
Titels kinder- en jeugdboeken tot 12 jaar.  
 
Bert en Bart redden de wereld (2x) 
Gebruik je hersens niet  
Dik Trom en zijn dorpsgenoten  
Het geheim van de voetbalgame 
Tim wil niet naar de tandarts  
Ernstjan en Snabbeltje op avontuur  
Omnibus De Kameleon: Doet een goede vangst/In de storm  
Omnibus De Kameleon: Ruikt onraad/Ligt op de loer 
De verschrikkelijke steen  
Ik ben (g)een sukkel  
Jip en Janneke Poppejans  
De wraak van Arghus 
Tiger Team – De vloek van de farao  
Snelle Jelle als aanvoerder 10+ 
Juf Rommelkont 8+ 
Kleine Prins: Planeet van de tijd 
Kleine Prins: Planeet van de wind 
Hans en Grietje 
Je bent geweldig! 
Avontuur in Sumara 
Sudoku voor kinderen 
Garfield op vakantie 
Het Akropolis Genootschap en de slag om bladzijde 37 
Laika tussen de sterren 
Vlammen 
Kaloeha Dzong 
Het Zwanenmeer (maar dan anders) 
De wraak van het spruitje 
Detectivebureau Dennis & Duif 
Mooiste sprookjes 
Verhalen voor kinderen van vier 
De sprookjes van Grimm 
Api wil op reis 
Het grote boek van Merel 
Het reuzeleuke verhalenboek van Bert en Ernie (2x) 
Vos en Haas 
De vloek van de Woeste wolf 
Het huis van tante Stella 
De allermooiste 1- minuutverhaaltjes voor het slapengaan 
Botel Bibalo – Het geheim van de kapitein 
Superkeeper omnibus 
Pietje Puk omnibus 
Saskia en Jeroen aan zee 
Paulus en Eucalypta 
Dummie de mummie 
Tommie en Lotje lopen weg 
Altijd bijten de buren 
Papegaaien liegen niet 
Jip en Janneke – Sinterklaas komt 
De leeuw 



Borre en het suikerspinnenweg 
Wipneus, Pim en de gestolen kroon 
Liselotje naar de speelzaal  
Tijd voor een knuffel 
Koos en z’n vriendjes lees- en luisterverhaaltjes 
Lievelingsliedjes 
Kleine pluis 
Poesje Nel 
Mijn eerste kijk- en leerboek 
Beertje Bambix gaat naar de dierentuin 
Hallo, ik ben Ernie! 
Jij bent de liefste 
Oeioeioei! 
Jubelientje op het ijs 
Spelletjes en creatieve ideeën voor peuters en kleuters 
Het geblokte blokboekje 
Het magische bos Bij de dieren 
’t Kinder bakboek taarten en deegsoorten 
Brandweerman Sam – Redder in nood 
Spannende dierenverhalen 
Tip de muis op bezoek bij oma (2x) 
Tip de muis wil een broertje 
Tip de muis wil niet in bad 
Een reis door de tijd – De ontdekking van Amerika 
Piraat Lars 
Dikkie Dik – het vierverhalen boek 
SuperWoezel en BuurPip 
Woezel en Pip op vakantie 
Het grote verhaaltjesboek 
Mijn onvergetelijke sprookjes 
Nieuw in de klas 
Dolle knutselpret 
Wondere 1 minuut verhalen 
Diederik van der Kwaak 
Beertje Knabbel – Help! De beek is droog! 
De jongen van de lift 
Ik ga naar school  
Joris wereldberoemd op Texel  
The big Circus 
Kiekeboe-Dierenboek voor de allerkleinsten 
Bas en Brit naar het zwembad  6+  
Maartje Meermin zoekt de schat  6+  
Puppy’s zoek sil!  6+ 
Lol in lezen Rood voor Mus 6+ 
Tes is zes  6+  
Beestenboel  Stap 6+  
Prinses Piraat (Avi 4) 


