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mijn abc boek

letters leren met little dutch

Leer letters samen met Little Dutch tijdens de Nationale Voorleesdagen (25

januari t/m 4 februari)!

In het nieuwe kartonnen Mijn ABC boek vind je vrolijke en grappige illustraties bij alle letters

uit het alfabet. Bij de letter B zit een beer met een badmuts in een boot een boek te lezen. Bij de

letter F zie je een flamingo op de fiets met een fototoestel om zijn nek. Wat ligt er in de

fietsmand dat ook met de F begint?

Wijs de plaatjes in dit grote kijkboek aan en benoem de woorden bij de letters. De complete

woordenlijst is te vinden via de QR-code op het boek

Mijn ABC boek is per direct verkrijgbaar in de boekhandel en online.

Mijn ABC boek

ISBN 978-90-5647-929-9

⏲

http://www.nieuws-nijntje.nl/
https://www.nieuws-nijntje.nl/images/464315


15,95 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

2022 geeft Mercis Publishing bv ook boeken van Little Dutch uit. Voor meer informatie:

info@mercis.nl.
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OVER MERCIS

Over Mercis en Mercis Publishing 

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 2022 geeft Mercis Publishing bv ook boeken van
Little Dutch uit.
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