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nieuwe nijntje-boeken over vormen en tellen

welke vorm zie je, nijntje? en tel je mee met nijntje?

Er zijn twee nieuwe boeken van nijntje! In het doorkijkboek welke vorm zie je, nijntje? zijn

verschillende vormen te ontdekken en in het tabboek tel je mee met nijntje? maak je kennis met

tellen. Lees je mee?

welke vorm zie je, nijntje?  

Cirkel, vierkant, driehoek en rechthoek: in het nieuwe kartonboek welke vorm zie je, nijntje?

leer je samen met nijntje vormen herkennen. Ontdek hoe je ze tegen kan komen in de wereld

om je heen. Welke vormen zie jij in de blokken, auto en boot?  

Op de stevige pagina’s staan ook doorkijkjes in verschillende vormen! Zo kun je steeds iets van

de volgende pagina zien. Wie zou daar achter de vierkante vensters van het raam staan?

tel je mee met nijntje?  

⏲

http://www.nieuws-nijntje.nl/
https://www.nieuws-nijntje.nl/images/448231


Er zijn heel veel dingen te tellen in het nieuwe tabboek tel je mee met, nijntje?. Nijntje telt alles

wat ze onderweg tegenkomt. Hoeveel bomen staan er in het park? Hoeveel vliegers zie je in de

lucht? Aan de tabs zie je welk aantal je kunt tellen.

Een stevig kartonboek om kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met tellen.

nu verkrijgbaar

De boeken welke vorm zie je, nijntje? en tel je mee met nijntje? zijn per direct verkrijgbaar in de

(online) boekhandel.

welke vorm zie je, nijntje?

ISBN 978-90-5647-921-3

9,95 euro

tel je mee met nijntje? 

ISBN 978-90-5647-925-1

9,95 euro
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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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