De Eenhoorn steunt
De Warmste Week!
Doe als school mee met onze boekverkoopactie voor De Warmste Week!
Zo geef je alle ouders van jouw school de kans een boek te bestellen voor slechts 5 euro.
De Eenhoorn schenkt per verkocht boek 1,50 euro aan Bednet. Bovendien krijg je als school
1 euro per aangekocht boek. Die opbrengsten kan je in een leuk schoolproject investeren … of
zelf schenken aan een goed doel naar keuze!

Wat moet je doen?
- Koop het inkijkpakket (9 boeken
voor 45 euro, geen portkosten).
- Deel de bestelstrookjes uit aan alle
ouders.
- Leg het inkijkpakket zichtbaar voor ouders
in de inkomhal
op de schoolkerstmarkt
in de schoolbib

- Verzamel alle bestellingen van de ouders
en bezorg ze ons voor 15 december 2018.
- Binnen de week krijg je de bestelling op
school geleverd om te verdelen.

Het voordeel voor jouw school?
- Per aangekocht boek schenkt De
Eenhoorn 1 euro aan de school (met
uitzondering van het inkijkpakket).

- Per aangekocht boek schenkt De
Eenhoorn 1,50 euro aan Bednet tijdens
De Warmste Week. De uitgeverij
communiceert de opbrengst per provincie
(met detail per school) aan de lokale
media en nationale pers.

Zo kunnen de ouders door de boeken bladeren
en beslissen welk(e) boek(en) ze willen kopen.

De boeken van deze actie:
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Bestelbon inkijkpakket
School:
Naam:
Adres:
E-mail:
Ik bestel

.................

inkijkpakketten (45 euro/pakket van 9 boeken) met daarbij

.................

bestelstrookjes voor de ouders.

Dit formulier voor 15 december mailen naar: info@eenhoorn.be of opsturen naar: De Eenhoorn, Vlasstraat 17, 8710 Wielsbeke.

11+

De boeken van deze actie
Zoek mij! (3+)
Nathalie Louis-Lucas & Kristien Aertssen
Krokodilo, wil je met me spelen?’ vraagt
Kolibrie. ‘Nee. Jij bent veel te klein!’
antwoordt Krokodilo. Na wat aandringen
wil Krokodilo toch meespelen. Kolibrie verstopt zich
meteen. Tijdens zijn zoektocht naar Kolibrie komt Krokodilo heel veel dieren tegen. Niemand heeft Kolibrie
gezien. Pas wanneer Krokodilo toegeeft dat Kolibrie zijn
vriend is, vindt hij hem!
Met felgekleurde illustraties waarop de kinderen
Kolibrie kunnen zoeken.

We gaan op avontuur (4+)
Rachel Elliot, Siska Goeminne
& Valeria Docampo

Meisje en haar knuffels zitten gezellig
bij het haardvuur. ‘Laten we op avontuur
gaan!’ zegt Meisje opeens. ‘Ja!’ roepen de knuffels in
koor. Op zee, in de woestijn, in de jungle ... overal beleven Meisje en haar knuffels grootse avonturen.
Het verhaal prikkelt de verbeelding en zet aan tot verder fantaseren.

Als ik groot en sterk was (5+)
Agnès Laroche, Siska Goeminne
& Stéphanie Augusseau

Telkens als er iets gebeurt wat hij niet leuk
vindt, denkt Nico: ach, kon ik maar toveren, dan was ik Super Nico, ongelooflijk groot en sterk.
Op een nacht ziet Nico in dat het geen zin heeft om te
fantaseren en dat hij moet opkomen voor zichzelf!
Een mooi verhaal over je leven in eigen handen nemen,
met illustraties in grijze en rode tinten.

De boerderij (6+)
Guénolée André & Géraldine Cosneau
Een uniek non-fictie boek: draai aan de
schijf met vragen en kijk onder het flapje
of je antwoord juist is. Dit boek bevat 35 vragen met
antwoorden. Je komt heel wat te weten over het reilen
en zeilen op een boerderij.
Om als ouder samen met je kind te bekijken en te ontdekken. Of om zelf te lezen vanaf 7 jaar.

De twaalfde man (7+)

wil niet naar de top, hij wil enkel plezier beleven.
Bovendien heeft hij moeite met het verschil tussen
links en rechts. Gelukkig kent Korneel een trucje: een
pleister op je rechterhand. Wanneer Marco zijn pleister
verliest, gaat het mis ...

Gekke kleren (8+)
Inge Misschaert & Ellen Vrijsen
De mama van Belle en Jolie is modeontwerpster. Elke week maakt ze een nieuwe outfit voor hen. Belle haat die gekke
kleren waarmee haar klasgenoten haar
uitlachen. Maar dan wordt hun mama geselecteerd voor
een modewedstrijd in Parijs!
Een vlot verhaal over een niet-alledaags gezin.

Dup vangt een staart (9+)
Henk Joosen & Milja Praagman
Dup woont met zijn ma in een groot flatgebouw. Op een dag is hij alleen thuis. Hij
ontmoet vrolijke Frank, die de meterstand
komt opnemen. Wanneer er nog een onbekende man
aanbelt, is Dup wat blij dat Frank er is …
Eerste deel van een spannende reeks.

De verdwenen soapster (10+)
Ineke Kraijo & Ruth Wielockx
Op een avond pesten Max en zijn vriendinnetje Rosa een buurman met hun afstandsbediening. Deze stuurt zijn woeste hond
op hen af. Max en Rosa vluchten en verstoppen zich
bij een verlaten boerderij. Daar ziet Max een verdachte
beweging. Wie verstopt zich hier?
Een spannend detectiveverhaal.

Het geheim van Fielemon (11+)
Rien Broere & Bert Dombrecht
Het leven van Kester is zonnig. Hij heeft
voor het eerst een vriendinnetje. Maar met
opa Stoffel, zijn oude buurman, gaat het
minder goed. Hij wordt steeds vergeetachtiger. En wat
doet die rare Fielemon toch steeds in zijn huis? Kester
wil er meer over weten.
Een grappig en spannend verhaal over een jongen met
een aparte kijk op het leven.

Hilde Vandermeeren & Marjolein Pottie
Marco houdt van voetballen. Sinds kort
speelt hij in een echte club. Tijdens de
wedstrijden schreeuwt zijn papa aanwijzingen. Dat vindt Marco niet fijn. Marco
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