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Nieuw

De Gorgels

De Gorgels woordmemo

4-7

jaar

De Gorgels woordmemo
4+
ISBN 978-90-487-3866-3
Formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm
Prijs € 12,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt oktober 2020

9 789048 738663

Met dit woordmemo gaan kinderen spelenderwijs aan de
slag met woorden uit de wereld van De Gorgels. Het spel
is op verschillende niveaus te spelen doordat de kaartjes
geselecteerd kunnen worden op afbeelding en woord.
De sfeervolle, grappige afbeeldingen van De Gorgels
prikkelen en stimuleren de fantasie. Dit taalspelletje kan
gezellig met de hele familie gespeeld worden.

BEKEND VAN DE
RAZENDPOPULAIRE
BOEKEN VAN

JOCHEM MYJER

taal &
lezen

Leerdoelen:
• Onderscheiden van klanken in woorden
• Koppelen van klanken aan letters
• Herkennen en benoemen van letters en woordbeelden
• Lezen van woorden
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Nieuw

Uk & Puk

1-4

jaar

Uk & Puk tel je mee?

twee nieuwe
kartonboekjes van
16 pagina’s!

Dit kartonboekje is een leuke eerste kennismaking met getallen.
Op een laagdrempelige manier leren kinderen tellen tot en met 12.
In de vrolijke wereld van Puk valt spelenderwijs veel te beleven en
te ontdekken. Leuk en leerzaam tegelijk.

rekenen

4

Leerdoelen:
• Herkennen en benoemen van getalsymbolen t/m 12
• Tellen t/m 12
• Koppelen van getallen aan symbolen en hoeveelheden

Uk & Puk woordjes leren

Uk & Puk tel je mee?
1+
ISBN 978-90-487-3892-2
16 pagina’s
Formaat 16 x 16 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 271
Verschijnt oktober 2020

9 789048 738922

Uk & Puk woordjes leren
1+
ISBN 978-90-487-3893-9
16 pagina’s
Formaat 16 x 16 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 271
Verschijnt oktober 2020

9 789048 738939

Dit stevige kartonboekje biedt een eerste kennismaking met woordjes.
Kinderen kunnen de kleurrijke plaatjes aanwijzen en benoemen.
Ook de begrippen groot en klein komen spelenderwijs aan bod.
Een leuke manier om samen met Puk de eerste woordjes te leren!

taal &
lezen

Leerdoelen:
• Onderscheiden van klanken in woorden
• Koppelen van klanken aan letters
• Herkennen en benoemen van letters en woorden

Sluit aan bij
Uk & Puk,
dé peutermethode
op meer dan
4000 kinderdagverblijven.
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Nieuw

Rompompom

Rompompom lettermemo

4-6
jaar

Rompompom lettermemo

Spelenderwijs alle letters van het
alfabet leren, hoe leuk is dat? Draai
een voor een de memokaartjes om en
zoek de juiste letters (of plaatjes) bij
elkaar. Om samen of alleen te spelen.

4+
ISBN 978-90-487-3865-6
Formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm
Prijs € 12,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt oktober 2020

9 789048 738656

Oude vertrouwde
memospel in een
nieuw jasje!
taal &
lezen

Leerdoelen:
• Onderscheiden van de letters
• Koppelen van klanken aan letters
• Oefenen van de letters
• Vergroten van de woordenschat

Rompompom magnetische rekendoos
Kleuters herkennen en benoemen
spelenderwijs getallen en oefenen
met tellen. Ze kiezen een werkblad
en leggen dat in de deksel van de
rekendoos. Daarna leggen ze de
rekenmagneten erop. Handig voor
thuis én onderweg!
Bestseller
nu in een
handig compact
(meeneem)
formaat!
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4+
ISBN 978-90-487-3843-4
Formaat 19 x 24,5 x 1,5 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt oktober 2020

9 789048 738434

rekenen

Leerdoelen:
• Opzeggen van de telrij t/m 20
• Verder tellen en terugtellen vanuit verschillende getallen
• Herkennen en benoemen van getallen t/m 20
• Omgaan met getallen en hoeveelheden t/m 20
• Maken van optel- en aftreksommen t/m 20

Rompompom
magnetische rekendoos

Doeboek Rompompom ik leer rekenen
rekenen

4+

Sluit
100% aan
bij school

ik leer rekenen

4
5

Doeboek Rompompom
ik leer rekenen

Een perfect doeboek als een kleuter
nieuwsgierig is naar getallen.
Met dit kleurrijke rekendoeboek
van Rompompom oefenen kleuters
spelenderwijs de getallen die ze op
school leren. Samen oefenen met
Pompom, hét vriendje van school.
Leuk en leerzaam.

4+
ISBN 978-90-487-3900-4
Formaat 29,7 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228

9 789048 739004

4-6 jaar

rekenen

Leerdoelen:
• Herkennen en benoemen van getalsymbolen t/m 12
• Tellen t/m 12
• Oefenen van de getallenrij t/m 12
• Koppelen van getallen aan symbolen en hoeveelheden

Tussentijds
verschenen

Doeboek Rompompom ik leer letters
Sluit
100% aan
bij school

ik leer letters

l

p

Is een kind nieuwsgierig naar letters?
Dan is dit letterdoeboek erg geschikt.
Samen met Pompom oefenen
kleuters spelenderwijs met de klanken
en letters die ze op school leren. Zo
wordt letters oefenen pas echt een
feest!

Doeboek Rompompom
ik leer letters
4+
ISBN 978-90-487-3901-1
Formaat 29,7 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228

9 789048 739011

taal &
lezen

4-6 jaar

Leerdoelen:
• Herkennen en oefenen van de letters
• Onderscheiden van klanken in woorden
• Koppelen van klanken aan letters

7

Veilig leren lezen

Tussentijds
verschenen

Doeboek ik leer lezen kern 1-6

ik le e r
lez e n6

taal & lezen

6+

ke rn 1-

sluit
100%
aan
bij scho
ol

Met dit doeboek leren kinderen
spelenderwijs lezen op een manier
die 100% aansluit bij school.
Kinderen oefenen middels leuke
oefeningen en spelletjes het lezen
van woorden en zinnen in het eerste
halfjaar leesonderwijs. De inhoud is
afgestemd op de leerlijn van Veilig
leren lezen, de meestgebruikte taalleesmethode in Nederland.

6-8 jaar

6-8
jaar

Doeboek Veilig leren lezen
ik leer lezen kern 1-6
6+
ISBN 978-90-487-3902-8
Formaat 29,7 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228/287

9 789048 739028

taal &
lezen

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

Doeboek ik leer lezen kern 7-11

ik le e r
lez e7-n11

taal & lezen

6+

ke rn

sluit
100%
aan
bij scho
ol

Spelenderwijs leren lezen op een
manier die 100% aansluit bij school.
Dat maakt dit afwisselende doeboek
met taalspelletjes, verhaaltjes en testjes
zo leuk. Kinderen oefenen het lezen
van woorden en zinnen in het tweede
halfjaar leesonderwijs. De inhoud is
afgestemd op de leerlijn van Veilig leren
lezen, de methode waar driekwart van de
kinderen in Nederland mee leert lezen.

6-8 jaar

taal &
lezen

Leerdoelen:
• Onderscheiden van klanken in woorden
• Oefenen van de fijne motoriek door middel van schrijf- en tekenopdrachten
• Lezen van woorden en zinnen in het tweede halfjaar leesonderwijs
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Doeboek Veilig leren lezen
ik leer lezen kern 7-11
6+
ISBN 978-90-487-3903-5
Formaat 29,7 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228/287

9 789048 739035

Actie magnetische dozen

Sluit

100% aan
bij school

Koop
6 magnetische
dozen en ontvang
GRATIS een kwartet
t.w.v. € 9,99!

Grote najaarscampagne!

Actiepakket magnetische dozen
incl. gratis kwartet

• TV-spot rondom Sinterklaasjournaal

2 x Rompompom magnetische letterdoos
2 x Rompompom magnetische rekendoos
2 x magnetische letterdoos Veilig leren lezen

• YouTube-campagne

+ GRATIS letterkwartet Veilig leren lezen

• Socialmedia-campagne

Prijs € 89,94
ISBN 978-90-487-3917-2

• Advertenties
• TV-spot ook inzetbaar
voor boekhandel
9 789048 739172
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Nieuw

Veilig leren lezen

6-8
jaar

Letterfeest Veilig leren lezen

Inhoud:
• 12 dubbelzijdige kaarten
• dobbelsteen met zes kleuren
• zandloper
• 2 uitwisbare stiften
• taaldiploma + puntenkaart
• spelregels

Met uitwisbare stiften,
dobbelsteen en zandloper.
Speel alleen of tegen
elkaar en de tijd.

Bedenk en raad woorden, maak zelf woorden en zinnen (af) en maak lange
woordenslangen. Zo oefenen kinderen alleen of met z’n tweeën spelenderwijs
met taal. Wie verzint de meeste woorden met de gegooide beginletter? Of wie
maakt de meeste zinnen binnen de zandlopertijd?
De punten hou je bij op de puntenkaart. Doordat de stiften uitwisbaar zijn,
kunnen de taalspelletjes eindeloos gespeeld worden. Elk spel wordt op twee
niveaus aangeboden, zodat kinderen van verschillende leeftijden met elkaar
kunnen spelen.
taal &
lezen
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Leerdoelen:
• Creatief spelen met taal
• Vergroten van de woordenschat
• Lezen en schrĳven van woorden en zinnen

Letterbingo Veilig leren lezen

Letterfeest Veilig leren lezen

Sluit aan bij de
methode waar 80%
van de kinderen
mee leert lezen

6+
ISBN 978-90-487-3895-3
Formaat 20,5 x 25,5 x 4,5 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023/287
Verschijnt oktober 2020

9 789048 738953

Letterbingo Veilig leren lezen
6+
ISBN 978-90-487-3894-6
Formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm
Prijs € 12,99
BTW hoog
NUR 023/287
Verschijnt oktober 2020

9 789048 738946

Inhoud:
• 38 letterkaartjes
• scheurblok met bingokaarten
• spelregels

Hoe leuk is het om de letters die kinderen hebben
geleerd toe te passen in een potje bingo? Kinderen
kunnen hun ouders uitdagen of ze spelen deze
letterbingo gezellig met een vriendje of vriendinnetje.
Deze educatieve bingo is ook ideaal voor kinderfeestjes.
In het scheurblok zitten 2 x 48 verschillende bingokaarten.

taal &
lezen

Leerdoelen:
• Herkennen van de letters
• Spelenderwijs oefenen van de letters
• Koppelen van klanken aan letters
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Overzicht assortiment
Uk & Puk

Woezel & Pip

1-5 jaar

978-90-487-3727-7
€ 12,99 3+

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+

978-90-487-3674-4
€ 14,50 3+

978-90-487-3752-9
€ 12,99 3+

Nieuw!

Nieuw!

978-90-487-3892-2
€ 6,50 1+

978-90-487-3893-9
€ 6,50 1+
978-90-487-3827-4
€ 14,99 3+

978-90-487-3422-1
€ 19,99 3+

978-90-487-3622-5
€ 22,50 3+

Jules

978-90-487-3374-3
€ 12,99 3+

3-5 jaar

978-90-487-3623-2
€ 12,99 3+

978-90-487-3751-2
€ 12,99 3+

978-90-487-3828-1
€ 14,99 3+

978-90-487-3699-7
€ 14,50 3+

978-90-487-3373-6
€ 24,99 3+

Rompompom

4-6 jaar
Nieuw!

Nieuw!

978-90-487-3662-1
€ 14,99 4+

978-90-487-3773-4
€ 9,99 4+

978-90-487-3865-6
€ 12,99 4+

978-90-487-3835-9
€ 14,99 4+

978-90-487-3843-4
€ 14,99 4+
rekenen

4+

Sluit
100% aan
bij school

Sluit
100% aan
bij school

ik leer rekenen

ik leer letters

4

l

p

5
4-6 jaar
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978-90-487-3260-9
€ 10,50 4+

978-90-487-3261-6
€ 10,50 4+

978-90-487-3118-3
€ 14,50 4+

Nieuw!

978-90-487-3900-4
€ 6,50 4+

4-6 jaar

Nieuw!

978-90-487-3901-1
€ 6,50 4+

edutainment
Veilig leren lezen

6-8 jaar

Nieuw!

Nieuw!

978-90-487-3895-3
€ 14,99 6+

978-90-487-3728-4
€ 12,99 6+

ik le er
en
lez
kern 1-6

978-90-487-3743-7
€ 9,99 6+

taal & lezen

ik le er
lez en
7-1 1

6+

978-90-487-3742-0
€ 9,99 6+

978-90-487-3894-6
€ 12,99 6+

taal & lezen

6+

kern

sluit
100%
aan
bij scho
ol
sluit
100%
aan
bij scho
ol

6-8 jaar

978-90-487-3778-9
€ 6,50 6+

Nieuw!

978-90-487-3902-8
€ 6,50 6+

Nieuw!

6-8 jaar

978-90-487-3903-5
€ 6,50 6+

978-90-487-3834-2
€ 14,99 6+

Dolfje Weerwolfje

978-90-487-3624-9
€ 6,50 7+

978-90-487-3625-6
€ 6,50 7+

978-90-487-3826-7
€ 14,99 6+

7-9 jaar

978-90-487-3626-3
€ 9,99 7+

978-90-487-3627-0
€ 9,99 7+

De Gorgels

978-90-487-3744-4
€ 9,99 7+

4-10 jaar

Nieuw!

978-90-487-3668-3
€ 12,99 7+

978-90-487-3829-8
€ 14,99 7+

978-90-487-3779-6
€ 6,50 7+

978-90-487-3667-6
€ 9,99 7+

978-90-487-3378-1
€ 19,99 7+

978-90-487-3830-4
€ 9,99 7+

978-90-487-3866-3
€ 12,99 4+
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