Stichting Lezen: Hoi , win jij een leuk prentenboek voor je kleintje?
Het meest spetterende kinderboekennieuws speciaal voor jou! 

Nieuwsbrief BoekStart

BoekStarts Keuze (september 2022)
Elke nieuwe maand brengt BoekStart nieuwe boekentips. Voor september hebben we weer
vier baby en prentenboeken geselecteerd voor alle ouders, grootouders en
leesprofessionals van Nederland. Wil je de video bekijken? Klik op de link!

Check it out!

'Kiekeboe Milo! Een
flapjesboek'
Kat Milo is zoek… Waar zou hij toch zijn?!
Doorzoek huis en tuin en kijk onder alle flappen!
Ook al vind je Milo niet meteen, je komt allerlei
andere leuke dieren tegen!

Lees verder

'Grappige oortjes op de
boerderij'
Heb je dit wel eens gezien? Uit de bovenkant
van dit hardkartonnen boekje piepen twee
zachte, roze oortjes. Van wie zijn ze? Niet van
het kuiken dat op de voorkant staat. Dat heeft
hele andere oortjes.

Lees verder

'Ik wil een hond'
O wat wil Millie graag een hond. Maar haar
moeder vindt het niet goed. En dan gaat mama
opeens overstag! Het moet wel een hond
worden uit het asiel.

Lees verder

'Dit is mijn boom'
Eekhoorn heeft een eigen boom met eigen
dennenappels. Maar wat als iemand op een dag
opeens die boom wil inpikken?!

Lees verder

Stem op de WINNAAR!
Tetterdetetterdetet... De Grote BoekStart Zomerwedstrijd die we jaarlijks houden is bijna
voorbij. Vier winnaars zijn bekend! Nu moet er alleen nog gestemd worden wie de
prachtige waterdichte ereader van Kobo wint en de fotoshoot met je baby. Dat doen jullie!
Hou de site boekstart.nl dus goed in de gaten. Wil jij ook mooie prijzen winnen? Doe dan
mee met onze maandelijkse actie: stuur je beste, leukste, grappigste (voor)leesfoto in en
win!

Doe mee en WIN!

Deze nieuwsbrief is verstuurd naar . Klik om uw voorkeuren te beheren of om uzelf uit te
schrijven.
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