
Sluit aan bij school

Nieuw
bij Zwijsen!

Voorjaar 2021



Loco bambino starterspakket 

3+
ISBN 978-90-487-4027-7
Formaat 16,6 x 26,7 x 2,6 cm
Prijs € 27,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt februari 2021

9 789048 740277

3-5
jaarNieuw     Loco bambino  

Loco bambino uk & puk  
pakket spelen & leren

3+
ISBN 978-90-487-4030-7
Formaat 16,6 x 26,7 x 2,6 cm
Prijs € 27,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt februari 2021

9 789048 740307

Loco bambino nijntje  
pakket kleuren & vormen

3+
ISBN 978-90-487-4088-8
Formaat 16,6 x 26,7 x 2,6 cm
Prijs € 27,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt april 2021

9 789048 740888

2

Inhoud:
• Loco bambino basisdoos
• 2 oefenboekjes
• Loco informatiebrochure 

Inhoud:
• Loco bambino basisdoos
• Opdrachtboekje uk & puk ik ga rijmen 
• Opdrachtboekje uk & puk ik ga tellen
• Loco informatiebrochure 

Inhoud:
• Loco bambino basisdoos
• Opdrachtboekje nijntje ik leer kleuren 
• Opdrachtboekje nijntje ik leer vormen
• Loco informatiebrochure

Loco bambino starterspakket

Loco bambino uk & puk  
pakket spelen & leren

Loco bambino nijntje  
pakket kleuren & vormen

illustraties Dick Bruna 
© copyright Mercis bv 
1953 – 2020 



4-7
jaarNieuw     Loco mini  

3

Inhoud:
• Loco mini basisdoos
• 2 oefenboekjes
• Loco informatiebrochure 

Loco mini starterspakket

Loco mini rompompom  
pakket taal & lezen

Inhoud:
• Loco mini basisdoos
• Opdrachtboekje rompompom ik leer letters 
• Opdrachtboekje rompompom ik leer woordjes
• Loco informatiebrochure 

Loco mini veilig leren lezen 
pakket lezen kern 7-11

Inhoud:
• Loco mini basisdoos
•  Opdrachtboekje veilig leren lezen ik lees kern 7-8-9 
•  Opdrachtboekje veilig leren lezen ik lees kern 10-11
• Loco informatiebrochure 

Loco mini starterspakket

4+
ISBN 978-90-487-4028-4
Formaat 16,6 x 26,7 x 2,6 cm
Prijs € 27,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt februari 2021

9 789048 740284

Loco mini rompompom  
pakket taal & lezen

4+
ISBN 978-90-487-4031-4
Formaat 16,6 x 26,7 x 2,6 cm
Prijs € 27,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt april 2021

9 789048 740314

Loco mini veilig leren lezen 
pakket lezen kern 7-11

6+
ISBN 978-90-487-4032-1
Formaat 16,6 x 26,7 x 2,6 cm
Prijs € 27,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt februari 2021

9 789048 740321
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7-9
jaarNieuw     Loco maxi  

Loco maxi starterspakket

Oefenboekjes

Een kind  
kan zélf aan  

de slag

ISBN 978-90-487-4090-1 
Prijs € 8,99

ISBN 978-90-487-4035-2 
Prijs € 8,99

ISBN 978-90-487-4091-8 
Prijs € 8,99

ISBN 978-90-487-4036-9 
Prijs € 8,99

ISBN 978-90-487-4033-8 
Prijs € 8,99

ISBN 978-90-487-4037-6 
Prijs € 8,99

ISBN 978-90-487-4034-5 
Prijs € 8,99

ISBN 978-90-487-4038-3 
Prijs € 8,99

3-5 jaar

bambino

nijntje ik leer kleuren

Sluit 
100% aan 
bij school

Sluit 
100% aan 
bij school

3-5 jaar

bambino

nijntje ik leer vormen

Sluit 
100% aan 
bij school

3-5 jaar

bambino

ik ga tellen

Sluit 
100% aan 
bij school

3-5 jaar

bambino

ik ga rijmen

bambino

mini

ik leer letters

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bij school

mini

ik leer woordjes

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bij school

mini

ik lees 
kern 7-8-9

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bij school

mini

ik lees 
kern 10-11

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bij school

mini

Inhoud:
• Loco maxi basisdoos
• 2 oefenboekjes
• Loco informatiebrochure 

Loco maxi starterspakket

7+
ISBN 978-90-487-4029-1
Formaat 16,6 x 26,7 x 2,6 cm
Prijs € 27,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt februari 2021

9 789048 740291



Loco: spelend leren
Wie is er nu niet opgegroeid met de leerspellen van Loco? 
Loco bestaat al sinds 1968 en is het meest gebruikte 
leerspel op de basisschool. Ook thuis is het spel nog altijd 
razend populair. Vanaf nu is Zwijsen de licentienemer van 
Loco in Nederland en Vlaanderen. Hiermee breidt Zwijsen 
de educatieve lijn voor op school én voor de thuismarkt uit 
en krijgt Loco de liefdevolle aandacht die het verdient. 

Uniek spelsysteem
Met de basisdoos met steentjes en de losse opdrachten-
boekjes leren kinderen spelenderwijs alles over rekenen, 
taal en lezen. Het is een uniek spelsysteem waarmee 
kinderen zelf controleren of ze de opdrachten goed hebben 
gedaan. Voor ieder kind tussen de 3 en 9 jaar is er een 
 passende editie van Loco!

‘Met Loco kunnen wij de consument nog meer 

producten bieden die kinderen helpen om de 

leerdoelen van school thuis spelenderwijs te oefenen. 

Sinds de Corona-uitbraak is de vraag naar dergelijke 

producten nog verder gestegen. 

Wij verbinden bekende merken zoals De Gorgels, 

Dolfje Weerwolfje en Veilig leren lezen aan inhoudelijk 

sterke spellen die 100% aansluiten bij school. De 

Loco-spellen sluiten hier naadloos op aan. Met trots 

presenteren wij in deze brochure ook nieuw fonds dat 

ontwikkeld is met de didactische kennis van Zwijsen.’ 

 

Neeltje van Osch, uitgever Zwijsen

Vraag uw vertegenwoordiger naar de voorwaarden of mail verkoop@wpgmedia.nl.

Lancering met grote 
social media- en online 

videocampagne!

Loco  

is nu geheel

vernieuwd!

Vraag nu Loco 
 consumentenfolders 
aan om in de winkel  

te leggen! 
ISBN 978-90-487-4099-4 

(20 exemplaren)

bambino

3-5 jaar

mini

4-7 jaar

maxi

7-9 jaar
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3-6
jaarLancering met grote 

social media- en online 
videocampagne!

Nieuw     Woezel & Pip 

Woezel & Pip ik leer abc Woezel & Pip ik leer 123

Leerdoelen:
• Opzeggen van de telrij t/m 12
• Herkennen en benoemen van de getallen t/m 12
• Omgaan met getallen en hoeveelheden t/m 12
• Oefenen van het schrijven van cijfers

Doeboeken stimuleren 
de beginnende geletterd- en gecijferdheid 

Dit kleurrijke doeboek is absoluut een aanrader 
voor kinderen die nieuwsgierig zijn naar 
letters. De leuke opdrachten zijn een goede 
voorbereiding op wat kinderen op school leren. 
Lezen, tekenen, kleuren en puzzelen samen 
met Woezel & Pip en hun vriendjes … Urenlang 
speelplezier voor peuters en kleuters!  

Gezellig doeboek dat perfect is voor peuters en 
kleuters die bezig zijn met cijfers. Samen met 
Woezel & Pip oefenen kinderen spelenderwijs 
tellen, getallen herkennen en schrijven. De 
opdrachten sluiten 100% aan bij wat kinderen 
later op school leren. Leuk en leerzaam tegelijk! 

taal & 
lezen rekenen

Leerdoelen:
•  Stimuleren van de ontluikende en/of de 

beginnende geletterdheid
• Herkennen en benoemen van de letters
• Koppelen van klanken aan letters
• Onderscheiden van klanken in woorden
• Oefenen van voorbereidende schrijfopdrachten



77

Woezel & Pip 
ik leer abc 

3+
ISBN 978-90-487-3925-7 
Formaat 21 x 29,7 cm
Prijs € 6,99
BTW laag
NUR 228
Verschijnt februari 2021

Woezel & Pip 
ik leer 123 

3+
ISBN 978-90-487-3926-4 
Formaat 21 x 29,7 cm
Prijs € 6,99
BTW laag
NUR 228
Verschijnt februari 2021

Woezel & Pip 
getallenlegger
3+
ISBN 978-90-487-4011-6 
Formaat 20,6 x 16,5 cm
Prijs € 14,50
BTW laag
NUR 023
Verschijnt maart 2021

Woezel & Pip getallenlegger

De getallenlegger is een leuke én leerzame eerste kennismaking 
met getallen. Samen met Woezel & Pip leren kinderen op een 
laagdrempelige en speelse manier tellen. Ze verkennen, herkennen 
en benoemen getallen en oefenen met de hoeveelheden die daarbij 
horen. Kinderen hoeven nog niet t/m 20 te kunnen tellen om hier 
zelf mee aan de slag te gaan. Ze herkennen de getallen door ze te 
zoeken bij de plaatjes en andersom.

In navolging van de succesvolle 
Woezel & Pip letterlegger

Leerdoelen:
• Stimuleren van de ontluikende gecijferdheid
• Tellen t/m 20
• Herkennen en verkennen van de getallen t/m 20
• Koppelen van getallen aan symbolen en hoeveelheden t/m 20

rekenen

9 789048 739264

9 789048 740116

9 789048 739257

©2020 Dromenjager BV
www.woezelenpip.nl
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4-6
jaar

Sluit 100% 
aan bij het 

 schrijfonderwijs  
op school

Nieuw     Rompompom 

Rompompom ik leer woordjes Rompompom ik leer schrijven

Leerdoelen:
• Oefenen van een goede pengreep 
• Oefenen van de fijne motoriek met kleur- en schrijfoefeningen 
• Oefenen van de oog-handcoördinatie 
• Schrijven van letters en woorden in blokschrift

Met dit aansprekende doeboek oefenen 
kinderen op een leuke manier klanken, 
letters en woorden. Kleuters zullen veel 
plezier beleven aan de vrolijke letter- en 
woordspelletjes en er tegelijkertijd veel 
van opsteken. Ze oefenen hiermee de fijne 
motoriek en vergroten hun woordenschat. 

Kinderen die interesse hebben in letters en ze 
graag willen leren schrijven, halen hun hart op 
met dit handzame doeboek. Zo oefenen ze op 
een speelse manier met de schrijfletters die 
ze op school leren. Veel schrijf- en speelplezier 
gegarandeerd!

taal & 
lezen schrijven

Leerdoelen:
•  Herkennen en oefenen van letters en woorden
•  Onderscheiden van klanken in woorden
•  Koppelen van klanken aan letters
•  Vergroten van de woordenschat
•  Oefenen van de fijne motoriek



99

Rompompom  
ik leer woordjes 

4+
ISBN 978-90-487-3924-0 
Formaat 21 x 29,7 cm
Prijs € 6,99
BTW laag
NUR 228
Verschijnt februari 2021

Rompompom 
ik leer schrijven 

4+
ISBN 978-90-487-3923-3 
Formaat 21 x 29,7 cm
Prijs € 6,99
BTW laag
NUR 228
Verschijnt februari 2021

Rompompom 
rekenkwartet
4+
ISBN 978-90-487-3930-1 
Formaat 9 x 12,5 x 3,5 cm
Prijs € 9,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt maart 2021

Rompompom rekenkwartet

Een vrolijk kwartetspel voor kleuters die interesse hebben in getallen. 
Spelenderwijs oefenen zij met getallen en de hoeveelheden en 
sommetjes die daarbij horen. Verzamel zo snel mogelijk vier kaartjes 
die horen bij hetzelfde getal. Leerzaam rekenkwartet met Pompom in 
de hoofdrol!

Leerdoelen:
• Herkennen en benoemen van de getallen t/m 10
• Koppelen van getallen aan symbolen en hoeveelheden t/m 10
• Oefenen van sommen t/m 10

rekenen

Mag ik van jou de kaart 
met de dobbelsteen met 

drie stippen die hoort 
bij het kwartet van het 

getal 3?

Mag ik de kaart met de 
som 3+3 die hoort bij het 
kwartet van het getal 6?

9 789048 739240

9 789048 739233

9 789048 739301



7-10
jaar

taal & 
lezen

Vanwege  
groot succes:  

het oude vertrouwde  
koffertje taalspelletjes 

in een nieuw  
jasje!

10

De Gorgels taalspelletjes  

Leerdoelen:
• Oefenen met spelling
• Oefenen van AVI M4, E4, M5
• Creatief spelen met taal
• Vergroten van de woordenschat
• Lezen en schrijven van woorden en zinnen

Nieuw     De Gorgels  

Met uitwisbare stiften, 
 dobbelsteen en  zandloper. 

Speel alleen of tegen 
 elkaar en de tijd.
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9 789048 739370

De Gorgels taalspelletjes

7+
ISBN 978-90-487-3937-0 
Formaat 21 x 24 x 3 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt maart 2021 

BEKEND VAN DE 
RAZENDPOPULAIRE 

BOEKEN VAN 
JOCHEM MYJERJOCHEM MYJER

Met deze Gorgelspelletjes oefenen kinderen spelenderwijs met taal. 
Alle spelletjes kunnen alleen of met zijn tweeën gespeeld worden. De 
zandloper maakt het extra spannend. De scores houden de spelers 
bij op de scorekaart. 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.

Inhoud:
•  koffertje
•   2 x 6 dubbelzijdige uitwisbare 

speelkaarten met spellen op 
verschillende niveaus (setjes)

•   dobbelsteen (6 kleuren)
•   zandloper
•   2 uitwisbare stiften
•   speluitleg

Wie maakt de meeste 
nieuwe Gorgelwoorden?

Wie verzint de meeste 
woorden met de  

gegooide beginletter? Wie maakt de meeste 
zinnen binnen de 

zandlopertijd?
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6-8
jaar

taal & 
lezen

9 789048 739387

80% van  
de kinderen  

leert lezen met

Nieuw     Veilig leren lezen

Domino Veilig leren lezen

Leerdoelen:
• Lezen en begrijpen van woorden
• Snelle woordherkenning
• Onderscheiden van klanken die rijmen
• Oefenen van de woordenschat

Domino Veilig leren lezen 

6+
ISBN 978-90-487-3938-7 
Formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm
Prijs € 12,99
BTW hoog
NUR 023/287
Verschijnt maart 2021

Superleuk dominospel voor kinderen die leren lezen. 
Dit spel bevat kaartjes met woorden en plaatjes die op 
elkaar rijmen. Die worden aan elkaar gelegd. Tijdens het 
spelen van dit spel lezen kinderen eenvoudige woor-
den en zijn ze bezig met rijmen. Zo vergroten kinderen 
spelenderwijs hun woordenschat. Met vrolijke illustraties 
voor extra speelplezier!
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Nieuw!

978-90-487-3894-6
€ 12,99   6+

978-90-487-4030-7
€ 27,50   3+

978-90-487-4032-1
€ 27,50   6+

978-90-487-4088-8
€ 27,50   3+

978-90-487-4031-4
€ 27,50   4+

maxi

bambino

mini

Overzicht assortiment edutainmentOverzicht assortiment 

Veilig leren lezen
6-8 jaar

Loco
3-9 jaar

978-90-487-3743-7
€ 9,99   6+

978-90-487-3742-0
€ 9,99   6+

978-90-487-3895-3
€ 14,99   6+

978-90-487-3728-4
€ 12,99   6+

978-90-487-3938-7
€ 12,99   6+

978-90-487-3834-2
€ 14,99   6+

978-90-487-3778-9
€ 6,99   6+

978-90-487-4027-7
€ 27,50   3+

Sluit 
100% aan 
bij school

3-5 jaar

bambino

nijntje ik leer vormen

978-90-487-4091-8 
€ 8,99   3+

ik leer woordjes

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bij school

mini

978-90-487-4036-9 
€ 8,99   4+

Sluit 
100% aan 
bij school

3-5 jaar

bambino

ik ga rijmen

978-90-487-4034-5
€ 8,99   3+

ik lees 
kern 10-11

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bij school

mini

978-90-487-4038-3
€ 8,99   6+

978-90-487-3826-7
€ 14,99   6+

978-90-487-3902-8
€ 6,99   6+

978-90-487-4028-4
€ 27,50   4+

978-90-487-3903-5
€ 6,99   6+

3-5 jaar

bambino

nijntje ik leer kleuren

Sluit 
100% aan 
bij school

978-90-487-4090-1
€ 8,99   3+

ik leer letters

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bij school

mini

978-90-487-4035-2
€ 8,99   4+

Sluit 
100% aan 
bij school

3-5 jaar

bambino

ik ga tellen

978-90-487-4033-8
€ 8,99   3+

ik lees 
kern 7-8-9

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bij school

mini

978-90-487-4037-6
€ 8,99   6+

978-90-487-4029-1
€ 27,50   7+

Nieuw!

Vervolg assortiment edutainment

Starterspakketten

Oefenboekjes

Characterpakketten

Basisdozen

978-90-487-3970-7
€ 17,50   4+

978-90-487-3954-7
€ 17,50   3+

978-90-487-4002-4
€ 17,50   7+
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978-90-487-3727-7
€ 12,99   3+

978-90-487-3726-0
€ 12,99   3+

Uk & Puk
1-5 jaar

978-90-487-3892-2
€ 6,99   1+

978-90-487-3893-9
€ 6,99   1+

Woezel & Pip
3-6 jaar

978-90-487-3762-8
€ 12,50   3+

978-90-487-3925-7
€ 6,99   3+

978-90-487-3926-4
€ 6,99   3+

978-90-487-3621-8
€ 6,99   3+

978-90-487-3620-1
€ 6,99   3+

978-90-487-3752-9
€ 12,99   3+

978-90-487-3674-4
€ 14,50   3+

978-90-487-4011-6
€ 14,50   3+

Nieuw! Nieuw!

Nieuw!

978-90-487-3622-5
€ 22,50   3+

978-90-487-3827-4
€ 14,99   3+

978-90-487-3422-1
€ 19,99   3+

978-90-487-3699-7
€ 14,50   3+

Jules
3-5 jaar

978-90-487-3373-6
€ 24,99   3+

978-90-487-3374-3
€ 12,99   3+

978-90-487-3623-2
€ 12,99   3+

978-90-487-3751-2
€ 12,99   3+

978-90-487-3828-1
€ 14,99   3+

Overzicht assortiment edutainment



978-90-487-3118-3
€ 14,50   4+

978-90-487-3260-9
€ 10,50   4+

978-90-487-3901-1
€ 6,99   4+

978-90-487-3924-0
€ 6,99   4+

978-90-487-3900-4
€ 6,99   4+

978-90-487-3923-3
€ 6,99   4+

978-90-487-3773-4
€ 9,99   4+

978-90-487-3930-1
€ 9,99   4+

978-90-487-3865-6
€ 12,99   4+

978-90-487-3308-8
€ 6,99   4+

978-90-487-3662-1
€ 14,99   4+

Rompompom
4-6 jaar

978-90-487-3835-9
€ 14,99   4+

978-90-487-3843-4
€ 14,99   4+

Nieuw! Nieuw!

978-90-487-3261-6
€ 10,50   4+

Nieuw!

15

978-90-487-3378-1
€ 19,99   7+

978-90-487-3866-3
€ 12,99   4+

978-90-487-3667-6
€ 9,99   7+

978-90-487-3627-0
€ 9,99   7+

978-90-487-3626-3
€ 9,99   7+

978-90-487-3624-9
€ 6,99   7+

978-90-487-3625-6
€ 6,99   7+

978-90-487-3744-4
€ 9,99   7+

978-90-487-3668-3
€ 12,99   7+

De Gorgels
4-10 jaar

Dolfje Weerwolfje
7-9 jaar

978-90-487-3830-4
€ 9,99   7+

978-90-487-3779-6
€ 6,99   7+

978-90-487-3829-8
€ 14,99   7+

978-90-487-3937-0
€ 14,99   7+

Nieuw!

Overzicht assortiment edutainment


