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Okki bestaat al meer dan 65 jaar en is één van de bekendste en oudste
educatieve tijdschriftmerken van Nederland. Okki is het tijdschrift
voor kinderen van 6 t/m 8 jaar die leren schrijven, lezen en rekenen in
groep 3 en 4. Okki staat vol met puzzels, moppen, weetjes over dieren en
de wereld, knutsel- en tekenopdrachten en leesverhalen. Okki wordt
samen met leerkrachten ontwikkeld, hierdoor sluit het goed aan bij
school. Het maandblad sluit naadloos aan op de belevingswereld van
kinderen in groep 3 en 4. Okki blijft hun nieuwsgierigheid voeden en
zo het leesplezier vergroten.
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Doelgroep :
Oplage:
Bereik okki.nl:
Nieuwsbrief ouders:
Prijs 1/1 pagina:

kinderen van 6-8 jaar én hun meelezende ouders
20.500 exemplaren (abo en LV in NL & BE)
13.000 pageviews per maand
22.000 ouders per maand
€ 1.450

THUIS LEUK LEREN MET OKKI

MAGAZINE
Elke maand een nieuwe Okki met daarin puzzels, moppen, weetjes over
dieren en de wereld, knutsel- en tekenopdrachten. Plus een lekker lezen-katern
met verhalen van Dofje Weerwolfje en Foeksia de miniheks van schrijver Paul
van Loon.
Omvang magazine: 36 pagina’s
Frequentie: 12 x per jaar + 3 specials
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WEBSITE
Kinderen maken op okki.nl een wereldreis en ontdekken van alles over de
wereld, dieren en zichzelf. Ook vinden ze er de grappigste moppen, filmpjes
en gratis werkbladen..
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NIEUWSBRIEF
Maandelijkse online mailing naar ouders met educatieve content om samen
nog meer uit Okki te halen, leuke tips om te doen met je kind en winacties.

NIEUW en met

Lekker lez
a
Dolfje en Foeksi

het grote

25-05-20 11:49

kleur1.indd
021-P001 Cover

OKKI001-2

e
Grappigls
puzze

1

Ha

lolboek

ha
ha!

OKKI010-1920-P001 Cover_voorzijde.indd 1

Lekker lezen met

Dolfje &
Foeksia

Wat zegt Dolfje?

Dolfje en Foeksia zijn allebei een beetje griezelig.
Een weerwolfje en een miniheks.
Foeksia laat Dolfje schrikken.
Zet de letters in de juiste vakjes.
Dan zie je wat Dolfje zegt.
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Dolfje WeerwolfjeTM © Paul van Loon/Hugo van Look/Uitgeverij Leopold
Foeksia de miniheksTM © Paul van Loon/Saskia Halfmouw/Uitgeverij Leopold
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Okki Winterboek 2019
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De oplossing staat op bladzijde 35.

Vol met
moppen,
puzzels en
dieren!
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