
 

 

  

            

Nieuwsbrief 12 januari 2009 

 

 

Beste mensen, 

 

Boekhandel Plukker is voornemens dit jaar de basisscholen, 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen in onze regio te informeren over 

acties en activiteiten die interessant voor ze kunnen zijn. Dit willen wij 

gaan doen door het regelmatig toezenden van een nieuwsbrief. 

Daarbij willen we een extra service verlenen door bestelde boeken gratis 

te bezorgen (bij een minimaal besteed bedrag van rond de € 100,-).  

Het is mogelijk om uw bestelling via onze webshop op 

www.boekhandelplukker.nl te plaatsen, te laten bezorgen of in onze 

boekhandel af te halen.  Ook via e-mail kunt u uw bestelling doen op 

info.plukker@libris.nl.  Contactpersonen voor scholen in onze boekhandel 

zijn Janine Waiboer en Maja Veldt.  Voor prijsafspraken of een vrijblijvend 

gesprek over levering van boeken kunt u zich richten tot Janine. 

 

Boekhandel Plukker meent ook voor uw kantoorbenodigdheden 

concurrerende prijzen te kunnen aanbieden. Wij kunnen offertes maken 

voor uw papier, potlodensets, verf, stiften, schriften, pennen, mappen, 

plakband, punaises, nietmachines, enveloppen, ordners, etc.  

De basis kantoorartikelen hebben wij op voorraad en snel leverbaar zodat 

uw eigen voorraad klein kan blijven. Bij een bedrag van rond de € 100,- 

bezorgen wij gratis.  Wij maken graag een afspraak met u om de 

mogelijkheden te bespreken. Wat betreft prijsafspraken voor 

kantoorartikelen kunt u contact opnemen met Marcel Zoutman. 

  

Verder informeren wij u via deze nieuwsbrief onder andere over de 

Nationale Voorleesdagen en de activiteiten die Boekhandel Plukker zal 

organiseren tijdens deze week, waaronder een knutselwedstrijd waarbij 

een ontbijt voor de hele klas te winnen is! 

 

Wij hopen u met deze informatie een plezier te doen. 

Een heel voorspoedig 2009 gewenst! 

 

 

http://www.boekhandelplukker.nl/
http://www.boekhandelplukker.nl/
mailto:info.plukker@libris.nl
http://libris.m7.mailplus.nl/nct411517/bU6qQyzT


Met vriendelijke groet, 

 

Margreet Plukker 

BOEKHANDEL PLUKKER 

  

  

Nationale Voorleesdagen & activiteiten 

 

   

   

De Nationale Voorleesdagen starten op 

woensdag 21 januari 2009 met vele 

Voorleesontbijten op kinderdagverblijven, 

peuterspeelzalen en basisscholen.  Bij 

Boekhandel Plukker zal er tijdens de 

Voorleesdagen op verschillende dagen door 

meerdere personen worden voorgelezen uit 

de 10 geselecteerde Prentenboeken.  De 

exacte tijden zullen op de website worden 
vermeld. 

Boekhandel Plukker nodigt alle 

geïnteresseerde klassen, groepen, 

kinderdagverblijven, etc., uit om 

gezamenlijk een mooi werk te maken 

gebaseerd op een van de geselecteerde 10 

prentenboeken en zo kans te maken op een 

heerlijk ontbijtje voor de hele klas! of 

een cadeaubon te besteden bij Boekhandel 

Plukker.  Alle gemaakte kunstwerken zullen 

in de boekhandel worden tentoongesteld. 

Zaterdag 31 januari is de laatste dag voor 

inzending van de werken.  De winnaars 

zullen door Boekhandel Plukker op de 

hoogte worden gebracht. Het ontbijt zal in 

samenspraak met de juf/meester in de klas 
worden verzorgd. 

(Bijlage:  inschrijfformulier knutselwedstrijd 

voorleesdagen) 

  

 
Prentenboeken van het jaar 

 

   

 

Door een jury van jeugdbibliothecarissen 

zijn tien prentenboeken gekozen die 

tijdens de Nationale Voorleesdagen 

centraal staan. De verkozen 

prentenboeken zijn op voorraad bij 

Boekhandel Plukker en kunnen daar 
natuurlijk rustig worden bekeken.  

Eén boek is gekozen tot Prentenboek 

van het Jaar 2009:  Anton kan toveren 
van Ole Könnecke. 

  

http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nvd/2009/
http://www.denationalevoorleesdagen.nl/nvd/2009/Prentenboek-Top-Tien.html
http://www.nationalevoorleesdagen.nl/nvd/2009/
http://www.denationalevoorleesdagen.nl/nvd/2009/Prentenboek-Top-Tien.html


 
 

 

Exclusieve Libris-uitgave 

 
   

   

  

Met grote regelmaat vindt u bij uw Libris-

boekhandel exclusieve uitgaven voor een 

speciale prijs.  Vanaf 21 januari bij 

Boekhandel Plukker:  de exclusieve 

uitgave Het rode kippetje van Max 

Velthuijs. 

  

   

 

 

Educatieve spellen  

 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

  

Nieuw in het assortiment van Boekhandel 

Plukker en interessant voor basisscholen 

zijn de educatieve spellen. Al spelend 

leren, voor verschillende leeftijdsgroepen 

en zeer uiteenlopende vakken. Van 

boodschappen doen voor de allerkleinsten 

tot wetenschappelijke experimenten voor 
de bovenbouw. 

Een greep uit het assortiment: 

Het Grote Topospel:  Speel dit 

spannende spel en leer de kaart van 

Nederland, Europa en de wereld kennen 
als je broekzak. 

Het Spreekwoordenspel:  Spelenderwijs 

78 spreekwoorden leren en oefenen met 

dit leuk geïllustreerde kaartspel. Wie de 

meeste spreekwoorden weet, verzamelt de 

meeste kaartjes. Op elk kaartje beeldt 

Kaboontje een spreekwoord uit. Op de 

achterkant staat de omschrijving en de 

betekenis. Er zijn verschillende spelregels 

zodat het spel op meer niveaus en 

manieren gespeeld kan worden. Om met 

z'n tweeën te spelen of in groepjes. 
Slechts € 9,95. 

Met Het Grote Rekenboek (€ 14,95) 

krijgen kinderen -en hun ouders- eindelijk 



 

weer grip op de basisprincipes van het 

rekenen. Dit boek biedt inzicht in 

rekenstrategieën en vooral duidelijke 

uitleg om de techniek van het cijferen 

goed onder de knie te krijgen. Over de 

tekortkomingen van het huidige 

rekenonderwijs is de laatste tijd veel te 

doen.  Dit boek is een uitkomst voor 

iedereen die thuis wil kunnen terugvallen 

op de basis. Het Grote Rekenboek is een 

onmisbaar hulpmiddel voor leerlingen, 

ouders, leerkrachten en (Pabo-) 
studenten. 

ZooBooKoo kubusboek:  Is het een 

boekje, een puzzel of een spelletje?  

Alledrie?  Volg de route en je leest een 
boekje van 12 pagina’s!  € 7,95 

Spektro Mini is voor kinderen vanaf 5 

jaar. Deze box bevat opdrachtkaarten met 

een foto of met een schematische 

afbeelding van een na te bouwen circuit. 

Op de achterkant van elke kaart kunnen 

ze aan de hand van pictogrammen zien of 

ze de schakeling goed hebben gebouwd. 

Alles zonder tekst. Spektro is een serie 

experimenteerboxen waarmee kinderen op 

een eenvoudige manier elektriciteit leren 

kennen. 

Discovery Tanks: Ontdek spannende 

Science thema's met deze 3 Discovery 

Tanks. De mooie experimenteermaterialen 

zitten in een handige doos die je makkelijk 

kunt opbergen. In elke Discovery Tank zit 

een I Know Gids waarin Professor Ein-

O extra informatie en uitleg geeft bij de 

experimenten. 

In deze serie is verschenen: Mechanica, 
Magnetica en Optica. Vanaf 8 jaar. 

Anatomie van de Mens. Deze set 

bestaat uit 6 doosjes met ieder een 

gedetailleerd 3D-model van een gedeelte 

van het menselijk lichaam.  

Professor Ein-O vertelt je in de 

bijgevoegde I Know-Gids meer over hoe 

het lichaam werkt.De levensechte 

modellen zijn zo’n 15 cm hoog en bevatten 

dwarsdoorsneden en uitneembare 

onderdelen. Je kunt zo zelf ervaren hoe 

het lichaam is opgebouwd. Vanaf 9 jaar. 

Deze set bevat:  1xHart , 1xHuid, 1xTorso, 

1xTand & Kies , 1xHoofd, 1xOog. 

   

  

Bestellen via webshop 

 

 

http://www.productief.nl/athena/site/image_database/1224069783483d14b349d6c.jpg


Het is mogelijk om via onze webshop uw boeken te bestellen.  U kunt ons 

ook een e-mail sturen met uw bestelling, dan zoeken wij het verder uit en 

berichten u zo snel mogelijk. Mochten wij iets niet op voorraad hebben, 

normaal leverbare boeken kunnen wij met twee dagen in huis hebben. 

Via deze link kunt u uw boeken opzoeken in het bestand van alle 

rechtstreeks leverbare titels van het Centraal Boekhuis. 

U kunt uw boeken ophalen bij Boekhandel Plukker, dan krijgt u bericht als 

ze klaarliggen, en u kunt nu ook, met iDEAL of een creditcard als 

betalingsmiddel, uw boeken thuis of op uw werkadres laten bezorgen met 

€ 1,95 bezorgkosten. Bij een bestelling t.w.v. € 100,00 of meer bezorgen 

wij gratis. 

Mocht u opmerkingen of vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd 

contact met ons opnemen: tel. 0224-212941, of via e-mail. 

 

Bestel online bij Plukker! 

Met vriendelijke groet, 

 

Boekhandel Plukker 

    

 Gedempte Gracht 71-75, Schagen; tel. (0224) 212941  

  

 www.boekhandelplukker.nl 

  

   
 

 

   
Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, stuur dan a.u.b. een mail 
naar: info.plukker@libris.nl . 

 

 
 

http://www.boekhandelplukker.nl/webshop.html?from=nieuwsbrief
http://www.ideal-betalen.nl/
mailto:info.plukker@libris.nl
http://www.boekhandelplukker.nl/webshop.html?from=nieuwsbrief
http://www.boekhandelplukker.nl/
mailto:info.plukker@libris.nl

