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Titel

dat is lef!
Dirk Nielandt

7+

978-90-276-7369-5
€ 5,99

Uitgeverij Zwijsen B.V.
Verkoop & distributie Nederland
Wibautstraat 133, 1097 DN Amsterdam
Postbus 1050, 1000 BB Amsterdam
T 020 55 11 262, verkoop@wpgmedia.nl
www.zwijsen.nl

4

978-90-487-0884-0
€ 7,99

978-90-487-3386-6
€ 10,00

5

6

Verkoop binnendienst
T 020 55 11 200, verkoop@wpgmedia.nl
Key Account Manager
Antoinette Schaub
M 06 22 23 41 86
antoinette.schaub@wpgmedia.nl
978-90-487-3156-5
€ 10,00

Accountmanagers
Rebekka van Schelven
M 06 41 32 97 26
r.v.schelven@zwijsen.nl
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Martine Aspeslagh
M 06 38 12 46 09
martine.aspeslagh@wpgmedia.nl

978-90-276-6864-6
€ 8,99
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978-90-487-1765-1
€ 7,99

Juf! Kom snel!
Lot is gevallen.

9
Lot is weer oké.
Tijd voor
taart …

Hoe kan dat?
Gevallen.
Jammer hoor, juf.

Juf Nix snoept
(niet meer)
Jolanda Horsten en ivan & ilia

Trade marketeer
Fleur Elsnerus
T 020 55 11 207
fleur.elsnerus@wpgmedia.nl

strip

AVI M5

PJ11003219
Beeld: Harmen van Straaten (cover), Mark Baars, Sampar,
Ann De Bode, Hugo van Look, Madeleine van der Raad,
Marja Meijer, Jeska Verstegen, Nicolle van den Hurk,
Eefje Kuijl, Helen van Vliet, Johan Klungel, Tuﬀcat Media
(foto Paul van Loon), Chris van Houts (foto JP Schutten),
Shutterstock, Renate Reitler (foto cover edutainment),
Lokin Fotograﬁe BV, Breda (productfoto’s), Sjef Meeus
(foto tafeldisplay en AVI-kast).
Vormgeving: ik-ook.nl
Eindredactie: Hanneke Verhoeven
Wijzigingen voorbehouden. Op al onze uitgaven zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Deze zijn op te vragen bij de afdeling verkoop T 020 5511200.

978-90-487-3305-9
€ 10,00
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Zar en het slijmmonster

België
WPG Uitgevers België nv
Rijnkaai 100/A11, 2000 Antwerpen
T +32 3 285 72 00,
besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be

Zar

en het
slijmmonster

Rian Visser & Mark Baars

978-90-487-3396-5
€ 10,00

978-90-487-1189-5
€ 5,99

978-90-487-3176-3
€ 10,00

nieuw!

Wist je dat?
Twee nieuwe titels in de succesvolle serie Wist je dat? Speciaal voor lezers in groep 4. Deze

7+ 8,99 humoristische informatieboekjes over dieren staan vol weetjes en grapjes. Het zijn handzame
non-fictieboekjes met een verhaal in stripvorm, aangevuld met leuke feitjes over de dieren.

Wist je dat? Wolven

W o l v e n

Wist je dat? Olifanten

Auteur: Alain M. Bergeron,
Michel Quintin, Sampar
Illustrator: Sampar
64 pagina’s gebonden | 15 x 22 cm
NUR 210/282 | Verschijnen november 2018

O l i f a n t e n

lach
én
leer

Wist je dat? Olifanten
ISBN 978-90-487-3587-7
AVI E4

lach
én
leer

M4

Wist je dat …
- iedere wolf anders huilt?
- wolven soms wel in groepen
van 30 wolven samenleven?
- dat de meest dominante wolf
de leider is van de groep?
- dat wolven gemiddeld maar
één keer van de 10 jachtpogingen succes hebben?

Wist je dat? Wolven
ISBN 978-90-487-3588-4
AVI M4

E4

Wist je dat …
- de olifant het sterkste landzoogdier ter wereld is?
- de slurf van de olifant zo sterk
is dat hij in één keer een
hele boom uit de grond kan
trekken?
- een olifant wel 22 maanden
zwanger is?

• Informatieve boeken vol humor
• Voor jongens en meisjes
• Laagdrempelig door weinig
tekst en veel illustraties
• Zeer geschikt voor kinderen
die lezen niet leuk vinden
• AVI M4 en E4

Informatieve serie, nu ook op M4-E4.
Handig voor een spreekbeurt!

3

AVI-lezen met Paul van Loon

nieuw!

4-9

vanaf

5,99

Vanaf nu kunnen ook de allerjongste lezers genieten van Paul van Loon. Ter gelegenheid van zijn
35-jarig jubileum als schrijver, verschijnt dit gloednieuwe AVI-pakket met Paul van Loon-boeken
voor kinderen van 4-8 jaar.

lezen met

Kleuters
samenleesboek

w aa r

is noura?

Paul van Loon • waar is noura?

ek

kleuters samenleesbo

met tekeningen van Hugo van Look

4+

Het is nacht.
De maan is vol.
Dolfje gaat op zoek naar Noura.
Waar zou ze zijn?
Hij vraagt het muis, kat en uil.
Maar niemand heeft Noura gezien.
Zoek je mee?

4

• Spannende boeken voor beginnende lezers
• Van AVI start t/m AVI E4
• Kleuters samenleesboek, versjesboek, AVI-strip, moppenboek,
verhaal en toneelleesboek
• Geschreven door de populaire ‘grumor’ schrijver Paul van Loon

Auteur: Paul van Loon
Verschijnen september 2018

Fictie

lezen met

lezen met

pak me dan!
met tekeningen van Hugo van Look

wat

Paul van Loon • wat doen we met de juf?

Paul van Loon • pak me dan!

waar is noura?
Illustrator: Hugo van Look
ISBN 978-90-487-3552-5
32 pagina’s gebonden · 15 x 16 cm
NUR 272/287 · € 5,99 · AVI start

versjes

doen we
met

de juf?

Versjesboek
pak me dan!
Illustrator: Hugo van Look
ISBN 978-90-487-3553-2
32 pagina’s gebonden · 15 x 20,5 cm
NUR 287 · € 8,99 · AVI start

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

7+

wat doen we met de juf?
Illustrator: Nicolle van den Hurk
ISBN 978-90-487-3554-9
32 pagina’s gebonden · 15 x 20,5 cm
NUR 287 · € 8,99 · AVI M3

7+

Toneellezen

lezen met

toneellezen

Die mop is top!

Paul van Loon • die mop is top!

Sam Schoffel en de zaak van de schildpad

Sam
Schoffel
en de zaak van
de schildpad

moppenboek

Moppenboek

Die mop is top!
Illustrator: Heleen Brulot
ISBN 978-90-487-3557-0
40 pagina’s gebonden · 15 x 20,5 cm
NUR 282 · € 9,00 · AVI E3-M4-E4
Sam Schoffel en de zaak van de schildpad
Illustrator: Marja Meijer
ISBN 978-90-487-3556-3
64 pagina’s gebonden · 15 x 21,5 cm
NUR 282 · € 9,99 · AVI M4

7+

7+

Echte boeven?
Illustrator: ivan en ilia
ISBN 978-90-487-3555-6
32 pagina’s gebonden · 18,5 x 25,5 cm
NUR 287 · € 10,00 · AVI E3

AVI-strip
lezen met
Paul van Loon • Echte boeven?

Echte

boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

7+

Pakket

Briljant, wij
hebben je
zoon!
Wij will

strip

AVI-lezen met
Paul van Loon

EAN 871-96-810-0252-5
Prijs € 52,96
waar is noura?
pak me dan!
wat doen we met de juf?
Echte boeven?
Sam Schoﬀel en de zaak van de schildpad
Die mop is top!

Display waar is noura?
10 exemplaren
EAN 871-96-810-0253-2
Verschijnt september 2018
Prijs € 59,90
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Informatief Middenbouw
7-10

vanaf

9,-

Een nieuw pakket met informatieve boeken samengesteld uit Leesseries bij Estafette
groep 4, 5 en 6. In voorjaar van 2019 verschijnt Informatief Bovenbouw.

978-90-487-3281-4

M4

978-90-487-3282-1

M4

978-90-487-3283-8

E4

978-90-487-3284-5

E4

978-90-487-3295-1

M5

978-90-487-3296-8

M5

978-90-487-3297-5

E5

978-90-487-3298-2

E5

Jolanda Horsten

Annemarie van den Brink

8+

978-90-487-3360-6

M6

8+

978-90-487-3359-0

6

M6

• Informatieve boeken voor kinderen van 7-10 jaar
• Over niet-alledaagse onderwerpen als tuinieren, plasticsoep en
hoe maak je een boek
• Vol met tekeningen, foto’s en infographics
• Leuk en handig voor een spreekbeurt of boekbespreking
• Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school

20 x 20 cm
NUR 210 | Verschijnen oktober 2018

Voor leergierige
lezers!

Pakket

Informatief
Middenbouw

EAN 871-96-810-02556
Prijs: € 92,Beestenboel bij de boer
Vier je feestje!
Wat doet een ridder eigenlijk?
Het ijs op!
Een boek vol muziek
Lang leve je gezondheid
Hoe maak je een boek
Maak je eigen moestuin
Goochelgeheimen
Plasticsoep is troep

Plasticsoep in het water
Plasticsoep vind je in:

Plasticsoep
Plasticsoep
Wat is plasticsoep?
Je eet buiten een waterijsje en je gooit de plastic verpakking
op de grond. Door de wind waait de verpakking weg en die
komt na een poosje in een sloot of rivier terecht. De rivier
stroomt naar zee en zo belandt het ijspapiertje in de zee.
Er zijn veel mensen die plastic laten slingeren op straat, in de
natuur of aan zee. Boterhamzakjes, flessen, tassen, slippers,
schepjes, noem maar op. Dat gebeurt in Nederland, in Europa,
op de hele wereld. Een groot deel van al dat zwerfafval komt
bij elkaar in zee.
Door de zon, de wind en de golven breekt al dat plastic in
steeds kleinere stukjes. Ze drijven, zweven in het water of
zinken naar de bodem. Die grote en kleine stukken plastic zijn
samen één grote plasticsoep. Net als stukjes groente in een
pan soep.

Sloten, plassen en meren.

Beken en rivieren.
Alleen al de rivier de Maas voert 15.000
stukken plastic per uur naar de zee.

Weet je dat?
Vogels soms plastic resten gebruiken om er
een nest van te bouwen voor hun jongen?

10

Zeeën en oceanen

11

Red
Red de
de dieren
dieren
Slikken en stikken
Het vele plastic in de zee en de oceaan is een groot probleem voor de
dieren en vogels die er leven. Zeedieren, zoals een dolfijn, zeehond of
schildpad, kunnen verstrikt raken in een touw, vislijn of net. Het scherpe
plastic knelt een vin af of het dier loopt een wond op. Dan raakt het
verzwakt of kan niet goed meer zwemmen. Soms stikt het zelfs.
Hé, een lekker hapje! Een dier dat in zee leeft, kan het verschil tussen
voedsel en plastic soms slecht zien. Zo eet een schildpad graag kwallen.
Een gerafeld stuk plastic van een tasje, dat in het water zweeft, ziet hij aan
voor een lekkere kwal. Van ander plastic denkt hij dat het een heerlijke
waterplant is.
Ook dieren op het land verwarren plastic met eten. Het plastic komt in
hun maag en verstopt hun darmen. Echt voedsel past er dan niet meer bij.
Daardoor wordt een dier snel zwak en kan het doodgaan.
De meeste dode noordse stormvogels die gevonden zijn langs de kust
van de Noordzee, hadden plastic in hun maag.
Jij bent om op te eten!

28

Jij niet, zak!

29

Goed bezig!
Het begint bij DOEN
Het dringt tot steeds meer mensen door.
Bij kinderen, grote mensen, scholen, fabrieken
en toeristen. Iedereen kan op zijn eigen manier
iets doen tegen plasticsoep. Want het begint bij
DOEN. Doe je mee?

Plastic jutten
Ben jij een goede jutter? Jut dan plastic op het
strand of gewoon bij je in de buurt.

Bye, Bye Plastic Bag
Melati en Isabel Wijten zijn twee Nederlandse
zussen die zijn geboren op Bali. Daar komen
heel veel toeristen en het eiland ligt vol met
afval van plastic tasjes. De meiden zetten zich in
om plastic tasjes op Bali te verbieden.

In plaats van ballonnen
Iets te vieren? Binnen kan dat prima met
ballonnen. Buiten kan het ook leuk anders.
Wat denk je van bellen blazen, een piñata, een
optocht met lampionnen of een boom planten?
Plastic project
Steeds meer scholen komen in actie tegen
plasticsoep. Organiseer een project met
plastic bij jou op school. Wat dacht je van
een workshop kunst maken of uitvinden met
plastic? Op de website van de Plastic Soup
Foundation Junior vind je nog meer ideeën.

Nieuwe ontdekkingen doen
De studente Nila Patty komt ook uit Indonesië,
waar heel veel plasticafval in de zee terechtkomt.
Ze won de tweede prijs met een wedstrijd
over het milieu. Ze bedacht een plan voor een
machine om plastic te recyclen. Ook wil ze
lessen geven over plastic en recycling.

Goed bezig! Doe je ook mee?

Lang zullen ze leven
Plastic kan prima een tweede leven krijgen.
Plastic flesjes kun je goed recyclen. Bijvoorbeeld
tot nieuwe flessen, draad om kleren van te
maken of bakjes voor fruit of groente. Ook van
hard plastic kun je van alles maken. Een frisbee,
krat of buis, bijvoorbeeld. En wat dacht je van
een regenpak, broodtrommel, toetsenbord of
tennisbal?

Een piñata is een pop van papier met lijm
aan een tak. Er zitten snoepjes en pakjes in.
42

43

7

Leesserie Estafette groep 7

nieuw!

10-11

14 nieuwe leesboeken voor kinderen in groep 7. Van verhalen en informatieve boeken tot
moppenboeken, versjesboeken en strips. Kortom, voor iedere lezer wat wils. Het vervolg
op het aanbod uit het voorjaar en een geweldig basispakket voor elke schoolbieb.

vanaf

9,-

Fictie

E6

E6

voetbalmeiden

F ION A R EM PT

Pappa-Razzo

Voetbalmeiden - Samen één team

Samen één team

Ruben Prins

Fiona Rempt

978-90-487-3420-7 · € 11,-

E6

E6

978-90-487-3579-2 · € 11,-

E6

978-90-487-3580-8 · € 12,-

E6

E6

Door
Elisabeth Mollema

de

Villa
Gaper

Het raadsel van Villa de Gaper

Barry B. uh L. uh Bak

Het raadsel van

Anneke Scholtens

Elizabeth Mollema

Anneke Scholtens

Anneke Scholtens
978-90-487-3570-9 · € 12,-

8

E6

•
•
•
•
•
•

Veel variatie in boeksoorten en thema’s
Geschreven door bekende kinderboekenschrijvers
Prachtige tekeningen van populaire illustratoren
Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school
Met extra materialen voor in de klas
Mooi gebonden boeken voor maximaal 13 euro per stuk

Informatief

978-90-487-3585-3 · € 10,-

E6

978-90-487-3583-9 · € 10,-

E6

978-90-487-3584-6 · € 10,-

E6

978-90-487-3582-2 · € 10,-

E6

14 nieuwe boeken bij Estafette!
Kijk ook op de volgende pagina.
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Leesserie Estafette groep 7

nieuw!

10-11

vanaf

9,-

De boeken bij Estafette zijn geschreven door bekende auteurs waaronder Jan Paul Schutten,
Rian Visser en Elisabeth Mollema.

Moppenboek

Toneelleesboek

toneel

n
a
d
r
e
p
p
Ne uws
nepnie
B E R D IE

BARTE

LS

Nepper dan nepnieuws
Berdie Bartles

978-90-487-3578-5 · € 9,-

E6
E6

978-90-487-3576-1 · € 13,-

Versjesboek

Kijkverhaal
M6
kijkverhaal

Door
Rian Visser

Help!

De robots
staken!
Rian Visser & Heleen Brulot

Rian Visser & Heleen Brulot

10

978-90-487-3577-8 · € 9,-

E6

978-90-487-3575-4 · € 10,-

E6

Jan Paul Schutten

Stripverhalen

Pakket

strip

strip

Het ding op het plein
Het ding op het plein

Ben Benieuwd naar de ruimtelus

Johan Klungel

Gerard Leever

Johan Klungel

9+

9+

978-90-487-3574-7 · € 10,-

E6

Ben Benieuwd
en de Ruimtelus

Leesserie Estafette
groep 7

4 ﬁctieboeken, v.a. € 11,- per stuk
4 informatieve boeken, per stuk € 10,1 moppenboek € 9,1 toneelleesboek € 13,1 versjesboek € 9,1 kijkverhaal € 10,2 stripverhalen, per stuk € 10,EAN 871-96-810-0242-6
Verschijnt december 2018
Prijs € 147,00

Gerard Leever

978-90-487-3573-0 · € 10,-

E6 en lager
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Pakket

Leesserie Estafette
groep 4

ISBN 978-90-487-3303-3
Prijs € 134,00
14 titels

Pakket

Leesserie Estafette
groep 5

ISBN 978-90-487-3304-0
Prijs € 134,00
14 titels

Pakket

Leesserie Estafette
groep 6

ISBN 978-90-487-3369-9
Prijs € 143,00
14 titels
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nieuw!

Sinterklaas
‘Sint zat te denken …’ Als je aan Sinterklaas denkt, denk je aan versjes. Nieuw versjesboek op AVI

6-8 8,99 M3, speciaal voor beginnende lezers in groep 3. Op iedere spread in dit boek vind je een nieuw

gedichtje. ‘als sint dat ziet ...’ is het startschot voor nieuwe serie versjes voor beginnende lezers.

als sint dat ziet ...
AVI
M3

als sint
dat ziet...

Versjes
OM ZELF TE

Bette Westera

Bette Westera

met tekeningen van Ann De Bode

6+

12

daar loopt een piet.
wat gaat hij doen?
waar gaat hij heen?
hij zet zijn schoen!
als sint dat ziet ...

LEZEN

•
•
•
•
•

Versjes om zelf te lezen op AVI M3
Speciaal voor beginnende lezers
Leuk voor jongens én meisjes
Sluit aan bij leesmethode voor groep 3
Eerste deel in een nieuwe serie versjes voor beginnende lezers

als sint dat ziet ...
Auteur: Bette Westera
Illustrator: Ann De Bode
ISBN 978-90-487-3586-0
32 pagina’s gebonden · 15 x 20,5 cm
NUR 287 · Verschijnt oktober 2018
Prijs € 8,99
AVI M3

Ook verkrijgbaar:

Kleuters samenleesboek informatief

Op de boot van Sint
ISBN 978-90-487-3029-2
Prijs € 7,50

op = op!

wie is sint?
ISBN 978-90-487-3311-8
Prijs € 7,50

op = op!

Toneelleesboek · M3

Display als sint dat ziet ...
8 exemplaren
EAN 871-96-810-0241-9
Verschijnt oktober 2018
Prijs € 71,92
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Kleuterlezen

Maak je AVI-kast klaar
kom je mee
naar de zee?
Selma Noort en Jeska Verstegen

hee, ik lees!

Kleuterlezen

www.zwijsen.nl

AVI Start

Pakket kleuters samenlezen 2 (6 boeken)
ISBN 978-90-487-1808-5 · Prijs € 35,94

AVI Start

www.zwijsen.nl

Erik van Os en Elle van Lieshout
Psst,
Riet!

n o g ee n m o p !
pak jij dat
ding niet uit?

Pok.
ssst.

Piet en Riet
hebben een geheim
Martine Letterie en Rick de Haas

nee.
ik weet toch al
wat er in zit.
strip
AVI E3

AVI M3
AVI E3

Pakket AVI kanjers (4 boeken)
EAN 871-96-810-0221-1 · Prijs € 39,96

AVI M3 / E3

www.zwijsen.nl

Pakket Moppenboeken (6 boeken)
ISBN 978-90-487-3395-8 · Prijs € 51,96

de zwevende
zombies
Rian Visser & Mark Baars

AVI
E4

Zar en het

vriendenfeest
Rian Visser & Mark Baars

Zullen we
ruilen?

De dieren
gaan los

Jouw fiets tegen
mijn gitaar?

Maar ik speel
geen gitaar.

Dan ruil je hem
toch weer ...

De ruil van Willem
Ckoe

Sanne de Bakker en Mark Janssen

strip
samenlezers

AVI E4

AVI M4
AVI E4

Rian Visser & Mark Baars

Zar en

Zar en het vriendenfeest

slijmmonster

AVI
E4

Zar en de zwevende zombies

Zar en het slijmmonster

Zaren het

AVI M4 / E4

www.zwijsen.nl

ve
Het

rhaal van Anna & El

sa

KORTE RACE VERHALEN

GIDS
VOL

GRAPPIGE,
GEKKE

WEETJES

&

KNUTSELS
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Makkelijk
lezen

Pakket Gamelezen AVI E4 (3 boeken)
ISBN 978-90-487-3414-6 · Prijs € 30,00

Makkelijk
lezen

www.zwijsen.nl

Makkelijk lezen met Disney (6 boeken)
EAN 871-96-810-0230-3 · Prijs € 83,94

voor het najaar!

Met de schapkaarten van Zwijsen creëer je in een handomdraai
een overzichtelijke AVI-kast. Zo vindt uw klant snel de weg naar
het juiste boek. Er zijn vijf schapkaarten: Kleuterlezen, AVI Start,
AVI M3-E3, AVI M4-E4 en Makkelijk lezen. Voor elke kaart zijn er
volop passende pakketten verkrijgbaar!

Bestel voor meer dan € 250,aan boeken en krijg de schapkaarten
t.w.v. € 35,- cadeau! *

*Neem na het bestellen contact op met uw accountmanager.
Die zorgt ervoor dat de schapkaarten bij u geleverd worden.
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