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Raar maar waar!
Van 7 t/m 18 oktober 2015 is het weer Kinderboekenweek. 
Dit jaar staan natuur, wetenschap en techniek centraal binnen het thema 
‘Raar maar waar!’ BoekTweePuntNul is een kleine uitgeverij met 
een aantal titels die helemaal binnen dit thema passen.

Met je smartphone het bos in 
Jolanda Pikkaart http://www.boektweepuntnul.nl/met-je-smartphone-het-bos-in/ 
Een boek vol met lesideeën hoe je natuuronderwijs en technologie met elkaar kunt verbinden.
Maak een vijf-sterren insectenhotel, ontmoet wilde zwijnen op het schoolplein, Twitter met de boswachter, 
maak de prachtigste natuurfoto’s of doe forensisch onderzoek naar uilenballen. 

Sterren in de klas 
Karin Heesakkers http://www.boektweepuntnul.nl/sterren-in-de-klas/ 
Je leert vaak meer door zelf op onderzoek te gaan. Sterren in de klas daagt je hier toe uit. 
De basis is sterrenkunde. Het heelal biedt veel om je over te verwonderen. Hoe kun je hier onderzoek 
naar doen zodat het begrijpelijk wordt? Sterrenkundige Karin Heesakkers geeft je in dit boek vele proefjes 
en tips om er direct mee aan de slag te gaan.

CodeKlas 
Pauline Maas en 40 co-auteurs http://www.boektweepuntnul.nl/codeklas/
Hoe cool is het om zelf een app of een game te kunnen ontwerpen? Of om een robot te programmeren? 
In het boek CodeKlas geven Pauline Maas en 40 co-auteurs aansprekende voorbeelden om eens te 
starten met leren programmeren. Wist je bijvoorbeeld dat je om te leren programmeren helemaal 
geen computer nodig hebt? 

Speciaal voor de Kinderboekenweek 2015 kunnen we je deze boeken 
nu tegen een aantrekkelijke korting aanbieden.

Met je smartphone het bos in  E 14,95  normale prijs E 19,95
Sterren in de klas  E  19,95  normale prijs E 24,95
CodeKlas  E  14,95  normale prijs E 19,95
Bestel nu deze drie titels samen voor  E   45,00
Aanbieding is geldig t/m 18 oktober 2015

Bestellen via www.boektweepuntnul.nl/bestelformulier 
Gebruik de kortingscode ‘raarmaarwaar’.


