PERSBERICHT (mei 2017)
Binnenkort in de winkel: Sanne in de selectie en Sanne waagt de sprong
Het is een sportmoment dat niemand snel zal vergeten: op maandag 15 augustus 2016 schreef
turnster Sanne Wevers Olympische geschiedenis: ze behaalde voor Nederland een gouden medaille op
het onderdeel balk. Schrijfster Paula van Manen had duidelijk een vooruitziende blik: zij schreef een
turnboekenserie over Sanne, een meisje dat alles op alles zet om de turntop te bereiken. Perfect voor
jonge turnfans van 8-12 jaar.
Sanne in de selectie
Het nieuwe schooljaar wordt spannend! Vanaf nu woont Sanne
doordeweeks in een gastgezin om met de selectiegroep van meneer
Verkerk te kunnen trainen. Haar gastouders zijn gelukkig erg aardig en
Sanne traint zo veel, dat ze in het begin helemaal geen tijd heeft om
aan thuis te denken. De nieuwe trainer, andere meisjes en een nieuwe
school houden haar bezig. Maar hoe langer Sanne van huis is, hoe meer
ze haar ouders, haar vriendinnen en haar vriend Milan gaat missen.
Wanneer ze ruzie krijgt met de dochter van haar gastouders, pakt
Sanne haar koffers...
978 90 483 1490 4* - Prijs €12,50

Sanne waagt de sprong
Topturnen en het wonen bij een gastgezin vallen Sanne zwaar. In de
kerstvakantie besluit ze ermee te stoppen en haar vertrouwde leven
thuis weer op te pakken. Nu Sanne niet meer elke dag hoeft te trainen,
begint ze aan een opleiding tot hulptrainer. Ook oefent ze voor een
optreden tijdens de bruiloft van haar turnjuf en werkt ze samen met
haar klasgenoten aan de eindmusical. Maar de groep krijgt de ene na
de andere tegenslag te verwerken. Zal de musical op tijd klaar zijn? En
komt het ooit nog goed met Milan?
ISBN: 978 90 483 1491 1* - Prijs €12,50

VERWACHT: in het najaar van 2017 verschijnt een splinternieuw verhaal: Sanne op de ski’s!
Wil je meer weten over de boeken en de schrijfster? Neem een kijkje op de website:
www.paulavanmanen.nl
*Beide titels zijn heruitgaves en zijn eerder verschenen bij De Fontein

