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Corona, wa is da?

De eendjes van Anouk

Dit verrassend geïllustreerde boekje geeft jou als ouder, leerkracht of
begeleider een superleuke en handige tool om het voor kinderen toch wel
moeilijke thema corona uit te leggen.

De voorliefde van Anouk Van der Jeught voor eendjes begon in mei 2018, toen
een wilde eend in haar tuin was komen broeden. Na een maand kwamen
de eitjes uit en zaten er elf eendjes vrolijk te plonzen in haar zwembadje.

Geschreven en geïllustreerd door mama Michelle (29 jaar) en dochter
Maliya (4 jaar).

Aangezien haar tuin ommuurd is, groeiden ze daar verder op. Anouk had
enorm veel plezier met deze dieren. Hoe zij dit beleefde en hoe ze uiteindelijk
de eendjes tot aan de vijver in het dorp kreeg, kun je ontdekken in dit boek.
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De bijtjes van Juliette en Juliaan

De bidon van de Ronde van
Vlaanderen

Het zwaantje van Brugge

Het zwaantje van Brugge
Wintereditie

Zoek de bloem en leer samen
met imkers Juliette en Juliaan
over het leven van de bijen.

Zoek de bidon op het podium, bij de
cameraman, tussen de renners, de
kasseien en valpartijen.

Zoek het zwaantje en herontdek de
bekendste bezienswaardigheden
van Brugge.

Een vrolijk en educatief kinderboek
over de bijen voor kinderen vanaf
2 jaar.

Race mee met Vlaanderens mooiste
wielerwedstrijd.
De
Ronde
van
Vlaanderen voor kinderen vanaf 2 jaar.

Hét leukste souvenirboek van
Brugge voor kinderen vanaf 2 jaar.

Zoek het zwaantje onder andere op
de Brugse wintermarkt, tussen de
muzikanten op de jaarlijks terugkerende
winteroptredens en smul mee van een
lekkere wafel en warme chocomelk.

“Op rijm in de vier talen:
Nederlands, Engels,
Frans en Spaans.”

KIDS

VLAAMS BIJENINSTITUUT
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Een kroon voor mama

Hulp voor kinderen in
coronatijden

Bijna waren we met alles klaar.
Mama kwam nieuwsgierig in de
potten kijken.
En toen gebeurde het…
Ze hoestte in haar elleboog.
Mama hoestte nog eens
en voelde aan haar voorhoofd.
Wanneer
mama ziek
wordt,
ontstaat er een nieuwe situatie
in het gezin. Dat is voor Jorn
best lastig, maar voor papa ook.
In coronatijden biedt dit boek
houvast voor kinderen en ouders.
In een stijlvol geschreven verhaal
komt spelenderwijs aan bod wat
een virus is en hoe het overwonnen
wordt, waarom quarantaine, afstand en hygiëne zeer belangrijk zijn en hoe je als gezin
positief kunt omgaan met een dergelijke crisis.

Maar ik wil niet dat je doodgaat
‘Jij mag nog honderd jaar mijn
opa zijn’, glimlacht Merijn.
Opa’s blik wordt triest.
Het hangt al langer in de kamer.
Het fluistert door het huis.
Het draait rond bij Merijn
vanbinnen.
Opa is veel te ziek om nog erg
lang te leven.
Maar ik wil niet dat je doodgaat is
een
bemoedigend
verhaal,
waarin opa in zijn laatste dagen
met zijn kleinzoon spreekt.
Het verdriet wordt benoemd,
maar
bovenal
spreekt
de
hoop die in Jezus te vinden is.
Dit prentenboek bevat handvatten voor ouders en begeleiders om met
rouwverwerking bij kinderen om te gaan.
OOK VERKRIJGBAAR
IN HET ENGELS
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Op weg met... David
Op weg met David vertelt het
verhaal van een jonge herder
die door God geroepen wordt
om koning van zijn volk Israël te
worden. De huidige koning zorgt
niet goed voor Israël.
Gewapend met zijn harp zingt hij
door alle omstandigheden heen
zijn liederen voor zijn God.

CHRISTELIJK - KINDEREN
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Met dit KLEUR- EN DOEBOEK
leren kinderen het verhaal van
David nog beter kennen. Door
spelletjes en kleurplaten raken
kinderen vertrouwd met de
personages uit het boek en leren
ze de belangrijkste woorden uit
het verhaal.

Met gratis superleuk lied!

€1

€1
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Deze stevige platen in A3 formaat
vertellen het verhaal van het
prentenboek. Door de grote platen
hebben kinderen veel om te bekijken
en hoeven ze niet heel dichtbij te zitten.
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Knip, kleur en speel het
verhaal van David en
Goliath.
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Klaar voor de basisschool?
Leer het ABC!
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En het leven in de tijd van de Bijbel
Met de abc-kleurkaarten leren kinderen
vanaf het eerste leerjaar (NL groep 3) al
kleurend kennis maken met de leefwereld
van de mensen uit de tijd van de Bijbel
(voornamelijk OT).

Op weg met Jozef en Maria

Kleur- en doeboek
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De set kleurkaarten bestaat uit 6
categorieën van elk 4 kleurkaarten. Op
de achterkant van iedere kaart vinden
kinderen informatie over het onderwerp,
een opdracht om de andere kaarten te
zoeken en een bijpassend Bijbelvers.

Jezus mijn vriend (2+)

A3-vertelplaten

Ik heb een Vriend die
altijd bij me is.
Voor als ik op school mijn mama mis...

Knutselvel

Een lief kartonboek over Jezus. De bijzondere
Vriend die altijd bij je is.
Voor kinderen vanaf 2 jaar.

“De geboorte van Jezus, zonder stal, os en ezel.”
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De wondere wereld van de kamishibai
Ontdek de wondere wereld van de Japanse vertelkunst
met een professioneel kamishibai verteltheater. Zeer
populair in scholen, bibliotheken en kinderdagverbijven.
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Bijpassend Kamishibai
verteltheater verkrijgbaar
op www.vandriel.be
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Met dit superleerzame puzzelboek wordt je Bijbelse kennis opgekrikt.
Negentien quizpuzzels, woordzoekers, quizfilippines en andere wijsheden
en weetjes zorgen voor urenlang puzzelplezier. Puzzelwoordenboek niet
nodig. Wel een Bijbel. ;)

Afmetingen: A5
Pagina’s: 32
9 789493 200159

€ 3,95

VOLWASSENEN

VOLWASSENEN

PIPPA - Dani van Doorn
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1816. Sinds Pippa Wesleys moeder
haar gezin verlaten heeft voor
een andere man, telt Pippa niet
meer mee in het sociale leven van
het dorpje Farnham. Door haar
vaders tweede huwelijk verliest
Pippa bovendien haar positie als
vrouw des huizes. Ze
besluit
daarom
een
paar
maanden bij haar tante in Londen
te gaan logeren.
Worstelend met de huisregels
van haar tante en de heersende
omgangsvormen probeert ze
haar hoofd koel te houden, als
niet één, maar zelfs twee mannen
haar het hof gaan maken. Kiest
ze voor romantiek of is het toch
haar opdracht om de fabriek van
Farnham te redden?

5

Elena - Dani van Doorn
Engeland 1817. Het verlangen van
de aristocratische Elena Carter
om het dokterswerk te gaan doen
waarvoor ze is opgeleid, kan
grote gevolgen hebben. Zal ze
uit de hoogste kringen verstoten
worden en moet ze voor haar
roeping zelfs de liefde opgeven?
Die Fransman bijvoorbeeld, die
haar alles laat vergeten als hij
haar kust. Of die Engelse Lord, die
als geen ander haar hart weet
te raken… Elena zal ingrijpende
keuzes moeten maken voor haar
toekomst. Maar welke?
Elena is het zelfstandig te
lezen vervolg op de populaire
roman Pippa en de lezer zal
verschillende oude bekenden
voorbij zien komen, onder wie
natuurlijk Pippa zelf! Het is aan
te bevelen de romans te lezen
in de volgorde van uitkomst.

Haar moeder zou vast raad
weten. Maar waar woont zij en
waarom wordt er in Farnham toch
zoveel over Pippa geroddeld?

“Een makkelijk te lezen romantisch en humoristisch verhaal!”
Nederlands Dagblad

Tussen Londen en Surrey
deel 1

Met deze roman heeft Dani
van Doorn weer een Regency
Romance geschreven waarin
romantiek, humor en spanning
een belangrijke rol spelen.

Tussen Londen en Surrey
deel 2
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