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nieuwe nijntje-boeken voor de lente

over babydieren op de kinderboerderij en de seizoenen

Het is bijna lente! Een mooi moment om babydieren op de kinderboerderij te ontdekken en

over de seizoenen te lezen met twee nieuwe kartonboeken van nijntje! Kijk mee in nijntje op de

kinderboerderij en welk seizoen is het, nijntje?.

doorkijkboek vol babydieren

Ontdek welke dieren er geboren zijn in nijntje op de kinderboerderij. Nijntje ziet kuikentjes,

eendjes en zelfs een kleine kangoeroe. Ook thuis is er een baby’tje. Wie zou dat zijn?

Dit vrolijke kartonboek staat vol kleine en grote kinderboerderijdieren en bevat doorkijkjes om

interactie te stimuleren. Welke dieren zie je op de volgende pagina?  

kleurrijk tabboek over de seizoenen

Beleef samen met nijntje de seizoenen in welk, seizoen is het nijntje?. Nijntje is graag buiten en

elk seizoen is er iets anders te doen. In de lente staan de lammetjes in de wei en in de zomer

schijnt de zon. Wat doet nijntje in de zomer? Dan gaat ze naar het strand!
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Een stevig kartonboek met kleurige tabs om kinderen spelenderwijs over de seizoenen te leren.

nu verkrijgbaar

De boeken nijntje op de kinderboerderij en welk seizoen is het, nijntje? zijn per direct

verkrijgbaar in de (online) boekhandel.

nijntje op de kinderboerderij

ISBN 978-90-5647-897-1

10,95 euro

welk seizoen is het, nijntje? 

ISBN 978-90-5647-899-5

12,50 euro

Links

Afbeeldingen

nijntje

Mercis Publishing bv, uitgever van nijntje

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