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Bobbi viert Koningsdag 

Na de succesvolle feestdagen-titels Bobbi viert Sint-Maarten, 
Bobbi viert sinterklaas, Bobbi viert kerst en Bobbi viert Pasen 
is er nu ook Bobbi viert Koningsdag. In deze feestelijke titel 
brengt Bobbi een bezoekje aan de vrijmarkt en doet hij 
mee aan de kinderspelen.

ISBN 978 90 206 8473 5 I € 8,99

Bobbi naar de kapper

In Bobbi naar de kapper moet ook beertje Bobbi eraan 
geloven; zijn haar is wel erg lang geworden. Samen met zijn 
papa brengt hij een bezoekje aan de kapsalon. Als hij klaar 
is, kan hij niet wachten om iedereen zijn nieuwe coupe te 
laten zien!

ISBN 978 90 206 8476 6 I € 8,99

Voorleesboeken
Bobbi doet boodschappen
Bobbi is jarig
Bobbi is zijn knuffel kwijt
Bobbi naar de speelzaal
Bobbi op vakantie
Bobbi op de kinderboerderij
Bobbi naar het bos
Bobbi is ziek
Bobbi op het potje
Bobbi gaat logeren
Bobbi wordt grote broer
Bobbi naar de dierentuin
Bobbi in de tuin
Bobbi gaat verhuizen
Bobbi gaat voetballen
Bobbi in de lente
Bobbi in de zomer
Bobbi in de herfst
Bobbi in de winter
Bobbi abc
Bobbi en de baby
Bobbi gaat naar school
Bobbi leert zwemmen
Bobbi. De allerliefste mama
Bobbi. De allerliefste papa
Bobbi. De allerliefste oma
Bobbi. De allerliefste opa
Bobbi op de boerderij
Welterusten, lieve Bobbi
Bobbi viert Sint-Maarten
Bobbi viert sinterklaas
Bobbi zet zijn schoen

Bobbi viert kerst
Bobbi naar de tandarts
Bobbi leert fietsen
Bobbi krijgt een huisdier
Eet smakelijk, lieve Bobbi
Bobbi viert feest
Bobbi naar de speeltuin
Bobbi viert Pasen
Bobbi naar het ziekenhuis
Bobbi. De allerliefste juf
Bobbi naar de camping
Bobbi geeft een feestje
Bobbi viert Koningsdag 
Bobbi naar de kapper

Speciale uitgaven
Bobbi. 12 uitdeelboekjes
Bobbi omkeerboek zomer
Bobbi omkeerboek sint/kerst
Bobbi. Lente, zomer, herfst en winter
Bobbi kleur- en stickerboek
Bobbi. Wat hoor je op de boerderij?
Bobbi en de voertuigen
Bobbi’s wereld. Kijk- en zoekboek
Bobbi Sinterklaas kijk- en zoekboek
Bobbi puzzelboek
Bobbi Doeboek
Bobbi verjaardagskalender
Bobbi-knuffel

KEN JE ALLE BOBBI-BOEKEN AL?

Maak een Bobbi-kijkdoos! 

Zin om lekker samen te knutselen? 
Maak dan van de afbeeldingen op de 
andere kant van dit knipvel een Bobbi-
kijkdoos.

Hoewel Nederlands favoriete beertje zelf altijd jong zal 
blijven, is het dit jaar 20 jaar geleden dat bij Kluitman 
het eerste Bobbi-boek verscheen. 

Inmiddels zijn al meer dan 50 verschillende Bobbi-boeken 
verschenen, waarvan wereldwijd meer dan 2 miljoen 
exemplaren zijn verkocht. 
Op de hoogte blijven van het nieuws over Bobbi?  
Ga naar bobbi.nl en/of volg Bobbi op Facebook  
en Instagram.

Bobbi 20 jaar!

De nieuwste Bobbi-boeken
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