Buitengewone Acties
Lessuggesties scholen
Tijdens de Buitengewoon Annie-week laten we graag nieuwe
groepen kinderen kennismaken met het werk van Annie
M.G. Schmidt. Want natuurlijk kent iedere kleuter Jip en
Janneke en Pluk, maar net zo leuk zijn natuurlijk Minoes,
Abeltje, Wiplala en de versjes. Daarom maken we dit jaar
voor alle scholen in het basis onderwijs lessuggesties voor
álle groepen, van de kleuters tot en met groep 8.

Em. Querido’s Uitgeverij
Weteringschans 259
1017 XJ Amsterdam
info@querido.nl
www.querido.nl
020 76 07 210

In januari ontvangen meer dan 8.000 scholen in het primair
onderwijs de jaarlijkse Annie M.G. Schmidt-mailing, met
toegang tot de lessuggesties en de boekentips. Uiteraard
sturen we u rond die tijd ook de mailing, zodat u bijtijds
contact met uw scholen op kunt nemen voor de aanschaf
van titels voor de schoolbibliotheek.

Vertegenwoordigers
Nandi Penning
06 15 23 95 60
n.penning@singeluitgeverijen.nl

Promotiepakket voor de boekhandel
Bij aanschaf van minstens 20 titels assorti van Annie M.G.
Schmidt ontvangt u ook het promotiepakket met daarin
de actieposter, de plafondhanger en de backcard.
Promotie
• advertenties in weekbladen
• buitencampagne
• social media campagne
• samenwerking met veelgelezen mama-blogs

Annie M.G. Schmidt-week 2019
Woensdag 15 mei t/m zaterdag 25 mei

Salesmanager
Jesse Hoek
020 76 07 210
j.hoek@singeluitgeverijen.nl

Willem Verduijn
06 50 68 51 97
w.verduijn@singeluitgeverijen.nl
Verkoop binnendienst
020 76 07 222
verkoop@singeluitgeverijen.nl
Marketing & publiciteit
Meltem Kumru
020 76 07 239
m.kumru@singeluitgeverijen.nl
Verkoop en marketing Vlaanderen
L&M books
Hessenstraatje 3 bus 6
2000 Antwerpen
www.lmbooks.be
Marc Grossen
0032 472 98 01 02
marc@lmbooks.be
Ilse Schollaert
0032 474 34 81 07
ilse@lmbooks.be

GRAT
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Pers en promotie Vlaanderen
Karen Hoorelbeke
0032 477 68 37 14
karen@lmbooks.be
Querido maakt onderdeel uit van

Voorjaar 2019
Querido Kinderboeken

Een buitengewoon cadeautje voor alle kinderen,
ouders en grootouders!
Niet alleen Annie M.G. Schmidt zelf is
buitengewoon, de mensen en dieren in haar
gedichten zijn vaak ook net even anders dan
hun omgeving. Neem de tante en oom die
wonen in een eikenboom, de dame die in
een kat wil veranderen, of de sprinkhaan
die geen zin heeft om te gaan springen en
liever lekker stil zit. In haar gedichten
steekt Annie M.G. Schmidt iedereen die
zich ongewoon voelt een hart onder de
riem.

•
•
•

cadeau tijdens de Buitengewone Annie
M.G. Schmidt-week 2019
bij aankoop van een van de drie actietitels
met illustraties van Annemarie van
Haeringen
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Paperback in retro-uitvoering
eenmalig voor 15 euro

Klassieke bloemlezing van het werk van
Annie M.G. Schmidt met alle mensen
en dieren uit de wereld van Annie. In
Het grote Annie M.G. Schmidt voorleesboek
kom je de hele Schmidt-familie tegen:
Otje en Abeltje, tante Patent en Jip en
Janneke, Ibbeltje en Wiplala, Floddertje
en Pluk en ga zo maar door. Ook haar
versjes ontbreken natuurlijk niet. Net
zomin als de tekeningen van Fiep
Westendorp, Thé Tjong-Khing, Jan
Jutte, Harrie Geelen, Martijn van der
Linden en anderen.

15,-

1

kinderboek 4+ • paperback • 115,- • 19,5 x 21,5 cm • 216 bladzijden • illustraties in kleur
verschijning april 2019 • nur 280 • isbn 978 90 451 2344 8

ISBN 978-90-451-2344-8

9 789045 123448

Buitengewoon • gebonden • 10,5 x 16 cm • 48 bladzijden •
illustraties in zwart-wit Annemarie van Haeringen

Krijg nu het bundeltje
Buitengewoon met versjes
voor jong en oud cadeau
bij aankoop van een
van de klassiekers van
Annie M.G. Schmidt
Actieperiode
15 mei t/m 15 juni
in de boekhandel

GRAT
Jip en Janneke • gebonden • 125,95 • isbn 978 90 451 0225 2
Pluk van de Pettteflet • gebonden • 119,95 • isbn 978 90 451 1095 0
Het grote Annie M.G. Schmidt voorleesboek • retro paperback • 115,- • isbn 978 90 451 2344 8
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