Nieuwsbrief
over de voorlees-/prentenboeken van Harald Timmer

Beste (voor)lezer,
op dit moment leest u de tweede nieuwsbrief over de kinderboeken van Harald Timmer.
Het is alweer een jaar geleden dat de eerste verscheen en ondertussen is er veel gebeurd.
Natuurlijk zijn er nieuwe boeken verschenen, o.a. over Het wiebelmannetje, maar ook is
een aantal boeken in (gewijzigde) herdruk van de persen gerold.
Steeds meer kinderdagverblijven werken met de dagritme-kaarten van Stekel en van alle
kanten komt de roep om nieuwe boeken over dit vrolijke egeltje. Kortom, ook voor het
komende jaar weer voldoende te doen!

Hij is er ! !
en de poort naar elfenland

Het wiebelmannetje en de poort naar elfenland
Als Wiebe een stoet vrolijke lieden ziet lopen in een
diepe kloof, hoopt hij dat zij hem kunnen helpen.
Het gaat echter helemaal mis. Hij veroorzaakt een
enorme steenlawine waardoor de poort naar elfenland niet meer toegankelijk is. Als twee elfen die
per ongeluk zijn achtergebleven hem hierop wijzen,
begint het ook nog te sneeuwen. En daar kunnen
elfen natuurlijk niet tegen...

Harald Timmer

Het wiebelmannetje is herdrukt!
Als Wiebe heerlijk zit te vissen, wordt
hij plotseling overvallen
door een knetterende toverwolk.
Vanaf dat moment is zijn leven
voorgoed veranderd. Hij wiebelt..
.

Twee jaar geleden heb ik iets ‘onvergeeflijks’ gedaan; ik heb de uitstraling van de boeken over
Het wiebelmannetje gewijzigd. Ze werden groter,
de cover werd mat en voorzien van glansletters...
En ik ben er geweldig blij mee!
Alleen het eerste deel was er nog niet in deze
prachtige nieuwe vormgeving. Nu gelukkig wel.
Met veel nieuwe tekeningen
en iets aangepaste
Pareltuin
tekst is het eerste deel nu ook herdrukt! De gehele
serie (tot en met deel 5) is nu verkrijgbaar in de
nieuwe uitstraling.
Uit dezelfde serie:
Het wiebelmannetje
Het wiebelmannetje en de klutskui
kens
Het wiebelmannetje ontmoet de
steenbrekertjes
Het wiebelmannetje en de boze kaboute
rs
Het wiebelmannetje en de poort
naar elfenland
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Alle boeken zijn te bestellen via de webshop op www.wiebelmannetje.nl of via http://shop.de-pareltuin.nl
Mocht u het leuk vinden om het boek gesigneerd te ontvangen, kunt u dit aangeven in het veld ‘opmerkingen’.

Boeken met verhalen van kinderen

De schrijfwedstrijd is een echt leesboek
van 108 pagina’s voor kinderen tot ca. 12
jaar. De verhalen van 17 schoolkinderen zijn
verwerkt in een spannend boek over diefstal
van de wedstrijdverhalen. Valse beschuldigingen, pesten, jacht op de dader en een
verrassende ontknoping... Alles zit er in!

De schrijfwedstrijd

Regelmatig word ik uitgenodigd op scholen.
Niet alleen om voor te lezen uit mijn boeken,
maar ook om kinderen te begeleiden bij het
schrijven van verhalen ten behoeve van hun
taalontwikkeling. Het zijn superprojecten die
resulteren in geweldige verhalen. Soms zelfs
zo geweldig, dat er boeken van gemaakt zijn.

De
schrijfwedstrijd
Harald Timmer

€ 9,90

Met verhalen van leerlingen van
OBS de Piramide Meerwijk

Verhalen uit de verwilderde tuin is een
prachtig boek van 54 pagina’s met (voorlees)
sprookjes, geschreven door een groep 5.
Wat gebeurt er als je in een tuintje komt die
magisch blijkt te zijn, was de opdracht.
Ideaal voor beginnende lezers, of om voor te
lezen aan kinderen vanaf ca. 4 jaar.

€ 12,95

Potlood kraste...
2015 was echt het jaar van de herdruk! Niet
alleen Het wiebelmannetje is herdrukt, ook
Het wiebelmannetje en de klutskuikens
zag opnieuw het levenslicht in alweer een
derde druk. Daarnaast is ook de langverwachte herdruk
van het geweldige
‘blote billen-boekje’

Potlood kraste ...
verschenen.
Ongewijzigd!

Harald Timmer op grote evenementen in de cadeaumaanden
18-22 november
27-29 november

Spirit of Winter, Paleis ‘t Loo - APELDOORN
Kerst/cadeaumarkt VanZantenhal - NIEUW-VENNEP

11-13 december
17-23 december

Kerstmarkt - DORDRECHT
Royal Christmas Fair - DEN HAAG

http://shop.de-pareltuin.nl
Wanneer u geen prijs meer stelt op informatie door middel van een nieuwsbrief kunt u een mail sturen naar
info@de-pareltuin.nl, uw gegevens worden dan van de maillijst gehaald.

