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Kinderen staan steviger in hun schoenen met het Coole Kikker Boek

Op 1 september 2008 verschijnt het Coole Kikker Boek. Een Coole Kikker kan goed met andere 

kinderen omgaan, maar komt ook voor zichzelf en voor anderen op en laat zich niet op de kast jagen 

door plagen of pesten. Maar hoe doe je dat? Dit boek behandelt de belangrijkste onderwerpen. Het is 

geschreven voor kinderen vanaf negen jaar.

Wat doe je als een kind je uitscheldt? En als je ziet dat een ander kind gepest wordt? Hoe pak je 

het aan als je vrienden wilt maken? Ieder kind krijgt wel eens te maken met dit soort vragen. 

Maar lang niet ieder kind is zo’n coole kikker die gemakkelijk met zulke situaties kan omgaan. 

Het Coole Kikker Boek beschrijft waargebeurde situaties en geeft kinderen tips en adviezen 

voor een goede aanpak. Het behandelt in negen hoofdstukken de volgende onderwerpen:

1 Hoe leer je iemand snel kennen?

2 Hoe krijg je vrienden?

3 Hoe werk je goed samen?

4 Samenspelen en onderhandelen.

5 Hoe vraag je of je mee mag spelen en wat doe je als dat niet mag?

6 Iemand scheldt je uit, wat doe je?

7 Wat doe je als een kind gepest wordt?

8 Een kind wordt buitengesloten.

9 Als je gepest wordt.

Bij het Coole Kikker Boek hoort het Coole Kikker Kwartetspel, dat kinderen graag spelen. De ne-

gen hoofdstukken gaan over de negen onderwerpen van dit kwartetspel. Boek en kwartetspel 

zijn mooi geïllustreerd met afbeeldingen van de Coole Kikker. 

Het Coole Kikker Boek is geschreven door Anne Kooijman. Zij is kinderpsychologe en ze heeft 

een eigen praktijk. Ze helpt al jaren kinderen die meer vrienden zouden willen hebben of kin-

deren die gepest worden en niet voor zichzelf durven opkomen. Anne Kooijman maakte over 

dit onderwerp ook het bordspel Kikkerbecool.
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Voor meer informatie over het Coole Kikker Boek en andere 

Coole Kikker producten kunt u contact opnemen met 

Anne Kooijman, tel: 0643195511, info@decoolekikker.nl.


