‘Hoi!
Hoi! Ik zwaai naar je, maar dat kun je niet zien, want mijn
Rhona. Rhona van der Bijl.
plaatje staat stil. Mijn naam is Rhona
Ik ben tien jaar en zit in groep zes. Waarschijnlijk heb je
online of op tv iets gezien over die aardbeving en de blikseminslag bij het beursgebouw. Maar dan ken je maar het
halve verhaal.
Daarom ga ik je nu het hele verhaal vertellen, zoals het echt
is gebeurd. Dus luister naar me, alsjeblieft. Om de wereld te
redden heb ik je hulp nodig. En het kan nog, maar dan moet
ook.’
je me geloven: ik ben de Sloddervos… En jij ook
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Gebonden leesboek met sticker achterin boek Prijs € 15,99
Formaat 15 x 22 cm Geïllustreerd zwart met steunkleur
Omvang 224 bladzijden NUR 282/283
ISBN 978 94 932 1621 1 Verschijnt 28 september 2021

www.desloddervos.nl

Grootste lancering ondersteund door:
esthoff
PR Dinand Wo

Sloddervos is dé kinderboeksensatie voor dit najaar!

deel van dé nieuwe spannende kinderboekenreeks
* Eerste
(8-11 jaar)

Online media en tv

* Geschreven door Dinand Woesthoff & Dore van Montfoort

Exclusieve influencers campagne
Doorlopende marketing campagne tijdens Kinderboekenweek en cadeaupe

* Gratis Sloddervos sticker achterin het boek
riode

In Sloddervos gaat Rhona op zoek naar de verborgen mythische wereld achter onze
werkelijkheid en komt erachter dat die aan het afsterven is. En als die magische wereld van
wezens en goden sterft, sterft de aarde en alles wat daarop leeft. En er is er maar een die
SLODDERVOS
beide werelden kan redden: RHONA, DE SLODDERVOS.
Sloddervos is hét avonturenboek van nu over durven te leren geloven in jezelf en in
alles wat je ziet en niet ziet. In alles wat je weet en niet weet. Omdat niet alles verklaarbaar
hoeft te zijn om waar te zijn. Want er is nog zoveel meer. En alles is verbonden.

* Sluit volledig aan bij de avontuurlijke belevingswereld
van kinderen van nu
* Nieuw merk door creators van Woezel & Pip
Gratis POS materiaal bij bestelling 3 stuks of meer!
Sloddervos in de spotlight in jouw winkel? Bij een bestelling van drie stuks of meer ontvang
je altijd bijbehorend POS materiaal bestaande uit een poster, raamsticker, backcard en
wobbler om zo deze titel optimaal te kunnen presenteren in jouw winkel!

www.desloddervos.nl
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Meer informatie over deze focustitel van het jaar?
Samen sparren over een samenwerking, aanvragen voor signeersessies en/
of interviews, tailormade marketingactivaties of ondersteunende merchandise?
Neem contact met ons op via publishing@dromenjager.com

Sprookjes
uit de
Tovertuin
Nieuwste magische aanwinst in
commerciële voorleesbundelreeks
Woezel en Pip en hun vriendjes zijn dol op sprookjes, maar hoe gingen die verhalen ook alweer
precies? In deze magische voorleesbundel vertellen en beleven de vriendjes de klassieke sprookjes
opnieuw met elkaar. Maar nu met een Tovertuintwist!
De kikkerprins wil altijd kikker blijven, Roodkapje wordt vriendjes met de wolf, Hans en Grietje
ontmoeten de tandenfee, de prins van Assepoester zit het liefst in de zandbak en de moeder van
Sneeuwwitje vraagt elke morgen: “Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de liefste van het land?”
Als nieuwste aanwinst in de commerciële reeks van voorleesbundels zorgt
‘Sprookjes uit de Tovertuin’ voor een voorleesmoment vol fantasie en plezier!

*
*
*
*

Herkenbare sprookjes in een eigen Tovertuin jasje
6 gloednieuwe voorleesverhalen
Ideaal boek om een voorleesmoment mee te creëren
Met goudfolie voor extra sprookjes uitstraling
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Prentenboek full colour Prijs € 10,50
Formaat 21 x 25 cm
Omvang 52 bladzijden NUR 273/277
ISBN 978 94 932 1630 3
Verschijnt 9 september 2021

Unieke
combinatie
van geluid
en figuren

Buitenspeeldag

Groot speurboek

Vandaag is de leukste dag van de Tovertuinweek. Nog leuker dan knutseldag, opblijfdag,
verkleeddag en samen-koken-dag bij elkaar. Want vandaag is het... buitenspeeldag.
Breng je kindje in beweging en klim, glij, graaf, zwem en dans samen met de liefste vriendjes
van de Tovertuin. Zo wordt het voorleesmoment gelijk ook het speelmoment. Want wie wil er
nu niet meespelen met de twee leukste vriendjes van de wereld?

Ga mee op ontdekkingsreis, speur met Woezel & Pip
en hun vriendjes de hele wereld af!
De Tovertuinvriendjes reizen de hele wereld rond. En wat is daar veel te zien! Wie zijn Vlindertjes nieuwe
vriendjes in Australië? Of welk dier draagt een zwemband op de Savanne? Wie heeft zich verstopt in het
sneeuwfort van de pinguïns? En wat roosteren Woezel & Pip boven het kampvuur? Met het Groot speurboek
ontdekken kindjes elke keer als ze het kartonboek openslaan weer iets nieuws.
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Zet de uitneembare
figuren op de juiste plek
voor geluid!

DRUK
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Interactief speelboek
Uniek boekformat: mét uitneembare figuurtjes en geluid
Stimuleert kindjes te bewegen met Woezel & Pip
Leuk voor thuis, maar ook op kinderdagverblijven en BSO’s
Kartonboek met 2 uitneembare figuurtjes en geluiden
Prijs €14,99 Formaat 20 x 20 cm
Omvang 10 bladzijden NUR 272
ISBN 978 94 932 1625 9 Verschijnt eind augustus 2021

*
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7 extra grote zoekplaten
Goed voor uren zoekplezier
I nteractief en spelenderwijs
zoeken en leren

Kartonboek full colour Prijs € 12,99
Formaat 26 x 29 cm
Omvang 16 bladzijden NUR 272
ISBN 978 90 797 3879 3
Verschijnt eind juli 2021

CADEAU TOPPERS!

Spelenderwijs leren

De allerliefste en leukste boeken om te geven en te krijgen, voor elk moment!

In deze succesvolle reeks leren kleintjes alledaagse lessen.
Van kleuren tot tellen, van vormen tot dieren.
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Guusjes eerste verhalen
ISBN 978 90 797 3896 0
Prijs € 14,99

5 minuten verhaaltjes
ISBN 978 90 797 3868 7
Prijs € 10,50

Naar school | ISBN 978 90 797 3884 7
Naar de tandarts | ISBN 978 94 932 1624 2
Naar de dokter | ISBN 978 94 932 1618 1 | Allen € 7,50

De leukste voorleesavonturen
ISBN 978 90 797 3876 2
Prijs € 10,50
Allemaal vormen | ISBN 978 94 932 1615 0 Zoveel kleuren | ISBN 978 90 797 3883 0 Eerste woordjes | ISBN 978 94 932 1600 6
Samen tellen | ISBN 978 94 932 1601 3 Allemaal dieren | ISBN 978 90 797 3886 1 Wat doe jij vandaag? | ISBN 978 90 797 3885 4
Allen € 5,99

Samen spelen
Voor uren knutsel- en speelplezier

Met echt
puzzels!e

Uitdeelboekjes
ISBN 978 94 932 1623 5
Prijs € 10,-
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Alle seizoenen puzzelboek
ISBN 978 90 797 3892 2
Prijs € 13,99
Puzzel alle seizoenen bij elkaar
in dit speelse puzzelboek
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Uitblaasboekjes
Unieke kartonboekjes mét lampjes die door
het kindje zelf uitgeblazen kunnen worden!
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Voor uren kleur, kras en krijtplezier!
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Het grote ontdekboek
ISBN 978 90 797 3897 7
Prijs € 8,99

S
HARDLOPER

De mooiste verhalen
ISBN 978 90 797 3898 4
Prijs € 10,50

Deze eerste keer reeks bereidt kindjes voor op alledaagse
grootste gebeurtenissen.

In dit boek hebben we de
populairste thema’s uit onze
educatieve kartonreeks
samengebracht. Zo wordt
samen lezen, samen leren!

Creëer samen dat knusse voorleesmoment!

erhalen
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De eerste keer reeks

Vertel met deze boekjes hoe lief je iemand vindt!
Kartonnen
uitgave
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Slaap lekker
ISBN 978 90 797 3882 3
Prijs € 11,99

Kleurpret | ISBN 978 90 797 3878 6 | Prijs € 3,99 Kleurboek | ISBN 978 90 797 3888 5 | Prijs € 3,99
Gigagroot kleurboek | ISBN 978 90 797 3871 7 | Prijs € 8,99

De allerliefste
cadeautjes

Hieperdepiep
ISBN 978 94 932 1620 4
Prijs € 11,99
Ik vind u de allerleukste Juf/Meester | ISBN 978 94 932 1628 0 | Prijs € 5,Ook verkrijgbaar in display - 10 stuks | ISBN 978 94 932 1629 7| Prijs € 50,Kijk hier voor een gratis te downloaden
Ik vind jou zo lief XS | ISBN 978 90 797 3880 9 | Prijs € 5,Woezel & Pip verjaardag pakket.
Ik vind jou zo lief karton| ISBN 978 94 932 1616 7 | Prijs € 6,99

Onmisbare titels voor
de feestdagen
De fijnste en warmste tijd van het jaar: de feestdagen zijn weer in aantocht! Een tijd om samen
door te brengen. Vier de feestdagen met Woezel & Pip en hun vriendjes in de Tovertuin
met deze klassiekers.

Kleintje Kerstboom
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SinterWoezel
en Pietje Pip
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SinterWoezel en Pietje Pip
ISBN 978 90 797 3894 6
Prijs € 5,-

Woezel en Pip hebben kriebels in hun buik. Maar
in alle drukte zijn ze vergeten een kerstboom te
halen. Tante Perenboom stuurt Woezel en Pip snel
naar het kerstbomenbos. Ze komen terug met een
wel heel bijzonder boompje. Een lief en teder
verhaal waarin samenzijn het allerbelangrijkste is.

* Ideaal cadeautje voor onder de boom
* Mét uitneembare kerstboomhangers
R
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Sinterklaas is in het land en Woezel en Pip mogen
hun schoentje zetten!
Wat zou het worden? Een step of een raceauto?
Pip droomt van een ritje op Sints paard.
Midden in de nacht schrikken Woezel en Pip wakker.
Er wordt geklopt op het hok!
Wie o wie zou dat nou zijn?

* Jaren op rij dé Sint bestseller
* Ideaal schoencadeau
* Klassieker

Vandaag is het Kerstmis!

Kleintje Kerstboom Kartonboek
ISBN 978 90 797 3895 3
Prijs € 6,99

KLASSIEKER

Kerst in de Tovertuin
De klassieke bestseller die elk jaar
weer zorgt voor het voorleesmoment
tijdens de gezellige feestdagen

Winterpret
Dé warme winterbundel!
Negen winterse voorleesverhalen over Woezel en Pip en al hun
vriendjes, boordevol herkenbare winterpret. Het is winter in de
Tovertuin en Woezel en Pip zijn gek op de winter! Zo spelen
ze binnen buiten, bouwen ze een gigantisch hok waarin
al hun vriendjes mogen opwarmen, vieren ze oud en
nieuw met genoeg wensen en zoets voor iedereen en
ontmoeten ze de Wijze Cadeauvaren.
Winterpret | ISBN 978 90 797 3893 9 | Prijs € 10,50 Kerst in de Tovertuin | ISBN 978 90 258 7648 7 | Prijs € 5,-

BABY

Benieuwd naar ons gehele assortiment?
Neem een kijkje op www.dromenjager.com/publishing/

Alles in onze baby-collectie is puur en simpel. Met zachte kleuren, aaibare materialen en met tedere
verhaaltjes. Precies zoals newborns in de eerste fase van hun leven zijn.
Deze speciale collectie voor de allerkleinsten is perfect voor alle bijzondere cadeaumomenten
* De mooiste en liefste boekjes voor de allerkleinsten
* Ideaal als cadeau
* Merchandise in deze babylijn verkrijgbaar.
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Met flapjes
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en spiegelt

Baby’s eerste boekjes
4 kartonboekjes in doos
ISBN 978 94 932 1614 3
Prijs € 11,50

Vriendjesclub
Kennen jullie onze Vriendjesclub al?

Op dit uitgebreide platform bieden wij het laatste nieuws, tips
voor ouders/verzorgers, knutsels, dowloads en nog veel meer,
ook voor uw winkel! Neem snel een kijkje op vriendjesclub.nl

Neem snel een kijkje
op vriendjesclub.nl

Kiekeboe!
Zoek alle vriendjes en wie vind je als laatste?
ISBN 978 90 797 3867 0
Prijs € 7,99 Verschijnt 3 augustus 2021
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Het Guusje Nederhorst Fonds is geboren uit de grenzeloze liefde die Guusje voor kind en dier had. Het
Fonds kiest hiertoe jaarlijks twee goede doelen aan wie zij financiële steun biedt. De baten van het GNF
bestaan uit donaties en een afdracht van een deel van de verkoopopbrengst van Woezel & Pip-producten.
Zo kunnen we nóg meer kinderen en dieren die onze aandacht, hulp en steun hard nodig hebben, helpen.

Met tabjes
Let op! Dromenjager is verhuisd
Dromenjager Publishing BV
Karel du Jardinstraat 33-II
1072 SG Amsterdam
T 020 – 75 23 990
E publishing@dromenjager.com
www.dromenjager.com

Baby’s eerste puzzelboek
ISBN 978 90 258 7740 8
Kartonboek Prijs € 10,99

Ik vind jou zo lief!
ISBN 978 90 797 3869 4
Prijs € 9,99

In bad!
ISBN 978 90 797 3887 8
Prijs € 7,99

Publiciteit, aanvragen recensieexemplaren & beeldmateriaal
Nathalie Eijkman
T 020 – 75 23 990
E publishing@dromenjager.com

Marketing & Sales
Eva Derksen
T 020 – 75 23 990
E publishing@dromenjager.com

Ga voor ons complete aanbod naar www.dromenjager.com/publishing

Merchandise
T 020 – 75 23 990
E publishing@dromenjager.com

www.woezelenpip.nl
woezelenpip
@woezelenpipofficial

Ga voor een overzicht van ons volledige Woezel & Pip Baby assortiment naar woezelenpipbaby.nl

De verhalen over Woezel & Pip zijn gebaseerd op de oorspronkelijke verhalen van Guusje Nederhorst.
©2021 Dromenjager. Prijzen en verschijningsdata onder voorbehoud.

woezelenpip

Zwijsen is bekend van de lesmethoden voor de basisschool. Maar wist je dat Zwijsen ook een complete lijn met educatieve Woezel & Pip spellen
en doeboeken voor thuis biedt? Met deze producten van Woezel & Pip wordt thuis oefenen een feest!
Kinderen doen met de spellen van Woezel & Pip ongemerkt allerlei ontdekkingen die later van belang zijn voor hun ontwikkeling op het gebied van lezen,
rekenen en schrijven. Spelenderwijs maken ze kennis met letters, getallen, kleuren en vormen. En dit alles op een manier waarbij het plezier voorop staat!
Peuters en kleuters oefenen tevens hun fijne motoriek. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het goed kunnen leren schrijven. De spellen en doeboeken
vormen zo een perfecte voorbereiding op school.
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Woezel & Pip wat maak je, pip?
Formaat 15 x 16 cm | Prijs € 6,99
ISBN 978 90 487 4118 2 | NUR 272/287
3-5 jaar

Woezel & Pip ik leer abc & ik leer 123
Formaat 21 x 29,7 cm | Prijs € 6,99 per stuk
Ik leer abc ISBN 978 90 487 3925 7
Ik leer 123 ISBN 978 90 487 3926 4 | NUR 228
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spelen met abc
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Sluit

100% aan
bij school

Loco bambino Woezel & Pip
pakket letters en cijfers
Formaat 16,6 x 26,2 cm | Prijs € 27,50
ISBN 978 90 487 4155 7 | NUR 228
Verschijnt augustus 2021

Woezel & Pip het grote abc
Formaat 23,5 x 30 cm | Prijs € 12,50
ISBN 978 90 487 3762 8
NUR 228/287

Woezel & Pip abc schrijfkoffer
Formaat 21 x 24 x 3 cm | Prijs € 14,99
ISBN 978 90 487 3827 4 | NUR 023
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Woezel & Pip yogaspel
Formaat 27 x 27 x 4 cm | Prijs € 19,99
ISBN 978 90 487 3422 1 | NUR 023

d

Woezel & Pip abc memo
Formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm | Prijs € 12,99
ISBN 978 90 487 3752 9 | NUR 023/287

Woezel & Pip letterlegger & getallenlegger
Formaat 20,6 x 16,5 cm | Prijs € 14,50 per stuk
Letterlegger ISBN 978 90 487 3674 4 | NUR 287
Getallenlegger ISBN 978 90 487 4011 6 | NUR 023

USP’s Leerspellen
• Draagt bij aan de leerprestaties voorschools of op school
• Door spelenderwijs oefenen groeit het zelfvertrouwen
• Aanbevolen door leerkrachten
• Sluit 100% aan bij school
• Leuk, leerzaam en even offline
Sales Zwijsen Rebekka van Schelven M 06 41 32 97 26 | r.vanschelven@zwijsen.nl | www.zwijsen.nl/woezel-pip
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