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KIJKJE IN DE KEUKEN
UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN

Ralf Beekveldt (midden) en zijn team

Leesvriendelijke boeken
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‘Vanaf groep zes
à zeven zie je al
de eerste leesafvalligen, die
moeite hebben
om bij te blijven.’

Kijk voor meer informatie op www.eenvoudigcommuniceren.nl.
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