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Zoek boekhandel

Onze services

Alle boeken GRATIS
thuisbezorgd.

Kies uit 5 miljoen artikelen,
waaronder bijna 800.000
eBooks.

Thuis bestellen en bezorgen
of afhalen en betalen in de
boekhandel.

Voor de meeste bestellingen
geldt: op werkdagen voor
23.00 besteld, de volgende
dag in huis.

Track & Trace, volg uw
bestelling.

14 dagen zichttermijn.

Bijna 100 aangesloten
kwaliteitsboekhandels.

Honderden professionele
reviews van Libris-
boekverkopers.

Volg Libris

Betaalmogelijkheden

Sjuleke | Pimm van Hest

Sjuleke | Hardcover

Pimm van Hest

Op verlanglijstje

ISBN/EAN: 9789044819182 
Uitgever: Clavis B.V.B.A., Uitgeverij 
Hardcover € 14,95  

Verschenen: februari 2013 
Genre Prentenboeken (< 6 jaar) 
Taal: Nederlands 
Aantal pagina's: 32

Levertijd afhalen: wij nemen contact met u op over de afhaaldatum.
Levertijd bezorgen: op werkdagen vóór 23:00 besteld, morgen in huis! 

Gerelateerde uitgaven

Sjuleke is de hond van Roman. Roman vindt het heerlijk om indiaantje te spelen en zich te
verstoppen. Papa en mama kunnen hem niet vinden, maar Sjuleke natuurlijk wel. Roman en
Sjuleke zijn dan ook dikke vrienden. Als Roman op een ochtend bij de mand van Sjuleke komt,
beweegt hij niet. Sjuleke is dood. Samen met papa en mama moet Roman zijn verdriet
verwerken. Maar hij blijft aan Sjuleke een prachtige herinnering over houden. Een gevoelig
prentenboek over afscheid nemen.

Op verlanglijstje

Gelezen door Ineke Van Nispen van Van Kemenade & Hollaers te Breda

Rating: 4/6
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Website overzicht

Sjuleke is het hondje van Roman. Die twee zijn dol op elkaar. Op een morgen vindt Roman Sjuleke
dood in zijn mand. Het verhaal vertelt in mooie woorden het verdriet van Roman en zijn papa en
mama om het verlies van zo´n lieve vriend. In heldere taal wordt beschreven hoe Roman merkt
dat zijn hond niet meer leeft, hij voelt koud en toch rilt hij niet. Ook aan de kleur van de grote
kleurige prenten is het verloop van het verhaal te herkennen. Lichtkleurig bij de beschrijving van
de hond en het gezin en een donkere achtergrond met zonnebloemen bij bladzijdes over het
verdriet. Maar het leven gaat verder en de bladzijden worden ook weer lichter van kleur. Een mooi
themaprentenboek over de dood en het afscheid nemen van een huisdier.
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Thuiswinkelwaarborg

Contact

Openingstijden klantenservice 
Op werkdagen van 9.00 tot 13.30 uur 
 

Meer informatie
Zoek boekhandel
Stel een vraag

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Libris-boekhandel
en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en de beste
acties.

Schrijf je in!

Klantenservice

Bestellen en leveren
Betaalmogelijkheden
Meestgestelde vragen
Thuiswinkel waarborg
Algemene voorwaarden
Privacy Policy
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