Auteur: Jeroen Denters
Nederlands - Paperback
20 pagina's | 1ste Editie | januari 2000

Auteur: V. Den Hollander
Nederlands - Hardcover
40 pagina's | Zwijsen Uitgeverij | 1 | september 2006
Beschrijving
Mat en Ties doen mee met een wedstrijd. Wie de mooiste hut bouwt, wint een prijs. Eva helpt ook
mee. Ook al vindt Mat dat zij niets kan. Opeens dreigt er gevaar. Gelukkig is Eva er. Zij verzint een
heel goed plan.

Auteur: Nvt
Nederlands - Hardcover
12 pagina's | Rebo Productions | oktober 2008
Beschrijving
Kleuters vinden het geweldig om de juiste magneetjes te zoeken bij het verhaal in dit boek. Daarna
kunnen ze uren spelen met de magneetplaatjes, die ze op heel veel verschillende plekken kunnen
plakken op de grote panorama-speelplaat. Leid de kleuters door het boek en ze zullen veel
opsteken van de bouw! Maar natuurlijk kunnen ze ook volop hun fantasie gebruiken en zullen vast
hele gekke combinaties maken!

Auteur: Delphine Grinberg
Nederlands - Hardcover
26 pagina's | Nbd | januari 2004
Kididoc - Hé, bouw je mee? - ISBN 978 90 76830 230
Ga mee naar de bouwplaats in dit deeltje uit de Kididoc-serie en zie wat daar allemaal gebeurt. Met
draaiende schijfjes, uitklapbare luikjes en verrassende tekeningen prikkelt de Kididoc-reeks de
nieuwsgierigheid van jong en oud. De boekjes geven een extra dimensie aan het onderwerp. Voor
iedereen die verwonderd wil blijven! Niet alleen leerzaam, maar vooral ook leuk om mee te spelen.
Door de stevige uitvoering zijn de boekjes bestand tegen lezen met ogen én handen. Om samen te
lezen vanaf 4 jaar, en zelf te lezen vanaf 7 jaar.

Auteur: George Johansson
Nederlands - Hardcover
34 pagina's | Uitgeverij Christofoor | januari 2009
Beschrijving
Karel Klus vaart met zijn hond Boris op zijn zelfgebouwde boot naar de overkant van de zee. Als ze
daar aankomen, vindt Karel een oude fietsenmakerwerkplaats. Met al die oude spullen gaat Karel
aan het werk en ... hij bouwt een vliegtuig! Daarmee willen Boris en hij naar huis vliegen. Maar het
vliegtuig komt niet van zijn plaats! Wat heeft Karel vergeten? Zou Boris het weten?

Auteur: George Johansson
Nederlands - Hardcover
34 pagina's | Uitgeverij Christofoor | september 2008
Beschrijving
Karel Klus heeft een auto gebouwd. Met zijn hond Boris rijdt hij over de weg tot hij bij de zee
uitkomt. Karel is nieuwsgierig naar het land aan de overkant, dus bouwt hij een boot en Boris helpt
weer mee. Maar de boot wil niet meteen varen, wat zou Karel deze keer vergeten zijn? Dit

educatieve prentenboek is het tweede deel van een reeks prentenboeken waarin Karel Klus
telkens iets bouwt. De delen vormen weliswaar een verhaal, maar zijn ook afzonderlijk te lezen.
Deze serie is zeer geschikt om jonge kinderen op een leuke en speelse manier kennis te laten
maken met techniek.

Auteur: George Johansson
Nederlands - Hardcover
36 pagina's | Uitgeverij Christofoor | april 2012
Beschrijving
Karel Klus bewaart alles wat een ander weg zou gooien. Op een mooie dag besluit hij de wijde
wereld in te trekken. Hij zoekt al zijn spullen bij elkaar om een auto te bouwen. De auto ziet er
prachtig uit, maar toch ontbreekt er iets.

