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nieuwe kartonboeken van little dutch

regenboog kleurenboek en mijn dieren puzzelboek

Lekker lezen met de boeken van Little Dutch tijdens de herfstvakantie! Het

nieuwe boekenassortiment van Little Dutch wordt uitgebreid met twee

kartonboeken: Regenboog kleurenboek en Mijn dieren puzzelboek.

Regenboog kleurenboek

In het vrolijke Regenboog kleurenboek vind je alle kleuren van de regenboog terug: een blauwe

politiepet, een groene krokodil, een gele tennisbal, een oranje pompoen, een rode roos en nog

veel meer. Aan de hand van de vele illustraties leren kinderen spelenderwijs kleuren herkennen

en woorden bij de plaatjes te benoemen.

Mijn dieren puzzelboek
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Ontdek waar de verschillende dieren met hun kleintjes zijn in Mijn dieren puzzelboek! De

gansjes zwemmen in het water en de bijtjes vliegen in de lucht. Weet jij wie er in het gras

spelen? Met dit stevige kartonboek kun je niet alleen samen lezen en kijken, maar ook puzzelen!

Er zitten twee puzzels van twee stukken en twee puzzels van vier stukken in het boek. Het

formaat is ideaal voor kleine kinderhandjes en de puzzels kunnen op tafel of in het boek

gemaakt worden.

Verkrijgbaarheid

De kartonboeken Regenboog kleurenboek en Mijn dieren puzzelboek zijn vanaf nu verkrijgbaar

in de (online) boekhandel.

Regenboog kleurenboek

ISBN 978-90-5647-922-0

14,95 euro

Mijn dieren puzzelboek

ISBN 978-90-5647-923-7

12,95 euro

Over Little Dutch

Little Dutch is een Nederlands familiebedrijf dat inmiddels uitgegroeid is tot een organisatie

van ruim 45 medewerkers. Het team creëert al meer dan tien jaar met veel liefde en passie een

ruime collectie veelzijdige producten die even interessant als praktisch zijn. Little Dutch

designs zijn een verrijking voor wie opvoedt of opgroeit. Voor meer informatie: little-dutch.nl.

Over Mercis Publishing bv

De auteursrechten en filosofie van Dick Bruna worden wereldwijd bewaakt door Mercis bv.

Mercis Publishing bv 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. Sinds

dit jaar geeft Mercis Publishing bv ook boeken van Little Dutch uit. Voor meer informatie:

info@mercis.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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