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Actiepakket Back to school
1x magnetische letterdoos Veilig leren lezen
1x letterbingo Veilig leren lezen
1x Rompompom letterkwartet
1x Rompompom magnetische letterdoos
1x Rompompom magnetische rekendoos

1x Rompompom woordenmaker
1x Rompompom ik lees en schrijf
1x Woezel & Pip letterlegger
1x Woezel & Pip abc schrijfkoffer
+ Gratis De Gorgels tafels oefenen

Prijs € 126,93
ISBN 978-90-487-4192-2
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Loco: spelend leren
Wie is er niet opgegroeid met de leerspellen van Loco? Loco bestaat
al sinds 1968 en is het meest gebruikte leerspel op de basisschool.
Ook thuis is het spel nog altijd razend populair. Zwijsen verbindt
bekende merken zoals De Gorgels, Dolfje Weerwolfje en Veilig leren
lezen aan inhoudelijk sterke spellen die 100% aansluiten bij school.
De Loco-spellen sluiten hier naadloos op aan.

Loco bambino dierenpuzzels
Kijken, zoeken en ontdekken. Voor peuters
en kleuters die starten met Loco is dit
het perfecte boekje! Een kind kan zelf of
met een beetje hulp aan de slag met de
gevarieerde dierenopdrachten. Plezier
staat voorop. Kinderen ontdekken zélf of
de opdrachten goed zijn gemaakt door het
patroon te controleren.

3-5 jaar

bambino

dierenpuzzels

Sluit

100% aan

Nieuwe losse
oefenboekjes

bij school

€ 8,9
per stu9
k
taal & lezen rekenen

• Herkennen en benoemen van vormen
• Herkennen en benoemen van kleuren
• Prikkelen van de fantasie

Loco bambino dierenpuzzels
3+, ISBN 978-90-487-4158-8, formaat 14,8 x 21 cm
Prijs € 8,99, BTW laag, NUR 228, verschijnt juni 2021
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Spelenderwijs oefenen is
met Loco leuk en leerzaam!
Loco mini ik leer alle letters

Loco maxi ik leer klokkijken

Met dit kleurrijke oefenboekje leren kinderen
spelenderwijs alle letters van school! Met
de diverse letteropdrachten die variëren in
niveau kan een kind lekker zelfstandig aan de
slag. Hij ontdekt zélf of de opdrachten goed
zijn gemaakt door het patroon te controleren.

Met dit afwisselende boekje oefenen
kinderen de basisbegrippen van de tijd.
Ze leren spelenderwijs tijden herkennen,
zowel analoog als digitaal. Daarnaast zijn er
puzzels waarin dag & nacht en de seizoenen
voorkomen.
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Koppelen van klanken aan letters
Onderscheiden van de letters
Oefenen van de letters
Puzzelen

Loco mini ik leer alle letters
5+, ISBN 978-90-487-4160-1, formaat 14 x 25 cm
Prijs € 8,99, BTW laag, NUR 228/287, verschijnt juni 2021

rekenen

• Leren klokkijken analoog en digitaal
• Oefenen met de basisbegrippen van de tijd
• Puzzelen

Loco maxi ik leer klokkijken
7+, ISBN 978-90-487-4161-8, formaat 15,5 x 23,5 cm
Prijs € 8,99, BTW laag, NUR 228, verschijnt juni 2021
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3-9 jaar

Loco pakketten

Loco bambino Woezel & Pip
pakket letters en cijfers

Loco mini veilig leren lezen
pakket lezen kern 1-6
mini

bambino

taal & lezen rekenen

•
•
•
•

Stimuleren van ontluikende geletterd- en gecijferdheid
Ontdekken van letters, klanken en cijfers
Oefenen van letters en cijfers
Vergroten van de woordenschat

taal & lezen

• Onderscheiden van klanken in woorden
• Lezen van woorden en zinnen in het eerste halfjaar
leesonderwijs
• Oefenen van leesmoeilijkheden
• Vergroten van de woordenschat

©2021 Dromenjager BV www.woezelenpip.nl
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Loco bambino Woezel & Pip pakket letters en cijfers
Loco bambino basisdoos
Opdrachtboekje Woezel & Pip spelen met abc
Opdrachtboekje Woezel & Pip spelen met 123

Loco mini veilig leren lezen pakket lezen kern 1-6
Loco mini basisdoos
Opdrachtboekje veilig leren lezen ik lees kern 1-2-3
Opdrachtboekje veilig leren lezen ik lees kern 4-5-6

3+, ISBN 978-90-487-4155-7, formaat 16,6 x 26,2 x 2,6 cm
Prijs € 27,50, BTW laag, NUR 228, verschijnt augustus 2021

6+, ISBN 978-90-487-4152-6, formaat 16,6 x 26,2 x 2,6 cm
Prijs € 27,50, BTW laag, NUR 228/287, verschijnt augustus 2021

Loco maxi Dolfje Weerwolfje
pakket taal & spelling
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7-9 jaar

7-9 jaar

maxi

Paul van Loon

puzzelen
met taal

taal & lezen

•
•
•
•

Spellings- en leesmoeilijkheden oefenen
Creatief spelen en puzzelen met taal
Oefenen met taal, spelling en woordenschat
Prikkelen van de fantasie

maxi

Paul van Loon

puzzelen
met spelling

Sluit

Sluit

100% aan

100% aan

bij school

978-90-487-4156-4

bij school

978-90-487-4157-1

Loco maxi Dolfje Weerwolfje pakket taal & spelling
Loco maxi basisdoos
Opdrachtboekje Dolfje Weerwolfje puzzelen met taal
Opdrachtboekje Dolfje Weerwolfje puzzelen met spelling
7+, ISBN 978-90-487-4163-2, formaat 16,6 x 26,2 x 2,6 cm
Prijs € 27,50, BTW laag, NUR 228, verschijnt augustus 2021
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3-5 jaar

nijntje

nijntje schrijfkoffer

Met deze gezellige schrijfkoffer
komen peuters en kleuters
op een laagdrempelige
manier in aanraking met
schrijfbewegingen. Met de
uitwisbare schrijfkaarten kunnen
kinderen samen met nijntje
eindeloos oefenen met het
schrijven van rondjes, strepen en
krullen. Deze schrijfbewegingen
zijn gebaseerd op de vormen van
letters. Een goede voorbereiding
op het schrijven op school.

Met uitwisbare stift voor
eindeloos schrijfplezier!

schrijven

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

nijntje schrijfkoffer
3+, ISBN 978-90-487-4123-6, formaat 21 x 24 x 3 cm
Prijs € 14,99, BTW hoog, NUR 023, verschijnt juli 2021
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Illustraties Dick Bruna
© copyright Mercis bv 1953 - 2021

4-6 jaar

Woezel & Pip

wat maak je, pip?
Gezellig samen lezen over Woezel & Pip en al
hun vriendjes. De rechterpagina’s van dit Woezel
& Pip samenleesboek zijn woordpagina’s die
de kleuter zelf leest. De linkerpagina’s zijn
voorleespagina’s voor de ervaren lezer. Leuk en
leerzaam tegelijk.

wat maak je,

Gezellig samen lezen
met je kleuter!
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Kleuter
lezen

Guusje Nederhorst

taal & lezen

•
•
•
•

Oefenen van spreken en luisteren
Herkennen van letters en klanken
Vergroten van de woordenschat
Bevordert het leesplezier

Woezel & Pip wat maak je, pip?
4+, ISBN 978-90-487-4118-2, formaat 15 x 16 cm
Prijs € 6,99, BTW laag, NUR 272/287, verschijnt aug 2021

©2021 Dromenjager BV
www.woezelenpip.nl
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4-6 jaar

Rompompom

Rompompom rijmdomino
Met dit kleurrijke rijmdomino
kunnen kleuters zelfstandig aan
de slag. Samen met Pompom,
het vriendje van school. Dit spel
bevat kaartjes met woorden en
plaatjes die op elkaar rijmen.
Die worden aan elkaar gelegd.
Kinderen die nog niet kunnen
lezen, kunnen het spel spelen op
basis van alleen de plaatjes.

Rijmen met
plaatjes en
woorden

taal & lezen

• Onderscheiden van klanken die rijmen
• Oefenen van de letters en lezen van eenvoudige woordjes
• Vergroten van de woordenschat

Rompompom rijmdomino
4+, ISBN 978-90-487-4124-3, formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm
Prijs € 12,99, BTW hoog, NUR 023/287, verschijnt juli 2021
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5-8 jaar

De kleine astronauten

De kleine astronauten doeboek
Wetenschap en techniek voor jonge
kinderen: met dit doeboek van André
Kuipers leren kinderen alles over de ruimte.
Dit doeboek voor alle jonge astronauten
staat vol met leuke taal- en rekenpuzzels,
verhaaltjes, testen, moppen en raadsels,
knutsels en wist-je-datjes. Spelenderwijs
oefenen ze zo met taal & lezen, spelling,
rekenen en schrijven. De creatieve puzzels
prikkelen de fantasie.

Bekend van astronaut
André Kuipers. Met échte
ruimtevaartbeelden van
ESA en NASA!
wetenschap & techniek

•
•
•
•

Wetenschap en techniek
Lezen van woorden en zinnen
Oefenen met taal & lezen, spelling, rekenen en schrijven
Prikkelen van de fantasie

De kleine astronauten doeboek
5+, ISBN 978-90-487-4137-3, formaat 21 x 29,7 cm
Prijs € 6,99, BTW laag, NUR 228, verschijnt juni 2021
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6-8 jaar

Semsom

Semsom magnetische rekendoos
Kinderen leren in groep 3/leerjaar 1 rekenen. Als de interesse voor
getallen eenmaal is gewekt, willen ze vaak meer. Met deze rekendoos
oefenen kinderen met tellen, getallenlijnen, verdubbelen/halveren,
splitsen, sommen, geld, klokkijken en meer! Het kind kiest een
werkblad en legt dat in de deksel van de doos. Daarop worden de
magneetjes gelegd. Zo oefent een kind spelenderwijs met rekenen.
De opdrachten sluiten aan bij de nieuwe rekenmethode Semsom.

Semsom: De nieuwe
rekenmethode voor
kinderen in groep 3/
leerjaar 1
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•
•
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•

Semsom magnetische rekendoos
6+, ISBN 978-90-487-4122-9, formaat 19 x 24,5 x 1,5 cm
Prijs € 14,99, BTW hoog, NUR 023, verschijnt juli 2021
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Omgaan met getallen en hoeveelheden t/m 100
Getalbegrip met behulp van getallenlijnen
Maken van optel- en aftreksommen
Halveren, verdubbelen en splitsen
Oefenen met geld en klokkijken

Overzicht assortiment
Uk & Puk

nijntje

1-5 jaar

3-5 jaar
Nieuw!

978-90-487-4123-6
€ 14,99 3+

978-90-487-3727-7
€ 12,99 3+

978-90-487-3892-2
€ 6,99 1+

978-90-487-3726-0
€ 12,99 3+

978-90-487-3893-9
€ 6,99 1+

Jules

3-5 jaar

978-90-487-3374-3
€ 12,99 3+

978-90-487-3623-2
€ 12,99 3+

978-90-487-3751-2
€ 12,99 3+

978-90-487-3828-1
€ 14,99 3+

978-90-487-3373-6
€ 24,99 3+

978-90-487-3699-7
€ 14,50 3+

Woezel & Pip

3-6 jaar
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Nieuw!
Guusje Nederhorst

978-90-487-3762-8
€ 12,50 3+

978-90-487-3621-8
€ 6,99 3+

978-90-487-3925-7
€ 6,99 3+

978-90-487-3620-1
€ 6,99 3+

978-90-487-3926-4
€ 6,99 3+

978-90-487-3752-9
€ 12,99 3+

978-90-487-3674-4
€ 14,50 3+

978-90-487-3827-4
€ 14,99 3+

978-90-487-4011-6
€ 14,50 3+

978-90-487-3422-1
€ 19,99 3+

Dolfje Weerwolfje

978-90-487-3624-9
€ 6,99 7+

978-90-487-3625-6
€ 6,99 7+

978-90-487-4118-2
€ 6,99 4+

978-90-487-3622-5
€ 22,50 3+

7-9 jaar

978-90-487-3626-3
€ 9,99 7+

978-90-487-3627-0
€ 9,99 7+

978-90-487-3744-4
€ 9,99 7+

Vervolg
assortiment
edutainment
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Rompompom

4-6 jaar
Nieuw!

978-90-487-3662-1
€ 14,99 4+

978-90-487-3260-9
€ 10,50 4+

978-90-487-3773-4
€ 9,99 4+

978-90-487-3930-1
€ 9,99 4+

978-90-487-3261-6
€ 10,50 4+

978-90-487-3865-6
€ 12,99 4+

978-90-487-3118-3
€ 14,50 4+

978-90-487-3308-8
€ 6,99 4+

978-90-487-3901-1
€ 6,99 4+

978-90-487-4124-3
€ 12,99 4+

978-90-487-3900-4
€ 6,99 4+

978-90-487-3835-9
€ 14,99 4+

978-90-487-3924-0
€ 6,99 4+

Veilig leren lezen

978-90-487-3895-3
€ 14,99 6+

978-90-487-3728-4
€ 12,99 6+

978-90-487-3843-4
€ 14,99 4+

978-90-487-3923-3
€ 6,99 4+

6-8 jaar

978-90-487-3938-7
€ 12,99 6+

978-90-487-3826-7
€ 14,99 6+

978-90-487-3894-6
€ 12,99 6+

978-90-487-3743-7
€ 9,99 6+

978-90-487-3742-0
€ 9,99 6+

Nieuw!

978-90-487-3778-9
€ 6,99 6+

978-90-487-3902-8
€ 6,99 6+

978-90-487-3903-5
€ 6,99 6+

De Gorgels

978-90-487-3834-2
€ 14,99 6+

4-10 jaar
978-90-487-4122-9
€ 14,99 6+

978-90-487-3668-3
€ 12,99 7+

978-90-487-3866-3
€ 12,99 4+

978-90-487-3830-4
€ 9,99 7+

978-90-487-3378-1
€ 19,99 7+

978-90-487-4137-3
€ 6,99 5+

978-90-487-3667-6
€ 9,99 7+

978-90-487-3779-6
€ 6,99 7+

978-90-487-3829-8
€ 14,99 7+

978-90-487-3937-0
€ 14,99 7+

Overzicht assortiment Loco
Loco

3-9 jaar

Starterspakketten
Basisdozen
maxi

bambino

mini

978-90-487-3970-7
€ 17,50 4+

978-90-487-3954-7
€ 17,50 3+
978-90-487-4027-7
€ 27,50 3+

978-90-487-4028-4
€ 27,50 4+

978-90-487-4002-4
€ 17,50 7+

978-90-487-4029-1
€ 27,50 7+

Characterpakketten

978-90-487-4030-7
€ 27,50 3+

978-90-487-4155-7
€ 27,50 3+

978-90-487-4088-8
€ 27,50 3+

978-90-487-4031-4
€ 27,50 4+

978-90-487-4032-1
€ 27,50 6+

978-90-487-4152-6
€ 27,50 6+

978-90-487-4163-2
€ 27,50 7+

Oefenboekjes
3-5 jaar

3-5 jaar

3-5 jaar

bambino

bambino

ik ga tellen

4-6 jaar

100% aan

bij school

978-90-487-4153-3
€ 8,99 3+

4-6 jaar

978-90-487-4154-0
€ 8,99 3+

978-90-487-4090-1
€ 8,99 3+

bij school

978-90-487-4091-8
€ 8,99 3+

5-7 jaar

mini

3-5 jaar

Sluit

100% aan

bij school

978-90-487-4034-5
€ 8,99 3+

ik leer vormen

Sluit

100% aan

bij school

bambino

nijntje

ik leer kleuren

Sluit

100% aan

978-90-487-4033-8
€ 8,99 3+

bambino

nijntje
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978-90-487-4158-8
€ 8,99 3+
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bij school

978-90-487-4035-2
€ 8,99 4+

z

Sluit

100% aan

100% aan

bij school

978-90-487-4036-9
€ 8,99 4+

ei

Sluit

100% aan
bij school

978-90-487-4160-1
€ 8,99 5+

978-90-487-4151-9
€ 8,99 6+

978-90-487-4147-2
€ 8,99 6+
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100% aan
bij school

978-90-487-4037-6
€ 8,99 6+

Sluit

100% aan
bij school

978-90-487-4038-3
€ 8,99 6+

13 30

Sluit

100% aan
bij school

978-90-487-4161-8
€ 8,99 7+

Sluit

100% aan
bij school

978-90-487-4156-4
€ 8,99 7+

Sluit

100% aan
bij school

978-90-487-4157-1
€ 8,99 7+
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