
Kinderboekhandel Pardoes
Hal 2, stand 209

Uitgeverij Bakermat & Usborne
Hal 1, stand 113

Voorwaarden: 

Deze boekenbon is geldig:
• tijdens de duur van de Antwerpse Boekenbeurs van 
zaterdag 31 oktober t.e.m. woensdag 11 november 2015
• mits een minimumaankoop van € 20
• deze boekenbon is niet cumuleerbaar met andere 
voordelen en niet omwisselbaar in geld

Meer weten over 
meer kinderboeken
www.bakermat.com

BON A3

Uitgeverijen   BAKERMAT 
     FANTOOM
     USBORNE

Hal 1 - Stand 113

 Muzikaal voorleesmoment voor kinderen 
‘Leesfee&Co.’

Leesfee en haar vriendjes zijn gesignaleerd op De Boeken-
beurs! Misschien ken je ze al uit de boeken, maar van-
daag zijn ze er in het echt. Ze vertellen je graag spannende 
verhalen uit het Sprookjesbos. Kom gezellig kijken, luiste-
ren, lezen, zingen, dansen en vooral lachen met je nieuwe 
vriendjes! Een interactief en muzikaal voorleesmoment voor 
kinderen vanaf 3 jaar.

>> Dinsdag 3 november: 15u - Oranje podium
>> Woensdag 4 november: 14u - Oranje podium

Als je nadien ook nog toffe Leesfee-prijzen wilt 
winnen, kun je meedoen aan de kleurwedstrijd 
van uitgeverij Bakermat/BaeckensBooks, hal 1, 
stand 113.  

AFHAALBON
Boekenbeurs Antwerpen 2015

GRATIS PAKKET MATERIAAL LEESBEVORDERING

E-mailadres:



BOEKENBON

5 EURO

Boekenbeurs Antwerpen 2015

Geldig bij aankoop vanaf € 20 op de stand van Baeckens Books. 
Tijdens de Antwerpse Boekenbeurs van zaterdag 31 oktober t.e.m. 11 november 2015.

De uitgeverijen Bakermat, Usborne, Fantoom en 
Geronimo Stilton hebben een plek gevonden in hal 1, 

stand 113. Op deze stand 
is Geronimo Stilton en zijn 
zus Thea Stilton geregeld 
aanwezig. Ze zetten maar al 
te graag hun poottekening in 
hun gi-ga-geweldige boeken. 
Eerdaags verschijnt trouwens 
FANTASIA X. Maar er is meer: 

Ook de Leesfee en haar vrienden 
hebben de voorbije periode hard 
gewerkt aan een heel stel nieuwe 
AVI-leesboeken. Ook zij zijn geregeld 
van de partij. En ook Bjorn Van den 
Eynde heeft enkele nieuwe titels op 
de plank staan: zo verschijnt er nu het 

vijfde deel in de 
reeks van Carlo Cabana en het 
vijfde deel in de reeks Team Mor-
tis is net verschenen.
Bakermat brengt een hele reeks 
prachtige prentenboeken, nieu-
we delen van Warrior Cats en 
nog zo veel meer. Kortom, je 

moet dat zien … en lezen.

Kinderboekhandel Pardoes huist in hal 2, stand 209. 
Alle belangrijke kinder- en jeugdboeken staan er te 
pronken en ze zijn ook nog te koop!

De Leesfee 
en de Taalbende

Interactieve presentatie 
‘leren lezen & AVI-boeken’

Geeft u les in het lager onderwijs?
Is uw kind onlangs begonnen met leren lezen?
Emy Geyskens en Juliëtte Rosenkamp zijn de auteurs van 
twintig vernieuwende AVI-boeken, met unieke uitgangspunten. 
Benieuwd welke dat zijn? En wilt u tevens kennismaken met 
het AVI-systeem in een notendop? Wilt u tips om uw kind(e-
ren) of leerlingen te enthousiasmeren en meer aan het lezen te 
krijgen? U bent van harte welkom om deel te nemen aan de 
interactieve presentatie ‘leren lezen & AVI-boeken’. 

>> Dinsdag 3 november: 14u - Oranje podium
>> Woensdag 4 november: 13u - Oranje podium

AFHAALBON
Boekenbeurs Antwerpen 2015

Bij het voorleggen van deze bon, en mits het tonen van uw leerkrachtenkaart,  krijgt u GRATIS 
een aantal ondersteunende en leesbevorderende uitgaven en materialen. U kunt zich melden 

aan de balie “Onthaal leerkrachten en bibliotheken” op de stand van Uitgeverij Bakermat - 
Baeckens Books, Hal 1, stand 113.

Enkel geldig op Boekenbeurs Antwerpen 2015, van zaterdag 31 oktober t.e.m. 11 november 2015.

GRATIS PAKKET MATERIAAL LEESBEVORDERING
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