
Bobo bestaat al 50 jaar en is er speciaal voor kleuters. Een authentiek en ijzersterk 
Nederland merk dat educatieve entertainment biedt. Met Bobo werken kinderen van 
3 t/m 6 jaar aan de basis voor cijfers, letters, woorden, kleuren en vormen. Bobo sluit 
100% aan bij wat kinderen leren en ontdekken in groep 1 en groep 2. 

Het vrolijke blauwe konijn neemt kleuters in zijn verhalen en vlogs mee op avontuur 
in de kleuterwereld.  Alle mijlpalen die een rol spelen in het leven van een kleuter 

komen aan bod: school, sinterklaas, zwemles, leren fietsen en nog veel meer. 

Naast de 13 magazines en de drie specials die jaarlijks verschijnen, heeft Bobo een 

sterk groeiend eigen YouTube kanaal met miljoenen bereik. Er staat veel content op 
en kleuters zijn fan van herhaling. Ze blijven lachen om dezelfde grappen. De online 
en social media omgeving van Bobo is geliefd bij ouders die hier inspiratie opdoen en 
gratis werkbladen downloaden.
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Tot hoe ver kun jij al tellen? 
Dit boek gaat van 1 tot 20. 

En het staat vol met puzzels met getallen. 
Tel je mee met Bobo? 
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Hoera, het is zomer! 
Lekker buiten spelen.

Watergevechten houden. 
IJsjes eten! 

En genieten van dit leuke zomerboek.
Lees de verhalen en maak de puzzels. 

Fijne vakantie! 
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Het is weer winter! 
Lekker buiten spelen in de sneeuw. 

Of blijf je liever binnen? 
Bobo, Tjerk en Krabbel vinden het allebei even fijn. 

Ze beleven de leukste avonturen. 
Puzzel jij met ze mee? 

Dat kan in dit dikke winterboek. 
Veel plezier! 

winterboek
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Hé snuffelsnuit, we hebben ons eigen
 

FEITEN EN CIJFERS:

Doelgroep : kinderen van 3-6 jaar én hun meelezende ouders
Oplage: 42.000 exemplaren (abo en LV in NL & BE)
Pageviews bobo.nl: 44.500 per maand
Pinterest 75.000 bezoekers per maand
Bobo YouTube: 60.000 abonnees, 15 miljoen views per jaar
Nieuwsbrief ouders: ca. 27.000 ouders per maand
Prijs 1/1 pagina: € 2.800

YouTube-kanaal
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MAGAZINE
Elke maand een nieuwe Bobo met daarin leuke cijfer- en letteroefeningen, 
puzzels, kleurplaten, knutselopdrachten en voorleesverhalen binnen een 
aansprekend kleuterthema. 12 x per jaar + 3 extra dikke vakantiespecials.

YOUTUBE
Op het waanzinnig populaire YouTube-kanaal gaan kleutervloggers Bobo en 
Tjerk samen op avontuur. Naast vlogs, vind je er ook voorleesverhalen, 
afleveringen van Bobo’s televisieprogramma en leuke liedjes.

WEBSITE & APP
Kinderen gaan op www.bobo.nl (of via de Bobo Spelen-app) op ontdekkings-
tocht in de 3D-Bobo Speelboom. Bomvol met leuke en leerzame spelletjes 
spelen, puzzels maken, kleuren, muziek luisteren en filmpjes kijken.Ouders 
vinden er nieuwsberichten, tips over uiteenlopende (kleuter)onderwerpen en 
gratis werkbladen.

NIEUWSBRIEF
Maandelijkse online mailing naar ouders met educatieve content om samen 
nog meer uit Bobo te halen, leuke tips om te doen met je kleuter en winacties.

SOCIAL
Op Pinterest staan Bobo werkbladen en inspiratie op het gebied van o.a. 
knutselen, buitenspelen en Sinterklaas. Ouders ontvangen via de Bobo  
Facebookpagina werkbladen, knutseltips en interessante Bobo-acties.

JAARPLANNER
Handige jaarplanner voor het hele gezin. Met een weekplanning voor 5 personen, 
kleuterpraat pagina’s om bijzondere uitspraken vast te leggen en extra dag-
planners met dagactiviteit magneten.
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