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het dikke samenleesboek van

Maria van Eeden

s a m w, e ii k en

 Studio Zwijsen  ·  Eindredacti e: Sacha Kolk

12,50

lekker dikke omnibus 

Lees samen met je kleuter het verhaal van Sam die de 
zee op wil, over het kleine mannetje Wik die niet bang is 
en over een ei tussen het riet. Van wie zou dat ei zijn? 

NIEUW!
verschijnt 
april 2021

978-90-487-4014-7

Samenleesomnibus

•  3 samenleesboeken voor kleuters in 1 bundel
•  Voor kleuters die zelf al willen lezen
•  Gezellig samen lezen
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Zwijsen maakt leuke en leerzame boeken en spellen voor elke jaargroep, op ieder (AVI-)niveau en aansluitend 
bij onze methoden Schatkist, Veilig leren lezen en Estafett e. Zo garanderen wij een doorgaande leerlijn taal & 
lezen, rekenen en schrijven vanaf peuters tot en met kinderen in groep 8. Kortom: Zwijsen heeft  voor ieder kind 
een boek en/of spel op maat!  

Inhoudsopgave

3

Op de hoogte blijven van onze nieuwe boeken en spellen? Schrijf je 

gratis is voor de maandelijkse nieuwsbrief op zwijsen.nl/nieuwsbrief

Leeftijd Boekenserie AVI-niveau Pagina
Start M3 E3 M4 E4 M5 E5 M6 E6 E6+
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Sluit aan bij

  

4-6
jaar

14,99

Nieuwsgierige kleuters ontdekken van alles in deze mooie prentenboeken: 
Getallen, tellen, ordenen, sorteren, groot en klein in de rekenprentenboeken 
en taalgevoel met rijmpjes, gedichten en grapjes in de versjes voor kleuters.

7+

M
anon Sikkel en D

aniëlle Schothorst                M
O
N
S
TER

n
u

m
m

er 10

MONSTERTERnummer 10

Manon Sikkel en Daniëlle Schothorst

7+

Wat 
ruik ik 
daar?

Rindert Kromhout en Alex de Wolf

7+

Eus Roovers en A
nn de Bode                W

e
lk

e
 is a

n
d

e
rs?

Welke is 
anders?

Eus Roovers en Ann de Bode

978-90-487-3252-4 978-90-487-3265-4 978-90-487-3266-1

Rekenprentenboeken voor kleuters

ISBN 978-90-487-3267-8  ·  Prijs € 44,97
Pakket

tellen en getallen tegenstellingen ordenen en sorteren

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

978-90-487-3262-3 978-90-487-3263-0 978-90-487-3264-7

Pakket
Versjes voor kleuters

ISBN 978-90-487-3268-5  ·  Prijs € 44,97

7+

Ieder uur een avontuur

Het grote versjesboek van

Frank van Pamelen en Nicolle van den Hurk

7+

  Mijn raam
 is een schilderij

Mijn raam
is een schilderij
Het grote versjesboek van Riet Wille en Marja Meijer

7+

Bette Westera en Job van Gelder

Rekenprentenboeken 
en versjes voor kleuters
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Sluit aan bij
  

4-6
jaar

15,99

Zwijsen Prentenboeken

... 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?

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

Letterboek 

ap wijntotvan

Agnes Wijers &
Helen van Vliet

Letterboek van Aap tot Zwijn

   ik 
  wil 
 niet 
naar

Rindert Kromhout 
& Natascha Stenvert

school
 niet 

ik wil naar school!

978-90-487-3825-0 978-90-487-3824-3
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kleuters samenleesboeken 
informatief Jaarpakket  1  

ISBN 978-90-487-3248-7  ·  Prijs € 94,50

kleuters samenleesboeken 
informatief Jaarpakket  2 

ISBN 978-90-487-3249- 4  ·  Prijs € 94,50

978-90-487-2929-6 978-90-487-3006-3

978-90-487-2928-9 978-90-487-3008-7

978-90-487-2927-2 978-90-487-3007-0

978-90-487-2335-5 978-90-487-2336-2

978-90-487-2337-9 978-90-487-2327-0

978-90-487-2338-6 978-90-487-3011-7

978-90-487-2925-8 978-90-487-3009-4

978-90-487-2924-1 978-90-487-3010-0

978-90-487-2326-3 978-90-487-2926-5

over familie

Dit ben ik. 
Ik ben het kind van mam en pap. 
En de zus van zus. 
Ik heb ook een oom en een neef. 
Wat is dat � jn! 
Samenleesboeken zijn boeken die je samen leest. 
De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander 
leest de iets moeilijkere tekst voor. 
Zo geniet je samen van het boek.

Dit boek sluit aan bij de kleutermethode Schatkist.

kleuters sam
enleesb

oek •
in

fo
rm

a
tie

f       E
e

n
 ku

s va
n

 m
ij       A

ag Vernelen

Een                 van mij
Aag Vernelen

ivan & ilia

Een                 van mijEen                 van mijkkkEen                 van mijkEen                 van mijkEen                 van mijkEen                 van mijEen                 van mijEen                 van mijuEen                 van mijuEen                 van mijuEen                 van mijEen                 van mijEen                 van mijsEen                 van mijsEen                 van mijsEen                 van mij

familie

kleuters

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 4+

informatief

afsluiting avontuur

lente winter

start herfst

eten & drinken familie

kunst communicatie

doen alsof wonen

buiten spelen water

gezondheid dieren

uitvinden muziek

Pakket Pakket

mees gaat naar het bos.
Hij trekt zijn jas aan.
Hij doet zijn das om.
Hij zet zijn muts op.
mees loopt naar buiten.
Puf, wat is het warm!
‘Het is lente,’ zegt pap.
‘In de lente wordt het al lekker warm.’
mees doet snel zijn muts af. 
En hij maakt zijn das los. 
Zo, dat voelt een stuk beter.
‘We gaan vandaag lopen,’ zegt pap.
‘Lekker lopen naar het bos.’
‘De lente is leuk!’ zegt mees.

is dat een mus? 

mmmmmmmmm uuuuuuuuu sssssssss

mmm eeeeee sss
mees met een pet.
en met een das.
en een jas.

mees met een das.
en een jas.

mees met een jas.

Het was in de oertijd.Het was in de oertijd.Het was in de oertijd.
Een vrouw had graan.Een vrouw had graan.Een vrouw had graan.
Er kwam een rat …Er kwam een rat …
Die at het graan op!Die at het graan op!Die at het graan op!
De vrouw zei: ‘O nee.De vrouw zei: ‘O nee.De vrouw zei: ‘O nee.
Ik bedenk er iets op.’Ik bedenk er iets op.’Ik bedenk er iets op.’
Ze groef wat klei uit de grond.Ze groef wat klei uit de grond.Ze groef wat klei uit de grond.Ze groef wat klei uit de grond.
Daar maakte ze een rond, hol ding van. Daar maakte ze een rond, hol ding van. Daar maakte ze een rond, hol ding van. Daar maakte ze een rond, hol ding van. Daar maakte ze een rond, hol ding van. 
Ze zette het een tijd in het vuur.Ze zette het een tijd in het vuur.Ze zette het een tijd in het vuur.Ze zette het een tijd in het vuur.
Daardoor werd de klei zo hard als steen.Daardoor werd de klei zo hard als steen.Daardoor werd de klei zo hard als steen.Daardoor werd de klei zo hard als steen.Daardoor werd de klei zo hard als steen.Daardoor werd de klei zo hard als steen.
De vrouw noemde het ding: De vrouw noemde het ding: De vrouw noemde het ding: De vrouw noemde het ding: pot.
In haar In haar pot was het graan veilig! was het graan veilig! was het graan veilig!
Later maakte iemand een Later maakte iemand een Later maakte iemand een pot van glas. van glas.
En waar zijn potten nu van gemaakt?En waar zijn potten nu van gemaakt?En waar zijn potten nu van gemaakt?En waar zijn potten nu van gemaakt?En waar zijn potten nu van gemaakt?

ppp ooo ttt

brr, nat!brr, nat!

room in de pot. roos in de pot. 
en sap van een bes.

ik in de pot!

te koop!

kkkkkk aaaaaa rrrrrr

pot

pot

een pot op de kar. 
en wat nog meer?

eenvoudige tekstzelfleeswoord voorleespagina

  
Sluit aan bij

4-6
jaar

10,50

Deze informati eve boeken spelen in op de behoeft e van kleuters om lett ers (en 
woorden) te verkennen. De pagina’s zijn overzichtelijk ingedeeld met links de 
tekst die door de ervaren lezer wordt voorgelezen. Rechts staan korte teksten 
en eenvoudige woorden die door de kleuter gelezen kunnen worden.  

Kleuters samenleesboeken informatief



Sluit aan bij

kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek

Paul van Loon

feest in het b o s

met tekeningen van Hugo van Look

4+

Kleuters samenlezen 1  
ISBN 978-90-487-3677-5 ·  Prijs € 41,94

Elle van Lieshout

hoe ga             op reis?i k

4+

Isabel Versteeg en Mariëlla van de Beek

de                   van mob a l

4+

Elle van Lieshout

, aan het werk!h u p

4+

kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek

is noura?aaw r

lezen m
et                Paul van Loon  •  w

aar is noura?

met tekeningen van Hugo van Look

4+

978-90-487-3660-7

dierentuin

978-90-487-3656-0

vervoer

978-90-487-3658-4

beroepen

vriendschap

978-90-487-3552-5978-90-487-03210

vriendschapridders

978-90-487-0323-4

feest

978-90-487-1189-5

Pakket

8 9

Bij het raam ligt een briefje.
Dolfje leest:
Kom je ook naar het feest in het bos?
‘Een feest, wat leuk,’ zegt Dolfje.
‘Voor wie zou dat zijn?’

maan

m naa

bos

b so

8 9

Bij het raam ligt een briefje.
Dolfje leest:
Kom je ook naar het feest in het bos?
‘Een feest, wat leuk,’ zegt Dolfje.
‘Voor wie zou dat zijn?’

maan

m naa

bos

b so

zelf lezen!

voorleespagina

  

4-6
jaar 10,-

Kleuters samenleesboeken
Dit zijn boeken voor kleuters die zelf al willen lezen. De linkerpagina’s zijn voor-
leespagina’s voor een ervaren lezer. De rechterpagina’s zijn woordpagina’s die 
de kleuter zelf kan lezen. Zo lees je om de beurt een stukje en geniet je samen 
van het verhaal. 

Sluit aan bij

6,99

dieren

978-90-276-7397-8

dieren

978-90-276-7369-5

dieren

978-90-487-0322-7

7

Paul van Loon

naar      !eez

Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

4+

978-90-487-0824-6

978-90-487-3671-3

dieren

avontuur

978-90-487-0825-3

bang zijn

978-90-487-3659-1

zee

Pakket
Kleuters samenlezen 2  
ISBN 978-90-487-3678-2  ·  Prijs € 48,93

Paul van Loon

naar  
 

 
  !

ee
z

Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

4+

Pa
ul

 v
an

 L
oo

n

naar      ! ee z

Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

4+
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6-7
jaar

13,99

Leren lezen zoekboeken
Voor veel beginnende lezers zijn boeken op AVI start nog iets te moeilijk. In deze 
zes nieuwe zoekboeken worden woorden met de letters uit de Kern Start t/m 
Kern 4 gelezen én gezocht. Zo oefenen kinderen op een leuke manier met de 
eerste woorden die ze op school leren. 

Nieuw!

Bij ieder boek zit een app. Deze 
app bevat een voorleesverhaal 

bij de  illustraties en extra 
 woorden die net iets 

uitdagender zijn.

Leren lezen zoekboeken
ISBN 978-90-487-3703-1  ·  € 83,94

Pakket

978-90-487-3687-4 978-90-487-3684-3 978-90-487-3685-0

NIEUW!

letters kernwoorden te vinden op pagina’s

Kern Start
i, k ik 10-11, 26-27

m kim 6-7, 8-9, 10-11, 16-17, 
30-31

s sik 6-7

Woorden van school

De woorden in dit boek kennen 

kinderen van school. Ze sluiten aan 

bij de eerste kernen van Veilig Leren 

Lezen. Op elke plaat staan woorden 

uit een specifieke kern. In het schema 

zie je welke letters en woorden bij 

welke kern horen. Op de platen staat 

steeds een lijst met woorden om te 

zoeken. Let op: er zijn een paar 

woorden extra verstopt.

kim

vik

mmm

vis

kip

kaas
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• Zelf lezen vanaf de eerste dag in groep 3
• Prachtige zoekplaten
• Toeganklijk en humoristisch
• Sluit 100% aan bij school

Sluit aan bij

ik lees

wiel
dakdak

dak

zoen

muis

wiel

wiel

dak

duif

duif

weg

duif

duifduif

978-90-487-3683-6 978-90-487-3688-1 978-90-487-3686-7
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5-6
jaar 7,99

hee, ik lees!
Deze serie is speciaal ontwikkeld voor kleuters die zelfstandig kunnen lezen.
Het zijn kleurrijke boeken met overzichtelijke verhaalpagina’s. Ze zijn geschreven 
op AVI start. Ze vormen een overgang tussen groep 2 en groep 3. De boeken 
zijn tevens in te zetten bij de eerste weken leesonderwijs in groep 3.

978-90-487-1074-4 978-90-487-1073-7

978-90-487-1394-3 978-90-487-1395-0

978-90-487-3837-3 978-90-487-2847-3

978-90-487-2849-7 978-90-487-2856-5

978-90-487-2852-7 978-90-487-2848-0

978-90-487-2850-3 978-90-487-1392-9

978-90-487-2854-1

978-90-487-2851-0 978-90-487-1390-5

978-90-487-1077-5 978-90-487-2855-8

Pakket

AVI start

hee, ik lees! Jaarpakket 1

ISBN 978-90-487-3246-3  ·  Prijs € 71,91

naar neef jip
Anneke Scholtens en Els van Egeraat

n
aar n

eef jip
    

De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal 
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn 
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent 
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden 
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn 
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst 
te verduidelijken.

naar neef jip

ik ben pim.
ik mag naar neef jan.
ik neem aap mee.
maar wat wil de bok?
de bok wil een hap.
een hap van aap!

hee, ik lees! A
V

I S
TA

R
T

hee, ik lees!

hee, ik lees!

familie

5+

www.zwijsen.nl 5+

kleuterlezen

ik zon 
in de zon
Annemarie van den Brink en Heleen BrulotAnnemarie van den Brink en Heleen Brulot

De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal 
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn 
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent 
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden 
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn 
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst 
te verduidelijken.

ik zon in de zon

dag zon! 
mag ik een dag?
een dag vol zon?
zin in de zon.
kin in de zon.

ik in
 d

e zo
n

    
hee, ik lees! A

V
I S

TA
R

T

hee, ik lees!

hee, ik lees!

lente

5+

www.zwijsen.nl 5+

kleuterlezen

kom je mee
naar de zee?
Selma Noort en Jeska Verstegen

hee, ik lees!hee, ik lees!hee, ik lees!hee, ik lees!

de zee is 
van ijs
Erik van Os en Elle van Lieshout 
& Hugo van Lookd

e zee is van ijs  

De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal 
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn 
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent 
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden 
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn 
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst 
te verduidelijken.

hee, ik lees! A
V

I S
TA

R
T

hee, ik lees!

hee, ik lees!

winter

5+

www.zwijsen.nl 5+

kleuterlezen

ik wil geen kus
Hans en Monique Hagen
Philip Hopman

hee, ik lees!

bas is de baas
Mark Janssen

hee, ik lees!

daan wil weg
Hans en Monique Hagen 
en Ingrid en Dieter Schubert

d
aan

 w
il w

eg
    

De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal 
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn 
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent 
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden 
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn 
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst 
te verduidelijken.

daan wil weg

daan wil weg.
met kip en haan.
met kat en rat.
met mug en ree.
kan sik ook mee?
gaan ze naar de maan?
of gaan ze naar de zee?

hee, ik lees!

hee, ik lees! A
V

I S
TA

R
T

hee, ik lees!

dieren

5+

www.zwijsen.nl 5+

kleuterlezen

afsluiting avontuureten & drinken familiebuiten spelen water

lente winterkunst communicatiegezondheid dieren

start herfstdoen alsof wonenuitvinden muziek

hee, ik lees! Jaarpakket 2

ISBN 978-90-487-3247-0  ·  Prijs € 71,91
Pakket

Sluit aan bij

978-90-487-2846-6

Pakket

Toppers 
hee, ik lees!

ISBN 978-90-487-3854-0
Prijs € 47,94
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Sluit aan bij

6-7
jaar 7,50

Een leuke serie voor beginnende lezers in groep 3. Eigentijdse handzame 
boeken met onderwerpen die aansluiten bij de interesses van jonge 
lezers. Geschikt voor kinderen die vanaf de eerste weken leesonderwijs 
zelf willen lezen.

Leren lezen

w
at een lef!   M

o
n

iqu
e van

 d
er Z

an
d

en

AVI

wat eenwat een

lef !

Monique van der Zanden & Hélène Jorna

mis
mis 
mis
en
raak!

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

voetbal

zwijsen.nl

AVI

l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

Mark Janssen & 
Madeleine van der Raad

m
is m

is m
is en raak!   M

ark Jan
ssen

9 789048 738458

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen 
beginnende lezers meteen leeskilometers maken 
met dit boek op AVI M3.

vals

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

sportdag

zwijsen.nl

AVI

l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

Dirk Nielandt & 
Helen van Vliet

vals   D
irk N

ielan
d

t

9 789048 738489

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen 
beginnende lezers meteen leeskilometers maken 
met dit boek op AVI M3.

kas bijt de zon   B
ette W

estera

AVI

kas 
bijt 
de 
zon

Bette Westera & Claudia Verhelst

draf in de klas

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

paarden

zwijsen.nl

AVI

l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

draf in de klas   M
arte Jo

n
gblo

ed

Marte Jongbloed & Esther van den Berg

9 789048 738465

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen 
beginnende lezers meteen leeskilometers maken 
met dit boek op AVI M3.

feest
beest
   wil een

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

feest

zwijsen.nl

AVI

l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

beest w
il een feest   M

aran
ke R

in
ck

Maranke Rinck 
& Juliette de Wit

9 789048 738496

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen 
beginnende lezers meteen leeskilometers maken 
met dit boek op AVI M3.

raar haar   Jø
rgen

 H
o

fm
an

s

AVI

raar haar
Jørgen Hofmans & Jørgen Hofmans & 
Daniëlle Schothorst

in vuur
en vlamvlamvlamvlamvlam

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

brandweer

zwijsen.nl

AVI

l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

Pim Lammers & Silvie Buenen

in vuur en vlam
   P

im
 Lam

m
ers

9 789048 738472

NUR 287

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen 
beginnende lezers meteen leeskilometers maken 
met dit boek op AVI M3.

moos
sun
is op

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

verliefdheid

zwijsen.nl

AVI

l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen 
beginnende lezers meteen leeskilometers maken 
met dit boek op AVI M3.

sun is op m
oos   E

lisa van
 S

p
ro

n
sen

Elisa van Spronsen 
& Iris Boter

9 789048 738502

978-90-487-3628-7

978-90-487-3845-8

978-90-487-3631-7

978-90-487-3849-6

978-90-487-3629-4

978-90-487-3846-5

978-90-487-3632-4

978-90-487-3847-2

978-90-487-3630-0

978-90-487-3848-9

978-90-487-3633-1

978-90-487-3850-2

Pakket

Pakket

Leren lezen AVI start

EAN 871-96-810-0281-5  ·  Prijs € 45,00

Leren lezen AVI M3

ISBN 978-90-487-39134  ·  Prijs € 45,00
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6-7
jaar

10,50

Tachti g pagina's leesplezier: de AVI kanjers zijn verhalenbundels voor beginnende 
lezers. Op elke spread vind je een nieuw avontuur, dus de AVI kanjers zijn ideaal 
voor kinderen die een verhaal graag meteen uitlezen. Alle bundels zijn voorzien 
van mooie, bijzondere beelden en illustrati eve grapjes. 

AVI kanjers

19

ik wil weg

ik moet naar huis.

waar is mijn tas? 

ik zoek me rot. 

ik ben heel boos.

waar is mijn jas?

waar is mijn das?

ik loop naar de boom.

wat zie ik aan de tak?

wat ben ik dom.

daar is de tas.

en wat zit er in?

dat is mijn jas!

en ook mijn das.

ik pak de tas.

hup, naar huis.

duidelijk beeld

hip
hop
kat

Elisa van Spronsen

hip hop kat

meer dan 30

hip
 ho

p
 kat

E
lisa van

 S
p

ro
n

se
n

START

verhalenbundel

dieren

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

AVI kanjers Start
EAN 871-96-810-0221-1  ·  € 42,00

978-90-487-3603-4 978-90-487-3425-2 978-90-487-3427-6978-90-487-3424-5

Pakket

op iedere 
spread een nieuw 

verhaal
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• Voor kinderen die leren lezen
• Dikke verhalenbundels
• 80 pagina's leesplezier
• Leuk en leerzaam tegelijk

Sluit aan bij

66

vo
e

tb
al

le
r

een bult

pim schiet op het doel.

dat doet hij heel knap.

wauw … wat een schot!

het is één – nul.

weer geeft pim een trap. 

dat doet hij weer knap.

wauw … wat een trap!

het is twee – nul.

pim kopt de bal.

dat doet hij ook knap.

wauw … wat een bal!

het is drie – nul.

pim zegt:

kijk eens naar mij.

op mijn kop ... een bult!

het lijkt wel een ei!

hoor jĳ 
mĳn brul?

Isabel Versteeg

AVI kanjers AVI M3-E3
EAN 871-96-810-0222-8  ·  € 42,00

978-90-487-3426-9

Pakket

978-90-487-2864-0

NUR 287

Jørgen Hofmans

als ik g
ro

o
t b

en

tom maakt een scheef huis. 

er is vuur, er is rook!

wat is er veel te zien!

wat is er veel te doen!

wat doe jij?

als je groot bent?

als ik groot ben

De AVI-kanjers zijn lekker dikke verhalenbundels voor kinderen 
die leren lezen. In elk boek staan meer dan 30 korte verhalen! 

Elke AVI-kanjer gaat over een ander onderwerp. 
Dit boek gaat over beroepen.

als ik
groot ben

6+Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

verhalenbundel

beroepen

zwijsen.nl

978-90-487-2865-7 978-90-487-3851-9

NUR 287

Jørgen Hofmans

als ik g
ro

o
t b

en

tom maakt een scheef huis. 

er is vuur, er is rook!

wat is er veel te zien!

wat is er veel te doen!

wat doe jij?

als je groot bent?

als ik groot ben

De AVI-kanjers zijn lekker dikke verhalenbundels voor kinderen 
die leren lezen. In elk boek staan meer dan 30 korte verhalen! 

Elke AVI-kanjer gaat over een ander onderwerp. 
Dit boek gaat over beroepen.

als ik
groot ben

6+Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

verhalenbundel

beroepen

zwijsen.nl

E3 E3M3M3
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6-7
jaar 7,99

ik lees!

Ieder jaar leren zo’n 200.000 kinderen lezen. Om deze kinderen voldoende oefenmateriaal 
te bieden is de boekenserie ‘ik lees!’ ontwikkeld. De boeken sluiten perfect aan bij de 
belevingswereld van beginnende lezers. Er zijn al boeken voor na een paar weken leesonderwijs.

978-90-487-3142-8

978-90-487-3143-5

978-90-487-3140-4

978-90-487-3141-1

978-90-487-1856-6

978-90-487-1857-3

978-90-487-2134-4

978-90-487-2135-1

978-90-487-1851-1

978-90-487-1852-8

978-90-487-2078-1

978-90-487-2079-8

pas op 
voor de tor!

Rian Visser
Mark Baars

pas op voor de tor!
zar wil een hut.
hij hakt een boom om.
maar daar is een tor.
hij is hoog en dik.
de tor hapt naar zar.
weg, tor!

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

pas op voor d
e tor!

AVI Start

AVI oud: 1

AV
I Start

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI Start

minecraft

op zoek naar een ring
zar krijgt een brief van de baas van het spel
dag zar,
zoek een ring. 
doe het snel.
je hebt maar een uur .
als je faalt is het spel uit.

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

op zoek naar een ring

op zoek
naar een ring

Rian Visser
Mark Baars

AVI M3

AVI oud: 2

AV
I M

3

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI M3

minecraft

Aan de kant,
draak! Rian Visser en Mark Baars

Aan de kant, draak!
Zar hoort een gil.
Het komt van een meisje, dat Lina heet.
Ze wil de grot in.
Maar voor de berg staat een draak.
Hij is heel groot.
En hij draak spuugt vuur.

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

A
an d

e kant, draak!

AVI E3

AVI oud: 3

AV
I E3

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI E3

minecraft

Gevaar in
de mist Rian Visser

Mark Baars

Gevaar in de mist
Zar bouwt een hoge toren.
Trots laat hij de toren aan Lina zien.
Maar dan komt er een brief.
De baas van het spel is boos.
Hij straft Zar en Lina met een dikke mist.
Ze kunnen niets meer zien.
En er is veel gevaar. 
Help!

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

G
evaar in d

e m
ist

AVI M4

AVI oud: 3

AV
I M

4

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI M4

minecraft

Van iedere schrijver 
zijn er vier boeken, 
op vier opvolgende 

AVI-niveuas om 
lekker te kunnen 

doorlezen.
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ik lees!  AVI start
ISBN 978-90-487-4138-0  ·  € 39,95

Pakket

978-90-487-3415-3

978-90-487-3416-0

978-90-487-3597-6

978-90-487-3598-3

978-90-487-3417-7

978-90-487-3418-4

978-90-487-3599-0

978-90-487-3600-3

ik

lees!

ik

lees

k lees!

7+

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

Het 
slaapfeest

ik

lees!

ik

lees

k lees!

7+

Dit boek is echt 
gebeurd

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

bijna

Leesbevorderingstip!

Kinderen kunnen als ze een boek uit deze serie leuk vinden verder lezen over het 
onderwerp op het volgende AVI-niveau. Van iedere schrijver zijn er vier boeken, 
om lekker te kunnen doorlezen.

Sluit aan bij

ik lees!  AVI M3
ISBN 978-90-487-4139-7  ·  € 39,95

Pakket

ik lees!  AVI E3
ISBN 978-90-487-4140-3  ·  € 39,95ISBN 978-90-487-4140-3  ·  € 39,95

Pakket

ik lees!  AVI M4
ISBN 978-90-487-4141-0  ·  € 39,95

Pakket



  

6-7
jaar

14,99

Grote AVI-boeken zijn dikke boeken, 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. Boordevol verhalen, 
informatieve teksten, versjes, moppen, strips en samenleesverhalen. 

Grote AVI-boeken

978-90-487-3639-3 978-90-487-3807-6

AVI
Start boekHet grote

Het 
grote
AVI 

Start 
boek

wat eet de kok?

Door: 
Paul van Loon, 

Rian Visser, Bette Westera, 

Tosca Menten, Mark Janssen, 

Hugo van Look en vele 

anderen!

Pakket

Grote AVI-boeken
(4 titels)

ISBN 978-90-487-3858-8

Prijs € 59,96

AVI M3 AVI E3AVI start

AVI
Start boekHet grote

Het 
grote
AVI 

Start 
boek

kom in de hut

groror

Door: 
Paul van Loon, 

Rian Visser, Bette Westera, 

Tosca Menten, Mark Janssen, 

Hugo van Look en vele 

anderen!

AVI
M3Het grote boek

Het 
grote

AVI M3
boek

ik spat je nat

Door: 
Rindert Kromhout, 

Jozua Douglas, Manon Sikkel,  

Martine Letterie, Rick de Haas, 

Jan Jutte en vele 
anderen!

AVI
E3 boekHet grote

Het 
grote
AVI E3
boek

Door: 
Paul van Loon, 

Rian Visser, Bette Westera, 

Tosca Menten, Mark Janssen, 

Hugo van Look en vele 

anderen!

op pad met boeven

AVI start

AVI
Start boekHet grote

Het 
grote
AVI 

Start 
boek

wat eet de kok?

Door: 
Paul van Loon, 

Rian Visser, Bette Westera, 

Tosca Menten, Mark Janssen, 

Hugo van Look en vele 

anderen!
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Sluit aan bij

978-90-487-3640-9

25

ga je naar huis, tuur?
naar koen en kaat?

nee, mijn vuur is heet.
en er is rook.

de vaas was geel en duur.
en toen lek.

pap is boos.
boos op de rook en op mijn vuur.
boos op tuur!

ik zoek een huis in het bos.
op een tak!

dag!

24

nu is beer niet meer sip.
hier is de zon en daar is het bos.
niet meer in het hok!

dat is fijn, koen en kaat!

daar is ook tim.
en mik, tom en kas.

ik kom niet.
ik ben jan niet.
dat zegt kit de kat.dat zegt kit de kat.
de boer heet jan.
de boer moet aan de lij n.

jan moet aan de lĳ njan moet aan de lĳ n

daar is eef.
eef heeft een riem.
jan, waar zit je? roept eef.jan, waar zit je? roept eef.
kom eens hier.
kom, we gaan.
we gaan naar het bos.
kom, jan!kom, jan!
je moet aan de lij n.
kom dan!

Verhalen AVI-strips

978-90-487-3808-3

AVI
E3 boekHet grote

Het 
grote
AVI E3
boek

Door: 
Paul van Loon, 

Rian Visser, Bette Westera, 

Tosca Menten, Mark Janssen, 

Hugo van Look en vele 

anderen!

op pad met boeven
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Leesseries bij Veilig leren lezen kim-versie
Zelf een boek lezen, dat is wat kinderen willen in groep 3. Zwijsen ont-
wikkelde een uitgebreide serie leesboeken die precies aansluiten bij Veilig 
leren lezen. Dertien leesseries op verschillende leesniveaus met een maan-, 
zon-, of steraanpak.

Variatie doet lezen
Variatie is het sleutelwoord van het boekenaanbod bij Veilig leren lezen: 
versjes, verhalen, informatieve boeken, kijkboeken, samenleesboeken, strips 
en dergelijke. De boeken zijn gemaakt door heel veel verschillende bekende 
Nederlandse en Vlaamse kinderboekenschrijvers en –illustratoren. Ook is 
er bij iedere kern een voorleesboek voor de leerkracht, dat op een speelse 
manier verwijst naar een van de leesboeken voor de kinderen. Op die manier 
geniet je met elkaar van mooie boeken en werk je op een speelse manier 
aan leesbevordering. 

De leesseries zijn gerangschikt op kern, maar ook verkrijgbaar in pakketten op leesniveau. 
Let op: dit zijn dus dezelfde leesboeken als hieronder staan per kern, maar dan anders ingedeeld!  

Leesseries per kern

pakket aantal 
maan

aantal 
zon

aantal
ster

aantal 
voorleesboek totaal ISBN prijs

pakket start 4 leesboeken op starters niveau 1 5 978-90-487-1820-7  €    54,75

pakket kern 1 3 3 3 1 10 978-90-487-1821-4  €  103,50

pakket kern 2 3 3 3 1 10 978-90-487-1822-1  €  105,50

pakket kern 3 6 3 3 1 13 978-90-487-1823-8  €  132,35

pakket kern 4 6 3 3 1 13 978-90-487-1824-5  €  132,35

pakket kern 5 6 3 3 1 13 978-90-487-1825-2  €  132,35

pakket kern 6 6 3 3 1 13 978-90-487-1826-9  €  130,35

pakket kern 7 6 3 3 1 13 978-90-487-1861-0  €  134,35

pakket kern 8 6 3 3 1 13 978-90-487-1862-7  €  132,35

pakket kern 9 6 3 3 1 13 978-90-487-1863-4  €  132,35

pakket kern 10 6 3 3 1 13 978-90-487-1864-1  €  126,35

pakket kern 11 6 3 3 1 13 978-90-487-1865-8  €  130,35

pakket afsluiting 6 3 3 1 13 978-90-487-1866-5  €  134,35

Leesseries op niveau
pakket maantjes kern 1-6 30 titels 978-90-487-2064-4  €  302,50

pakket maantjes kern 7 - afsluiting 36 titels 978-90-487-2168-9  €  360,20

pakket sterretjes kern 1-6 18 titels 978-90-487-2063-7  €  183,10

pakket sterretjes kern 7 - afsluiting 18 titels 978-90-487-2170-2  €  181,10

pakket zonnetjes kern 1-6 18 titels 978-90-487-2065-1  €  185,10 

pakket zonnetjes kern 7 - afsluiting 18 titels 978-90-487-2169-6  €  183,10 

pakket voorleesboeken start - afsluiting 12 titels 978-90-487-2171-9  €  142,35
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Leesvoorkeur
Als beginnende lezer moeten kinderen van alle soorten boeken en schrijfstijlen kunnen proeven. 
Alleen op die manier ontwikkelen ze hun leesvoorkeur optimaal. En als ze eenmaal de smaak te 
pakken hebben, zijn beginnende lezers niet meer te stoppen. Met het grote aanbod leesboeken 
bij Veilig leren lezen is de leeshonger van iedere lezer te stillen. De beste stimulans om te lezen, 
is plezier in lezen!

Sluit aan bij

              
Start
4 leesboeken en 1 voorleesboek 

voor de leerkracht

978-90-487-1820-7  ·  Prijs € 54,75

lett erboek  ·  start kijkboek  ·  start

lett erboek  ·  start zoekboek  ·  start

Pakket

18 19

moe, moe …?
ik ben boos!
ren naar de maan, beer!

oo beer …

kijk, poes, ijs met room.
en moes met peer.
een roos in een vaas.
en een doos met een reep.

voorleesboek

verhaal

strip

informatief

kijk en lees
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  Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

              Kern 2
3 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1822-1  ·  Prijs € 105,50

              Kern 1
3 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1821-4  ·  Prijs € 103,50

samenlezen · startkijk en lees  ·  start

verhaal  ·  startverhaal  ·  M3

moppen  ·  M3kijk en lees  ·  start

verhaal  ·  startverhaal  ·  start

kijk en lees  ·  startversjes  ·  M3

samenlezen · M3kijk en lees  ·  start

verhaal  ·  startverhaal  ·  start

zoekboek  ·  startstrip  ·  M3

verhaal  ·  M3

zoekboek  ·  start

Pakket Pakket

voorleesboekvoorleesboek
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Kern 4
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1824-5  ·  Prijs € 132,35

Kern 3
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1823-8  ·  Prijs € 132,35

verhaalveiliglerenlezen.nl

kern 3

6+

maantjes

spel

ik mis noor

Wendy Panders

kern
 3  •  ik m

is n
o

o
r  •  

noor! 
noor! 
noor!

verhaalveiliglerenlezen.nl

maantjes

eten

6+

kern 3

Nancy Kers

ik pik een bes

kern
 3  •  ik p

ik een
 b

es  •  

strip  ·  M3verhaal  ·  start

informati ef  ·  M3strip  ·  start

strip  ·  M3

verhaal  ·  start

verhaal  ·  E3

informati ef  ·  E3

verhaal  ·  M3verhaal  ·  start

zoekboek  ·  M3verhaal  ·  start

verhaal  ·  M3

verhaal  ·  start

verhalen  ·  E3

versjes  ·  M3

verhaal  ·  M3verhaal  ·  start

versjes  ·  M3kijk en lees  ·  start

verhaal  ·  M3

samenlezen · M3

verhaal  ·  E3

samenlezen · M3-E3

Pakket Pakket

Sluit aan bij

voorleesboekvoorleesboek
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              Kern 6
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1826-9  ·  Prijs € 130,35

              Kern 5
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1825-2  ·  Prijs € 132,35

verhaal  ·  M3strip  ·  M3

moppen  ·  M3verhaal  ·  M3

verhaal  ·  M3

samenlezen · M3-E3

verhaal  ·  E3strip  ·  E3

verhaal  ·  M3verhaal  ·  M3

samenlezen · M3verhaal  ·  M3

strip  ·  M3

informati ef  ·  M3

verhaal  ·  E3verhaal  ·  E3

strip  ·  M3

samenlezen · M3

verhaal  ·  M3informati ef  ·  M3

versjes  ·  M3

verhaal  ·  M3

toneellezen · M3-E3verhalen  ·  E3

Pakket Pakket

  Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

voorleesboekvoorleesboek
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                            Kern 7
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1861-0  ·  Prijs € 134,35

Kern 8
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1862-7  ·  Prijs € 132,35

verhaal

vos wil ook 
ziek zĳ n 

Anneke Scholtens
en Nicolle van den Hurk

kern
 7  •  vo

s w
il o

o
k ziek zijn

  •  

veiliglerenlezen.nl

kern 7

maantjes

jaloezie

6+

verhalen  ·  M3

verhalen  ·  M3

verhaal  ·  M3

verhaal  ·  M3

verhaal deel 2  ·  M3

verhalen  ·  M4

informati ef  ·  M4

verhaal  ·  M3

verhaal  ·  M3

versjes  ·  M3

verhaal  ·  M3kijk en lees  ·  M3

verhaal  ·  M4verhaal deel 1 ·  M4

informati ef  ·  M3
verhaal deel 1  ·  M3

verhaal deel 2  ·  M3

informati ef  ·  M3

verhalen  ·  M3verhaal deel 1  ·  M3

verhaal deel 2  ·  E3

verhaal  ·  E3

samenlezen  ·  E3

toneellezen · M3

Pakket Pakket

Sluit aan bij

voorleesboekvoorleesboek
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Pakket Pakket

Kern 9
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1863-4  ·  Prijs € 132,35

Kern 10
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1864-1  ·  Prijs € 126,35

toneellezen

Joep Snoep

Jolanda Horsten en Sarah Gill

kern
 10  •  Jo

ep
 S

n
o

ep
  •  

veiliglerenlezen.nl

kern 10

zonnetjes

snoepen

6+

moppen  ·  E3

verhaal  ·  E3

kijk en lees  ·  E3

verhaal deel 4  ·  E4

versjes  ·  E3

verhaal deel 1  ·  E3

verhaal deel 4  ·  E3

verhaal  ·  E4

verhaal  ·  E3

verhaal  ·  E3

verhaal  ·  E3

verhaal  ·  E3

informati ef  ·  E3

strip  ·  E3

versjes  ·  M4

verhaal  ·  E3

samenlezen  ·  E3

verhaal deel 3  ·  M3

verhaal deel 3  ·  M4

verhaal deel 3  ·  E3

verhaal  ·  E3

informati ef  ·  M3

verhaal  ·  M4 toneellezen · E4

  Leesseries maantjes, zonnetjes en sterretjes

voorleesboekvoorleesboek
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                             Kern 11
6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1865-8  ·  Prijs € 130,35

Kern Afsluiting

6 maantjes, 3 zonnetjes, 3 sterretjes en 

1 voorleesboek 

978-90-487-1866-5  ·  Prijs € 134,35

informati ef  ·  E3

verhaal  ·  E3

verhaal deel 5  ·  E3

moppen  ·  E4

verhalen  ·  E3

verhaal  ·  E3

informati ef  ·  E3

verhaal deel 5  ·  E4

toneellezen · E3

verhaal deel 2  ·  E3

moppen  ·  E3

verhaal  ·  E4

kijk en lees  ·  M4

verhaal  ·  M4

versjes  ·  E3

verhaal deel 6 · E4

strip  ·  M4

verhaal  ·  M4

verhaal deel 6  ·  E3

verhalen  ·  M5

verhaal deel 3  ·  M4

informati ef  ·  M4

toneellezen · E3

informati ef  ·  E4

Pakket Pakket

Sluit aan bij

voorleesboekvoorleesboek
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6-8
jaar

10,50

Lees en weet
Informatieve AVI-boeken voor beginnende lezers in groep 3. Over aansprekende 
thema’s zoals helden en pretparken. De boeken bevatten infographics, strips 
en kijkplaten en zijn humoristisch en toegankelijk. Het AVI-niveau in de boeken 
varieert van AVI start t/m E3.

Sluit aan bij

afval

dieren

bijz. plekken om te wonen

circus

pretparken

de lucht in

reddingswerkers

mijn lijf

978-90-487-3385-9

978-90-487-3390-3

978-90-487-3388-0

978-90-487-3392-7

978-90-487-3387-3 978-90-487-3386-6

978-90-487-3391-0

Lees en weet 1
EAN 871-96-810-0237-2  · € 84,00

   ELF MAKEN: ballonraket
Dit heb je nodig

ballon
plakband
niet buigzaam plastic rietje
2 stoelen
5 meter dun touw

Zo doe je het
Stap 1 Stap 1 
Zet twee stoelen tegenover elkaar. Bind het ene 
eind van het touw vast aan een stoel.

Stap 3
Knip twee stukjes plakband af. Blaas de ballon 
op en knijp het tuitje dicht, zodat de lucht erin op en knijp het tuitje dicht, zodat de lucht erin 
blijft. Plak de ballon onder het rietje. Als het je 
niet alleen lukt, vraag dan hulp.

Stap 2Stap 2
Haal het andere eind van het touw door het Haal het andere eind van het touw door het 
rietje. Trek het touw strak en bind het einde vast rietje. Trek het touw strak en bind het einde vast 
aan de andere stoel. Zorg dat het touw strak aan de andere stoel. Zorg dat het touw strak 
gespannen staat tussen beide stoelen. Schuif gespannen staat tussen beide stoelen. Schuif 
het rietje naar het midden van het touw.het rietje naar het midden van het touw.het rietje naar het midden van het touw.het rietje naar het midden van het touw.

Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4Stap 4
Je bent klaar voor de grote lancering. Laat de Je bent klaar voor de grote lancering. Laat de 
ballon los!

Z

16

   ELF MAKEN: ballonraket Zelf gezien!
Nu je zelf een ballonraket hebt gemaakt 
en hem hebt zien werken, weet je dat 
lucht als brandstof te gebruiken is. Lucht 
heeft dus stuwkracht. Door de lucht in de 
ballon te laten ontsnappen, beweegt hij 
langs het touw en vliegt door de kamer. 
Tof, hè?

Hersenkraker! Hoe gaat een raket 
omhoog?
Om aan de zwaartekracht te ontsnappen, 
moet de raket veel stuwkracht hebben. 
Bij de lancering van een raket worden 
grote hoeveelheden vloeibare waterstof 
en vloeibare zuurstof verbrand. Die 
stuwkracht stuurt de raket de lucht 
in. Doordat de raket bij de lancering 
grote hoeveelheden hete gassen naar 
beneden blaast, beweegt de raket 
omhoog. Dus door hete gassen met 
grote snelheid uit te stoten, kan zo’n 
zware raket toch soepel de lucht in. 
Een raket kan wel 28.000 kilometer per 
uur vliegen en is veel sterker dan de 
zwaartekracht.

17

Pakket



Sluit aan bij

978-90-487-3810-6 978-90-487-3811-3

978-90-487-3809-0

27

Sluit aan bij

6-7 15,99

AVI groeiboeken

... over het grappige koksduo Piet en Riet, speciaal voor beginnende lezers die 
dikke boeken willen lezen. AVI groeiboeken bevatten 144 rijk geïllustreerde 
pagina’s. In het boek loopt de moeilijkheidsgraad op van AVI start naar M4. 

M
artine Letterie &

 Rick de H
aas

Piet en Riet gaan hoog

  Piet 
en Riet
gaan       
  hoog

Martine Letterie
& Rick de Haas

avontuur

978-90-487-3809-0

Pakket

M
artine Letterie &

 Rick de H
aas

Piet en Riet op reis

   Piet 
en Riet
  op

   reis
Martine Letterie
& Rick de Haas

reizen

978-90-487-3810-6

  Piet 
en Riet

M
artine Letterie &

 Rick de H
aas

Piet en Riet aan zee

aan 
  zee

Martine Letterie
& Rick de Haas

koken

978-90-487-3811-3

AVI groeiboeken 
Piet en Riet
978-90-487-3911-0 · € 47,97

M
artine Letterie &

 Rick de H
aas

Piet en Riet op reis

   Piet 
en Riet
  op

   reis
Martine Letterie
& Rick de Haas

  Piet 
en Riet

M
artine Letterie &

 Rick de H
aas

Piet en Riet aan zee
aan 

  zee
Martine Letterie
& Rick de Haas

M
artine Letterie &

 Rick de H
aas

Piet en Riet gaan hoog

  Piet 
en Riet
gaan       
  hoog

Martine Letterie
& Rick de Haas

Van Rick de Haas, 
de illustrator van 

De Gorgels en Mees 
Kees!
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6-7
jaar 9,99

Samenlezers
Gezellig samen lezen is het leukste dat er is! Met deze nieuwe Samenlezers 
zeker. Ze bevatten teksten op een eenvoudig leesniveau én een iets hoger 
leesniveau. Zo kunnen beginnende lezers samen met een meer ervaren lezer 
al heel snel een echt verhaal lezen. Leuk én leerzaam dus!

Sluit aan bij

Berdie Bartels
&

Daniëlle Schothorst

ik ben

geen
bom!

samenLEZER

Wieke van Oordt
&

Ann De Bode

met opa 
de 

boot in

samenLEZER

Thijs Goverde
&

Rudi Jonkerweg met de

bus!

samen
LEZER

Bette Westera
&

Marijn van der Wateren

samen
LEZER

haas,
wat doe 
je nu?

Pim Lammers
&

Hélèna Jorna

ik benniet
lief

samen
LEZER

samenLEZER

978-90-487-3946-2  978-90-487-3948-6 978-90-487-3950-9  

978-90-487-3949-3 978-90-487-3951-6

Start-E3 Start-E3 Start-E3

M3-M4 M3-M4

nieuw!

Samenlezers 
978-90-487-4015-4  ·  € 59,94

Pakket

Kristien Dieltiens
&

Heleen Brulot

van mij voorjou

samen
LEZER

978-90-487-3947-9 M3-M4

verschijnen april 2021



lezen m
et                Paul van Loon  •  pak m

e dan!

pak me dan!
met tekeningen van Hugo van Look

7+

ik ben 
net als jij

M3

ik ben net als jij

met tekeningen van 
Hugo van Look

9 789048 739295 Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

xxxx

zelf lezen

6+

Pakket
AVI-lezen met Paul van Loon groep 3
978-90-487-4026-0  ·  Prijs € 26,97

29

  
Sluit aan bij

978-90-487-3553-2 978-90-487-3929-5 978-90-487-3669-0Start M3 E3

4-9 8,99

AVI-lezen met Paul van Loon 

Dolfje Weerwolfje bestaat 25 jaar! Om dit groots te vieren, brengt Zwijsen 
weer een nieuw Paul van Loon boek uit op AVI M3, dus voor beginnende 
lezers in groep 3. Leuk voor jongens én meisjes! 

NIEUW

verschijnt 
februari 2021
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6-9
jaar

14,99

Geknipt voor jou

Uniek nieuw concept: kies zelf de afloop! Ieder boek begint met een leuk verhaal 
en na de inleiding mag je kiezen welk verhaal je wilt lezen. De pagina’s zijn dan 
letterlijk in tweeën geknipt met op iedere helft een ander vervolg en einde. 

2

De man met het hoedje heet August.

Hij werkt al twintig jaar in Het Oerwoud.

’Als je vragen hebt, laat maar komen.’

Pieter knikt en puft.

In zijn hoofd gaat het alle kanten uit.

Het Oerwoud heeft een probleem 

en hij kan helpen.

Maar als hij helpt, heeft hij zelf een probleem.

Pieter wijst naar de glazen bak.

‘Is … is Sandra gevaarlijk?’

‘Gevaarlijk?’ August wrijft over zijn kin.

‘Is je mama erg bang van spinnen?’

Pieter schudt zijn hoofd.

Mama pakt spinnen met haar handen

en dan zet ze die op het balkon.

Natuurlijk niet zulke joekels als Sandra.

Een oude vogelspin, bijna zo groot als zijn hand.

Ze woont al heel haar leven in Het Oerwoud.

Piep is nog maar net in het park.

Hij woonde in een dierentuin in Duitsland.

‘Het zou fijn als iemand hem koos,’ zegt August.

‘Anders moet hij twee dagen in een klein hokje.’

Pieter duwt zijn tong tegen zijn wang.

Hij kijkt op naar Piep.

Zo groot, die dikke poten, zijn grappige kop.

‘Wie wordt het?’ vraagt August.

‘Eh,’ Pieter steekt zijn arm uit en wijst.

‘Doe die maar.’

AVI
M4

Stefan B
oonen

W
at kiest Pieter: een vogelspin 

of een struisvogel? 

Stefan Boonen

met illustraties van ivan & ilia

of een struisvogel?

een vogelspin

Wat kistPietr:

AVI
E3

Jolanda H
orsten

W
at doet Jul: een rondje spookhuis 

of m
eteen naar huis? 

Jolanda Horsten

doet

m
et

illu
straties van Ann De Bode

Wat 
Jul:een rondje spookhuisof meteen naar huis?

Begin verhaal
Welk 

verhaal 
lees jij?

Einde 
algemene 
verhaal

nieuw

978-90-487-3861-8 978-90-487-3862-5E3 M4
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•   Pagina’s in 2 delen geknipt
• Veel illustraties
• Ontdek steeds nieuwe dingen in de boeken
• Welk einde kies jij?

Sluit aan bij

Lees over de 
struisvogel

Lees over de 
vogelspin

22 en 23

22 en 23

Het is een warme dag.

Dan is het in het park vast te druk. 

Daarom loopt Pieter de trap op.

Naar de zesde verdieping.

‘Waarom neem je die doos mee?’ vroeg mama.

‘Waarom niet?’ had hij gezegd.

‘Zit er een schat in soms?’

‘Ja.’ 

Aan het eind van de trap is er de grijze deur.

Er hangt een bord: geen toegang – gevaar.

Vier bruine keutels, netjes op een rij.

Pieter bijt op zijn lip, wat nu?

Hij loert van links naar rechts.

Dan geeft hij een tikje met zijn voet. 

Een keutel rolt al onder een struik.

‘Hé daar! Jij daar!’

Er komt een vrouw aan in een groene zomerjurk.

‘Als dat drollen zijn, moet je die opruimen.’

‘Natuurlijk,’ zegt Pieter, ‘maar ik heb geen zakje.’

‘Mijn probleem niet,’ zegt ze met luide stem.

‘Stop die drol dan maar in je broekzak.’

‘In mijn broek, dat is vies.’

‘Op de stoep is óók vies!’

Met een ruk draait de vrouw zich naar Piep.

‘Jij,’ begint ze en ze steekt haar vinger op.

Piep 

Sandra 
2

AVI
E4

D
e spreekbeurt van A

lin: over een w
andelende tak 

of een vleesetende plant? 
Selm

a N
oort

Selma Noort

met illu
straties van Natascha Stenvert

over een wandelende tak

of een vleesetende plant?

spreekbeurt
van Alin:
De

Maak een keuze, 
welk verhaal wil 

je lezen? 

978-90-487-3863-2 E4

verschijnen maart 2021

UNIEK
CONCEPT!
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Je kent ze wel, van die boeken waarvan je na het lezen denkt: ‘Geef me er nog zo één!’ Of: ‘Had ik 
het nog maar niet uit ...’ Dan is het fijn om te ontdekken dat de schrijver een aantal vervolgdelen 
heeft geschreven. Want zo kun je doorlezen en ontdekken hoe het verdergaat met de hoofdpersoon.

Serielezen is fijn voor kinderen        die leeskilometers moeten maken!

Het lezen van boekenseries door kinderen is zeker aan te bevelen. Kinderen die leren lezen, 
moeten namelijk leeservaring opdoen en leeskilometers maken. Het is net als leren zwemmen: 
oefening baart kunst. En als zelf lezen nog niet zo makkelijk gaat, is het fijn om door te kunnen 
lezen over een bekend onderwerp en personage. Bovendien is het kiezen van een volgend 
boek iets wat kinderen ook nog moeten leren. Lekker kunnen doorlezen in een serie is dan een 
uitkomst!

Met de volgende kinderboekenseries voor groep 4 en 5 is er gegarandeerd voor ieder kind 
een leuke boekenreeks te vinden. Bijvoorbeeld aansluitend bij hun interesses en hobby’s 
(voetbal, bakken en/of gamen) of aansluitend bij hun leesvoorkeur (fantasievolle, spannende 
en/of humoristische verhalen). De series zijn geschreven door kinderboekenschrijvers als Jozua 
Douglas (bekend van de serie Costa Banana), Janneke Schotveld (bekend van de Superjuffie-
boeken) en Rian Visser (bekend van de boeken over Blitz, haar vele digibordlessen en andere 
lesmaterialen).

Jozua Douglas Janneke Schotveld Rian Visser
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Serielezen is fijn voor kinderen        die leeskilometers moeten maken!

Serielezen groep 4

Lekker doorlezen binnen AVI-niveau M4!
• Dievenschool is een spannende serie op AVI M4 over een school waar Rolf in 

ieder geval niet op wil zitten!
• Kit en Kaat is een vrolijke serie op AVI M4 over twee echte keukenprinsessen. 

De vriendinnen Kit en Kaat kunnen zo meedoen aan Heel Holland bakt!
• Rapp en Rob gaat over de uitvindingen die de moeder van Rapp doet. Zo 

bedenkt ze een plopstraler waarmee dingen die getekend zijn echt kunnen 
worden. O ja, en ze bedenkt natuurlijk Rob, de robot. Spannende boeken op 
M4.

Lekker doorlezen binnen AVI-niveau E4!
• Fritzi en Co is een grappige detectiveserie op AVI E4. De verstrooide Fritzi 

werkt bij de politie. Maar ze heeft keer op keer de hulp van haar kinderen 
Midas, Frida en Rens nodig om ingewikkelde zaken op te lossen. 

• Wout en Rik is een spannende en humoristische ridderserie op AVI E4. Wout 
komt telkens voor problemen te staan door zijn bange vader Rik. Zo moeten 
ze vechten met het beest van Boebalim én met een reuzentrol!

• Suus is dol op dieren. Of het nu kreeften zijn, papegaaien of honden. In ieder 
boek uit deze serie op AVI E4 redt ze minstens één dier.

• Gamelezen is een serie op AVI E4 over de spannende wereld in een game. 
Zar beleeft talloze avonturen in een omgeving die veel lezers bekend zal 
voorkomen!

Serielezen groep 5

Lekker doorlezen binnen AVI-niveau M5!
•  Piraat Puck is een avontuurlijke serie op AVI M5 over de stoere Puck. Ze wil 

piraat worden, net als haar kapitein Latifa.  Maar zal ze slagen voor de test?
•  FC Buurt is een boekenserie op AVI M5 over het leukste voetbalteam. Lees 

alles over keeper Kwint en de rest van het team uit de buurt.

Lekker doorlezen binnen AVI-niveau E5!
• Theater Popcorn is een serie op AVI E5 over een meidentheater. De meiden 

regelen alles zelf, van de rolverdeling tot de techniek!
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

978-90-487-3673-7 978-90-487-3718-5 978-90-487-3805-2

Z w ij s e n z w ij s e n

Dirk Nielandt
zw

ijse
n

Dirk Nielandt

Terug naar

z w ij s e n

Dirk Nielandt

Op vrije voeten

  
Sluit aan bij

7-9
jaar

10,50

Serielezen groep 4

Dievenschool is een spannende serie voor kinderen in groep 4 op AVI M4.
Op vrije voeten is het tweede boek uit de avontuurlijke serie. In najaar 2020 
verschijnt het derde deel. Leef mee met Rolf en Gitte op de Dievenschool.

12

Zijn vader zucht.

‘Je moet je wel aan de regels houden,’ zegt hij.

DE REGELS WAAR EEN GOEDE DIEF ZICH AAN HOUDT:
1. Steel alleen in de nacht als de mensen slapen.
2. Steel alleen van mensen die heel, heel erg rijk zijn.
3. Maak nooit een kind of een zwak mens bang.
4. Gebruik nooit wapens of geweld.
5. Laat het huis altijd netjes achter.

Rolf kent die regels wel, 

maar hij heeft toch zijn twijfels bij het vak.

‘Luister eens, jongen,’ zegt papa.

‘Wij zijn dieven.

Stelen doen wij al eeuwen.

Wij geven het vak van vader op zoon door.

Jij wordt later een dief, net als ik.

En een goeie ook.’

Daarmee is voor Rolfs vader de kous af.

De dag erna zegt Rolfs juf:

‘Deze week gaan we het hebben over beroepen.

Er zijn heel veel beroepen.

Ooit kiezen jullie er ook een.

Daarom gaan we leren welke beroepen er zijn.

Ik wil graag dat jullie ouders 

13

over hun beroep komen praten.’

Rolf slikt.

‘Hier in de klas?’ vraagt hij.

De juf knikt.

‘Moet dat echt?’ vraagt hij.

De juf knikt weer.

‘Van ieder kind komt één ouder praten 

over zijn of haar vak.’

Help, denkt Rolf.

Zijn vader is een dief.

Daar kan hij toch niet over komen praten?

Dat moet geheim blijven.

Die avond legt Rolf thuis het probleem uit.

Hij hoopt dat zijn vader het begrijpt …

Dat hij niet in de klas kan vertellen dat hij steelt.

‘Kun jij niet over je werk komen praten, mam?’ 

‘Maar ik ben huisvrouw,’ zegt mama.

‘Dat is toch ook een vak?’ vraagt Rolf.

‘Ja,’ zegt mama, ‘maar niet het soort 

waar je juf iets over wil horen.’

‘Ik kom wel,’ zegt zijn vader.

‘Maar pap ...’ sputtert Rolf tegen.

‘Vertrouw me nu maar,’ zegt papa.

En daarmee is voor Rolfs vader de kous af.

Hij wil er dus verder niets meer over horen.

17

Dievenschool AVI M4
ISBN 978-90-487-3853-3  ·  € 31,50

Pakket



Sluit aan bij

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

  

7-9
jaar

Serielezen groep 4

Supermeiden is een serie van Zwijsen speciaal voor ... meiden! Het zijn 
kleurrijke en gezellige boeken over stoere meidenonderwerpen. Met deze 
serie kunnen meiden lekker doorlezen op hun eigen AVI-niveau. 

Sluit aan bij

10,50

978-90-487-3036-0 978-90-487-3161-9 978-90-487-3160-2

AVI

Een leuk en lekker boek. Ik heb ervan gesmuld!
Niki, 7 jaar

Ik vond het een héél leuk boek 
en heb zin om die lekkere taart te maken!
Eva, 7 jaar

Ik geef dit boek een tien!
Janneke, 9 jaar

Kit en Kaat 
en de bruidstaart

Kit en Kaat en de bruidstaart

en de bruidstaart

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 7-9

bakken

supermeiden

Kit en Kaat
JolandaJolanda
HorstenHorstenAVI
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Pakket
Supermeiden Bakken AVI M4
ISBN 978-90-487-3170-1  ·  € 31,50

16

‘Dit ziet er niet uit als koek en ei,’ zegt hij.

Kaat en Kit geven samen antwoord:

‘Zij doet stom!’

Kaats vader schiet in de lach.

‘Daar bemoei ik me niet mee,’ zegt hij.

‘Zoek het samen maar even uit.

En ruim de keuken op.

Dadelijk komt mama thuis.

En een ding weet ik zeker:

Zij vindt dit niet grappig.’

Met grote stappen verdwijnt hij uit de keuken.

Kit en Kaat horen hem nog net roepen:

‘Je mag de keuken pas uit als alles schoon is.

En koek en ei!’ 

Zo splits je een ei 

Een ei bestaat uit eiwit en eigeel (de dooier). 

Die kun je van elkaar scheiden. 

Dat heet splitsen en dat doe je zo:

* Pak drie schone kommen. 

* Houd het ei boven kom 1.

* Tik het kapot tegen de rand van de kom.

* Trek het ei rustig open op de breuklijn. 

 Nu heb je twee helften. 

* Laat de dooier heen en weer glijden 

 tussen de helften. 

* Het eiwit valt vanzelf in kom 1. 

* De dooier blijft in het ei. 

 Doe die dooier in kom 2.

* Giet het eiwit uit kom 1 in kom 3. 

 Daar is het veilig.

  Je weet nooit of er bij het volgende ei iets misgaat.

35
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

  

7-9
jaar

Serielezen groep 4
B.O.J.: Boeken Over Jongens. Deze serie is speciaal voor jongens in de 
middenbouw. Met de B.O.J.-serie lezen jongens met plezier. B.O.J.-boeken 
zijn stoer, vol avontuur en humor én met jongens in de hoofdrol. Uiteraard 
goedgekeurd door ons eigen jongenspanel!

10,50

B.O.J. Uitvindingen AVI M4
ISBN 978-90-487-3167-1  ·  € 31,50

978-90-487-2332-4 978-90-487-2333-1 978-90-487-3039-1

Pakket

 voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

Rapp laat de GVR weer rechtop staan.Rapp laat de GVR weer rechtop staan.
De jongens klimmen in de kop.De jongens klimmen in de kop.
Nu kunnen ze de GVR zelf besturen!Nu kunnen ze de GVR zelf besturen!

22

Wat een ongeluk!
Rob zit achter het stuur.
Rapp legt de groene straler achter zijn stoel.
Het lijkt wel alsof ze op een schip zitten!
Dit is dan de stuurhut.
Rob geeft gas en de GVR beweegt.
BAM! BAM! BA AM!AM!A  loopt de robot door de straat.
Rapp hoopt maar dat niemand wakker wordt.
‘Stop eens!’ zegt Rapp.
Rob remt af en de GVR staat stil.
Ze zijn bij het huis van Keet.
Keet is hun beste vriendin.
Ze is de stoerste uit de hele buurt.
Keet slaapt op zolder, net als Rapp en Rob.
De GVR is net zo groot als het huis.
Rob laat de GVR zijn arm uitsteken.
De arm raakt het dak aan.
Rapp opent de kop.
Hij loopt over de arm naar het zolderraam.
Ni
Hij loopt over de arm naar het zolderraam.
Ni
Hij loopt over de arm naar het zolderraam.

et vallen! denkt hij.
Want de arm is glad en de straat is ver beneden.
Maar het lukt!
Rapp is bij het dak van Keets huis.
Hij tikt zachtjes op de ruit.
Het gezicht van Keet verschijnt achter het glas.
Ze veegt de slaap uit haar ogen.
Keet opent het raam.
‘Wat doen jullie hier?’ zegt ze met een gaap.
‘Een ritje maken met een robot,’ zegt Rapp.

23
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Sluit aan bij

Fritzi en Co AVI E4
ISBN 978-90-487-3852-6  ·  € 31,50

Pakket

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

978-90-487-3672-0 978-90-487-3717-8 978-90-487-3806-9
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Anneke Scholtens
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Fritzi en Co

z w ij s e n z w ij s e n

Anneke Scholtens
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Er gaat iets gebeuren …
Midas gaat terug naar huis.

Hij heeft vrij vandaag.

Hij zit in groep 8 en die heeft vrij vandaag.

Zij gaan later nog op kamp.

Fritzi rijdt naar haar kantoor Raamgracht.

Ze groet Eddie, de portier.

Dan loopt ze meteen door naar haar kamer.

De zon schijnt fel op haar tafel.

Ah, wat heeft ze zin in een dutje.

Dan is ze de rest van de dag veel fitter.

En het is ook beter voor haar zere arm.

Al gauw soest Fritzi weg.

Hè?! Wat is dat?! 

Moet zij ook in een achtbaan? 

Of in die enge zweefmolen? 

Nee toch? 

13

Maar waarom gaat die bel dan?! 

Opeens ziet Fritzi waar ze is.

Ze zit gewoon in haar werkkamer.

Haar telefoon bliept luid.

Snel pakt ze hem op.

‘Ja, hallo,’ zegt een zware stem.

‘Is dit misschien de po.. politie?’

‘Jazeker,’ zegt Fritzi.

Die man klinkt een beetje in de war.

Heeft hij last van zenuwen? 

Of is hij nog slaperig misschien? 

Geen wonder, het is ook nog zo vroeg …

‘Ik wil iets bij u melden,’ zegt de man.

‘Kent u pretpark Loena?’

‘Jawel,’ antwoordt Fritzi, ‘hoezo?’

‘Ik zou dat park maar goed in de gaten houden.’

‘Wat bedoelt u?’ vraagt Fritzi.

Haar stem bibbert een beetje.

‘Er gaat iets naars gebeuren in Loena.’ 

Fritzi voelt haar hart overslaan.

‘Wat dan?!’ vraagt ze.

‘En wanneer? 

Toch niet iets met die nieuwe achtbaan? 

Die slang, hoe heet dat ding nou ook alweer?’

‘De Mamba,’ zegt de man en dan hangt hij op.

Z w ij s e n

Anneke Scholtens

  
Sluit aan bij

7-9
jaar

10,50

Serielezen groep 4

Fritzi en Co is een grappige detectiveserie voor kinderen in groep 4 op AVI E4. 
De bedrieger is het tweede boek uit de serie. Najaar 2020 verschijnt het derde 
deel. Zo kunnen kinderen lekker doorlezen binnen een serie. 
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

  

7-9
jaar

10,50

Serielezen groep 4

Supermeiden is een serie van Zwijsen speciaal voor ... meiden! Het zijn 
kleurrijke en gezellige boeken over stoere meidenonderwerpen. Met deze 
serie kunnen meiden lekker doorlezen op hun eigen AVI-niveau. 

Sluit aan bij
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Supermeiden Dieren AVI E4
ISBN 978-90-487-3171-8 · € 31,50

978-90-487-3157-2 978-90-487-3159-6

Pakket

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 7-9
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supermeiden

AVI
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Saartje, 7 jaar

Mooi verhaal, want ik hou erg van dieren.
Chris, 7 jaar

Grappig vanaf de eerste bladzijde.
Manu, 8 jaar

Suus redt de zielige hond!
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Echt een leuk boek! Wow!
Saartje, 7 jaar

Mooi verhaal, want ik hou erg van dieren.
Chris, 7 jaar

Grappig vanaf de eerste bladzijde.
Manu, 8 jaar

Suus redt de papegaai!

Suus
redt de 

papegaai!

Mariken
Jongman

SuusJongman

Suus

15

Zwerfgans

In de verte staat papa al te zwaaien.

‘Suus, Bobbi, hierheen!’

Vlak bij hem staat een gans.

‘Wat is er aan de hand?’ vraagt Suus.

‘Er was een melding over een zwerfhond,’ zegt papa.

‘Daarom ging ik hier kijken.’

‘Hm, ik zie alleen een gans,’ zegt Bobbi.

‘Misschien is het een zwerfgans,’ zegt Suus.

Ze lachen.

‘De gans kwam naar me toe,’ zegt papa.

‘Ze pikte met haar snavel tegen mijn fiets.

Toen liep ze weg en keek om.

Daarna kwam ze terug en deed het weer.

Het leek wel alsof ik haar moest volgen!’

‘Natuurlijk moest dat,’ zegt Bobbi.

‘Dat is toch duidelijk?’

‘Maar het is een gans!’ roept papa.

‘Dieren kunnen zulke dingen niet.’

‘Blijkbaar wel,’ zegt Bobbi.

Haar stem klinkt een beetje kil.

Suus weet waarom dat is.

Mensen praten vaak over dieren alsof ze dom zijn.

En daar houdt Bobbi niet van.
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Sluit aan bij

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

Game-lezen AVI E4
ISBN 978-90-487-3414-6  ·  € 31,50

Pakket

978-90-487-3396-5 978-90-487-3412-2 978-90-487-3413-9
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Zar           en het 
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Rian Visser & Mark Baars

Zar
AVI
E4

Zar en het vriendenfeest

Zar            en het
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Rian Visser & Mark Baars
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Zar        en 
  de zwevende
     zombies

Rian Visser & Mark Baars

Zar

  
Sluit aan bij

7-9
jaar

10,50

Serielezen groep 4
De boeken van Zar staan vol avonturen die zich afspelen in een spel. 
Met deze nieuwe serie van schrijver Rian Visser kunnen kinderen op AVI E4
lekker doorlezen over vertrouwde personages en een bekend onderwerp. 
Leuk voor gameliefhebbers!
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Sluit aan bij

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

  

7-9
jaar

Serielezen groep 4
B.O.J.: Boeken Over Jongens. Deze serie is speciaal voor jongens in de 
middenbouw. Met de B.O.J.-serie lezen jongens met plezier. B.O.J.-boeken 
zijn stoer, vol avontuur en humor én met jongens in de hoofdrol. Uiteraard 
goedgekeurd door ons eigen jongenspanel!

10,50

B.O.J. Ridders AVI E4
ISBN 978-90-487-3168-8  ·  € 31,50

978-90-487-2330-0 978-90-487-2331-7 978-90-487-3156-5

Pakket

Grajes en 
Griebus 
‘Het is een ramp,’ zegt Sam.
‘Grajes is gevaarlijk.
En nu heeft hij mijn toverketting.’
‘Mooi,’ roept Wout.
‘Ik had net zin in een avontuur.
Wij brengen de ketting wel terug.
Dat is geen probleem.’
Ridder Rik schudt zijn hoofd.
‘Ik vind dit geen goed idee,’ zegt hij.
‘Waarom tovert u dat ding niet gewoon terug?’
De tovenaar kijkt hem droevig aan.
‘Dat gaat niet.
De ketting blijft bij wie hij is.’
‘Maar u kunt er toch zelf heen gaan?’ zegt Rik.
‘U betovert Grajes gewoon.’
‘Met die ketting is Grajes veel te sterk,’ zegt Sam.
‘Hij zou mij betoveren 
en ik zou er niets aan kunnen doen.’
‘En wij dan!’ gilt ridder Rik.
‘Wilt u soms dat hij ons betovert?‘Wilt u soms dat hij ons betovert?
Grajes is de gemeenste tovenaar die er is.Grajes is de gemeenste tovenaar die er is.
Hij verandert ons in een naaktslak.Hij verandert ons in een naaktslak.
Ik weet het zeker.
Of in een stinkzwam.
Of in een muizenkeutel.
Of in een neuspulkje.

16

En dan heb je nog Griebus ...
Griebus is hartstikke sterk.
Die knijpt je fijn met zijn vingers.’

Rik heeft gelijk. 
Grajes en Griebus zijn niet bepaald lief.
Het zijn broers: een tweeling.
De broers Grombek.
Grajes is een tovenaar en Griebus een rover.
Ze lijken totaal niet op elkaar.
Hier zie je ze.
Zoek de verschillen!

17
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Sluit aan bij

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

  

8-10
jaar

10,50

Serielezen groep 5-6

Supermeiden is een serie van Zwijsen speciaal voor ... meiden! Het zijn 
kleurrijke en gezellige boeken over stoere meidenonderwerpen. Met deze 
serie kunnen meiden lekker doorlezen op hun eigen AVI-niveau. 

Supermeiden Piraten AVI M5
ISBN 978-90-487-3172-5 · € 31,50

978-90-487-3038-4 978-90-487-3163-3 978-90-487-3162-6

Pakket

Sluit aan bij

11

IVDP - Informatie 
Van De Piratenbond

Hoe word je piraat?
De regels zijn heel simpel.

Je moet eerst vier vragen beantwoorden. 

Het antwoord op iedere vraag moet ‘ja’ zijn.

Is dat zo?

Dan mag je op je tiende verjaardag de Test doen.

Als je slaagt voor de Test ben je een echte piraat. 

De vragen:
1. Ben je een meisje? ja/nee

2. Ben je geboren uit een piratenmoeder? ja/nee

3. Heb je zeebenen? ja/nee

4. Kun je zwemmen als de beste? ja/nee

Heb je op iedere vraag ‘ja’ gezegd?
Dan kan jouw moeder je opgeven voor de Test!

Je mag hem doen op je tiende verjaardag.

Heel veel geluk!
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Sluit aan bij

Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

  

8-10
jaar

Serielezen groep 5-6
B.O.J.: Boeken Over Jongens. Deze serie is speciaal voor jongens in de 
middenbouw. Met de B.O.J.-serie lezen jongens met plezier. B.O.J.-boeken 
zijn stoer, vol avontuur en humor én met jongens in de hoofdrol. Uiteraard 
goedgekeurd door ons eigen jongenspanel!

10,50

B.O.J. Voetballen AVI M5
ISBN 978-90-487-3169-5  ·  € 31,50

Pakket

978-90-487-2328-7 978-90-487-2329-4 978-90-487-3158-9

Wil je dure schoenen aan?
Dan moet je ervoor werken.
Dus vanaf nu: eerst pakjes bezorgen, dan training.
We werken in koppels, net als stratenmakers.
De één gooit een pakje op. 
De ander vangt het en levert het af.’

Een sponsor is iemand die een sportploeg 
steunt. 

Dat kan door geld of kleren te geven. 

FC Buurt draagt shirts waarop een big staat. 

Dat is omdat slager Hakmes hun shirts betaald 

heeft. 

Daarom wordt een speler van FC Buurt 

ook wel Buurtbig genoemd.

‘Moet dat?’ vraagt Schoffel weer.
‘Ja Schoffel, dat moet!’ zegt de coach streng.
‘Ik leg het je nog één keer uit.
Regel 1a van de coach: 
Als ik zeg dat je op een egel moet gaan zitten, 
dan ga je op een egel zitten. 
Snap je dat?’
‘Moet dat echt!’ roept Schoffel geschrokken uit.
‘Maar dan zitten mijn billen vol met stekels!’
‘Juist,’ zegt de coach. 
‘En nu aan de slag!’
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Supermeiden Theater AVI E5
ISBN 978-90-487-3393-4 · € 31,50

978-90-487-3309-5 978-90-487-3310-1 978-90-487-3397-2

Pakket

afgewerkt formaat
155,5 x 226 mm

formaat illustratie
afgewerkt formaat + boven, rechts en onder minimaal 15 mm afloop

concept
het witte vlak wordt ingevuld met een illustratie waarvan 

losse delen links over de sterren mogen doorlopen

de kleur van de subtitel, rug, achterflap wordt afgestemd 

op kleuren uit de illustratie, de gele sterren en passend 

bij de andere twee boeken uit deze reeks.
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Een nieuw ster voor Theater Popcorn
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

  

8-10
jaar

Serielezen groep 5-6

Supermeiden is een serie van Zwijsen speciaal voor ... meiden! Het zijn 
kleurrijke en gezellige boeken over stoere meidenonderwerpen. Met deze 
serie kunnen meiden lekker doorlezen op hun eigen AVI-niveau. 

Sluit aan bij

10,50

11

Wij fi ksen dat!

STOP!!
Hier sta je voor THEATER POPCORN.Hier sta je voor THEATER POPCORN.
Dit is de leukste plek van de stad.Dit is de leukste plek van de stad.
Dit is een meidentheater!
Ben jij een stoere meid?
Hou je van toneel?
Ben je creatief en/of technisch?Ben je creatief en/of technisch?
Ben je zeven jaar of ouder?
Dan moet je hier zijn!!!

Dat staat op een bord. Een grote pijl wijst naar een brede Dat staat op een bord. Een grote pijl wijst naar een brede Dat staat op een bord. Een grote pijl wijst naar een brede 

deur. Boven die deur valt in grote letters te lezen: THEATER 

POPCORN. De T is geel met zwarte stippen. De H is rood. 

De E is paars met groen. De A is blauw met gouden 

sterren. En ga zo maar door. Niet één letter is hetzelfde als 

een andere. Ze zijn zelfgemaakt.

Hier doen ze alles zelf! Meiden spelen de rollen, grimeren 

en doen de kapsels. Ze bouwen het decor, maken muziek, 

zorgen voor licht en geluid en naaien de kostuums. Ook het 

podium hebben ze zelf getimmerd.
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8-10
jaar

Serielezen groep 5-6
Nieuwe leesserie op AVI M5 over het eigenzinnige politiepaard Hors en Soesja. 
In dit eerste deel lees je waarom Soesja bij de politiepaardenstal komt wonen 
en hoe het Hors is gelukt om politiepaard te worden. Dat is namelijk nog niet 
zo makkelijk.  

12,99

978-90-487-3952-3

nieuwe 
serie!
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voor iedere jonge paardengek!

verschijnt mei 2021 verschijnt september 2021

DEEL 2 VERSCHIJNT IN SEPTEMBER 2021!



45

Sluit aan bij
  

De schoolbieb: 
meer dan een stapel boeken

Het is een wens van veel basisscholen: een fijne schoolbieb. Want wat is de beste stimulans om te 
(blijven) lezen? Plezier in lezen! Een gezellig ingerichte ruimte met een flinke kinderboekencollectie 
en mooie sfeermakers maakt het verschil. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Wij helpen je op weg!

45

Het oog wil ook wat

Een goedgevulde schoolbieb is het ideale startpunt voor leesbevordering op school. 
Maar met alleen een verzameling boeken ben je er nog niet. Het oog wil ook wat. Bedenk 
maar eens hoe een boekhandel is ingericht om jou te verleiden tot een aanschaf om 
te gaan lezen. De boeken liggen er uitnodigend op tafels en staan frontaal in de kasten. 
Er zijn top 10-planken, koopjeshoeken en aanbevelingen in de vorm van recensies en 
posters. En vaak staan er ook wat fijne stoelen, zodat je rustig een stukje kunt lezen om te 
‘proeven’ of een boek echt bij je past.

Alleen een verzameling kinderboeken is dus niet genoeg. Maar dat wil niet zeggen dat 
de inrichting van een schoolbieb ingewikkeld is. En je hebt er ook geen groot budget 
voor nodig. Een paar boekenkasten zijn natuurlijk geen overbodige luxe. En ook enkele 
tafels komen goed van pas. Maar verder maak je de inrichting al aantrekkelijker met heel 
eenvoudige middelen. Meer dan papier, boekensteuntjes, kistjes, stickers en... fantasie is 
eigenlijk niet nodig!  

Kijk eens bij onze gratis materialen die je kunt gebruiken om de schoolbieb 
levendiger te maken. Zo kun je een stapeltje De Grote-Gekke-plekken-bingo 
neerleggen voor de leerlingen. Of deel boekenleggers uit die je leerlingen zelf 
naar eigen smaak kunnen inkleuren. Deel in je klas de boekpromotie-blaadjes 
uit, zodat kinderen elkaar laten weten welke boeken zij gelezen hebben en 
aanbevelen. Leerlingen kunnen ook een boekenverlanglijstje invullen, zodat 
je kunt zien welke titels je eventueel nog kunt aanschaffen voor je bieb, of dat 
de gewenste boeken op de plank staan.
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6-12
jaar

10,50

AVI strips

Zwijsen ontwikkelde deze AVI strips speciaal voor kinderen in groep t/m 8. 
Het lettertype is goed leesbaar en de illustraties helpen om de tekst beter
te begrijpen. Met deze strips wordt leren lezen extra leuk.

AVI Strips AVI M3 - E3
ISBN 978-90-487-3765-9  ·  € 63,00

stripstripstrip

lezen m
et                Paul van Loon  •  Echte boeven?

Echte 
 boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

Briljant, wij 

hebben je 
zoon! 

       Wij will

7+

978-90-276-7353-4 978-90-487-3555-6

M3 dieren E3  spanning

978-90-276-7363-3

M3 geheim

Pakket

AV
I  M

3
N

icolle van den H
urk  rijk zijn is fijn

ik ben tom

voor mij

ik bof

kijk een ster

rijk zijn
is fijn

Nicolle van den Hurk

978-90-487-3721-5

M3 vriendschap

s t r i p
A V I E 3

Psst,
Riet!

Pok.

ssst.

Piet en Riet
hebben een geheim

Martine Letterie en Rick de Haas

978-90-487-1880-1 978-90-276-7207-0

E3  geheim M4       dieren

zit óók in AVI-lezen 
met Paul van Loon

AVI Strips AVI start
ISBN 978-90-487-3764-2  ·  € 63,00

Pakket

Madeleine van der Raad

waar is jan?

AV
I  start

M
adeleine van der Raad  w

aar is jan?

ik mis jan kom mee naar ben zoek een 
spoor van jan

AV
I  start

Daniëlle Schothorst  bul is boos

Daniëlle Schothorst

bul is boos

ik mik ... ik mik raak!

mijn was!
raak!

grrr!

978-90-487-3719-2 978-90-487-3720-8 978-90-276-6226-2

Start                      zeeStart      buiten spelen Start            avontuur

978-90-276-6227-9 978-90-276-6225-5 978-90-276-6294-1

Start                    feest Start                draken Start               piraten

978-90-487-3836-6

E5
DE GESCHIEDENIS VAN EEN VIKINGJONGETJEGESCHIEDENIS VAN EEN VIKINGJONGETJEGESCHIEDENIS

DE VLOEKDE VLOEKROBBERT DAMEN &
DANIEL VAN DEN BROEK
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AVI Strips AVI M4 - E4
ISBN 978-90-487-3766-6  ·  € 63,00

s t r i p
A V I E 4

Zullen we
ruilen?

De ruil van Willem
Ckoe

Jouw fiets tegen 
mijn gitaar?

Maar ik speel
geen gitaar.

Dan ruil je hem 
toch weer ...

8+

door Gerard Leever

Vlieg op, Piet parkiet!
Berdie Bartels & Juliette de Wit

V
lieg

 o
p

, P
iet p

arkiet! 
B

erd
ie B

artels

Wat doet die parkiet 
hier in de struiken?

Ik denk dat 
hij dood is.

         Ach ... wat zielig.

Wat moeten 
we nu doen?

We moeten een graf 
voor hem graven.

Let op, 
dit wordt lachen!

Onze juf gaat op reis. 
En wij passen 
op haar huis.

Fijn voor haar. 

En ook voor ons.

We beginnen 
een pannenkoekenhuis.
Hier, in het huis 
van de juf.

Waarom is 
het beslag zo dik? 

Misschien moet er 
nog een ei bij …
Zo wordt het niks. 

Lees maar 
of het ons lukt!

Jolanda Horsten & Hélène Jorna

K
it en

 K
aat b

akken
 p

an
n

en
ko

eken
Joland

a H
orsten

Kit en Kaat
bakken pannenkoeken

978-90-487-1940-2 978-90-487-3664-5978-90-487-3289-0 978-90-487-3290-6

E4  ruilen E4  avontuurM4 avontuur E4   eten en drinken

•  Gebonden strips, dus perfect voor de schoolbieb
•  Perfecte verleiders voor kinderen die niet van lezen houden
•  Met duidelijk leesbaar lettertype 
•   Over uiteenlopende onderwerpen zoals dieren, feest en avontuur

Sluit aan bij

AVI Strips AVI M5 -E5
ISBN 978-90-487-3767-3  ·  € 63,00

Pakket

s t r i p
A V I E 5

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

IK WIL NIET 
OP REIS! Waar ben ik?

Wie is daar?
Het wordt 

bloedheet! 

Weg ermee!

Als mijn boot 
maar aan boord 

mag blijven! Hihi, 
waar een 
stift al 

niet goed 
voor is.

en een week 
lang helemaal 

niks doen.

Jørgen Hofmans & Marieke van Ditshuizen

Superteek!

s t r i p
A V I M 5

Een ongelooflijke 
safari

Rian Visser en Hugo van Look

Kijk ze eens zitten. Mensen 
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen 
niet eens zonder 
air-conditioning.

Ze verstaan geen olifant. 
Ze vinden ons eng.

Gewoon vriendelijk zwaaien 
met je slurf.

Wat een herrie! Wat een 
        kabaal!

Oh, nee!
Politie.

Dag, agent. Alweer een bekeuring.

s t r i p
A V I E 5

Rafa wil drummen
Jørgen Hofmans en Hester van de Grift

978-90-487-3175-6 978-90-487-3177-0 978-90-487-3723-9 978-90-487-3722-2978-90-487-3178-7

M5 dieren E5  avontuur E5  natuur E5  cowgirl, Wild W.M5 muziek

s t r i p
A V I M 5

Juf Nix snoept 
(niet meer)

Jolanda Horsten en ivan & ilia

Juf Nix snoept 

Juf! Kom snel! 
Lot is gevallen.

Hoe kan dat? Lot is weer oké. 
Tijd voor 
taart … Gevallen. 

Jammer hoor, juf.

978-90-487-3176-3

M5 gezondheid

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 5

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 5

Pakket

978-90-276-7209-4 978-90-276-7210-0

E3  ridders M4 school

AVI Strips AVI M6 en hoger
ISBN 978-90-487-3715-4  ·  € 63,00

Pakket

978-90-487-3367-5 978-90-487-3574-7 978-90-487-3560-0 978-90-487-3559-4978-90-487-3573-0

M6 detective E6+ kunst E6+ school E6+ schoolE6+ ruimte

978-90-487-3368-2

E6  sprookje, humor

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 4

zit óók in Leesserie 
Estafette groep 4

zit óók in AVI-lezen 
met Paul van Loon
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6-12
jaar

Moppenboeken
Deze grappige moppenboeken zijn op AVI-niveau geschreven. Dé manier om te 
zien of kinderen de tekst ook echt begrijpen. Deze boeken lees je omdat je wilt 
weten hoe de mop gaat. Voor iedere lezer is er een eigen moppenboek: voor 
beginnende en gevorderde lezers, tot moppen voor dyslectische lezers. 

978-90-487-1878-8 978-90-487-3557-0978-90-487-1360-8978-90-487-0884-0   

Sluit aan bij

vanaf 

8,99

moppenboekmoppenboek

lezen m
et                Paul van Loon  •  die m

op is top!

Die mop is top!Die mop is top!

7+

nog een mop  !
Erik van Os en Elle van Lieshout

pak jij dat 
ding niet uit?

nee.
ik weet toch al
wat er in zit.

M3 - E3                    € 8,99

Moppenboeken groep 3
ISBN 978-90-487-2988-3  ·  € 35,96

Moppenboeken groep 4-8
ISBN 978-90-487-3653-9  ·  € 62,94

Pakket

Pakket

M3 - M4                   € 8,99 E3 - E4                      € 8,99

E3 - E4                      € 8,99

E3 - E4                   € 12,99

M6 - E6                   € 9,99

M4 - E4                   € 9,99

E6                            € 9,99

M5 - E5                    € 9,99

E6                              € 9,99

978-90-487-2989-0   978-90-487-3285-2  978-90-487-3299-9   

978-90-487-3363-7  978-90-487-3578-5  978-90-487-3564-8  

Hoe wordt een 

zebra geboren?
Streepje 

voor 
streepje!

Hoera, een mop!

7+

Helen van Vliet

m
oppen

Al 50.000 exemplaren 
van verkocht!

Sluit aan bij
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Pakket

49

7-9 10,99

Toneellezen met Paul van Loon

Nieuw toneelleesboek van Paul van Loon over Sam Schoffel op AVI M4. Toneellezen is razend 
populair op scholen doordat je eigenlijk een toneelstukje opvoert. Kinderen kiezen een rol en lezen 
samen hardop de dialogen voor. Welk mysterie lost meesterspeurder Sam Schoffel dit keer op?

  Sa   Sa   Sa 
SchoffelSchoffelSchoffel

en de dievendag

7+

M4

toneellezentoneellezen

  Sa   Sa   Sa 
SchoffelSchoffelSchoffel

en de 
    verdwenen bab

en de 
    verdwenen bab

en de 

en de verdw
enen bab

7+

M4M4

22

Het geheim van H2O

H2O is op z’n minst verdacht. 
Stel nou dat hij Ben heeft? 

Dit pluis ik tot op de bodem uit. 
(Als je Floor leest, mag je ook Huub en H2O zijn.)

Sam Kijk, hij verdwijnt in de schuur.
Eerst keek hij nog even over zijn schouder.
Alsof hij iets stiekems doet.
Weet H2O dat jij een schildpad hebt, Floor?

Floor H2O?
Ja, hij heeft Ben een keer gezien.
H2O houdt van dieren.

Sam Echt waar?
Dan denk ik dat ik weet waar Ben is.
Ik moet nu snel weg, Floor.
Ik geloof dat ik beet heb.
Wacht hier op me.

H2O

Sam

Floor

Huub

23

Ik vlieg langs Floor de kamer uit.
De trap af, de tuin in.
Wat moet H2O met Ben?
Gebruikt hij Ben als proefdier?
Of als spion?
Buiten maak ik snel de riem van Huub los.
Samen hollen we naar de tuin van de buren.
Het poortje is op slot.
Maar dat geeft niks.

Sam Zit, Huub.
Ik laat je er zo in.

Huub WAF WOEF!

Ik schrik van zijn geblaf, maar spring toch over het hek. 
Als ik in de tuin sta, maak ik het poortje open.
Huub zit braaf te wachten.

Wie speelt 
welke rol?

978-90-487-3556-3  978-90-487-3670-6  978-90-487-3904-2  

Toneellezen met Paul van Loon 
ISBN 978-90-487-3912-7  ·  € 32,97



  

-3000 500

jagers en boeren Grieken en Romeinen monniken en ridders ontdekkers en 
hervormers

regenten en 
vorsten

pruiken en 
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stoommachines

wereld-
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televisie en 
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jagers en boeren

Elisa van SpronsenAchter

aan!
jagers

de

Lees over Sol en Moen10.000 jaar geleden

9+

Een
echte
  HELD

Suzanne W
ouda

9+

Lees over 
Splinter en

Friede in 1068

Lees over 
Splinter en

Friede in 1068

500

Lees over Tiro, 

een jongen in de 

Romeinse tijd

badhuisin het
diefEe

n
Floortje Zwigtman

9+

Een
echteEen
echteEen

  
Pepijn

Dedroom
 van

Lees over een 
jongen die leeft rond 800

Pepijn
Pepijn
P

Dedroom
Dedroom
De

 van

droom
 van

droom
Lees over een 

jongen die leeft rond 800

D
e droom

 van
 P

ep
ijn

Monique van der Zanden

9+

9-12 12,99

Duik in de tijd van

Dit zijn de eerste boeken van een nieuwe serie van 10 titels over geschiedenis. Hoe leefden 
kinderen vroeger? Welke gevaren lagen er op de loer? Spannende en speelse verhalen over 
kinderen in andere tijden van bekende auteurs als Suzanne Wouda en Marco Kunst.

Elisa van Spronsen

Achter

aan!
jagers

de

Lees over Sol en Moen
10.000 jaar geleden

9+

meg n!L t
Lees over Pier en 

zijn familie in   00

Ruben Prins

9+

Eenechte
  HELD

Suzanne Wouda

9+

Lees over Splinter enFriede in 1068

Lees over Splinter enFriede in 1068

Marco Kunst

HET 
EILAND

9+

Lees over Teun 
en Saar in
de Tweede
Wereldoorlog

De prehistorie Kinderarbeid in Nederland

Riddertijd De bevrijding

ISBN 978-90-487-3839-7 ISBN 978-90-487-3841-0

ISBN 978-90-487-3842-7ISBN 978-90-487-3840-3

50
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1500 1600 1700 1800

jagers en boeren Grieken en Romeinen monniken en ridders ontdekkers en 
hervormers

regenten en 
vorsten

pruiken en 
revoluties

burgers en 
stoommachines

wereld-
oorlogen

televisie en 
computer

steden en 
staten

•   Per tijdvak verschijnt er een boek
• Spannende, boeiende verhalen brengen geschiedenis tot leven 
• Perfect voor de schoolbieb
• Inclusief tijdbalk en slimme weetjes
• Full colour geïllustreerd

Sluit aan bij

1900 1950

Marco KunstHET 
EILAND

9+

Lees over Teun 
en Saar inde TweedeWereldoorlog

1800 1900

EILAND
Lees over Teun 

en Saar inde TweedeWereldoorlog

me g
n!L t

Lees
 ove

r Pie
r en

 

zijn f
amilie 

in   00

Ruben Prins

9+ 1950
nu >

1950

Ik  het
 weten !wil 

Lees over een 

Moluks meisje 

in 1959

Annemarie Bon

9+

Lees over Tiro, 
een jongen in de 
Romeinse tijd

badhuisin het
diefEe

n
Floortje Zwigtman

9+

Pepijn
Dedroom van

Lees over een 
jongen die leeft 

rond 800

PepijnPepijnP
DedroomDedroomDe

 vandroom vandroom
Lees over een 

jongen die leeft 
rond 800

D
e
 droom

 va
n

 P
e
p

ijn

Monique van der Zanden

9+

Ik  het
 weten!
wil 

Lees over een 
Moluks meisje 
in 1959

Annemarie Bon

9+

Romeinse tijd De middeleeuwen 

Recent verleden

ISBN 978-90-487-3931-8 ISBN 978-90-487-3932-5

ISBN 978-90-487-3933-2

51

In zomer 2021 

verschijnen de

laatste 3 delen

in deze serie

'Dit is een serie waar scholen 
op zitten te wachten.' 

- juf Nienke Pool

'De boeken zijn niet alleen 
interessant voor thuis, maar ook ideaal 

voor de schoolbieb.' 
- MeesterJuf

verschijnt 
mei 2021

verschijnt 
mei 2021

verschijnt 
mei 2021
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis extra materiaal bij deze boeken!
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vanaf 

10,99

Toneellezen
Toneellezen, of theaterlezen, biedt een andere vorm van samenlezen. Twee 
lezers nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. 
Ze voeren eigenlijk een toneelstukje op. De teksten bestaan voornamelijk uit 
dialogen. Toneellezen bevordert het leesplezier en het lezen met intonatie.

TONEELLEZEN

Jolanda HorstenJolanda Horsten

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

Toneellezen groep 5
ISBN 978-90-487-3714-7  ·  € 83,94

Toneellezen groep 4
ISBN 978-90-487-3713-0  ·  € 83,94

Toneellezen groep 3 (7 titels)
ISBN 978-90-487-3763-5  ·  € 76,93

978-90-487-1661-6

978-90-487-2153-5

978-90-487-1029-4

978-90-487-1028-7

978-90-487-2151-1

978-90-487-2154-2

978-90-487-3643-0

978-90-487-2945-6

978-90-487-0770-6 978-90-487-3646-1 978-90-487-3645-4

978-90-487-1660-9 978-90-487-0769-0 978-90-487-3644-7

978-90-487-2152-8 978-90-487-2944-9 978-90-487-3642-3

Pakket

Pakket

Pakket

M5

M4

M3

M5

M4

M3

M5

M4

M3

E5 E5 E5

E4 E4 E4

E3 E3 E3

E3

978-90-487-3641-6

978-90-487-3725-3

A
n

ke W
erker &

 R
ick d

e H
aas

  Zelfgemaakt!
Anke Werker& Rick de Haas

TONEELLEZEN

NIEUW
PAKKET



  

Toneellezen groep 6
ISBN 978-90-487-3679-9  ·  € 83,94

978-90-487-1658-6 978-90-487-1030-0 978-90-487-2155-9 978-90-487-0771-3 978-90-487-3648-5 978-90-487-3647-8

M6 M6 M6 E6 E6 E6

TONEELLEZEN

Martine Letterie

TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+

Samen  
hardop lezen!

53

• Samen hardop dialogen lezen
• Spannende en humoristische verhalen
• Leuk voor jongens én meisjes
•  Met instructiepagina en een overzicht van alle personages

Sluit aan bij

TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

E6+

TONEELLEZEN

Bart-Jan Diesel

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

toneellezen

andere tijden

zwijsen.nl

11+

TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

Toneellezen groep 8
ISBN 978-90-487-3681-2  ·  € 55,96

Toneellezen groep 7
ISBN 978-90-487-3680-5  ·  € 55.96

978-90-487-1031-7

978-90-487-1659-3

978-90-487-3651-5

978-90-487-2156-6

978-90-487-3652-2

978-90-487-3650-8

978-90-487-3676-8

978-90-487-3649-2

Pakket

Pakket

Pakket

E6+

E6+

E6+

E6+

E6+

E6+

E6+

E6+

Wie zijn wij?

Dimitri

Faiza

Alexander

Wie zijn wij?

Dit is Dimitri. Hij is tien 
jaar oud en kan supergoed jaar oud en kan supergoed 
rappen en gamen.rappen en gamen.

Faiza

Alexander
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Leesseries bij Estafette

Lezen in groep 4 en hoger: 
variatie is het sleutelwoord!

Omdat ieder kind andere interesses heeft , is het 
van groot belang dat kinderen vrij kunnen lezen 
in boeken naar keuze. Deze nieuwe boekenseries 
voor kinderen van 7 tot 12 jaar hebben voor ieder 
kind boeken op maat. 

‘Prachtige nieuwe boeken, wat een variatie! 
Geweldig om onze schoolbieb mee aan te vullen.’

Jeannett e van Gestel, leerkracht groep 6

E6

kijkverhaal
                       O

pa’s en om
a’s stelen niet                              M

ariken jongm
an & Asther Leeuw

ik

Opa’s en oma’s
stelen niet

Mariken Jongman & Esther Leeuwrik

E6

Paniek in de tent

Paniek
in de

tent

Anke Kranendonk

s t r i p
A V I M 5

Een ongelooflijke 
safari

Rian Visser en Hugo van Look

Kijk ze eens zitten. Mensen 
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen 
niet eens zonder 
air-conditioning.

Ze verstaan geen olifant. 
Ze vinden ons eng.

Gewoon vriendelijk zwaaien 
met je slurf.

informatief

kijkverhaal strip

toneelversjesmoppenfictie
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Vlieg op, Piet parkiet!
Berdie Bartels & Juliette de Wit

V
lieg

 o
p

, P
iet p

arkiet! 
B

erd
ie B

artels

Wat doet die parkiet 
hier in de struiken?

Ik denk dat 
hij dood is.

         Ach ... wat zielig.

Wat moeten 
we nu doen?

We moeten een graf 
voor hem graven.

Let op, 
dit wordt lachen!

Onze juf gaat op reis. 
En wij passen 
op haar huis.

Fijn voor haar. 

En ook voor ons.

We beginnen 
een pannenkoekenhuis.
Hier, in het huis 
van de juf.

Waarom is 
het beslag zo dik? 

Misschien moet er 
nog een ei bij …
Zo wordt het niks. 

Lees maar 
of het ons lukt!

Jolanda Horsten & Hélène Jorna

K
it en K

aat b
akken p

annenko
eken

Joland
a H

orsten

Kit en Kaat
bakken pannenkoeken

Stripverhaal  ·  M4

978-90-487-3289-0  ·  € 10,50

Stripverhaal  ·  E4

978-90-487-3290-6  ·  € 10,50  

Pakket Leesserie Estafette groep 4
ISBN 978-90-487-3303-3 · Prijs € 146,88

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal

Sluit aan bij
•  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 materiaal voor in de klas op landvanlezen.nl

Op en top
een topkok!

tamara bos

6+ 6+

Wie is er bang
voor een draak?

bies van ede

6+

Schat
in zicht!

eus roovers
Juf gaat trouwen

elisabeth mollema

6+

Ficti e  ·  M4

978-90-487-3277-7  ·  € 10,99

Informati ef  ·  M4

Moppenboek  ·  M4 - E4

978-90-487-3285-2  ·  € 9,99  

Versjesboek  ·  M4 - E4

978-90-487-3286-9  ·  € 9,99  

Ficti e  ·  M4

978-90-487-3278-4  ·  € 10,99

Informati ef   ·  M4

Ficti e  ·  E4

978-90-487-3279-1  ·  € 10,99 

Informati ef   ·  E4

Toneelleesboek  ·  M4 - E4

978-90-487-3287-6  ·  € 10,99

Ficti e  ·  E4

978-90-487-3280-7  ·  € 10,99  

Informati ef   ·  E4

Kijkverhaal  ·  E4

978-90-487-3288-3  ·  € 10,99 

E4

kijkverhaal   De ballon
van Sam

D
e ballon van Sam

Joke Reijnders & Sandra Klaassen

Joke Reijnders & 
Sandra Klaassen

978-90-487-3281-4  ·  € 9,99   978-90-487-3282-1  ·  € 9,99 978-90-487-3283-8  ·  € 9,99   978-90-487-3284-5  ·  € 9,99   

Kijk bij het betreffende 
boek op zwijsen.nl om het 

bijbehorende filmpje te zien. 



56

  

s t r i p
A V I M 5

Een ongelooflijke 
safari

Rian Visser en Hugo van Look

Kijk ze eens zitten. Mensen 
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen 
niet eens zonder 
air-conditioning.

Ze verstaan geen olifant. 
Ze vinden ons eng.

Gewoon vriendelijk zwaaien 
met je slurf.

s t r i p
A V I E 5

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

IK WIL NIET 
OP REIS! Waar ben ik?

Wie is daar?

6+

Baas
pindakaas!

marly van otterloo

6+

Stelletje
apenkoppen!

selma noort

6+

 Met opa
door Europa

tamara bos

verboden!
Lezen

anneke scholtens

6+

Ficti e  ·  M5

978-90-487-3291-3  ·  € 10,99 

Informati ef  ·  M5

Moppenboek  ·  M5 - E5

978-90-487-3299-9  ·  € 9,99  

Stripverhaal  ·  M5

978-90-487-3175-6  ·  € 10,50 

Versjesboek  ·  M5 - E5

978-90-487-3300-2  ·  € 9,99  

Stripverhaal  ·  E5

978-90-487-3177-0   ·  € 10,50 

Ficti e  ·  M5

978-90-487-3292-0  ·  € 10,99

Informati ef  ·  M5

Ficti e  ·  E5

978-90-487-3293-7  ·  € 10,99

Informati ef  ·  E5

Toneelleesboek  ·  M5 - E5

978-90-487-3301-9  ·  € 10,99 

Ficti e  ·  E5

978-90-487-3294-4  ·  € 10,99 

 Informati ef  ·  E5

Kijkverhaal  ·  M5

978-90-487-3302-6  ·  € 10,99 

Jørgen Hofmans

De beste crossbaan ooit!

M5

kijkverhaal Het dierenlied
voor 

meester Frank
Marco Kunst & Christoph Kirsch

H
et dierenlied voor m

eester Frank
M

arco Kunst & Christoph Kirsch

978-90-487-3295-1  ·  € 9,99   978-90-487-3296-8  ·  € 9,99  978-90-487-3297-5  ·  € 9,99   978-90-487-3298-2  ·  € 9,99  

7-10
jaar

vanaf 

9,99

Leesseries bij Estafette

Deze leesseries bij Estafette bevatten per jaargroep zeven boeksoorten: 
van verhalen en informatieve boeken tot moppenboeken, versjesboeken 
en strips. Kortom, voor iedere lezer wat wils. 

              

Pakket
Leesserie Estafette groep 5
ISBN 978-90-487-3304-0 · Prijs € 146,88
2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal
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Leesserie Estafette groep 6
ISBN 978-90-487-3369-9 · Prijs € 155,88 

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal

              

O
pa O

tto’s ongelofelijke onderzeeër
Johan Klungel

7+

strip

Otto’s ongelofelijke 
onderzeeër

Otto’s ongelofelijke 
Johan Klungel

D
oornboosje

         
D

aniëlle Schothorst

7+

strip

Doornboosje

Doornroosje ... Wij doen een wens! Gna, gna, ik ook!
         

KADENGKADENGKADENGKADENGKADENGKADENGKADENG

Daniëlle Schothorst

     De
goudgravers
       van  
        Aruba

E6

De goudgravers van Aruba

Lizzy van Pelt

8+

Annemarie van den Brink

8+

Jolanda HorstenJolanda HorstenJolanda Horsten

       Niet 
      bijten!

Stefan Boonen

E6

Niet buiten!

8+

Mireille Geus

E6

Paniek in de tent

Paniek
in de

tent

Anke Kranendonk

8+

Fiona Rempt

Ficti e  ·  M6

978-90-487-3355-2  ·  € 11,99  

Informati ef  ·  M6

Moppenboek  ·  M6 - E6

978-90-487-3363-7  ·  € 9,99

Stripverhaal  ·  M6

978-90-487-3367-5  ·  € 10,50 

Versjesboek  ·  M6 - E6

978-90-487-3364-4  ·  € 9,99 

Stripverhaal  ·  E6

978-90-487-3368-2  ·  € 10,50  

Ficti e  ·  M6

978-90-487-3356-9  ·  € 11,99 

Informati ef  ·  M6

Ficti e  ·  E6

978-90-487-3357-6  ·  € 11,99 

Informati ef  ·  E6

Toneelleesboek  ·  M6 - E6

978-90-487-3365-1  ·  € 11,99

Ficti e  ·  E6

978-90-487-3358-3  ·  € 11,99 

Informati ef  ·  E6

Kijkverhaal  ·  M6

978-90-487-3366-8  ·  € 10,99

Hoe wordt een 

zebra geboren?
Streepje 

voor 
streepje!

Hoera, een mop!

7+

Helen van Vliet

m
oppen

8+

 Gekke
 giebelgriep

versjes

Linda Vogelesang

E6

kijkverhaal
                       O

pa’s en om
a’s stelen niet                              M

ariken jongm
an & Asther Leeuw

ik

Opa’s en oma’s
stelen niet

Mariken Jongman & Esther Leeuwrik

978-90-487-3359-0  ·  € 10,99 978-90-487-3360-6  ·  € 10,99 978-90-487-3361-3  ·  € 10,99  978-90-487-3362-0  ·  € 10,99  

Sluit aan bij
•  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 materiaal voor in de klas op landvanlezen.nl

Pakket

Kijk bij het betreffende 
boek op zwijsen.nl om het 

bijbehorende filmpje te zien. 
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H
et d

ing
 o

p
 het p

lein

9+

strip
Johan Klungel

Het ding op het pleinHet ding op het plein
Johan Klungel

9+

strip

Ben Benieuwd
en de Ruimtelus
Ben Benieuwd

en de Ruimtelus

Gerard Leever

B
en B

enieuw
d

 naar d
e ruim

telus
Gerard Leever

Samen één team
voetbalmeiden

FIONA REMPT

Voetbalm
eiden - Sam

en één team
Fiona Rem

pt

E6

Papa-Razzo
Ruben Prins

E6

Barry B. uh L. uh Bak
Elizabeth M

ollem
a

E6 E6

Anneke Scholtens
Het raadsel van Villa de Gaper

Anneke Scholtens

      Het raadsel van

   Villa
     de Gaper

Anneke Scholtens

Ficti e  ·  E6+

978-90-487-3420-7  ·  € 11,99  

Informati ef  ·  E6+

Moppenboek  ·  E6+

978-90-487-3578-5  ·  € 9,99  

Stripverhaal  ·  E6+

978-90-487-3574-7  ·  € 10,50 

Versjesboek  ·  E6+

978-90-487-3577-8  ·  € 9,99  

Stripverhaal  ·  E6+

978-90-487-3573-0   ·  € 10,50 

Ficti e  ·  E6+

978-90-487-32579-2  ·  € 11,99

Informati ef  ·  E6+

Ficti e  ·  E6+

978-90-487-3570-9  ·  € 12,99  

Informati ef  ·  E6+

Toneelleesboek  ·  E6+

978-90-487-3576-1  ·  € 13,99   

Ficti e  ·  E6+

978-90-487-3580-8  ·  € 12,99 

Informati ef  ·  E6+

Kijkverhaal  ·  E6+

978-90-487-3575-4  ·  € 10,99

Nepper dan
nepnieuws

toneel
Nepper dan nepnieuw

s
Berdie Bartles

BERDIE BARTELS

M6

kijkverhaal
Rian Visser & Heleen Brulot

Rian Visser & Heleen Brulot

De robots
staken!

Help!

978-90-487-3585-3  ·  € 10,99 978-90-487-3583-9  ·  € 10,99 978-90-487-3584-6  ·  € 10,99 978-90-487-3582-2  ·  € 10,99

10-12
jaar

vanaf 

9,99

Leesseries bij Estafette

Deze leesseries bij Estafette bevatten per jaargroep zeven boeksoorten: 
van verhalen en informatieve boeken tot moppenboeken, versjesboeken 
en strips. Kortom, voor iedere lezer wat wils. 

              

Pakket Leesserie Estafette groep 7
EAN 871-96-810-0242-6 · Prijs € 159,88

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal
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Leesserie Estafette groep 8
EAN 871-96-810-0243-3 · Prijs € 159,88

2 Stripverhalen 
4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal

              

W
elko

m
, n

ieu
w

e b
ru

g
klassers!

9+

strip
Selm

a N
o

o
rt &

 H
élèn

e Jo
rn

a

Welkom, nieuwe 
brugklassers!

Selma Noort & Hélène Jorna

Waar 
nu heen? Naar 

lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Er zit vast 
een lichtknop.

W
ie w

il er no
u G

E
E

N
 vio

list w
o

rd
en?

Erna Sassen &
 Geert  Gratam

a

9+

strip

Wie wil er nou 
géén violist worden?

Erna Sassen & Geert Gratama

ELISA VAN SPRONSEN

HOE MADELIEF 
DE MUSICAL REDDE

Hoe M
adelief de m

usical redde
Elisa van Spronsen

Cis M
eijer

CIS MEIJER

E6 MARCEL

VAN
DRIEL

M
arcel van Driel

E6

JULIAN

JONATHAN

YET
TA

BIES VAN EDE

Ficti e  ·  E6+

978-90-487-3572-3  ·  € 11,99

Informati ef  ·  E6+

Moppenboek  ·  E6+

978-90-487-3564-8  ·  € 9,99

Stripverhaal  ·  E6+

978-90-487-3560-0  ·  € 10,50  

Versjesboek  ·  E6+

978-90-487-3563-1  ·  € 9,99

Stripverhaal  ·  E6+

978-90-487-3559-4  ·  € 10,50

Ficti e  ·  E6+

978-90-487-3571-6  ·  € 11,99 

Informati ef  ·  E6+

Ficti e  ·  E6+

978-90-487-3581-5  ·  € 12,99  

Informati ef  ·  E6+

Toneelleesboek  ·  E6+

978-90-487-3562-4  ·  € 13,99 

Ficti e  ·  E6+

978-90-487-3569-3  ·  € 12,99  

Informati ef  ·  E6+

Kijkverhaal  ·  E6+

978-90-487-3561-7  ·  € 10,99 

toneel
Caja Cazem

ier

Brugkidz
CAJA CAZEMIER

M6

kijkverhaal
Aag Vernelen & Ineke Goes

Valantijn in de m
odder

Aag Vernelen & Ineke Goes

  alentijn
 in de modder

978-90-487-3567-9  ·  € 10,99 978-90-487-3566-2  ·  € 10,99 978-90-487-3565-5  ·  € 10,99 978-90-487-3568-6  ·  € 10,99

Sluit aan bij
•  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 materiaal voor in de klas op landvanlezen.nl

Pakket

Kijk bij het betreffende 
boek op zwijsen.nl om het 

bijbehorende filmpje te zien. 
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6-12
jaar

Poëziepakket

Dit poëziepakket is samengesteld uit de versjesboeken van de Estafetteserie.
Voor iedere groep een leuk boek.

8,99

nieuw!

versjesversjesversjesversjeslezen m
et                Paul van Loon  •

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

juf?de

wat 
doen we

met

wat doen we m
et de juf?

7+

8+

 Gekke
 giebelgriep

versjes

Linda Vogelesang

groep 4groep 3 groep 5

groep 6 groep 7 groep 8

Sluit aan bij

Poëzie groep 3-8
ISBN 978-90-487-4047-5  ·  € 58,94

Pakket

978-90-487-3286-9  ·  € 9,99  978-90-487-3554-9  ·  € 8,99  978-90-487-3300-2  ·  € 9,99  

978-90-487-3364-4  ·  € 9,99 978-90-487-3364-4  ·  € 9,99 978-90-487-3577-8  ·  € 9,99  978-90-487-3577-8  ·  € 9,99  978-90-487-3563-1  ·  € 9,99
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis extra materiaal bij deze boeken!
Er zijn werkbladen, digibordlessen en luisterbestanden om het lezen 
makkelijker en nóg leuker te maken.

  

9-12
jaar

Books 4 You

Deze twee leuke Engelstalige boeken voor de middenbouw en bovenbouw zijn 
verrijkt met Nederlandstalige informatie, woordenlijsten en leuke quizvragen.

978-90-487-2956-2 € 7,50 978-90-487-3312-5 € 7,50

7,50 

Toneellezen
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis 
extra materiaal bij deze boeken!

  

Wist je dat pinguïns bijna altijd in het ijskoude water te vinden zijn?  
Daar vangen ze vissen, inktvissen en schaaldieren.

15

7+
jaar 9,50

Wist je dat?
Deze humoristische informatieboekjes over dieren staan vol weetjes en grapjes. 
Handig voor een spreekbeurt. De handzame non-fictie boeken bevatten een 
verhaal in stripvorm, aangevuld met weetjes en feiten over de dieren. De boeken 
zijn laagdrempelig door weinig tekst en veel illustraties.

              

978-90-487-3590-7

Wist je dat? AVI M4-E4
EAN 871-96-810-0259-4  ·  € 38,00

978-90-487-3588-4 978-90-487-3589-1

Pakket

M4 E4M4

NUR 287/210
mollen

informatief, humor

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 8+

M
o

lle
n

M o l l e n M o l l e n

lach
én

leer

M4

• • •

• • •

• • •

NUR 287/210
pinguïns

informatief, humor

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 8+

P
in

g
u

ïn
s

P i n g u ï n s P i n g u ï n s

lach
én

leer

E4

• • •

• • •

• • •

W o l v e n

lach
én

leer

978-90-487-3587-7

E4

O l i f a n t e n

lach
én

leer



  

              

978-90-487-1420-9

E5

978-90-487-1427-8

E5

Wist je dat? AVI E5
EAN 871-96-810-0260-0  ·  € 38,00

Pakket

978-90-487-1423-0 978-90-487-1425-4

E5 E5

63

Wist je dat de sperweruil, die overdag jaagt, wel 800 meter ver kan 
kijken? Hij ziet een prooi dus al van verre aankomen. De sneeuwuil kan 
een muis die 1 kilometer verderop rent, zien bewegen.

46

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

Sluit aan bij
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Kijk op landvanlezen.nl voor gratis extra materiaal bij deze boeken!

Klassiekers
ISBN 978-90-487-3695-9  ·  € 83,94

Pakket

978-90-487-3692-8                        E5 978-90-487-3690-4                        E5 978-90-487-3694-2                      M6

Z w ij s e n

Lyman
Frank Baum

De

van

OZ
tovenaarWonderlijke

Z w ij s e n

  

9-12
jaar

13,99

Klassiekers
Spannende, avontuurlijke klassiekers zijn nu toegankelijk gemaakt 
voor moderne lezers. Zes bekende kinderboekenschrijvers hebben 
een bewerking gemaakt van hun favoriete klassiekers om kinderen 
zo kennis te laten maken met deze prachtige verhalen.

Nieuw!

64

WELKE KLASSIEKER PAST 
HET BESTE BIJ JOU? 

Sherlock Holmes is misschien wel 
de bekendste detective allertijden. 
En dit verhaal over de hond van 
Baskerville is zijn beroemdste zaak.

Reis mee met Dorothy en Toto in 
dit spannende avontuur. Zullen ze 
ooit weer thuiskomen? En wat is er 
waar? Soms blijkt niets te zijn wat 
het lijkt ... 

Welke duistere geheimen verbergt 
graaf Dracula? Duik in de griezelige 
wereld van Dracula in deze moderne 
versie. Durf jij het aan? 
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978-90-487-3691-1                      M6 978-90-487-3689-8                      M6 978-90-487-3693-5                      M6

Z w ij s e n

Londen
Alleen in

Charles Dickens

Oliver
Twist

Gulliver
van

Jonathan Swift

Z w ij s e nZ w ij s e n

scan me

J.M. BarrieJ.M. Barrie
Peter
 Pan

Z w ij s e n

PeterPeter
Vliegmeemet

Sluit aan bij

Welk feest vind jij het leukst?
B  ⃝ Halloween.
A  ⃝ Kerstmis.

Welk dier vind je het liefst onder je bed?
A  ⃝ Een eenhoorn.
B  ⃝ Een wolf.

Wat doe jij liever in de vakanti e?
A  ⃝ Naar verre vreemde landen reizen.
B  ⃝ Spoorzoekertje in het bos spelen.

Van welke schrijver hou jij het meest?
B  ⃝ Paul van Loon.
A  ⃝ Roald Dahl.

Je oom koopt kaartjes voor het spookhuis op de kermis. Wat doe jij?
A  ⃝ Ik verstop me achter de gebakkraam.
B  ⃝ Ik kan niet wachten tot we naar binnen gaan.

Welke plant heb jij het liefst op je kamer?
A  ⃝ Madeliefj e.
B  ⃝ Vleesetende plant.

Met wie ga je liever gamen?
B  ⃝ Met een vampier.
A  ⃝ Met een elfj e.  

Wat zou jij het liefst doen?
B  ⃝ Een bende boeven oprollen. 
A  ⃝ Zwemmen met zeemeerminnen. 

Wel dier zie jij graag vliegen?
B  ⃝ Vleermuis.
A  ⃝ Vlinder.

Welke klassieker past het 
beste bij jou? Doe de test!
Deze zes boeken noemen we klassiekers. Ze zijn wereldberoemd. Alle boeken zijn meer dan honderd jaar geleden geschreven. Er zijn films van gemaakt. En je kunt de boeken nu nog steeds lezen. Maar welk boek past goed bij jou? Maak de test en je weet meer.

Doeblad

Sluit aan bij school
© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, 2019  ·  www.landvanlezen.nl   ·  t.w.v. € 0,99

Z w ij s e n

scan me

J.M. BarrieJ.M. Barrie

Peter
 Pan

Z w ij s e n

PeterPeter
Vliegmeemet

Lyman
Frank Baum

De

van

OZ
tovenaar

wonderlijke

z w ij s e n
Z w ij s e n

Londen
Alleen in

Charles Dickens

OliverTwist

Z w ij s e n Gulliver
van

Jonathan Swift

Z w ij s e n

JACHT OP DE VAMPIER
z w ij s e n

Bram 
Stoker

D racula

Augmented  reality
Gratis luisterboek,  boektrailers 

en historische context bij ieder boek!

65

Stap met Oliver Twist in de onder-
wereld van Londen en leef met hem 
mee in dit spannende verhaal. Zal 
Oliver ooit nog uit de onderwereld 
kunnen ontsnappen? 

Vlieg mee met Peter Pan. Dit tijdloze 
verhaal gaat ook over jou. En over je 
opa, je oma, je vader, je moeder … 
Doe je ogen dicht en zet je af!

De avonturen van Gulliver zetten 
je aan het denken. Wat voor de 
één normaal is, vindt de ander juist 
vreemd. Maar al die verschillen zijn 
bijzonder én o zo leerzaam!

Inclusief gratis 

doebladTIP!



66

M5

E5

M5

E5

  

8-12
jaar

vanaf
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. 

Monique van Hest

Jørgen Hofmans

Marc ter Horst

Marcel van Driel

978-90-487-3774-1

978-90-487-3775-8

978-90-487-3747-5

978-90-487-3748-2

              Lees je digiwijs groep 5-6
978-90-487-3859-5  ·  € 50,00

Pakket

Nep nieuws

Gamen

Patroonherkenning

Gameverslaving
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E5

E6

M6

E6

  
Sluit aan bij

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

Marlies Slegers

Remco Pijpers

Caja Cazemier

Esther van Lieshout

Het 
INCIDENT

978-90-487-3749-9

978-90-487-3777-2

978-90-487-3750-5

978-90-487-3776-5

              Lees je digiwijs groep 7-8
978-90-487-3860-1  ·  € 54,00

Pakket

Nep nieuws

Robotica

Social media

Hacken



978-90-487-3832-8

Sluit aan bij
  

9-12
jaar

Serielezen groep 7-8
Graphic novel, geschreven door Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. 
Dit boek is een topper, ook voor kinderen die eigenlijk niet zo van lezen 
houden. Vol humor en met veel grappige illustraties. Een ode aan plezier 
op school voor ieder kind!

14,99

Manon Sikkel
met tekeningen 
 van Marja Meijer

DEEL 2 VERSCHIJNT IN ZOMER 2021!

20

Er stonden veertien kratten fruit. Mandarijnen, appels, 

bananen, meloenen. Ik had geen idee wat ik ermee 

moest. Ik ga namelijk niet zes kilo appels eten. Ik vind 

één appel al een beetje veel. Maar gelukkig ben ik 

vindingrijk. Dat betekent dat ik goed ben in ideeën vindingrijk. Dat betekent dat ik goed ben in ideeën 

verzinnen.

     

       

38328_de-beste-school_grnovel-bw.indd   20 5-10-2020   12:17:11
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En net toen ik me ging vervelen met de Olympische 

Fruitspelen, werd er weer aangebeld.

KEIHARDE BEL

NOG EEN KEER KEIHARDE BEL

‘Tekenen voor ontvangst graag.’Bezorger:

38328_de-beste-school_grnovel-bw.indd   21 5-10-2020   12:17:11
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Sluit aan bij
  

9-12
jaar

Serielezen groep 7-8
Al twee boeken in de spannende detectivereeks Team 3 van Cis Meijer. 
De geheime test is met lovende woorden ontvangen. Beleef nu een nieuw 
avontuur van Raf, Dunja en Iza in een duister pretpark. Geschikt voor kinderen 
vanaf 9 jaar. 

14,99

TEAM

TEAM

CIS MEIJER

DE

GEHEIME
Toen ik omkeek, zag ik dat m

ijn hond weg was.

TEST

Wat is er met Viggo gebeurd?

CIS MEIJER

HET
DUISTERE

PRETPARK
z w ij s e n

978-90-487-3741-3 978-90-487-3833-5

Wat geweldig toch dat er tegenwoordig 
voor de jeugd die het lezen nog beter onder 
de knie moet krijgen van die fantastisch 
spannende boeken worden uitgeven die 
geheel op AVI niveau geschreven zijn.
Ineke Nispen, recensent Libris

Spannend, eigentijds en toegankelijk 
avontuur. Veel afwisseling in de vormgeving.
C. la Roi, NBD recensent

Hier is het boek voor de lezer vanaf 9-10 jaar 
die zegt dat er geen leuke, spannende boeken 
zijn! … Je vergeet de tijd, je gaat even verzitten 
en leest in één adem door als je een zwarte 
geblindeerde bus ziet verdwijnen in een 
spookachtige donkere laan.
Ria van rbbrrbbr

DEEL 3 VERSCHIJNT IN ZOMER 2021!

verschijnt februari 2021
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Voor sommige kinderen is het lezen van een boek heel inspannend. Lezen is dan een struikel-
blok, terwijl genieten van boeken juist zo’n goede stimulans is om het lezen te oefenen. Met 
de boeken van Zoeklicht dyslexie ervaren kinderen weer hoe leuk lezen kan zijn. In deze boeken 
krijgen kinderen dankzij de speciale vormgeving extra ondersteuning tijdens het lezen. Er is 
een lettertype gebruikt dat speciaal voor dyslectici is ontwikkeld: het Zwijsen Dyslexiefont. De 
pagina’s zijn overzichtelijk ingedeeld en de illustraties helpen om het verhaal goed te kunnen 
volgen. Maar het allerbelangrijkst van de leesserie Zoeklicht dyslexie is dat het leesniveau 
eenvoudig is, maar de verhalen aansluiten bij de belevingswereld van de lezer. Zo is een boek 
beslist niet kinderachtig!  

  Voor ieder dyslectisch kind een boek

•  Zoeklicht dyslexie: 
  boeken over diverse onderwerpen, zodat er voor ieder kind 

aansprekende boeken bij zitten. 

•  Zoeklicht dyslexie toptitels: 
  deze boeken van bekende kinderboekenschrijvers wil iedereen 

lezen. Het originele boek is herschreven op laag AVI-niveau. 

•  Zoeklicht dyslexie informatief: 
  voor kinderen van 8 jaar en ouder. Met aansprekende onder-

werpen zoals dieren, mode, sporten en gamen. 

• Korte zinnen
• Speciaal lettertype
• Elke zin op een nieuwe regel
• Veel illustraties die het verhaal ondersteunen
• Korte hoofdstukjes
• Belangrijke woorden springen er uit
• Tekst met veel humor
• Luisterfragmenten op landvanlezen.nl

Dyslexie - makkelijk lezen

Zoeklichtboeken zijn al 35 jaar toonaangevend voor kinderen met leesproblemen en dyslexie. 
Uitgeverij Zwijsen startte in 1983 onder de naam Zoeklicht met het uitgeven van speciale 
boeken voor kinderen die lezen moeilijk vinden.

• Boekbesprekingstips
• Info over schrijver en illustrator
• Uitklappagina’s die hulp bieden bij het lezen



Sluit aan bij
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7-9
jaar

11,99

Zoeklicht dyslexie middenbouw

Zoeklicht dyslexie is speciaal voor kinderen die moeite hebben met lezen. 
De boeken zijn leestechnisch eenvoudiger, terwijl de verhalen aansluiten bij 
de belevingswereld van kinderen van 7 jaar en ouder. 

Zoeklicht dyslexie middenbouw AVI E3-M4
ISBN 978-90-487-3768-0  ·  € 47,96

Pakket

O
p

 re
is in

 d
e

 tijd
      A

rend van D
am

Arend van Dam

Op reis
in de tijd

K
ris k

ra
s d

o
o

r h
e

t o
e

rw
o

u
d      Elisa van Spronsen

Kris kras door het oerwoud
Elisa van Spronsen

S
a

a
r S

lo
d

d
e

rv
o

s      B
erdie B

artels

Berdie Bartels

978-90-487-3753-6           978-90-487-3755-0           978-90-487-3754-3           

E3 M4M4

E
e

n
 b

o
s v

o
l ge

v
a

a
r      A

ag V
ernelen

Een bos
vol gevaar

Aag Vernelen

978-90-487-3757-4           

E3

Op landvanlezen.nl staan luisterfragmenten bij ieder boek. Dit maakt het 
voor lezers makkelijker om aan een boek te beginnen, zeker voor dyslectici. 

Zoeklicht dyslexie middenbouw AVI E4-M5 
ISBN 978-90-487-3769-7  ·  € 47,96

X
x

x
      X

xx

Anja Vereijken

      Net als
Einstein

Ruben Prins

Een gevaarlijk spel

E
e

n
 g

e
v

a
a

rlijk
 sp

e
l      R

uben P
rins

978-90-487-3756-7           978-90-487-3758-1           978-90-487-2828-2           

E4 M5M5

978-90-487-2826-8           

E4

Pakket
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Op landvanlezen.nl staan luisterfragmenten bij ieder boek. Dit maakt het 
voor lezers makkelijker om aan een boek te beginnen, zeker voor dyslectici. 

  

10-12
jaar

12,99

Zoeklicht dyslexie bovenbouw
De serie Zoeklicht dyslexie bovenbouw is speciaal voor bovenbouwleerlingen die moeite hebben 
met lezen. Juist zij hebben vaak een hekel aan lezen. Zoeklicht maakt het lezen weer leuk. 
De boeken zijn leestechnisch eenvoudiger, terwijl de verhalen aansluiten bij de belevingswereld 
van kinderen van tien jaar en ouder.

37

Eva en Amir zitten in het zand voor het huisje. 

Er is niemand die op hen let. 

Amir eet de broodjes op. 

Hij is blij dat Eva een bal heeft gebracht. 

‘Ik verveel me anders zo,’ zegt hij lachend. 

Hij laat haar wat kunstjes zien. 

Hij kan de bal wel twintig keer hooghouden. 

Eva kijkt hem aan. 

‘Hoe lang blijf je in dit strandhuisje? 

Je kunt hier niet voor altijd schuilen. 

Straks wordt het zomer en is het verhuurd. 

Dan staan er opeens mensen in het huisje. 

Dan moet je wel weg zijn.’ 

Amir knikt en zwijgt. 

‘Waar wonen je ouders?’ vraagt Eva.

Ze denkt aan haar moeder. 

Die was gisteren al bezorgd.

Toen ze een paar uur weg was. 

Daarom kreeg ze straf. 

Amir is al dagen weg.

Wat zullen zijn ouders bang zijn!

‘Ze wonen achter de duinen,’ zegt Amir dan. 

‘Niet zo heel ver weg. 

Ik kan ze geen bericht sturen met mijn mobiel. 

Er is hier geen bereik. 

Anders zou ik laten weten dat het goed gaat.’ 

Hij gooit een paar schelpen weg. 

‘En dat ze me niet weg mogen sturen.’ 

Zoeklicht dyslexie bovenbouw AVI E3-M4-E4
ISBN 978-90-487-3770-3  ·  € 51,96

Pakket

978-90-487-2831-2           978-90-487-2989-0           978-90-487-2835-0           

E3 E3-M4-E4E4
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e
!       M

arlies Slegers

Marlies Slegers

Help me!

978-90-487-3760-4     

M4

H
e

lp
 m

e
!       M

arlies Slegers

Marlies Slegers

Help me!



  

• Uitklappagina’s die hulp bieden bij het lezen
• Boekbesprekingstips
• Info over auteur en illustrator

Sluit aan bij

overzichtelijke verhaalpagina’s

73

Zoeklicht dyslexie bovenbouw AVI M5-E5 
ISBN 978-90-487-3771-0  ·  € 51,96 

X
x

x
        X

x

Marte Jongbloed

pizza en pudding
puks

paleisisi

L
ie

k
e
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p
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fa

ri        M
irjam

 M
ous

Lieke op

Mirjam Mous

978-90-487-3759-8 978-90-487-3761-1978-90-487-2837-4

M5 E5M5

978-90-487-2838-1

M5

Pakket
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Lieke op

Mirjam Mous
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Sommige mensen van vroeger 
worden nooit vergeten.
Ze vochten voor ons land.
Het zijn helden!

Niet ver van De Nachtwacht staat 
een echt scheepskanon.
Het was niet erg handig in het gebruik.
De kogels waren van ijzer 
en wogen wel negen kilo.
Dat is zwaar om te tillen!
Na een paar keer sjouwen was je doodop.
Zat de kogel eenmaal in het kanon ... 
dan werd-ie afgevuurd.

Door die enorme kracht 
klapte het kanon achteruit.
Het onderstel moest superstevig zijn.
Want het kanon zelf weegt 400 kilo!
Zo’n kanon bediende je niet in je eentje.
Er waren acht mannen nodig 
om dit kanon te bedienen! 

HELDEN
Sommige mensen van vroeger 

De Nachtwacht staat 

Het was niet erg handig in het gebruik.

Na een paar keer sjouwen was je doodop.
Zat de kogel eenmaal in het kanon ... 

klapte het kanon achteruit.
Het onderstel moest superstevig zijn.
Want het kanon zelf weegt 400 kilo!

HELDEN

Zo’n kanon bediende je niet in je eentje.Zo’n kanon bediende je niet in je eentje.Zo’n kanon bediende je niet in je eentje.
Er waren acht mannen nodig 
om dit kanon te bedienen! 

Zo’n kanon bediende je niet in je eentje.
Er waren acht mannen nodig 

Ai, boem!
De lucht in.De lucht in.

16

Scheepskanonnen werden gebruikt bij zeeslagen.
Soms met succes!

Het was de eerste grote Nederlandse 
overwinning op zee.

Veel Spanjaarden vlogen de lucht in.

Dertig Nederlandse schepen verrasten 
de Spaanse vloot bij deze zeeslag. 

8-12
jaar

12,50

Zoeklicht dyslexie informatief
Deze informatieve boeken voor nieuwsgierige dyslectische lezers zijn makkelijk te lezen 
door het lagere AVI-niveau en de toegankelijke bladspiegel. Met aansprekende thema’s, 
leuke strips, grappige foto’s en boeiende infographics. Bovendien hebben alle boeken 
uitvouwpagina’s voor extra informatie en ondersteuning.

Zoeklicht dyslexie informatief
ISBN 978-90-487-3398-9  ·  € 100,00

Pakket

ENTER
de GAME
    zone

(als je durft)
Monique van Hest

9+

Wat slim,
een

ROBOT!
    Rian Visser

WatWat

7+

ze
leven  overal!

GEKKE
DIEREN,
GEKKE
DIEREN,
GEKKE
DIEREN,
GEKKE Anja Vereijken

7+

  volMode

Oh la la
een BOEK

volMode  Mode  volModevol

Oh la la
een BOEK

vol
BOEK

vol

Elisa van Sponsen

een BOEK

7+

DANSEN
      is
stoer, 
MAN! Sanne de Bakker

8+

Een spannende

GIDS door
    het 

Rijksmuseum
Jørgen Hofmans

8+

Een spannende

GIDS door
    het 

Rijksmuseum
Jørgen Hofmans

978-90-487-3340-8

978-90-487-3383-5

978-90-487-3337-8

978-90-487-3384-2

978-90-487-3339-2

978-90-487-3381-1

M4 E5M5

SURVIVAL,
zo

doe
   je

DAT

Ruben Prins

978-90-487-3338-5

978-90-487-3382-8

E4

M4 E5M5E4



  

Mode is grappig.
En ook een beetje maf!
Vaak gaat het zo:
eerst vind je iets best wel stom.
Zoals streepjes. 
Of de kleur rood.

Maar ...
dan zie je het in een winkel.
In de klas en op straat.
En in nog veel meer winkels!
Dan wen je eraan,
en vind je het toch leuk.
Heel leuk zelfs!
Je wilt dan ook een rok met streepjes.
Of een gaaf rood vest!

Mode is nooit saai.
Want je smaak is steeds anders.
En dat maakt mode zo leuk!

TIP!
Kijk goed hoe mensen erbij lopen. 
En vergeet ook de leuke winkels niet!
Schrijf op wat je ziet.
En wat je mooi vindt.
Of maak een foto.
Een schets kan ook.
Zo ontdek je je eigen smaak.
En je eigen stijl!

MODE: 
beetje maf 

4 steden
die belangrijk zijn voor de mode:1. Parijs
2. New York
3. Londen
4. Milaan

Een goed plan
Ben je met je ouders op reis?En in de buurt van een mode-stad?Neem dan zeker een kijkje.(Als je zin hebt!)

Ik heet Jip.
En ik ben heel hip!

Mode is grappig.
En ook een beetje maf!
Vaak gaat het zo:
eerst vind je iets best wel stom.
Zoals streepjes. 
Of de kleur rood.

Maar ...
dan zie je het in een winkel.
In de klas en op straat.
En in nog veel meer winkels!
Dan wen je eraan,
en vind je het toch leuk.
Heel leuk zelfs!
Je wilt dan ook een rok met streepjes.
Of een gaaf rood vest!

Mode is nooit saai.
Want je smaak is steeds anders.
En dat maakt mode zo leuk!

MODE: 
beetje maf 

4 55

•  Informatieve boeken voor dyslectische lezers
•  Handig voor spreekbeurten
•  Lage AVI’s, maar beslist niet kinderachtig
•  Speciaal dyslexie lettertype
•   Met uitvouwpagina’s voor extra informatie 

en ondersteuning 

Sluit aan bij

4. Milaan

Een goed plan
Ben je met je ouders op reis?En in de buurt van een mode-stad?Neem dan zeker een kijkje.(Als je zin hebt!)

Hebben, hebben, hebben!

75

ENTER
de GAME
    zone

(als je durft)
Monique van Hest

7+

  volMode

Oh la la
een BOEK

TIP!TIP!TIP!

volMode  Mode  volModevol

Oh la la
een BOEK

vol
BOEK

vol

Elisa van Sponsen

een BOEK
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Groep:

Naam:

Boeken-
top 3

                 Titel:

Het verhaal gaat over

Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat

                 Titel:

Het verhaal gaat over

Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat

                 Titel:

Het verhaal gaat over

Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat

3

2

1

© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg 2018
Werkblad bij serie Game-lezen, tekst: Rian Visser, illustrati es: Mark Baars

Knipblad

  

Diploma boeken Kleurplaat

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg

Diploma
Beste

Wat goed!
Je hebt al      boeken gelezen.  Ga zo door!

Ik denk dat jij dit boek ook leuk vindt:

Omdat: 

                                                                     Groetjes, 

www.landvanlezen.nl

Over Land van Lezen

Land van Lezen is een online platform waar je alles kunt 
vinden rondom leesbevordering in de breedste zin van 
het woord: lesbrieven, passende boeken, tips om ouders 
aan te haken bij het lezen, hoe je een bibliotheek mak-
kelijk kunt inrichten. Via een handige zoekfilter zoek je 
uitgebreid op b.v.  AVI-niveau, thema, vakgebied en/of 
jaargroep. Alle zoekcombinaties zijn mogelijk.

Land van Lezen 
Alles over lezen op de basisschool

Het kinderboekenaanbod in Nederland is geweldig en overweldigend tegelijk. Hoe kies je 
hieruit de best passende boeken voor jouw leerlingen? Het antwoord: Land van Lezen. 

Mét verrijkingsmateriaal!
Een groot deel van de boeken is verrijkt met extra materiaal zoals digibordlessen, kleurplaten en 
werkbladen. Ook is er veel extra materiaal te vinden bij thema's en themaweken bijvoorbeeld de 
Voorleesdagen, Kinderboekenweek, Zomerlezen en rondom feestdagen.

© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg 2018
Werkblad bij serie Game-lezen, tekst: Rian Visser, illustrati es: Mark Baars

Maak een stripverhaal 
Werk-
blad

Lina Zar

Naam ..................................................................Naam ..................................................................

Titel .....................................................................Titel .....................................................................

© 2018 Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, Doeblad pak me dan! uit de serie AVI-lezen met Paul van Loon
illustrati es: Hugo van Look

Doeblad Tekenen

Teken jezelf en je beste vriend of vriendin als weerwolf in de nacht. 

Dit is Dolfje

Dit ben ik

Dit is mijn 
vriend/vriendin 

Dit is mijn 
vriend/vriendin

in de nacht 

Dit ben ik
in de nacht

Dit is NouraDit is Dolfje in de nacht Dit is Noura in de nacht

© Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg 2017, 
Kleurplaat hip hop kat uit de serie serie AVI-Kanjers, Tineke Meirink

Lesbrief

Werkblad

Doeblad

Boeken top 3

AVI
E4

Zar en het vriendenfeest

Zar            en het
     vriendenfeest

Rian Visser & Mark Baars

Zar

lezen m
et                Paul van Loon  •  pak m

e dan!

pak me dan!
met tekeningen van Hugo van Look

7+
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• Unieke database met kinderboeken van bijna alle gerenommeerde uitgeverijen
• eenvoudig zoeken op o.a. leeftijd, thema en niveau
• met tips en ideeën over lezen en leesbevordering
•  krijg inzicht in de opbouw van je boekencollectie (en eventuele hiaten) met de 

GRATIS schoolbiebscan!

77

Al swipend naar een nieuw boek!
Hoe kies je een nieuw boek? Voor veel kinderen is dat lastig. 
De Boekenmatch van Land van Lezen helpt je op een slimme 
en eenvoudige manier aan het prefecte boek op maat voor 
ieder kind. Zelf swipen? Doe De Boekenmatch! 
Kijk op landvanlezen.nl.

Snel inzicht in de biebcollectie met de Schoolbiebscan
Eenvoudig en snel de schoolbibliotheek op orde krijgen én 
houden? Dat kan met de Schoolbiebscan. Met deze gratis tool 
van Land van Lezen maken leerkrachten en leescoördinatoren 
eenvoudig een inventarisatie van hun schoolbiebcollectie.
Kijk op landvanlezen.nl.

Wil jij altijd op de hoogte zijn en blijven van het 
leukste kinderboekennieuws én tips ontvangen? 
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op: 
landvanlezen.nl/nieuwsbrief



Sluit aan bij school

WIST JE DAT ...
Dit schooljaar is de 400.000e leerling gestart met de Veilig leren lezen  
                     kim-versie

75% van de kinderen in Nederland leert lezen met Veilig leren lezen. 
De spellen en kinderboeken voor groep 3 sluiten hierbij aan

80% van de leerkrachten besteedt 15 tot 20 minuten per dag aan vrij lezen in de klas

92% van de ouders vindt thuis oefenen 
     met boeken en spellen belangrijk

87% van de ouders koopt wel eens 
             een educatief spel of doeboek voor hun kind

De spellen van Zwijsen sluiten 100% aan bij de lesstof van school

Het spellenassortiment van Zwijsen bestaat uit meer dan 
50 spellen voor kinderen in de leeftijd van 3 t/m 10 jaar

Minder dan een kwart van de leerlingen vindt lezen erg leuk

Gemiddeld duurt het 182 dagen om een nieuw boek te maken

       Een kind dat 15 minuten per dag wordt 

voorgelezen leert 1.000 nieuwe woorden per jaar

Het houden van een boekpresentatie het meest 
gekozen middel op scholen is om met kinderen over boeken te praten

Vanaf het tiende levensjaar verliezen kinderen stilaan hun leeshonger

Zwijsen werkt met meer dan  
     80 auteurs en illustratoren samen

58% van de leerkrachten leest dagelijks voor!

Een kind van 5 jaar kent de betekenis van ongeveer 
3.000 woorden 

Kinderen die 15 minuten lezen per dag, lezen ruim 
één miljoen woorden per jaar


