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Auteur Isabelle Flas
Illustrator Virginie Pfeiffer
Uitvoering Gebonden, full colour geïllustreerd 
Omvang 40 pagina’s 
Formaat 21,5 x 26,7 cm
NUR 273
Prijs € 12,95
Verschijnt maart 2016
ISBN  978 94 6202 144 0
Bestelnummer 1800001144

4+

4

Mijn pop-up bouwboek
Na het succes van Mijn pop-up ruimteboek is er nu ook Mijn pop-up 
bouwboek, een stoer boek dat peuters en kleuters meeneemt naar 
de bouwplaats. 

Graafmachines, kiepauto’s, hijskranen en bulldozers gaan op achttien 
pagina’s, met acht pop-ups, aan de slag. Grote machines graven, vervoeren 
zware ladingen, voeren afval af, mixen beton en bouwen. Van een lege 
bouwplaats tot een hoog flatgebouw: Mijn pop-up bouwboek brengt de 
bouw tot leven. Een spannend, vrolijk, leerzaam boek voor nieuwsgierige 
peuters en kleuters. Mét geluidseffect!   

- Een pop-up op elke spread
- Geluidseffect
- Stoer, spannend en leerzaam

Auteur  Carrie Love
Illustrator  Polly Appleton
Uitvoering  Gebonden, full colour geïllustreerd 
Omvang  18 pagina’s 
Formaat  24,5 x 24,5 cm
NUR  231
Prijs  €16,95
Verschijnt  juli 2016
ISBN  978 94 6202 150 1
Bestelnummer  1800001179



3+
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Loodgieters plaatsen de badkamer 

en de keuken. Elektriciens leggen 

de bedrading aan. Tegelzetters en 

stukadoors werken de muren af.

Hijskraan

De kraan
bestuurders letten 

op de handgebaren 
van de bouwers.

Deze ramen 
passen perfect!

Hijskranen zijn sterke machines 

die zware spullen tillen, zoals 

raamkozijnen.

Kijk daarboven!

Pas op
voor de 
hijskraan!

Ik ben de 
voorman. Ik zorg 

ervoor dat de 
bouwers veilig 

kunnen werken.

Dakdekkers werken hoog in de 

lucht. Ze maken het dak van de 

flat. Daarna moet alles vanbinnen 

worden afgemaakt.

Hijskraan

Eerder 
verschenen’



Auteur  Gracia Iglesias
Illustrator  Sara Sánchez
Uitvoering  Gebonden, full colour geïllustreerd 
Omvang  32 pagina’s
Formaat   21 x 28 cm
NUR  273
Prijs  €12,95
Verschijnt  juni 2016
ISBN  978 94 6202 156 3
Bestelnummer  1800001198

3+

6

Olof heeft griep  
Olof heeft griep. Oma dringt liefdevol aan om een lepeltje van haar 
medicijndrankje te nemen. Maar Olof is op geen enkele manier te 
overtuigen. Hij luistert liever naar zijn vrienden. Zoals naar zijn 
pinguïnvriend, die adviseert om af te koelen in de koelkast. Of naar 
vriend varken, die Olof aanraadt om een lekker modderbad te nemen. 
Olof volgt de goedbedoelde adviezen van zijn vrienden braaf op. 
Maar de griep? Die wordt erger en erger…

Olof heeft griep is een prentenboek dat kinderen en ouders veel plezier zal 
geven. De illustraties, gemaakt met pastelkrijt, zijn fris en spreken tot de 
verbeelding. 
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Nies steeds harder mee 
met het koppige olifantje 
en gruwel om de hilarische 
adviezen van zijn 
dierenvrienden. 

Oma’s hebben 
altijd gelijk!
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4+

Auteurs  Jan Thornhill
Illustrator  Jacqui Lee
Uitvoering  Gebonden, full colour geïllustreerd 
Omvang  28 pagina’s
Formaat  26,5 x 22 cm
NUR  218
Prijs  €12,95
Verschijnt  juli 2016
ISBN  978 94 6202 149 5
Bestelnummer  1800001178

Ik ben Josefien
Dit is Josefien: een nieuwsgierig meisje, een grote zus en een mens. 
Ze is ook nog een zoogdier, een dier en een levend wezen! Josefien  
verkent al haar identiteiten in dit bijzondere, informatieve prenten-
boek voor jonge lezers.

Ik ben Josefien legt op een speelse manier het verschil uit tussen levende 
wezens, dieren, zoogdieren en mensen. Geïnspireerd door de wetenschap 
én de vele schoolbezoeken van de auteur, is dit vrolijke en kleurrijke boek 
bedoeld om kinderen te helpen zichzelf te herkennen als onderdeel van de 
natuur. Een mooie introductie tot de biologie! 

8

Inclusief
informatiespread 
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Ik ben een mens.
Ik ben een zoogdier.
Ik ben een dier.
Ik ben een levend wezen.

Ik ben het allemaal.
Maar ik ben vooral de enige echte – Josefien! 

9
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Auteur  Mary Hoffman
Illustrator  Ros Asquith
Uitvoering  Gebonden, full colour geïllustreerd 
Omvang  40 pagina’s
Formaat  22,5 x 30,5 cm
NUR  213
Prijs  €13,95 
Verschijnt  augustus 2016
ISBN  978 94 6202 148 8
Bestelnummer  1800001177

Het grote groei boek
Mary Hoffman en Ros Asquith vertellen in Het grote groei boek 
alles over het lichaam. Over hoe het groeit van baby tot 
volwassene, over groot en klein zijn, over fit blijven en ziek zijn, 
over de vijf zintuigen … Maar vooral over hoe alle mensen 
hetzelfde en toch anders zijn.  

De illustraties zijn niet alleen kleurrijk en to the point, ze schetsen 
ook een goed beeld van de diversiteit van onze samenleving. 
Daarnaast schuwen Hoffman en Asquith onder werpen als trans-
seksualiteit en de dood niet. 

Het grote groei boek is een eigenzinnig en informatief boek. Het zet 
laagdrempelig aan tot praten over en reflecteren op schoonheid en 
gezondheid.  

6+

- kleurrijk en to the point
- eigenzinnig 
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We hebben een lift 
nodig om in de 
boomhut te komen.



Op de vlucht!
In de serie Op de vlucht lezen we de waargebeurde verhalen van  
de vluchtelingenkinderen Hamid en Rachel. Hamid komt uit Eritrea 
en Rachel groeide op in Centraal-Azië. Beiden moesten vluchten,  
om verschillende redenen. Hamid omdat zijn vader een politieke 
tegenstander was van het regime. En Rachel omdat haar ouders een 
andere geloofsovertuiging hadden dan de meerderheid in haar land. 

De serie Op de vlucht! Is gebaseerd op de BBC-animatiereeks ‘Seeking 
Refuge’ die in 2012 bekroond werd met een BAFTA. De serie is een 
krachtige, visuele getuigenis van jonge kinderen op de vlucht. Een belang-
rijke serie die de vluchtelingenproblematiek inzichtelijk en bespreekbaar 
maakt voor kinderen. 

7+

ISBN  978 94 6202 146 4
Bestelnummer  1800001180

12



Auteur  Andy Glynne
Illustratoren  Tom Senior, Salvador Maldonado
Uitvoering  Gebonden, full colour geïllustreerd 
Omvang  32 pagina’s
Formaat  24,5 x 24,5 cm
NUR  218
Prijs  €13,95
Verschijnt  september 2016

ISBN  978 94 6202 147 1
Bestelnummer  1800001181

13

- Vluchtelingenproblematiek
- Waargebeurde verhalen
-  Gebaseerd op een met een 

BAFTA bekroonde animatieserie
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Auteur  Jacqueline Morley
Illustrator  David Antram
Uitvoering  Gebonden, full colour geïllustreerd 
Omvang  36 pagina’s
Formaat  21,2 x 24 cm
NUR  212
Prijs  €14,95
Verschijnt  augustus 2016
ISBN  978 94 6202 140 2
Bestelnummer  1800001157

7+

…je geen  
piramidebouwer bent!
Het is 1500 v.Chr. en je woont in Egypte. Je bent een arme boer en 
je wordt opgeroepen door de farao om mee te helpen aan de bouw 
van zijn piramide. Samen met duizenden andere Egyptenaren ga je 
aan de slag. Het is slopend! 

Serie: Wees blij dat…

Toptips van deskundigen:
-  Als je grote steenblokken versleept, maak het pad dan 

glibberig met modder.
-  Probeer niet origineel te zijn als je muurschilderingen maakt. 

Meer van hetzelfde is wat gevraagd wordt. 
-  Gooi bij het mummificeren geen stukjes lichaam weg.  

De dode heeft ze nog nodig. 

De succesvolle serie Wees blij dat... 
vertelt over belangrijke gebeurtenissen of 
periodes uit onze geschiedenis. Het 
verhaal en de humoristische tekeningen 
maken dat de geschiedenis boeiend blijft 
tot de laatste bladzijde.



…er geld is! 
Kun je je een wereld voorstellen zonder geld? Hoe zou je aan eten 
komen, aan kleren en andere dingen die je nodig hebt? Geld is 
enorm handig. Maar geld is er niet altijd geweest. Het moest uitge-
vonden worden. In dit boek lees je over de geschiedenis van geld, 
van ruilhandel, via munten en biljetten naar elektronisch geld. En 
over de vele manieren waarop geld onze wereld heeft veranderd.
 

Toptips van deskundigen:
- Leen niet meer dan je kunt terugbetalen.
-  Ontwerp je eigen bankbiljet met jouw portret erop, maar gebruik het niet!
- Wees voorzichtig als je online goederen ruilt. 

Auteur  Alex Woolf
Illustrator  David Antram
Uitvoering  Gebonden, full colour geïllustreerd 
Omvang  40 pagina’s
Formaat  21,2 x 24 cm
NUR  218
Prijs  €14,95
Verschijnt  augustus 2016
ISBN  978 94 6202 139 6
Bestelnummer  1800001158

15
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Makkelijk lezen-fonds  

Boeken met het Lees mij!-logo zijn 
speciaal ontwikkeld voor kinderen die 
moeite hebben met lezen. NBD Biblion 
geeft een gevarieerd aanbod makkelijk 
lezen-titels uit. Leuke, boeiende 
boeken over uiteenlopende onderwer-
pen. Zo worden kinderen ondersteund 
bij het begrijpen van onderwerpen
waar ze tijdens hun leerweg mee in 
aanraking komen.

NBD Biblion blijft haar fonds voortdurend 
uitbreiden met nieuwe boeken en series. De 
Lees mij!-boeken zijn geschreven op een 
toegankelijk leesniveau met eenvoudig 
woordgebruik en hebben een speelse vorm-
geving. De fraaie, kleurrijke illustraties 
verlevendigen de pagina’s. Elk boek behandelt 
één onderwerp op kernachtige wijze. Moeilijke 
woorden zijn vetgedrukt en worden in een 
woordenlijst achter in het boek uitgelegd. De 
series lenen zich bij uitstek om kinderen die 
moeite hebben met lezen te inspireren.

Keurmerk Makkelijk Lezen
De Lees mij!-boeken in deze aanbieding 
hebben van stichting Makkelijk Lezen het 
keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Meer 
informatie over het keurmerk vindt u op 
www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Op wereldreis met  
Ben en Polo
Reis opnieuw mee met de ontdekkingsreiziger Ben en zijn nieuwsgierige 
hond Polo. Deze zomer brengen ze een bezoek aan de Verenigde Staten van 
Amerika en Spanje. Elk boek gaat in op één land en bevat hoofdstukken 
over onder andere de geschiedenis, de steden, de inwoners en het eten.

Naast het bezoek aan diverse landen, verzamelen Ben en Polo ook leuke weetjes 
en prachtige foto’s over de fascinerende stukken natuur die ze tijdens hun reizen 
tegenkomen. In het boek over de mooiste koraalriffen komen ’s werelds prachtig-
ste koralen en hun bewoners aan de orde. De kleurrijke foto’s zijn een lust voor 
het oog. En wat een verscheidenheid aan kusten hebben we op deze wereld. Van 
grillig tot glooiend. Er is een hoop over te vertellen.

Wat is een 
zee-anemoon? 
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7+

ISBN 978 94 6202 155 6
Bestelnummer 1800001182

ISBN 978 94 6202 153 2
Bestelnummer 1800001184

ISBN 978 94 6202 152 5
Bestelnummer 1800001183

ISBN 978 94 6202 154 9
Bestelnummer 1800001185

Auteur Anita Ganeri
Uitvoering Gebonden, full colour geïllustreerd 
Omvang 32 pagina’s
Formaat 19,5 x 24,5 cm
NUR 232
Prijs €13,95
Verschijnt september 2016

Wat gebeurt er 
op het festival 
La Tomentina? 
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Op bezoek bij dino’s
Ga mee aan boord van een tijdmachine en ga op bezoek bij de 
dino’s! De makkelijk lezen-uitgave Op bezoek bij dino’s neemt 
kinderen tot wel 230 miljoen jaar terug in de tijd, op zoek naar 
dinosaurussen zoals de Tyrannosaurus rex, de Allosaurus en de 
Plateosaurus. 

Auteur  Claire Throp
Uitvoering  Gebonden, full colour geïllustreerd 
Omvang  32 pagina’s
Formaat  19,5 x 24,5 cm
NUR  223
Prijs  €13,95
Verschijnt  september 2016
ISBN  978 94 6202 151 8
Bestelnummer  1800001186

Welke 
dinosaurus 

was 30 meter 
lang?

In welk 
tijdperk leefden 

de dino’s? 
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De Boekensalon, 
hét magazine voor 
lezers en leesclubs!

Omvang 48 pagina’s.
Formaat 21 x 28 cm
Prijs .9,95 incl. btw
Verschijnt viermaal per jaar
Recht van retour

De Boekensalon is een informatief en  
toegankelijk tijdschrift voor leesclubleden  
en iedereen die meer uit zijn leeservaring  
wil halen.

De Boekensalon mag niet ontbreken in uw 
boekhandel. Met dit unieke tijdschrift in uw 
assortiment leert u de leesclubs in uw regio 
kennen.

Neem nu een abonnement en ontvang uw 
exemplaren tegen 25% korting. Mail naar 
redactie@deboekensalon.nl.

V O O R  L E Z E R S  E N  L E E S C L U B S

L E E S C L U B T I P S

V O N N E  VA N  D E R  M E E R
H E L E N  M A C D O N A L D

A N N E - G I N E  G O E M A N S
D AV I D  F O E N K I N O S
E L E N A  F E R R A N T E

S T E FA N  B R I J S

D E  G E H E I M E  L I E F D E  VA N 
C H A R L O T T E 

H E T  B R U S S E L 
VA N  D E  B R O N T Ë S

Frank Westerman over 
‘beeldhouwen met de pen’

C O N N I E  PA L M E N

Literatuur 
en liefde in
 Jij zegt het

JRG. 16 NR. 1
Maart 2016

WEBSITE
deboekensalon.nl

PRIJS
€ 9,95

D O S S I E R S

D AV I D  VA N N
C O N N I E  PA L M E N

•  Inspirerende 
auteursdossiers 

•  Verdieping van je 
leeservaring

•  Aansprekende 
(discussie)tips  
voor leesclub
bijeenkomsten

•  Boekengadgets
• En nog veel meer…

WAT BIEDT DE BOEKENSALON? 

Eerder 
verschenen
Op bezoek bij dino’s sluit goed aan bij de 
eerder verschenen titels: 

NU IN PRIJS 

VERLAAGD! 



Titel ISBN Prijs Verschijnt
Het grote groei boek 9789462021488 €13,95 augustus 2016 
Ik ben Josefien 9789462021495 €12,95 juli 2016 
Mijn pop-up bouwboek 9789462021501 €16,95 juli 2016 
Olof heeft griep 9789462021563 €12,95  juni 2016 
Op de vlucht! Het verhaal van Hamid 9789462021464 €13,95 september 2016 
Op de vlucht! Het verhaal van Rachel 9789462021471 €13,95 september 2016 
Wees blij dat je geen piramidebouwer bent! 9789462021402 €14,95 augustus 2016 
Wees blij dat er geld is! 9789462021396 €14,95 augustus 2016
      
Makkelijk lezen - fonds 
Op wereldreis met Ben en Polo – Spanje 9789462021525 €13,95 september 2016 
Op wereldreis met Ben en Polo – Verenigde Staten van Amerika 9789462021556 €13,95 september 2016 
Op wereldreis met Ben en Polo – De mooiste koraalriffen 9789462021532 €13,95 september 2016 
Op wereldreis met Ben en Polo – De mooiste kusten 9789462021549 €13,95 september 2016 
Op bezoek bij dino’s 9789462021518 €13,95 september 2016 
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NBD Biblion bv
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2721 LT Zoetermeer
T (079) 3440 345
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Vertegenwoordiging
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BVBA
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I www.agorabooks.com

Prijzen, titels en  
verschijningsdata zijn  
onder voorbehoud.

Illustratie uit Ik ben Josefien

NBD Biblion is ook te vinden op 
Facebook. Like onze pagina op  
www.facebook.nl/uitgeverijNBDBiblion


