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nijntje puzzelboekjes en doorkijkboek

Er zijn drie nieuwe nijntje boeken verkrijgbaar! Twee boekjes met een puzzel over nijntje en

nina én een groot doorkijkboek over het huis van nijntje.

nijntje en nina puzzelboekjes

Lees jij ook zo graag over de avonturen van nijntje en nina? In nijntje en nina op het strand zie

je wat ze doen tijdens een dagje aan zee. Ze zwemmen in het water en bouwen een zandkasteel.

In nijntje en nina in de speeltuin gaan nijntje en nina lekker buitenspelen. Wie kan er

ondersteboven aan de rekstok hangen?

Beide boekjes bevatten een puzzel van vier stukken. De puzzelstukjes zijn aan beide kanten

bedrukt, waardoor je niet één, maar twee puzzels kunt maken!

bij nijntje thuis

Welkom in het huis van nijntje! Neem een kijkje in alle kamers van het huis. Wat zie je in de hal

en in de woonkamer? En kan jij alle voorwerpen in de badkamer benoemen?
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https://nijntje.pr.co/


Dit grote, stevige kartonboek met doorkijkjes is een leuke manier om ruimtes en objecten in een

huis te leren kennen.

nijntje en nina op het strand, nijntje en nina in de speeltuin en bij nijntje thuis zijn per direct

(online) verkrijgbaar, vaak ook bij jouw favoriete lokale boekhandel!

kartonboek met puzzel, nijntje en nina op het strand  

ISBN 978-90-5647-872-8

6,95 euro

kartonboek met puzzel, nijntje en nina in de speeltuin

ISBN 978-90-5647-870-4

6,95 euro

kartonboek met doorkijkjes, bij nijntje thuis

ISBN 978-90-5647-874-2

10,95 euro
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nijntje.nl

Mercis Publishing bv, Uitgever van Nijntje

https://nijntje.nl/
http://www.mercispublishing.nl/
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OVER NIJNTJE

Over Mercis en Mercis Publishing 

De auteursrechten en filosofie van Dick Bruna worden wereldwijd bewaakt door Mercis. Mercis Publishing geeft
sinds 1995 de boeken van Dick Bruna uit. De basis van het werk van Dick Bruna is ook de basis van het werk
van Mercis: respect voor de wereld van het kind. Het doel is om ruimte te geven aan de unieke kijk op het leven
van ieder kind.
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