)
omvang 12 pagina’s inclusief omslag
bindwijze kartonboek
geheel geïllustreerd
NUR 270
ISBN 978-90-5647-922-0
verschijnt september 2022
boeknummer LD004
prijs € 14,95

kreeft
jam

tomaat

brandweerauto

KARTONBOEK ➔ REGENBOOG KLEURENBOEK
In dit kleurenboek vind je alle kleuren van de regenboog terug: een blauwe politiepet,
een groene krokodil, een gele tennisbal, een oranje pompoen, een rode roos en nog
veel meer.
Aan de hand van de vele illustraties leren kinderen spelenderwijs kleuren herkennen en
woorden bij de plaatjes benoemen. Stap in de kleurrijke wereld van Little Dutch!

Na de succesvolle introductie van Little Dutch
boeken in mei van dit jaar, zijn we verheugd dit
najaar weer twee mooie nieuwe titels te kunnen
toevoegen.
De boeken van Mercis Publishing zijn een uitbreiding
van het bestaande Little Dutch assortiment,
dat onder andere bestaat uit speelgoed, textiel
en accessoires voor de baby- en kinderkamer.
De herkenbare stijl van het merk maakt dat
de collecties en producten onderling goed te
combineren zijn. Onze boeken sluiten uiteraard aan
op de belevingswereld van peuters en kleuters, maar
zijn door de Little Dutch stijl ook een echte
eye-catcher in de kinderkamer.
Om de boekhandel de mogelijkheid te geven de
Little Dutch sfeer in huis te halen en een ruimer
Little Dutch assortiment te voeren, bieden wij een
aantal non-books aan. Dit najaar zijn dat leuke
stickervellen in een handige kleine display.
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Wie schuilen er
onder het blad?

mercis publishing
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