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Yo-ga je mee?

Avontuurlijke kinderyogaverhalen
In vier voorleesverhalen waarin een avontuur wordt beleefd door verschillende kinderen laat Yo-ga je mee? kinderen yoga ervaren. De verhalen zijn zo (voor) te lezen
dat je de yoga-oefeningen meteen mee kunt doen. In het
verhaal zijn duidelijke illustraties gemaakt om te zien hoe
je de oefeningen uitvoert.

Avontuurlijke
kinderyogaverhalen

Nynke Bos

We hebben allemaal wel eens ontspanning nodig. Ook
kinderen zijn wel eens druk in het hoofd en kunnen spanningen in het lichaam ervaren. Kinderyoga kan de spanning verminderen en helpen om rustig te worden. Bovendien oefen je uithoudingsvermogen en spierkracht.
Kinderyoga geeft kinderen zelfvertrouwen om het leven
weer ten volle te kunnen genieten.
De yoga-oefeningen in dit boek zijn geschikt voor kinderen vanaf ongeveer 2 jaar. De verhalen zijn leuk om thuis
te lezen en zijn ook geschikt voor op de peutergroep of in
de klas. Yo-ga je mee?

Nynke Bos
Illustraties
Wendelien van de Erve

14-11-19 15:01

Auteur: Nynke Bos
Illustrator: Wendelien van de Erve
Hardcover, 32 pagina’s
NUR 270
ISBN 978 94 91740 76 3
Verschijnt januari 2020

€ 14,95
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Het meisje en de dinosaurus 		
Een meesterwerk van verhalen vertellen met fantasierijke
illustraties, dat vraagt om heel vaak te worden bekeken en
gelezen.
De wenssterren stralen helder deze nacht,
de lucht is vol met dromen,
en een diep slapende dinosaurus
lijkt weer tot leven te komen …
In een stad aan zee, is Marianne vaak op het strand te vinden.
Maar ze speelt niet met kinderen. Marianne is er alleen en
zoekt naar dinosaurusbotten om een speciaal soort vriend te
maken. Dan, op een nacht, gaat ze slapen met heel haar hart
wensend dat haar dinosaurus tot leven komt …
Een prachtig prentenboek vertaald uit het Engels
(Bloomsbury), voor kinderen vanaf ongeveer 3 jaar. Een boek
over dromen, dinosaurussen en doen wat je hart je ingeeft om
het avontuur aan te gaan. Het boek neemt je mee op een reis
die verder gaat dan de pagina die je ziet!
Auteur: Hollie Hughes
Illustrator: Sarah Massini
Vertaald uit het Engels, origineel van Bloomsbury
Hard cover, A4, 32 pagina’s
NUR 274
ISBN 978 94 91740 79 4
Verschijnt maart 2020

€ 14,95
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Wat een geluk!		
Op een heuvel staat een klein kerkje. Van het kerkje is
een knus huis gemaakt. Daar wonen Lukas en Winona
met hun hond Dixie. Als Lukas op reis gaat om de
schilderijen van Winona te verkopen, gaat Dixie achter
hem aan. Maar hij valt in slaap als hij op het nippertje
de trein haalt waar Lukas in is gestapt. En als Lukas
uitstapt ligt Dixie nog lekker te slapen. Zal hij ooit de
weg naar huis weer vinden?
Een prentenboek waarbij de kinderen volop meeleven
met de avonturen van hondje Dixie en zelf in de
landschappen hun fantasie kunnen loslaten op eigen
avonturen.
Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Géwout Esselink

Auteur en illustrator: Géwout Esselink
Hardcover, 32 pagina’s
NUR 273
ISBN 978 94 91740 81 7
Verschijnt april 2020

€ 14,95

Over boeken illustreren vertelt Géwout:
‘Als je een boek leest, zie je het voor je. Iedereen
heeft dat wel, maar mijn tekeningen moeten
daarbij aansluiten. Ik vind het prachtig om
kinderen in zo’n verhaal te tekenen. Soms zit
een tekening precies in mijn hoofd en rolt het er
ook zomaar uit. Dat vind ik meestal de mooiste
tekeningen. Maar doorgaans ben ik niet zo snel
tevreden over mijn werk.’
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Denkstappen
Filosoferen leren in 18 stappen
Iedereen die wel eens heeft deelgenomen aan een
filosofisch gesprek, of zelf een filosofisch gesprek heeft
begeleid, weet dat er tijdens zo’n gesprek veel tegelijk
gebeurt.
In het boek Denkstappen rafelt de auteur uiteen wat er
zoal aan bod komt in een filosofisch gesprek. Per les wordt
een denkstap geïntroduceerd en deze wordt via oefeningen
inzichtelijk gemaakt. Zowel begeleider als deelnemers aan
het gesprek zetten de denkstappen.
Kinderen én volwassenen leren beter denken met deze 18
denkstappen: basiskennis over redeneringen wordt in de
lessen heel toegankelijk gemaakt. Denkstappen is speciaal
geschreven om met kinderen en jongeren vanaf 8 jaar het
filosofisch gesprek te leren kennen en samen op onderzoek
uit te gaan.
Auteur Nanda van Bodegraven
Hardcover, 120 pagina’s
NUR 194
ISBN 978 94 91740 72 5
Verschenen november 2019

€ 24,95
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Tekenen voor vrede
Inspiratieboek voor 100 manieren om de wereld
mooier te maken
Tekenen voor vrede is een inspiratieboek voor
opvoeders, thuis, op school en overal met 22
unieke illustraties van eigenzinnige kunstenaars
over universele thema’s als moed, vooroordelen,
vluchten, vrijheid, verzoening, compassie en vrede.
Overal waar mensen voor elkaar en voor de aarde
zorgen, is vrede. Overal waar kinderen en jongeren
zich verzetten tegen onrecht, tegen pesten, kan
vrede ontstaan. Waar mensen een stem geven aan
mensen die de mond gesnoerd wordt, wordt vrede
gemaakt. We hebben mensen nodig om ons
vertrouwd te maken met vrede en om samen
vrede mee te oefenen.
Voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar.
Auteur: Jan Durk Tuinier
Hardcover, 60 pagina’s
NUR 740
ISBN 978 94 91740 74 9
Verschenen november 2019

€ 24,95

Tekenenvoorvrede.nl
Tekenen voor vrede is een ideeënboek
waarin je mee kunt denken en inspiratie
vindt om in je eigen omgeving vrede en
vrijheid te maken met kinderen en jongeren. Op de website www.tekenenvoorvrede.
nl zijn meer dan 100 inspirerende ideeën
beschreven om de wereld mooier te maken
met kinderen en jongeren. Opvoeders en
docenten treffen er allerlei gereedschappen
aan om vrede en vrijheid te onderzoeken
en in de praktijk te brengen.

Twaalf kunstenaars
Tekenen voor vrede werd samengesteld
door Jan Durk Tuinier, sociaal pedagoog bij
de Stichting Vredeseducatie in Utrecht, Lies
Schippers (redactie) en Marieke de Beurs
(vormgeving). Twaalf bekende kunstenaars
en illustratoren maakten samen 22 unieke
beelden bij de thema’s. Onder andere: Len
Munnik, Eelco van den Berg, Munir de Vries,
Nanne Meulendijks, Maron Hilverda, Chris
Marmier, Marieke De Beurs en Zsuzsanna
Ilijin.
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Kinderboeken in Papiamento
Sinds 2014 verzorgt Levendig Uitgever het geschenkboek voor het Kinderboekenfestival op Aruba voor de Biblioteca
Nacional Aruba.
De boeken zijn tweetalig, zowel in het Nederlands als in het Papiamento geschreven. De titels zijn zolang de beperkte
oplage strekt exclusief verkrijgbaar via Levendig Uitgever.

2014
Vertaald in Papiamentu
(Curaçao en Bonaire)
De roep van de shoco / Gritu di shoko
Auteur: Charlotte Doornhein
Illustrator: Sheila Werleman
Omdraaiboek 2x 56 pagina’s
ISBN 978 94 91740 38 1
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E buki mas
excitante
di mundo
Cu ilustracion di Stan Kuiperi

Sjoerd Kuyper

15 storia y poema di amistad
cu ilustracion di Vanessa Paulina
12-07-17 13:37
18054_LEV_UITG_Overal vrienden_Aruba_cover_v3.indd 1
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zo’n avontuur wel zitten en samen gaan ze door de deur …

E Faro di Multicolo • De veelkleurige vuurtoren
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2019
De veelkleurig vuurtoren /
E faro di multicolo
Auteur: Richard Dabian
Illustrator: Géwout Esselink
Prentenboek, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 80 0

elkleurige vuurtoren is een prachtig verhaal dat vertelt dat je altijd
je dromen moet volgen, op welke reis je ook gaat.

Richard Dabian
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De veelkleurige vuurtoren_cover_v2.indd 1

2017
Het spannendste boek van de wereld /
E buki mas exitante di mundo
Auteur: Sjoerd Kuyper
Illustrator: Stan Kuiperi
Omdraaiboek, 2 x 64 pagina’s
ISBN 978 94 91740 51 0

E Faro di Multicolo
De veelkleurige
vuurtoren

ISBN 978 94 91740 80 0

Richard Dabian
Cu ilustracion di/met illustraties van Géwout Esselink
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Amigonan
caminda 15 storia y poema di amistad
Overal tur
vrienden

Het spannendste
boek van
de wereld

Uitgever

Sjoerd Kuyper
E buki mas excitante di mundo

Sjoerd Kuyper
Illustraties van Stan Kuiperi

15 verhalen en gedichten over vriendschap
met illustraties van Vanessa Paulina

Amigonan
caminda 15 storia y poema di amistad
Overal tur
vrienden

Het spannendste boek van de wereld
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2016
Superoma in coma /
Super wela den coma
Auteur: Fred Diks
Illustraties: Rudyomar Leysner
Omdraaiboek, 2 x 48 pagina’s
ISBN 978 94 91740 44 2

2015
Een reu… reu… reuzenslang /
Un co… co… colebra grandi
Auteur: Curt Fortin
Illustrator: Mariëlla van de Beek
Prentenboek, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 31 2

Amigonan
tur caminda

2014
De roep van de shoco /
E grito di e shoco
Auteur: Charlotte Doornhein
Illustrator: Sheila Werleman
Omdraaiboek 2x 56 pagina’s
ISBN 978 94 91740 20 6
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Overal
vrienden
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2018
Overal vrienden /
Amigonan tur caminda
15 auteurs
Illustrator: Vanessa Paulina
Omdraaiboek, 2x 48 pagina’s
ISBN 978 94 91740 60 2

Achterop-lijstje

twintig gedichten en verhalen

Hier, daar, overal zijn monsters en spoken. En ze zijn niet
alleen. Geesten, enge beesten, trollen, heksen en andere
griezels ... je kunt ze zomaar ergens tegenkomen.
De verhalen en gedichten in dit boek komen van Aruba
en uit Nederland, van overal en soms zelfs van nergens.
De verhalen zijn geïnspireerd op enge dromen en
herinneringen, op verhalen, legenden en sprookjes van
nu en uit vervlogen tijden.
Met illustraties van Vanessa Paulina en
Mariëlla van de Beek.

ISBN 978 94 91740 49 7
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?

Bram en Aron zijn de beste vrienden. Hun vriendschap
is voor altijd. Ze doen alles samen. Als Bram ziek wordt,
probeert Aron hem zoveel mogelijk te helpen. En ze hebben
ondanks alles een mooie tijd samen.
Dan komt Bram te overlijden. En voelt Aron zich alleen.
Ze zouden toch altijd vrienden blijven?
Een ontroerend verhaal over doodgaan,
rouwen en troosten voor iedereen
die een vriendje moet missen.
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Jeroen Hoogerwerf

Overal monsters en spoken

Overal
monsters
en spoken

Voor altijd vrienden

Liliana Erasmus
& Jeroen Hoogerwerf

ISBN 978 94 91740 69 5

Uitgever

Jeroen Hoogerwerf
Illustraties Petra Heezen

twintig gedichten en verhalen
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Liliana Erasmus en
Jeroen Hoogerwerf
hardcover, 48 pagina’s
ISBN 978 94 91740 49 7

Jeroen Hoogerwerf en
Petra Heezen
hardcover, 24 pagina’s
ISBN 978 94 91740 69 5

Annemarie Muysert-Baars en
Roger Klaassen
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 57 2

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95

Brem
en Snuit

Brem en Snuit

I

n vijftien korte verhalen kunnen de kinderen
de natuur beleven van bos, zee en duinen. Ze

maken kennis met jonge vos Snuit en een jong
konijntje Brem. Brem en Snuit worden de beste
vrienden als Brem de vos redt uit een hachelijke
situatie.
Samen ontdekken Brem en Snuit de wereld om

15 verhalen over natuurbeleving

15 verhalen over natuurbeleving

hen heen. De wereld van bloemen, vlinders, slakken,
vogels en nog veel meer dieren en insecten. En
ze beleven de mooiste avonturen en helpen de
dieren een pootje als het nodig is.

Uitgever
ISBN 978 94 91740 70 1

Elly-Ann van Luxemburg

www.levendiguitgever.nl
  

met illustraties van Ina Klomp-Meijer
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Elly-Ann van Luxemburg
en Ina Klomp-Meijer
hardcover, 88 pagina’s
ISBN 978 94 91740 70 1

Ingeborg Hendriks
hardcover, 64 pagina’s
ISBN 978 94 91740 40 4

€ 14,95

Samenstelling Jeroen Hoogerwerf
hardcover, 160 pagina’s
ISBN 978 94 91740 64 0

€ 17,50

€ 17,50

Martine van Nieuwenhuyzen
hardcover, 24 pagina’s
ISBN 978 94 91740 12 1

Brett Preiss en Mariëlla van de Beek
Hardcover, 24 pagina’s
ISBN 978 94 91740 47 3

Michelle Hollaar en Daniëlle Schothorst
hardcover, 32 pagina’s
ISBN 978 94 91740 66 4

€ 14,95

€ 14,95

€ 14,95
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