
voorkantachterkant

EN TOEN? KINDERBOEKENWEEK 2020

KINDERBOEKENWEEKPAKKET 
Groep 7 en 8
10 delen € 125,00

Dit pakket bevat de volgende titels:

9789463410779

9789463412834

9789463412674

9789463418621

9789463412612

9789463411240

9789463410052

9789463418614

9789461753885

9789463411493

De legende van Toetanchamon

Tussen twee wereldoorlogen

Zo regeert een Romeinse keizer zijn rijk

Kinderen, vroeger en nu

De pest, pokken en andere plagen

Kruip in de huid van een viking

De drie musketiers (AVI M6)

Het Wilde Westen

De Titanic

Spartanen (ML)

10 - 12 jaar

Tijd van 
monniken en 

ridders
500 – 1000

Tijd van
Grieken en 
Romeinen

3000 v. Chr - 500 n. Chr

Tijd van 
steden en 

staten
1000 – 1500

Tijd van
jagers en 
boeren

– 3000 v. Chr

Tijd van 
ontdekkers en 

hervormers
1500 – 1600

Tijd van 
regenten en 

vorsten
1600 – 1700

Tijd van 
pruiken en 
revoluties
1700 – 1800

Tijd van 
televisie en 
computers

1950 – 2000

Tijd van
burgers en 

stoommachines
1800 – 1900

Tijd van 
wereldoorlogen

1900 – 1950

D
it 

is
 e

en
 u

itg
av

e 
va

n 
A

rs
 S

cr
ib

en
di

 u
itg

ev
er

ij 
bv

. h
.o

.d
.n

. S
ch

oo
ls

up
po

rt
. V

oo
r m

ee
r i

nf
or

m
at

ie
 b

el
: 0

76
 2

05
01

01
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

EN TOEN?
KINDERBOEKENWEEK 2020

Duik mee in de GESCHIEDENIS 
met onze Kinderboekenweekpakketten!

Bestel online op www.schoolsupport.nl/kinderboekenweek2020, 
vraag je schoolleverancier of bel (076 2050101) of mail (order@schoolsupport.nl).

Bestelcode

CNPKBW205

EAN

7436956543545

Genre

Fictie en non-fictie

Uitvoering

Hardgebonden uitgaven

Prijs

€  125,00

Lees het handboek van een Romeinse keizer, ga met de Vikingen mee op rooftocht 
of stap aan boord van de Titanic. Met de boeken in dit pakket zullen kinderen zich 
goed voor kunnen stellen, hoe het was om in een andere tijd te leven. Tussen twee 
wereldoorlogen legt uit hoe de Eerste Wereldoorlog leidde tot de Tweede Wereldoorlog 
en met het boek De pest, pokken en andere plagen kunnen kinderen zelfs een link 
met het heden leggen. Helemaal fascinerend is de legende van Toetanchamon. In dit 
prachtige grote prentenboek lees je niet alleen over het leven van de jonge farao, maar 
ook over de zoektocht naar zijn graf.

9789463410779                                 9789463412834                                  9789463412674                                 9789463418621                                 9789463412612

9789463411240                                     9789463410052                               9789463418614                                 9789461753885                                   9789463411493

Extra: de meeste boeken ook 
online beschikbaar via:

Bestelcode

CNPKBW206

EAN

7436956543552

Genre

Fictie en non-fictie

Uitvoering

Hardgebonden uitgaven

Prijs, incl. online

€  145,00

dinosaurussen piratenridders vroeger was 
het anders

jagers en 
boeren

indianen



blz.  2 blz.  3

KINDERBOEKENWEEKPAKKET 
Groep 1, 2, 3 en 4
10 delen € 125,00

Dit pakket bevat de volgende titels:

9789463419789

9789086643202

9789463418294

9789463417563

9789462021020

9789463415965

9789043704779

9789043704649

9789463414265

9789463415743

ridders

Benny Blauw en de wereld van ridders

de oertijd

de eerste boeren

Piraten

Speelgoed van vroeger

De bizonjagers (AVI E3 / ML)

De ramp van Goudgroef (AVI M4 / ML)

Triceratops (ML)                            

Waar zijn alle dino's gebleven?

EN TOEN? KINDERBOEKENWEEK 2020 EN TOEN? KINDERBOEKENWEEK 2020

KINDERBOEKENWEEKPAKKET 
Groep 5 en 6
10 delen € 125,00

Dit pakket bevat de volgende titels:

9789463412391

9789461754448

9789463411219

9789463411356

9789463410045

9789055663026

9789462021617

9789463411264

9789461753892

9789463418096

De aarde komt op!

De top 10 van hondenbanen allertijden

Kruip in de huid van... een jager in de steentijd

Ridders (ML)

Oliver Twist (AVI M5)

De oude Egyptenaren

Wees blij dat je geen ninja bent!

Kruip in de huid van... een Romeinse gladiator

Piraten!

Verzetsmuseum Junior

4 - 8 jaar 8 - 10 jaar

Bestelcode

CNPKBW203

EAN

7436956543521

Genre

Fictie en non-fictie

Uitvoering

Hardgebonden uitgaven

Prijs

€  125,00

Bestelcode

CNPKBW204

EAN

7436956543538

Genre

Fictie en non-fictie

Uitvoering

Hardgebonden uitgaven

Prijs, incl. online

€  145,00

Bestelcode

CNPKBW201

EAN

7436956542586

Genre

Fictie en non-fictie

Uitvoering

Hardgebonden uitgaven

Prijs

€  125,00

Bestelcode

CNPKBW202

EAN

7436956542593

Genre

Fictie en non-fictie

Uitvoering

Hardgebonden uitgaven

Prijs, incl. online

€  145,00

*) Pakket ex. deze delen, 
dus: 8 delen
EAN 7436956543507 
Bestelcode CNPKBW207         
                                            €  99,00

*) Pakket ex. deze delen, 
dus: 8 delen, incl. online 
EAN 7436956543514 
Bestelcode CNPKBW208
                                        €  119,00

9789463419789                                    9789086643202                                     9789463418294                                   9789463417563                                   9789462021020

9789463415965                                    9789043704779                                     9789043704649                                   9789463414265                                       9789463415743

Laat kinderen ervaren hoe spannend geschiedenis kan zijn! Met de boeken in dit 
pakket vertel je jonge kinderen over stoere ridders, gevaarlijke piraten of heldhaftige 
cowboys en indianen. Laat je leerlingen zien hoe de mensen in Nederland vroeger 
leefden. Of ga nog verder terug in de tijd en ontdek samen de wereld van de 
dinosaurussen. De boeken in het pakket zijn zeer geschikt om voor te lezen, maar 
voor beginnende lezers is er ook al heel wat zelf te lezen. 
De mooie illustraties en de vele foto’s brengen de geschiedenis daarbij echt tot leven!

Kinderen uit groep 5 en 6 maken een reis door de geschiedenis aan de hand van 
dit afwisselende boekpakket. Ze lezen over onverschrokken jagers in de steentijd 
en stoere strijders uit diverse tijdvakken. Door de klassieker Oliver Twist en een 
boek over kinderarbeid beseffen ze dat het leven voor kinderen vroeger vaak veel 
moeilijker was. Ze lezen over kinderen die de Tweede Wereldoorlog meemaakten 
en zien in het bijzondere prentenboek De aarde komt op! hoe één foto de 
geschiedenis kon veranderen.

9789463412391                                   9789461754448                                    9789463411219                                     9789463411356                                   9789463410045

9789055663026                                   9789462021617                                    9789463411264                                     9789461753892                                   9789463418096

*) Pakket ex. deze delen
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