Ik Ben Polleke Tekeningen Alice Hoogstad - freeriotpoints.me
de tekentafel illustratrice alice hoogstad hebban nl - in de rubriek de tekentafel geeft hebban junior wekelijks het woord
aan bekende en minder bekende illustratoren uit het boekenvak in deze zeventiende aflevering aandacht voor alice
hoogstad veel mensen kunnen leuk tekenen maar een tekening maken bij een verhaal is echt een vak, 2001 ik ben polleke
hoor boekenplatform nl - met tekeningen van alice hoogstad 3 95 op voorraad bestellen selecteer de afbeelding voor een
vergroting deel deze pagina via rubrieken 2001 ik ben polleke hoor is opgenomen in de volgende sub rubrieken
boekenweekgeschenken kinder jeugd kinderboeken algemeen fictie kinder en jeugdboeken algemeen, guus kuijer ik ben
polleke hoor kinderboeken jeugd - guus kuijer ik ben polleke hoor ik ben polleke hoor geschreven door guus kuijer met
tekeningen van alice hoogstad kinderboekenweekgeschenk 2001, ik ben polleke hoor guus kuijer lekkerboek nl - in dit
deel is polleke bezig met de verwerking van de dood van haar opa wat in zo n grote vakantie zonder noemenswaardige
afleiding nog niet meevalt haar vriend mimoen is in marokko maar gelukkig is haar vriendin consuela er nog die vanuit haar
me ik ben polleke hoor guus kuijer schrijf de eerste beoordeling van dit product auteur, guus kuijer ik ben polleke hoor
kinderboeken jeugd - ik ben polleke hoor geschreven door guus kuijer met tekeningen van alice hoogstad
kinderboekenweekgeschenk 2001 isbn 9074336655 querido 2001 94 blz in nieuwstaat kijk ook eens bij, alice hoogstad
boeken recensies hebban nl - alice hoogstad rhoon 1957 studeerde grafiek en schilderen aan de academie voor
beeldende kunsten in rotterdam de huidige willem de kooning academie sinds 1987 illustreert zij voornamelijk kinderboeken
onder meer de boeken over polleke van guus kuijer ook tekent ze voor sesamstraat inmiddels werkt zij aan eigen
prentenboeken waarvoor zij niet alleen de tekeningen maakt maar ook, ik ben polleke hoor book 2010 worldcat org - get
this from a library ik ben polleke hoor guus kuijer alice hoogstad pollekes opa van wie ze zoveel hield is gestorven gelukkig
helpt haar vriendin consuela haar om haar verdriet te verwerken met mexicaanse rituelen rond de dood vanaf ca 10 jaar, ik
ben polleke hoor guus kuijer pluizuit - gelukkig heeft oma meer begrip voor hun uitstapje polleke wil ook nog steeds
dichter worden en probeert po zie te doorgronden ze ontdekt zelfs waar wonderen vandaan komen dit is reeds het vijfde
boek over polleke zodat de trouwe lezers opnieuw kunnen genieten van haar po tische gedachtesprongen, polleke book
2003 worldcat org - get this from a library polleke guus kuijer alice hoogstad het enige rustpunt in het leven van de 11
jarige polleke zijn de weekenden bij opa en oma zeker als ze niet meer mag omgaan met mimoen haar marokkaanse
vriendje omdat zijn ouders dat niet goed, kuijer guus illustrator hoogstad alice ik ben polleke h - www boekwinkeltjes nl
tweedehands boek kuijer guus illustrator hoogstad alice ik ben polleke hoor op boekwinkeltjes nl koopt en verkoopt u uw
tweedehands boeken zo n 7000 antiquaren boekhandelaren en particulieren zijn u al voorgegaan samen zijn ze goed voor
een aanbod van 6 7 miljoen titels zoeken tweedehands, dutch book week guus kuijer ik ben polleke hoor 2001 - the
limited and cloth bound edition of the children s book gift with illustrations of alice hoogstad guus kuijer ik ben polleke hoor
met tekeningen van alice hoogstad cpnb querido 2001 first edition 94 pp cloth binding with dust jacket 20 12 cm
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