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Dit boekje is speciaal geschreven voor kleuters die al
willen lezen (AVI start). De pagina's zijn overzichtelijk
en de illustraties helpen de tekst te verduidelijken.

Pakket
PJ11006708
Beeld: Natascha Stenvert (cover boeken), Renate
Reitler Fotografie (cover edutainment), Eefje Kuijl, Mark
Janssen, Tineke Meirink, Daniëlle Schothorst, Richard
Verschraagen, Hugo van Look, Lokin Fotografie BV, Breda
(productfoto’s), Anne Reitsma (foto Jochem Myjer)
Vormgeving: Studio Zwijsen
Eindredactie: Sacha Kolk
Wijzigingen voorbehouden. Op al onze uitgaven zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Deze zijn op te vragen bij de afdeling verkoop T 020 5511200.

Toppers
hee, ik lees!
AVI start

• AVI start
• Voor kleuters die al zelf lezen

dag juf!
Auteur: Jolanda Horsten
Illustrator: Eefje Kuijl
ISBN 978-90-487-3837-3
24 pagina’s gebonden
15 x 20,5 cm
NUR 272/287
€ 7,99
Verschijnt in juni 2020
AVI start

dit is saar.
zij is de juf.
en dat is puk,
de kat van juf saar.

dit is kaat.
kaat is vijf jaar.
en dat is mik.
hij is al zes.

Display dag juf!
6 exemplaren
ISBN 978-90-487-3856-4
€ 47,94
Verschijnt in juni 2020
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Afscheid van de
kleuterklas

Pakket

Toppers hee, ik lees!
(6 titels)

dag juf!
kom je mee naar de zee?
bas is de baas
ik wil geen kus
ik zon in de zon
de zee is van ijs
ISBN 978-90-487-3854-0
Prijs € 47,94
Verschijnt juni 2020
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Zomerlezen

nieuw!

6-8 5,00

Zomerlezen in een nieuw jasje! Met deze twee grappige AVI strips beleeft ieder kind
dat naar groep 4 of 5 gaat veel leesplezier. Strips zijn ideaal om de drempel tot lezen
te verlagen. Nu in fijn meeneemformaat, handig voor in de koffer.

Groep 3/leerjaar 1
Wil ik niet ...

strip AVI E4

strip AVI E3

Er is alleen
brood ...

Honger!

Groep 4/leerjaar 2
Ik wil een
vette big!

Geef alles
maar een sopje!

Jan Paul Schutten Robot Rikko knapt het op!

Mark Janssen Blijf van Big af!

Blijf van Big af!
Mark Janssen

Robot Rikko knapt het op!
Jan Paul Schutten en Heleen Brulot

strip

strip
AVI E3

6+

‘Ik heb honger,’ zegt piraat Piet.
‘In de kist zit alleen brood.
Bah, dat wil ik niet!
Ik wil een vette big!’
‘Blijf van Big af!’ zegt Jip.
Hoe gaat dit verder?
Moet Big in de pan?

De dag erna.
In de kist zitten nog vier worsten.

AVI E4

6+

€5,
5,00

Robot Rikko doet alles wat je zegt.
Hij dweilt, hij kookt, hij poetst.
En je kunt ook met hem spelen.
Zet de helm op je hoofd,
dan doet hij wat je denkt.
Top!
Maar soms gaat er iets mis …

Geef nu alles
maar een sopje.

Ja!
Ik heb zin in appeltaart met slagroom.

Stop!

Eh, oom ...

Wat zeggen jullie
van mijn robot?
Knap toch?

Nou, oom Diederik …

Wat kunnen we doen, Piet?
We moeten van het eiland af.
Heb je al een goed idee?

Het eten is bijna op.
We moeten hier snel weg.

Ik maak een vlot van al het hout.
En vaar daar mee op zee.
Op zoek naar een schip.
En dan kom ik snel terug!

Vijftien zwaarden met een botte punt!
Ik ga jullie redden!
Ik ben slim, sterk en knap.
Dat is alles wat we nodig hebben.
Straks gaan we naar huis.
Let maar eens op!

Knor knor!

10

4
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•
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•

Klein formaat
Gebonden AVI-strips
Sluit aan bij 'lees 15 minuten per dag'
Veel extra activiteiten op zwijsen.nl
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Promoties rondom Zomerlezen
• Extra activiteiten niet meer in het
boek, maar online
• Gratis digibordles voor in de klas
• Online campagne Zomerlezen
• In mei 2020 mailing naar alle
basisscholen met o.a. gratis poster

9:56:33

Blijf van Big af!
Auteur: Mark Janssen
Illustrator: Mark Janssen
ISBN 978-90-487-3813-7
32 pagina’s gebonden
19 x 16 cm (oblong)
NUR 287
€ 5,00
Verschijnt juni 2020
AVI E3
Robot Rikko knapt het op!
Auteur: Jan Paul Schutten
Illustrator: Heleen Brulot
ISBN 978-90-487-3814-4
32 pagina’s gebonden
19 x 16 cm (oblong)
NUR 282
€ 5,00
Verschijnt juni 2020
AVI E4

lees lekker door in de
vakantie en voorkom de
zomerdip!

Superleuke actie voor iedere
school, dus contacteer
scholen in de regio
voor levering.

Pakket

Zomerlezen
groep 3/leerjaar 1

5 exemplaren
ISBN 978-90-487-3816-8
Prijs € 25,00

Pakket

Zomerlezen
groep 4/leerjaar 2

5 exemplaren
ISBN 978-90-487-3817-5
Prijs € 25,00

Display Zomerlezen
2 x 8 exemplaren
ISBN 978-90-487-3815-1
Prijs € 80,00
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Zwijsen prentenboeken

nieuw!

4-6

14,99

... over naar school gaan en letters leren! In deze twee prachtige prentenboeken voor kleuters
zijn handige tips voor ouders opgenomen om nét wat meer uit de boeken te halen. Kunnen
kinderen bijvoorbeeld de letter van hun naam vinden?

Letterboek van Aap tot Zwijn

Letterboek

van

t
o
t
p
a

wijn

Van Aap tot Zwijn
4+

6

Agnes Wijers &
Helen van Vliet

Met welke letter begint jouw naam? Kleuters zien van alles
in dit boek. Ze zoeken en herkennen letters, begrijpen dat
de naam van de dieren met die letter begint en nog veel
meer! Boek om telkens opnieuw te lezen.

Bennie Beer gaat verhuizen
naar het grote berenbos.
Zie je wat Bennie meeneemt?

•
•
•
•

Ontdek steeds nieuwe dingen in de boeken
Met praktische tips voor ouders
Leerzame prentenboeken over de eerste schooldag en letters
Inclusief oefenmateriaal op zwijsen.nl

ik wil naar school!

Letterboek van Aap tot Zwijn
Auteur: Agnes Wijers
Illustrator: Helen van Vliet
ISBN 978-90-487-3825-0
48 pagina’s gebonden
19,6 x 33,9 cm
NUR 273
€ 14,99
Verschijnt augustus 2020

Vlegeltje gaat naar school

ik wil naar school!
Auteur: Rindert Kromhout
Illustrator: Natascha Stenvert
ISBN 978-90-487-3824-3
32 pagina’s gebonden
19,6 x 33,9 cm
NUR 273
€ 14,99
Verschijnt augustus 2020

ik
wil
niet
naar

4+

school

Rindert Kromhout
& Natascha Stenvert

Voor het eerst naar school gaan, is soms best spannend. Niet met dit
kijkje in de klas. Kinderen ontdekken spelenderwijs alles over school:
van pauzehapjes tot buiten spelen en van knutselen tot samen
luisteren naar een verhaal. Zo wordt naar school gaan een feest!

7

Grote AVI-boeken

nieuw!

6-7

14,50

Grote AVI-boeken zijn dikke verhalenbundels, speciaal voor kinderen die leren lezen. Ieder boek
bevat diverse teksten op hetzelfde AVI-niveau, zodat kinderen lekker door kunnen lezen op hun
eigen niveau.

Het grote AVI start boek

Het

grote
AVI
Start
boek

Het

gr ote

Het grote AVI E3 boek

Het

AVI

Start

grote
AVI E3
boek

boek

Het

wat eet de kok?

gr ote

Lees zelf dit boek!
Leef mee met de boeven en piraat Sem.
Maar ook met juf Loes in de klas.
En wat is het geheim van Jip?
Lees hoe je ridder wordt.
En over een leuk slaapfeest.
Lees wat jij leuk vindt.

AVI start
Het

grote
AVI
Start
boek

8

boek

Door:
Paul van Loon,
tera,
Rian Visser, Bette Wes
Janssen,
Tosca Menten, Mark
vele
en
Look
van
o
Hug
anderen!

lees zelf dit boek!
leef mee met kok moos en saar.
wat zit er in de pan?
en wat doet juf kim?
lees van de mug op de gum.
en van de vis in de kom.
lees wat jij leuk vindt.

Grote AVI-boeken
(4 titels)

E3

op pad met boeven

Door:
Paul van Loon,
Bette Westera,
er,
Viss
Rian
Janssen,
Tosca Menten, Mark
Hugo van Look en vele
anderen!

Pakket

AVI

Het

gr ote

AVI M3
AVI

Start

Het

boek

kom in de hut
Door:
Paul van Loon,
Rian Visser, Bette Westera,
Janssen,
Tosca Menten, Mark
Hugo van Look en vele
anderen!

grote
AVI M3
boek

Het

gr ote

AVI start
AVI
M3

Het

boek

ik spat je nat

grote
AVI
Start
boek

Het

gr ote

AVI E3
AVI

Start

Het

boek

wat eet de kok?

grote
AVI E3
boek

Het

gr ote

AVI
E3

boek

op pad met boeven

Door:
Rindert Kromhout,
Sikkel,
Jozua Douglas, Manon
de Haas,
Martine Letterie, Rick
Jan Jutte en vele
anderen!

Door:
Paul van Loon,
Rian Visser, Bette Westera,
Janssen,
Tosca Menten, Mark
Hugo van Look en vele
anderen!

Door:
Paul van Loon,
Rian Visser, Bette Westera,
Janssen,
Tosca Menten, Mark
Hugo van Look en vele
anderen!

• Leeskilometers maken in groep 3
• Zelf lezen na een aantal weken leesonderwijs
• Strips, moppen, toneellezen, informatieve teksten, verhalen,
samenlezen en versjes, allemaal in één boek!

Het grote AVI start boek
wat eet de kok?
ISBN 978-90-487-3807-6
144 pagina’s gebonden
14,5 x 24,2 cm
NUR 287
€ 14,50
Verschijnt augustus 2020
AVI start

Het geheim van Jip
‘Misschien kan ik je helpen,’ zegt Lot.
‘Ik verzin wel wat.’
Lot denkt héél diep na.
Echt héél diep.
Maar er komt geen plan.
Heimwee op een slaapfeest.
Dat is echt een groot probleem …

In de kamer van Lot is het knus.
Alle kleine lampjes zijn aan.
Lot heeft een bed voor Jip gemaakt.
En ze heeft heel veel kussens gepakt.
‘Die zijn voor het gevecht,’ legt ze uit.
Buiten giert de wind.
De takken slaan tegen het raam.
Lot gooit een kussen naar Jip.
Jip vangt het kussen op.
Maar hij kijkt niet blij.
‘Wat is er?’ vraagt Lot lief.
Jip haalt diep adem.
‘Heimwee,’ zegt Jip met een zucht.
‘Daar heb ik dus super last van.
Nog nooit sliep ik ergens een hele nacht.
Ik durfde het niet te zeggen.
Ik was bang dat je het stom vond.
En ik wilde zo graag komen.
Want je bent mijn beste vriendin.’
‘Mis je nu je eigen bed?’ vraagt Lot.
Jip knikt.

lange
verhalen

35990_il_bw_slaapfeest.indd 16

29-1-2019 15:16:05

Het is nacht en stil.
Niets beweegt.
Nee, dat is niet waar.
Daar heb je Bos en Loodje.
Zij bewegen, zonder geluid te maken.

AVI-strips

Het grote AVI E3 boek
Op pad met boeven
ISBN 978-90-487-3808-3
144 pagina’s gebonden
14,5 x 24,2 cm
NUR 287
€ 14,50
Verschijnt augustus 2020
AVI E3
35990_il_bw_slaapfeest.indd 17

29-1-2019 15:16:06

Maar dan …
Au!
Je staat op mijn hand!

Aaaaaaaaaa!

Pas op, sufferd.
De ladder valt!

Nou is de ladder stuk, sukkel!

Ik kon er niks aan doen, Bos.

Je bent een prul, Loodje.

6

35556_e3_strip_echteboeven_bw.indd 6
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31-7-2018
35556_e3_strip_echteboeven_bw.indd
11:17:23
7

31-7-2018 11:17:24

Zo los je dat op

informatieve
teksten

Prinses Lena is al groot.
‘Groot genoeg om te trouwen,’ zegt mama.
‘Zeg maar wie je wilt, schat.
Dan zorg ik, dat het goed komt.’
‘Ik wil een ridder,’ zegt Lena.

Pakket

‘Een stoere.
Net zo dapper en sterk als ik.
Weet je wat?

Grote AVI-boeken
(4 titels)

Alle ridders mogen met me vechten.
Wie van mij wint, die wil ik.’

kom in de hut (AVI start)
wat eet de kok? (AVI start)
ik spat je nat (AVI M3)
Op pad met boeven (AVI E3)

‘Maar Lena,’ rilt haar moeder.
‘Dat doet een prinses toch niet!
Wat zullen de mensen van je denken?’
Lena lacht.
‘Ze zullen denken: wat een stoere prinses!
En wie dat niet denkt …
Die sla ik op zijn muil!’
Heel goed, Lena.

ISBN 978-90-487-3858-8
Prijs € 58,00

Zo lost een prinses dat op.

15

30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd 14

30353_AVI-kanjer_rep_vbir_bw.indd
15-9-2016 14:34:22
15
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Tips voor de Kinderboeken
30 september t/m 11 oktober 2020

Doe mij nog maar een mop!
Auteur: Frank van Pamelen
Illustrator: Hugo van Look
48 pagina’s gebonden
15,5 x 21 cm
NUR 219
ISBN 978-90-487-3564-8
Prijs € 9,50
AVI E6

ACTIE!
Bestel nu
7 moppenboeken
voor de prijs
van 6!

+ 1 gratis

Het leukste geschiedenisboek
wat er is!
Zit er humor in de historie? Jazeker! In dit boek kun je grinniken
om grappen over Napoleon, schateren om een schoolklas in de
oertijd, lachen om ludieke Grieken en rare Romeinen, en nog
veel meer. Een historisch leuk moppenboek dat mooi aansluit
bij het thema ‘Geschiedenis’.

10

Pakket

Doe mij nog
maar een mop!

6 exemplaren + 1 gratis
ISBN 978-90-487-3857-1
Prijs € 57,00
Verschijnt juli 2020

nweek 2020
AVI
Thijs Goverde
E3

Vandaag ben ik ridder!

Vandaag ben ik ridder!

Auteur: Thijs Goverde
Illustrator: Tineke Meirink
80 pagina’s gebonden
15 x 21 cm
NUR 287
ISBN 978-90-487-3851-9
Prijs € 10,50
Verschijnt juni 2020
AVI E3

Thijs Goverde

Vandaag
ben ik
ridder!
Kerntitel
van de
Kinderboekenweek!

6+

Nog meer leuke
geschiedenisboeken!
Kijk uit voor
die mammoet!

Geselecteerd voor
de Kinderjury

Dracula

18-2-2020 14:00:30

de opa van de opa van je vis

1

978-90-487-3645-4
€ 13,50
Serie: Toneellezen

2

978-90-487-3390-3
€ 10,50
Serie: Lees en weet

3

978-90-487-3694-2
€ 13,99
Serie: Klassiekers
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AVI strips

nieuw!

6-7 10,50

Twee nieuwe strips op AVI start. Deze boeken voor beginnende lezers in groep 3 zijn lekker
toegankelijk én humoristisch. Bovendien is het lezen van strips heel goed voor het vergroten
van de woordenschat!

bul is boos
ik mik ...

AVI
start
grrr!

ik mik raak!

AVI start

raak!

mijn was!

bul is boos

AVI Strips AVI start

Pakket

ISBN 978-90-487-1797-2 · € 63,00

Daniëlle Schothorst
Start

buiten spelen
mijn was!

ik mis jan

bul is boos

bas mikt.
bas mikt raak!
maar dat gaat mis …
bas raakt nel.
en ook bul.
en die zijn boos.
wat nu?

avontuur

Madeleine van der Raad

Madeleine van der Raad waar is jan?

Daniëlle Schothorst bul is boos

6+

Start

zoek een
spoor van jan

waar is jan?

Daniëlle Schothorst

6+

zee
kom mee naar ben

AVI start

AVI start

Daniëlle Schothorst bul is boos

raak!

6+

978-90-487-3719-2

978-90-487-3720-8

978-90-276-6226-2

Start

Start

Start

feest

978-90-276-6227-9

12

Start

grrr!

ik mik raak!

ik mik ...

draken

978-90-276-6225-5

piraten

978-90-276-6294-1

• Kinderen vergroten snel hun woordenschat met deze strips
• Laagdrempelig (weinig tekst, rijk geïllustreerd)
• Gebonden strips, dus perfect voor de schoolbieb

waar is jan?
ik zag een boot met een net.
dat was raar, het net was vol.

AVI
start
jan zit in dat net.

kijk an, een dop.

AVI start

tom, waar was dat net?

ik doe de dop in de tas.
dat is goed.
hij mag niet in de zee.

waar is jan?
Madeleine van der Raad waar is jan?

Madeleine van der Raad

bul is boos
Auteur: Daniëlle Schothorst
Illustrator: Daniëlle Schothorst
ISBN 978-90-487-3719-2
32 pagina’s gebonden
18,5 x 25,5 cm
NUR 287
€ 10,50
Verschijnt juni 2020
AVI start
waar is jan?
Auteur: Madeleine van der Raad
Illustrator: Madeleine van der Raad
ISBN 978-90-487-3720-8
32 pagina’s gebonden
18,5 x 25,5 cm
NUR 287
€ 10,50
Verschijnt juni 2020
AVI start

6+

Pakket

an woont in de zee.
jan woont ook in de zee.
op een dag is er een boot.
een boot met een net.
waar is jan?
an zoekt en zoekt …
ze ziet een zak en een bal, maar geen jan ...

AVI strips AVI start
(6 titels)

bul is boos
waar is jan?
de pet van jet
voor wie wil!
vuur van tuur
waar is de schat?
ISBN 978-90-487-1797-2
Prijs € 63,00
Verschijnt juni 2020
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nieuw!

vanaf
8-12 12,50

Lees je digiwijs
Vier spannende en herkenbare verhalen over hedendaagse onderwerpen als gamen,
gehackt worden, nepnieuws en computergestuurde omgeving. Begrippen worden
uitgelegd in informatieve kaders en een woordenlijst.

8-10 jaar

8-10 jaar

Marc ter Horst

Marcel van Driel

Zoekwoord: rivierhaai

Onmogelijk Spel

over nepnieuws

over gamen

Joep wil zijn spreekbeurt
houden over zijn lievelingsdier
de haai. Dan blijkt er opeens
een haai in de rivier De Waal te
zijn gezien. Of is het misschien
nepnieuws? Joep gaat op
onderzoek uit.

Charlie's ouders zitten in
geldnood. Charlie probeert
25.000 euro te winnen door
het Onmogelijke Spel te
spelen, maar is de prijs wel
echt of wordt Charlie in de
val gelokt?

Lees je digiwijs groep 5-6
Pakket

M5
Monique van Hest

14

M5
Marc ter Horst

E5
Jørgen Hofmans

E5
Marcel van Driel

15 x 20 cm
Verschijnen juni 2020

•
•
•
•

Voor kinderen van nu
Spannende, herkenbare, grappige verhalen
Mogen niet ontbreken in de schoolbieb!
Met gratis lesmateriaal op zwijsen.nl

10-12 jaar

10-12 jaar

Remco Pijpers

Zoekwoord: rivierhaai
Auteur: Marc ter Horst
Illustrator: Caroline Ellerbeck
ISBN 978-90-487-3774-1
96 pagina’s gebonden
NUR 282
€ 12,50

Esther van Lieshout

Het
INCIDENT

Onmogelijk Spel
Auteur: Marcel van Driel
Illustrator: Marloes de Vries
ISBN 978-90-487-3775-8
96 pagina’s gebonden
NUR 282
€ 12,50
Gehackt
Auteur: Remco Pijpers
Illustrator: Lars Deltrap
ISBN 978-90-487-3776-5
128 pagina’s gebonden
NUR 283
€ 13,50

Gehackt

Het AI-incident

over hacken

over robotica

Dimitri is gehackt en de hele
klas ziet het. Erger kan niet.
Toch? Mis! Dimitri wordt nog
een keer gehackt, maar nu
kijkt de hele wereld mee. Wat
doe je als je zoiets overkomt?
Dimitri gaat op zoek naar de
dader. Gelukkig krijgt hij hulp
van zijn vrienden Sid en Indy.
En van een rat.

De school van Dexter, Han en Finn
is opeens computergestuurd:
op de gangen zijn loopbanden,
de conciërge is een robot en
de gymleraar vervangen door
virtual reality. De jongens
vinden het geweldig. Totdat ze
ontdekken dat er rare dingen
gebeuren. Kunnen ze de school
redden?

Lees je digiwijs groep 7-8
Pakket

E5
Marlies Slegers

M6
Caja Cazemier

Het AI-incident
Auteur: Esther van Lieshout
Illustrator: Richard Verschraagen
ISBN 978-90-487-3777-2
128 pagina’s gebonden
NUR 283
€ 13,50

Pakket

Code WIFI
Stop
Zoekwoord: rivierhaai
Onmogelijk spel
ISBN 978-90-487-3859-5
Prijs € 50,00
Verschijnt juni 2020

Pakket

E6
Remco Pijpers

E6
Esther van Lieshout

Het
INCIDENT

Lees je digiwijs
groep 5-6

Lees je digiwijs
groep 7-8

Nep
Hartjes & bommen
Gehackt
Het AI-incident
ISBN 978-90-487-3860-1
Prijs € 54,00
Verschijnt juni 2020
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het boek van

NUR 272/287

jarig zijn

kleuters

15-05-2009 12:33:46

Dit is een boek voor kleuters die zelf willen lezen. De rechterpagina’s zijn woordpagina’s
die de kleuter kan lezen. De linkerpagina’s zijn voorleespagina’s. Ze worden aan de kleuter
voorgelezen door een ervaren lezer. Zo lees je om de beurt een stukje en geniet je samen
van het verhaal. Leuk en leerzaam tegelijk!
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17-5-2019 12:00:54

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

73978_kslb_hetboekvankip_os.indd 1,3

het boek van

draak

kleuters

t eu n

Kleuters samenleesboeken 1 (6 titels)
ISBN 978-90-487-3677-5 · Prijs € 39,00

kleuters

samenleesboek
4+

Maria van Eeden

het boek van

NUR 272/287

sprookjesbos

samenleesboek
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

Maria van Eeden

t

Maria van Eeden

Nicolle van den Hurk

t aa r

4+

woordpagina
9

HetBoekVan Teun.indd 8-9

kleuters
samenleesboek

vuur

8

9

eu n

zon

8

19-05-2009 11:46:28

Dit is een boek voor kleuters die zelf willen lezen. De rechterpagina’s zijn woordpagina’s
die de kleuter kan lezen. De linkerpagina’s zijn voorleespagina’s. Ze worden aan de kleuter
voorgelezen door een ervaren lezer. Zo lees je om de beurt een stukje en geniet
je samen van het verhaal. Leuk en leerzaam tegelijk!

Pakket

Maria van Eeden en Jan Jutte

v uu r

teun woont in een grot.
hij woont daar heel alleen.
maar dat vindt hij niet fijn.
teun wil zo graag een vriend.

i

woordpagina

ee

r
NUR 272/287

z o n
dit is kip.
ze kijkt naar de maan.
als de zon opkomt, denkt kip,
ben ik zes jaar.

9

HetBoekVan Fee.indd 8-9

Dit is een boek voor kleuters die zelf willen lezen. De rechterpagina’s zijn woordpagina’s
die de kleuter kan lezen. De linkerpagina’s zijn voorleespagina’s. Ze worden aan de kleuter
voorgelezen door een ervaren lezer. Zo lees je om de beurt een stukje en geniet je samen
van het verhaal. Leuk en leerzaam tegelijk!
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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846
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het boek van
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Vul je AVI-kast aan

samenleesboek
4+

17-5-2019 11:29:42

4+

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

03234_kslb_teun_os.indd 1,3

17-5-2019 12:04:40

17-5-2019 11:49:23

Pakket

Leren lezen zoekboeken (6 titels)
ISBN 978-90-487-3703-1 · Prijs € 83,94

Pakket

AVI-meegroeiboeken (4 titels)
ISBN 978-90-487-2987-6 · Prijs € 49,00

wat

Briljant, wij
hebben je
zoon!
Wij will

Echte

boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

Sa
Schoffel

toneellezen

strip

en de
verdwenen bab

en de verdwenen bab

de juf?

versjes

Paul van Loon • Echte boeven?

Paul van Loon • wat doen we met de juf?

Paul van Loon • pak me dan!

doen we
met

lezen met

met tekeningen van Hugo van Look

lezen met

lezen met

pak me dan!

Pakket

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

7+

7+

7+

7+

AVI-lezen met Paul van Loon (8 titels)
ISBN 978-90-487-3702-4 · Prijs € 77,96

Pakket

16

BOJ Ridders AVI E4 (3 titels)
ISBN 978-90-487-3168-8 · Prijs € 31,50

Schapkaarten herdrukt!
Kostprijs 35 euro per set

Bij bestelling van pakketten ter waarde van
350 euro zijn de schapkaarten gratis! Neem
contact op met verkoop@wpgkindermedia.nl

Kris kras door het oerwoud

Op reis
in de tijd

Een bos

Elisa van Spronsen

Berdie Bartels

Op reis in de tijd

Aag Vernelen

Saar Sloddervos

Een bos vol gevaar

Kris kras door het oerwoud

vol gevaar

Arend van Dam

Pakket

Arend van Dam

Berdie Bartels

Aag Vernelen

Elisa van Spronsen

Zoeklicht dyslexie middenbouw AVI E3-M4
(4 titels)
ISBN 978-90-487-3768-0 · Prijs € 47,96

Help me!
Marlies Slegers

Help me!

Pakket

Marlies Slegers

Zoeklicht dyslexie bovenbouw AVI E3-M4-E4
(4 titels)
ISBN 978-90-487-3770-3 · Prijs € 48,47
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Pakket Veilig leren lezen
Veilig leren lezen is dé taal- en leesmethode van
het basisonderwijs. Al sinds 1958 leren kinderen
hiermee lezen waardoor ruim 10 miljoen mensen
dit merk kennen. En dit aantal groeit nog altijd!
Momenteel leert 85% van de kinderen lezen met
deze methode. Door de hoge kwaliteit en grote
naamsbekendheid heeft Zwijsen er voor gekozen om
dit merk verder uit te bouwen voor de thuismarkt.

Grote campagne
• Instructievideo
• Social media campagne
• Poster naar ca. 8.000 basisscholen
• Onderwijsnieuwsbrief
• Flyer voor consument
• Inspiratieartikel op Kinderboeken.nl

Pakket Veilig leren lezen
10 x leesspelletjes Veilig leren lezen
6 x magnetische letterdoos Veilig leren lezen
4 x memospel Veilig leren lezen
4 x letterkwartet veilig leren lezen
4 x zinnen maken Veilig leren lezen
4 x lezen & schrijven Veilig leren lezen
+ Gratis Veilig leren lezen backcard
Prijs € 346,78
ISBN 978-90-487-3855-7
Verschijnt september 2020

en Zwijsen.nl

• PR-actie met juf- en meesterbloggers

9 789048 738557

3

Nieuw

Veilig leren lezen

6-8
jaar

Lezen & schrijven Veilig leren lezen

Met uitwisbare stift!

In deze leuke schrijfkoffer zitten schrijfkaarten en een uitwisbare stift om uitgebreid te
oefenen met schrijven. De schrijfkaarten zijn door de uitwisbare stift telkens opnieuw te
gebruiken. Zo wordt leren schrijven en lezen pas écht een feest.
• woordzoekers
• verhaaltjes om zelf te lezen
• rijmopdrachten
• schrijfoefeningen met letters, woorden en zinnen
En nog véél meer om volop te oefenen met schrijven en lezen!
schrijven

4

Leerdoelen:
• Leren schrijven van letters, woorden en zinnen in verbonden schrift
• Leren lezen van woorden en zinnen
• Oefenen van de fijne motoriek door middel van schrijfopdrachten

Leesspelletjes Veilig leren lezen

Lezen & schrijven
Veilig leren lezen
6+
ISBN 978-90-487-3826-7
Formaat 21 x 24 x 3 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023/287
Verschijnt juli 2020

9 789048 738267

Leesspelletjes
Veilig leren lezen
6+
ISBN 978-90-487-3778-9
Formaat 16 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228/287
Verschijnt juli 2020

9 789048 737789

• Dit scheur-doeblok garandeert veel puzzel-, lees- en schrijfplezier.
• De woorden sluiten aan bij de eerste zes kernen van alle versies
van Veilig leren lezen.
• Zo oefenen kinderen spelenderwijs met de letters en woorden
van school.

taal &
lezen

Leerdoelen:
• Onderscheiden van klanken in woorden
• Koppelen van klanken aan letters
• Oefenen van de letters
• Lezen van woorden en zinnen in het eerste halfjaar leesonderwijs

5

Nieuw

Veilig leren lezen

6-8
jaar

Leuk spelen met letters, woorden en zinnen

Magnetische letterdoos
Veilig leren lezen

Leuk voor thuis
én onderweg!

6+
ISBN 978-90-487-3834-2
Formaat 19 x 24,5 x 1,5 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023/287
Verschijnt september 2020

9 789048 738342

Met
130 magnetische
letters!

De oude vertrouwde letterdoos in een nieuw en handzamer jasje!
Met deze letterdoos leren kinderen spelenderwijs letters, woorden
en zinnen lezen. De opdrachten stimuleren de taal- en leesontwikkeling. Doordat de magneetjes steeds opnieuw gelegd kunnen
worden en de werkbladen variëren in niveau kunnen kinderen
eindeloos oefenen. De opdrachten sluiten 100% aan bij school.

taal &
lezen

6

Leerdoelen:
• Onderscheiden van klanken in woorden
• Oefenen van de letters (medeklinkers, klinkers, dubbelklanken en tweeklanken)
• Maken van woorden en zinnen
• Vergroten van de woordenschat

Nieuw

Rompompom

4-6
jaar

Magnetische letterdoos voor kleuters

Rompompom
magnetische letterdoos

Beststeller nu in een handig
compact (meeneem)formaat!

4+
ISBN 978-90-487-3835-9
Formaat 19 x 24,5 x 1,5 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023/287
Verschijnt september 2020

9 789048 738359

Met
80 magnetische
letters!

Kleuters maken op school kennis met letters. Met deze oude
vertrouwde letterdoos (in een nieuw en handzamer jasje!)
kunnen kinderen met de magneten hun eigen naam leggen
en zelf woorden maken. Kinderen plaatsen een werkblad
in de deksel van de letterdoos. Vervolgens leggen ze de
magneten op het gekozen werkblad. Eindeloos speelplezier
met Pompom, hét vriendje van school.
taal &
lezen

Leerdoelen:
• Koppelen van klanken aan letters
• Onderscheiden van de letters
• Oefenen van de letters
• Maken van woorden

7

Nieuw

Woezel & Pip

3-6
jaar

Spelenderwijs leren schrijven met Woezel & Pip

Inhoud:
• uitwisbare stift
• kaarten met alle letters van het alfabet
• kaarten met (voorbereidende) schrijfopdrachten

Samen met Woezel & Pip wordt
leren schrijven hartstikke leuk!

schrijven

8

Leerdoelen:
• Oefenen van een goede pengreep
• Oefenen van de fijne motoriek en de oog-handcoördinatie
• Oefenen van voorbereidende schrijfbewegingen en letters
• Herkennen en verkennen van letters

Woezel & Pip abc schrijfkoffer
©2020 Dromenjager BV
www.woezelenpip.nl

Deze schrijfkoffer is ideaal voor peuters en kleuters die het leuk vinden
om samen met Woezel & Pip te leren schrijven. Kinderen hoeven nog
niet te kunnen lezen om met deze schrijfkoffer aan de slag te gaan.
• Op de letterschrijfkaarten staat een grote letter, een kleine letter,
een plaatje en een woord. Ook voor kinderen die al kunnen lezen
zijn de kaarten daardoor interessant.
• Spelenderwijs ontdekken kinderen de letters van het alfabet door de
kleurrijke illustraties en het overtrekken van de letters.
• Voorbereidende schrijfopdrachten voor de allerkleinsten.
• Stimuleert de ontluikende en/of beginnende geletterdheid.
• Eindeloos oefenen door de uitwisbare stift.

3+
ISBN 978-90-487-3827-4
Formaat 21 x 24 x 3 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt juli 2020

9 789048 738274

9

Nieuw

Jules

3-5
jaar

Schrijfkoffer voor peuters en kleuters

Inhoud:
• uitwisbare stift
• kaarten met voorbereidende schrijfopdrachten

Alle schrijfbewegingen zijn ontwikkeld door
deskundigen op het gebied van schrijfonderwijs.

schrijven

10

Leerdoelen:
• Stimuleren van de ontluikende en/of beginnende geletterdheid
• Oefenen van een goede pengreep
• Oefenen van de fijne motoriek
• Oefenen van de oog-handcoördinatie
• Oefenen van voorbereidende schrijfbewegingen

Jules schrijfkoffer
Te gebruiken bij:

Met deze gezellige schrijfkoffer komen peuters en kleuters op een
laagdrempelige manier in aanraking met schrijfbewegingen. Met
de uitwisbare schrijfkaarten oefenen kinderen samen met Jules
met het schrijven van rondjes, strepen en krullen. Dit is een goede
voorbereiding op het schrijven op school.
• Eindeloos speelplezier door de uitwisbare stift.
• Goede oefening voor het ontwikkelen van de fijne motoriek.
• Stimuleert de ontluikende geletterdheid doordat veel
schrijfbewegingen gebaseerd zijn op letters.
• Kleurrijke, aansprekende illustraties.

Producten die eerder verschenen:

Annemie Berebrouckx
3+
ISBN 978-90-487-3828-1
Formaat 21 x 24 x 3 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt juli 2020

9 789048 738281

Jules kleurenlotto
3+
ISBN 978-90-487-3374-3
Prijs € 12,99

Jules tel & beweeg
3+
ISBN 978-90-487-3623-2
Prijs € 12,99

Jules lettermemo

3+
ISBN 978-90-487-3751-2
Prijs € 12,99

Jules letterlegger
3+
ISBN 978-90-487-3699-7
Prijs € 14,50

Jules magnetische vormendoos
3+
ISBN 978-90-487-3373-6
Prijs € 24,99

11

Nieuw

De Gorgels

De Gorgels spelen met taal

7-10
jaar

De Gorgels AVI kwartet

Bestsellers
in een
nieuw jasje!

Dit scheur-doeblok staat vol met taalpuzzels,
verhalen, testjes, geheimschrift, woordslingers
en raadsels.
Kinderen worden uitgedaagd om samen met
De Gorgels al deze leuke spelletjes op te lossen.
Oefenen met taal was nog nooit zo leuk!

Mag ik van jou van de Brutelaars, de verrotte
zweetsokken? Op elk kwartet staan humoristische
zinnen. Kijk goed welke zin je nog moet hebben
en vraag die aan een medespeler. Verzamel zoveel
mogelijk kwartetten. Voor kinderen die lol in lezen
hebben, fan zijn van De Gorgels of beter willen
leren lezen. Leerzaam en grappig tegelijk!

taal &
lezen

12

Leerdoelen:
• Lezen en schrijven van woorden en zinnen
• Oefenen met taal, spelling en woordenschat
• Prikkelen van de fantasie

taal &
lezen

Leerdoelen:
• Oefenen AVI lezen M4 tot en met E5
• Oefenen woordenschat
• Oefenen leesmoeilijkheden
• Creatief spelen met taal

De Gorgels tafels oefenen

De Gorgels spelen met taal
7+
ISBN 978-90-487-3779-6
Formaat 16 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228/287
Verschijnt juli 2020

9 789048 737796

De Gorgels AVI kwartet
7+
ISBN 978-90-487-3830-4
Formaat 9 x 12,5 x 3,5 cm
Prijs € 9,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt juli 2020

Eindeloos oefenen
door de uitwisbare stift
9 789048 738304

Met dit spel oefenen kinderen
spelenderwijs de tafels 1 tot en met
12. Ze kunnen het alleen spelen,
maar ook met z’n tweeën. Met
de spelborden waar de tafels op
staan, een uitwisbare stift, een
dobbelsteen en een controlevel
kunnen kinderen aan de slag. Leuk
om te doen en leerzaam bovendien.

BEKEND VAN DE
RAZENDPOPULAIRE
BOEKEN VAN

JOCHEM MYJER

De Gorgels tafels oefenen
7+
ISBN 978-90-487-3829-8
Formaat 21 x 24 x 3 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt juli 2020

9 789048 738298
rekenen

Leerdoelen:
• Tafels oefenen 1 t/m 12
• Automatiseren tafels 1 t/m 12

13

Overzicht assortiment
Jules

3-5 jaar
Nieuw!

978-90-487-3374-3
€ 12,99 3+

978-90-487-3623-2
€ 12,99 3+

Uk & Puk

978-90-487-3727-7
€ 12,99 3+

978-90-487-3751-2
€ 12,99 3+

978-90-487-3699-7
€ 14,50 3+

978-90-487-3828-1
€ 14,99 3+

978-90-487-3373-6
€ 24,99 3+

Woezel & Pip

3-5 jaar

978-90-487-3726-0
€ 12,99 3+

978-90-487-3762-8
€ 12,50 3+

3-6 jaar

978-90-487-3621-8
€ 6,50 3+

978-90-487-3620-1
€ 6,50 3+

978-90-487-3752-9
€ 12,99 3+

978-90-487-3306-4
€ 9,99 3+

Nieuw!

978-90-487-3674-4
€ 14,50 3+

978-90-487-3622-5
€ 22,50 3+

978-90-487-2253-2
€ 10,50 3+

978-90-487-3827-4
€ 14,99 3+
978-90-487-3422-1
€ 19,99 3+

Rompompom

4-6 jaar

Nieuw!

978-90-487-3662-1
€ 14,99 4+

978-90-487-3773-4
€ 9,99 4+

978-90-487-3835-9
€ 14,99 4+

978-90-487-3591-4
€ 12,50 4+
lezen, rekenen
& schrijven

4+

Sluit
100% aan
bij school

Sluit
100% aan
bij school

het grote
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978-90-487-3308-8
€ 6,50 4+

978-90-487-3307-1
€ 6,50 4+

4-6 jaar

19-04-18 12:57

978-90-487-3592-1
€ 12,50 4+

stickers

t voor
op het raam!

RPP-stickerboek-a.indd 1

978-90-487-3666-9
€ 7,99 4+

10-01-19 12:10

978-90-487-3261-6
€ 10,50 4+

978-90-487-3260-9
€ 10,50 4+

978-90-487-3118-3
€ 14,50 4+

edutainment
Veilig leren lezen

6-8 jaar

Nieuw!

Nieuw!
Nieuw!

978-90-487-3728-4
€ 12,99 6+

978-90-487-3743-7
€ 9,99 6+

978-90-487-3742-0
€ 9,99 6+

978-90-487-3778-9
€ 6,50 6+

978-90-487-3834-2
€ 14,99 6+

978-90-487-3826-7
€ 14,99 6+

Maan roos vis

6-8 jaar
lezen, rekenen
& schrijven

6+

Sluit
100% aan
bij school

Sluit
100% aan
bij school

letterstickerboek

het GROTE
maan roos vis
DOEBOEK

l

a

l

130

met
re stickers
herbruikba
ikt voor
ook gesch
op het raam!

a
l

a

6-8 jaar

978-90-487-3370-5
€ 14,50 6+

978-90-487-3593-8
€ 12,50 6+

978-90-487-3661-4
€ 14,99 6+

978-90-487-3665-2
€ 7,99 6+

978-90-487-3347-7
€ 22,50 6+

Dolfje Weerwolfje

978-90-487-3624-9
€ 6,50 7+

978-90-487-3625-6
€ 6,50 7+

978-90-487-3028-5
€ 24,99 5+

978-90-487-2959-3
€ 9,99 6+

7-9 jaar

978-90-487-3626-3
€ 9,99 7+

978-90-487-3627-0
€ 9,99 7+

978-90-487-3744-4
€ 9,99 7+

De Gorgels

7-10 jaar

Nieuw!
Nieuw!

Nieuw!

978-90-487-3668-3
€ 12,99 7+

978-90-487-3829-8
€ 14,99 7+

978-90-487-3667-6
€ 9,99 7+

978-90-487-3830-4
€ 9,99 7+

978-90-487-3378-1
€ 19,99 7+

978-90-487-3779-6
€ 6,50 7+
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