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Ton WilthagenTon Wilthagen

Lees je digiwijs10-12 jaar

Spannend verhaal over robotica, kunstmatige intelligentie en 
computers. Roos wil geen mens meer zijn, maar robot: Roosbot, 
en hoopt dat dat de wereld beter maakt. Met een begrippenlijst 
en kaders met informatie.

• Geschreven door 
hoogleraar Ton Wilthagen

• In samenwerking met 
Tilburg University Junior

• Met mini-college, 
lesbrief en veel gratis 
lesmateriaal op Zwijsen.nl

• Social media campagne 
• Samenwerking met 

influencers

Kan Artificial Intelligence 
bijdragen aan een betere wereld?

Roosbot
auteur Ton Wilthagen ∙ illustrator Geert Gratama
10+ ∙ Prijs € 14,50 ∙ Formaat 14,5 x 19,5 cm ∙ NUR 283 ∙
Omvang 128 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4367 4  ∙ 
Verschijnt april 2022 ∙ AVI E6+

Pakket

Pakket Lees je digiwijs groep 7-8 
(5 titels)
5 titels, 1 ex per titel
Prijs € 72,50 ∙ ISBN 978 90 487 4385 8 ∙ 
Verschijnt april 2022

Esther van Lieshout

Het 
INCIDENT

Marlies Slegers

Remco Pijpers

Caja Cazemier
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een beer in de !

kleuters samenleesboek

t u i n

wat maak je, p i p ?

kleuters samenleesboek

Guusje Nederhorst

een beer in de !

kleuters samenleesboek

t u i n

14 15

‘Noura, waar ben je?’ roept Dolfje.
‘Wie is Noura?’ vraagt een mus.
‘Noura is een weerwolf,’ zegt Dolfje.
‘Oe, nee, die ken ik niet,’ zegt de mus. 
En ook hij vlucht weg.

geit

g tei

waar

w aa r

voorleespagina

woordpagina

hele 
woord

letters van 
het woord

plaatje van 
het woord

kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek

NUR 272/287

is noura?aaw r

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

met tekeningen van Hugo van Look

Het is nacht.
De maan is vol.
Dolfje gaat op zoek naar Noura. 
Waar zou ze zijn? 
Zoek je mee?

is n
o

u
ra

?
a

a
w

r
Paul van Loon

vriendschap

samenleesboek

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 4+

35525_start_kslb_waarisnoura_os_vs4.indd   1,3 31-7-2018   11:02:26

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

NUR 272/287

kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek

woordpagina

hele 
woord

letters van 
het woord

plaatje van 
het woord

voorleespagina

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

Dolfje krijgt een briefje.
Hij leest:
Kom je ook naar het feest in het bos?
‘Een feest, wat leuk!’ zegt hij.
‘Voor wie zou dat zijn?’

Paul van Loon

feest in het b o s
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st in
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s

met tekeningen van Hugo van Lookavontuur

kleuters

samenleesboek

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 4+

36713_start_kslb_feestinhetbos_os.indd   1,3 25-7-2019   11:10:16

4-6 jaar Kleuters samenleesboek

een beer in de tuin!
illustrator Fiep Westendorp
4+ ∙ Prijs € 7,99 ∙ Formaat 15 x 16 cm ∙ NUR 272/287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4398 8 ∙
Verschijnt april 2022

Nieuw boek van Fiep Westendorp in de populaire serie ‘Kleuters 
samenleesboeken’. Dit zijn boeken voor kleuters die zelf al willen 
lezen. De linkerpagina’s zijn voorleespagina’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.

Beer Bruin is op zoek.
Op zoek naar een nieuw huis!
Dan ziet hij een prachtige tuin.
De bloemen bloeien.
De vogels fluiten.
Kan hij daar misschien wonen?

Pakket

Pakket kleuters samenleesboeken 2 
(4 titels)
4 titels, 1 ex per titel
Prijs € 31,96 ∙ ISBN 978 90 487 4460 2 ∙
Verschijnt april 2022

© Fiep Amsterdam bv
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Promoties: 
- Boektrailer
- Social media campagne
- Samenwerking met influencers
- Onderwijs- en consumentenmailing 

via Kinderboeken.nl en Zwijsen.nl

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

Display een beer in de tuin!
8 exemplaren een beer in de tuin!
Prijs € 63,92 ∙ ISBN 978 90 487 4486 2 ∙ 
Verschijnt april 2022

met tekeningen van Fiep Westendorp
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fien telt 
tot tien

kleuterlezen

fien telt to
t tien

4-6

Kleuterlezen

Veel kleuters houden van boeken en voorlezen. Ook zijn ze vaak 
nieuwsgierig naar letters en willen ze zelf leren lezen. Met de 
boeken uit de serie ‘Kleuterlezen’ kunnen kleuters (samen met 
een ouder) genieten van een verhaal en oefenen met lezen.

4-6 jaar

�en telt tot tien
illustrator Anet van de Vorst
4+ ∙ Prijs € 7,99 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287/272 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4379 7 ∙
Verschijnt april 2022 ∙ AVI Start

fien telt tot tien.
en dan gaat ze op zoek.
op zoek naar teun.
maar waar zit teun?

Leuke boeken 
voor kleuters 

die al een beetje 
kunnen lezen

AVI
Start
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Promoties: 
- Cross-promotie met 

Dromenjager (Woezel & Pip) 
en Van Hoorne (Fien & Teun)

- Social media campagne

kleuterlezen

4-6
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Guusje Nederhorst

G
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rst

pip, waar is de maan?
4+ ∙ Prijs € 7,99 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287/272 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4378 0 ∙
Verschijnt april 2022 ∙ AVI Start

• Leuke kijk- en leesboeken voor kleuters
• Eenvoudig verhaal op AVI Start
• Veel herhaling van woorden
• Beeld en verhaal versterken elkaar
• Aantrekkelijke kennismaking met zelf een boekje lezen

woezel en pip zijn sip.
de maan is weg.
ze gaan op zoek.
op zoek naar de maan!

Snel zelf een 
boek lezen door 
veel herhaling 
van woorden

AVI
Start

©2022 Dromenjager BV
www.woezelenpip.nl
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in de hut   Floor Tinga &
 A
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e B

ode

in de hut
Floor Tinga 
   & Ann De Bode

AVI
Start

Leren lezen

Twee nieuwe boeken in de succesvolle serie ‘Leren lezen’. 
Prachtige, handzame boeken met aansprekende verhalen 
voor beginnende lezers op AVI Start en M3. Om veel leuke 
leeskilometers te maken in groep 3/leerjaar 1.

6-7 jaar

vos zit in de hut.
met zijn kat.
zik, zak.
wat is dat?
roe, roe.
hoor jij dat ook?
uu, uu.
ik wil naar huis,
piept vos.

Floor Tinga ontving 
dit jaar een prijs van de 

Vlaamse Kinderjury

in de hut
auteur Floor Tinga ∙ illustrator Ann De Bode
6+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4376 6 ∙
Verschijnt april 2022 ∙ AVI Start

8



AVI

stip, pas op!   Sam
 Verhoeven

Sam Verhoevenstip, 
  pas op!

Promoties: 
- Cross-promotie met Van 

Hoorne (Fien & Teun)
- Social media campagne

AVI
M3

• Aansprekende boeken voor beginnende lezers
• Met glanzende rand
• Variatie in AVI-boeken voor lezers in groep 3

de boer gaat een dag weg.
emma past op stip.
dat kan ze best!
maar dan maakt stip de was vies.
en rent er ook nog een koe weg!
hoe lost emma dit op?

Ontmoet Stip de pony in het 
echt bij Avonturenboerderij 

Molenwaard

stip, pas op!
auteur Sam Verhoeven ∙ illustrator Nick Driessen
6+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4377 3 ∙
Verschijnt april 2022 ∙ AVI M3
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Toneellezen groep 3

Aansprekend toneelleesboek op AVI M3 voor beginnende lezers 
in groep 3/leerjaar 1. Over Fee die in een boom klimt, net als een 
kat. Maar dan durft ze er niet meer uit. Tijl helpt haar, en juf komt 
helpen. Maar dan zitten zij ook vast in de boom. Wie kan Fee, Tijl 
en de juf redden? 

6-7 jaar

Pakket

Pakket Toneellezen groep 3
(8 titels)
8 titels, 1 ex per titel
Prijs € 95,92 ∙ ISBN 978 90 487 4387 2 ∙ 
Verschijnt februari 2022

Selma Noort

TONEELLEZEN

M
o

n
iq

u
e van

 d
er Z

an
d

en
Rindert Kromhout

TONEELLEZEN

R
in

d
ert K

ro
m

h
o

u
t

A
n

ke W
erker &

 R
ick d

e H
aas

  Zelf
gemaakt!
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TONEELLEZEN

AVI M3

AVI E3

AVI M3

AVI E3

AVI M3

AVI E3

AVI M3

AVI E3
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Selma Noort

AVI
M3

Van veelvuldig bekroond auteur Selma Noort 
en Natascha Stenvert, de illustrator van Kolletje!  

hou je vast!
auteur Selma Noort ∙ illustrator Natascha Stenvert
6+ ∙ Prijs € 11,99 ∙ Formaat 15 x 21,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 64 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4370 4 ∙ 
Verschijnt februari 2022 ∙ AVI M3

• Samen hardop dialogen lezen
• Succesvolle serie voor op school
• Met een overzicht van alle personages en instructiepagina 
• Gratis lesmateriaal op zwijsen.nl 

11



Ik lees 
AVI M4

Jolanda Horsten en Iris Boter
Ik
lees 
AVI 
 M4

opvang voor Pieren
Banjer,

7-8

AVI
M4

Ik lees AVI7-8 jaar

Twee grappige nieuwe boeken van bekende auteurs Selma Noort 
en Jolanda Horsten voor superveel leesplezier. De aansprekende 
thema’s laten lezers genieten van een geweldig verhaal. En zo hou 
je ook nog eens je AVI-niveau op peil, win-win!

Durf jij een 
mail te sturen 

uit naam van de 
burgemeester? 

Banjer, opvang voor Pieren
auteur Jolanda Horsten ∙ illustrator Iris Boter
7+ ∙ Prijs € 9,50 ∙ Formaat 15 x 20,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 40 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4368 1 ∙ 
Verschijnt februari 2022 ∙ AVI M4

Joris en Janne krijgen alles voor elkaar.
Nou ja, dat zou je denken …   
Want hun vader is de baas van het dorp. 
Maar papa werkt niet mee.
Dus bedenken Joris en Janne zelf een plan. 
Als papa er maar niet achter komt!

12



Ik lees 
AVI E4

Selma Noort en Jan Dirk Barreveld
Ik
lees 
AVI 
 E4 Ik lees 

AVI E4

Selma Noort en Jan Dirk Barreveld

pas op!ROBO-juf,

7-8

AVI
E4

Wie wil er 
nu niet zo’n 

spannende juf?

ROBO-juf, pas op!
auteur Selma Noort ∙ illustrator Jan Dirk Barreveld
7+ ∙ Prijs € 9,50 ∙ Formaat 15 x 20,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 40 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4369 8 ∙ 
Verschijnt februari 2022 ∙ AVI E4

• Makkelijk en leuk leeskilometers maken
• Speels en grappig
• Sluit aan bij ‘lees 15 minuten per dag’  

Juf Robbie is de nieuwe invaljuf.
Ze komt van de Hoge School van Uitvinders.
Ze ziet er vreemd uit, maar ze is heel aardig.
En ze kan heel spannend vertellen.
Als ze in gevaar is, helpen de kinderen haar.
Want juf Robbie is niet zomaar een juf!

13



Ridder Roa

Derde deel van het hilarische, moderne sprookje over 
stoere ridder Roa. Volgens ons leespanel ‘het beste 
en spannendste boek uit deze serie’.

8-10 jaar

Succesvolle serie 
compleet!

8+

      en de
      verliefde 
          trol

R
idd

er R
oa en de boze tovenaar

P I M  L A M M E R S

Pakket

Pakket Ridder Roa 
(3 titels)
3 titels, 1 ex per titel
Prijs € 34,50 ∙ ISBN 978 90 487 4384 1 ∙ 
Verschijnt februari 2022

‘Lammers schrijft lekker los
en het geestige verhaal leest 

alsof het helemaal niet in 
korte, losse zinnen is gehakt. 

Dat is een kunst die alleen 
de allerbesten is gegeven.’ – 
Pjotr van Lenteren, Volkskrant

Reeds 

verschenen

‘Overigens moet niet de 
suggestie gewekt worden 
dat dit alleen maar een 

roldoorbrekend verhaal is. 
Het is daarnaast ook - voor 

beginnende lezers! - inventief 
en vooral grappig. Een leuke 
troef zijn ook de tekeningen 
van Natascha Stenvert. Met 

haar beweeglijke werk laat ze 
duidelijk zien dat dit verhaal 
haar goed lag: van bonkige 
rovers tot lollige YouTube-
screenshots - het is geestig 

en gevarieerd.’ – Edward van 
de Vendel

14
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P I M  L A M M E R S

Promoties: 
- Interviews
- Auteur onderdeel van 

Schrijver in beeld
- Auteur te boeken via De 

Schrijverscentrale
- Persaandacht
- Social media campagne
- Inspiratieartikel op 

Kinderboeken.nl en Zwijsen.nl
- Onderwijsmailing

• Trollen, heksen, ridders en prinsessen
• Met glanseffect op cover
• Humor, spanning en diversiteit

Lekker doorlezen over 
Roa en haar stoere avonturen!

Ridder Roa en de verliefde trol
auteur Pim Lammers ∙ illustrator Natascha Stenvert
8+ ∙ Prijs € 11,50 ∙ Formaat 15 x 22 cm ∙ NUR 282 ∙
Omvang 64 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4081 9 ∙
Verschijnt februari 2022 ∙ AVI M5

15



    

HELD

Fiona Rempt

9+

Promoties:
- Boektrailer 
- Social media campagne
- Persoffensief met thema ‘leesweerstand’ 
- Inspiratieartikel op Kinderboeken.nl en 

Zwijsen.nl
- Onderwijsmailing

9-12 jaar

Marte Jongbloed

9+

Marte Jongbloed

Makkelijk & Leuk

Makkelijk & Leuk, dé nieuwe serie voor kinderen die 
lezen moeilijk vinden. Het gaat om makkelijke boeken die 
veel leesplezier bieden, doordat ze inhoudelijk helemaal 
aansluiten bij de leeftijd 9 tot 12 jaar. Zo krijgen kinderen 
met leesproblemen of leesweerstand weer lol in lezen!

De held van FC Doelen
auteur Fiona Rempt ∙ illustrator Juliette 
de Wit ∙ 9+ ∙ Prijs € 13,50 ∙ Formaat 15 x 
20 cm ∙ NUR 286 ∙ Omvang 80 pagina’s geb ∙ 
ISBN 978 90 487 4371 1∙
Verschijnt april 2022 ∙ AVI M4

Wij willen GROEN!
auteur Marte Jongbloed ∙ illustrator Silvie 
Buenen ∙  9+ ∙ Prijs € 13,50 ∙ Formaat 15 x 
20 cm ∙ NUR 286 ∙ Omvang 80 pagina’s geb ∙ 
ISBN 978 90 487 4372 8 ∙
Verschijnt april 2022 ∙ AVI M4

Neem altijd een mop mee!
auteur Elisa van Spronsen ∙ illustrator Hélène 
Jorna ∙  9+ ∙ Prijs € 13,50 ∙ Formaat 15 x 
20 cm ∙ NUR 286 ∙ Omvang 80 pagina’s geb ∙ 
ISBN 978 90 487 4373 5 ∙ 
Verschijnt april 2022 ∙ AVI M4

NIEUW 
CONCEPT

Voor kinderen die lezen moeilijk vinden
Voetbal Vloggen en verliefd

16



Neem
ALTIJD
    een MOPmee!

Elisa van Spronsen

9+

Dirk Nielandt

9+

• Voor kinderen met leesproblemen, waaronder dyslexie 
• Ook voor kinderen die lezen saai vinden
• Eenvoudig taalgebruik
• Sluit aan bij belevingswereld 9-12 jaar
• Lezen is wèl leuk

De geheime klas
auteur Dirk Nielandt ∙ illustrator Johan Klungel
9+ ∙ Prijs € 13,50 ∙ Formaat 15 x 20 cm ∙ NUR 286 ∙ 
Omvang 80 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4374 2 ∙ 
Verschijnt april 2022 ∙ AVI M4

Pakket

Pakket Makkelijk & Leuk AVI M4 
(4 titels)
4 titels, 1 ex per titel
Prijs € 54,- ∙ ISBN 978 90 487 4402 2 ∙
Verschijnt april 2022

Dyslexie-

vriendelijk

Boeken voor 9-12 jaar op AVI M4 

Moppen over vakantie Spanning

17



Wat is er met Viggo gebeurd?

CIS MEIJER

HET
DUISTERE

PRETPARK
z w ij s e n

TEAM

CIS MEIJER

DE

GEHEIME
Toen ik omkeek, zag ik dat m

ijn hond weg was.

TEST

z w ij s e n

Verdwenen op het wad

CIS MEIJER

HET
GRUWELIJKE

HOTEL

z w ij s e n

9-12 jaar Team 3

Derde boek in de spannende detectivereeks Team 3 van 
Cis Meijer. De eerste twee delen zijn met lovende woorden 
ontvangen. Raf, Dunja en Iza beleven een nieuw avontuur in 
een gruwelijk hotel op een waddeneiland. Niet voor watjes!

Pakket

Pakket Team 3 
(3 titels)
3 titels, 1 ex per titel
Prijs € 47,97 ∙ ISBN 978 90 487 4386 5 ∙ 
Verschijnt april 2022

In een paar woorden 
weet de auteur je met het 

leesvirus te besmetten. 
– rbbrleest, hebban.nl

Nieuwsgierig, spannend 
en geheimzinnig. Cis 

Meijer is een koningin in 
je mee laten slepen in het 

verhaal. – Yvonne Soepboer, 
kinderboekenjournaal.nl

Niet alleen ziet dit boek er 
qua vormgeving geweldig 

uit, het is ook nog eens een 
superspannend en lekker 

vlot verhaal. – Femke, 
leesbevorderingindeklas.nl

Bekend van haar spannende 
young adult thrillers! 

Succesvolle serie 
compleet!

CIS MEIJER

Reeds 

verschenen
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Verdwenen op het wad

CIS MEIJER

HET
GRUWELIJKE

HOTEL

z w ij s e n

Promoties:
- Interviews
- Auteur onderdeel van 

Schrijver in beeld
- Auteur te boeken via 

De Schrijverscentrale
- Persaandacht
- Social media campagne
- Inspiratieartikel op 

Kinderboeken.nl en Zwijsen.nl
- Onderwijsmailing

• Populaire detectiveserie voor 9- tot 12-jarigen
• Stoer, eigentijds en sfeervol
• Prachtige full colour illustraties

Durf jij dit boek te lezen?

Team 3 - Het gruwelijke hotel
auteur Cis Meijer ∙ illustrator Caren Limpens
9+ ∙ Prijs € 15,99 ∙ Formaat 15 x 20 cm ∙ NUR 283 ∙
Omvang 200 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4375 9 ∙ 
Verschijnt april 2022

TEAM
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Toneellezen groep 8

Twee nieuwe, spannende toneelleesboeken voor kinderen van 
11 jaar en ouder. Toneellezen is razend populair op scholen doordat 
je eigenlijk een toneelstukje opvoert. Kinderen kiezen een rol en 
lezen samen hardop de dialogen voor. Plezier gegarandeerd!

11-12 jaar

Samen hardop 
lezen, zingen, 
fluisteren of 
zelfs blaffen!

TONEELLEZEN

Anke W
erker

M
ijn soundtrack van groep 8

Stan zit in groep 8 en doet auditie voor de muziektalentschool. 
Maar nu heeft zijn moeder bedacht om te verhuizen naar een 
tiny house, want dat is hip én duurzaam, zegt ze. Past de piano 
daar wel in? Kan hond Freddie mee? En waar vindt nu het 
afscheidsfeest van de klas plaats?

Mijn soundtrack van groep 8
auteur Anke Werker ∙ illustrator Katrien Holland
11+ ∙ Prijs € 14,99 ∙ Formaat 15 x 21,5 cm ∙ NUR 283 ∙
Omvang 112 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4325 4 ∙ 
Verschijnt februari 2022 ∙ AVI E6+
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• Leuk voor jongens én meisjes
• Bevordert leesplezier en lezen met intonatie
• Spannende en humoristische verhalen
• Gratis lesmateriaal op Zwijsen.nl

TONEELLEZEN

De koukommersDe koukommersDe koukommersDe koukommersDe koukommersDe koukommers

VolleknarVolleknarVolleknarvan professorvan professorvan professor

Volleknarvan professor

VolleknarVolleknarVolleknarvan professor

Volleknarvan professor

Volleknarvan professor

VolleknarVolleknarVolleknarvan professor

Volleknar

Marco Kunst

VolleknarVolleknarVolleknar

Professor Volleknar heeft een groot probleem met zijn 
tijdmachine. Naomi en Tygo komen helpen, maar moeten 
een heleboel knotsgekke toestanden oplossen in de verre 
toekomst. Wie weet lukt het de professor dan toch nog om 
een oplossing te verzinnen voor het klimaatprobleem!

TONEELLEZEN

De koukommersDe koukommersDe koukommersDe koukommersDe koukommersDe koukommers

VolleknarVolleknarVolleknarvan professorvan professorvan professor

Volleknarvan professor

VolleknarVolleknarVolleknarvan professor

Volleknarvan professor

Volleknarvan professor

VolleknarVolleknarVolleknarvan professor

Volleknar

Marco Kunst

VolleknarVolleknarVolleknar

TONEELLEZEN

C
aja C

azem
ier

TONEELLEZEN

Suzanne W
ouda

TONEELLEZEN

Anke W
erker

M
ijn soundtrack van groep 8

TONEELLEZEN

M
onique van der Zanden

De koukommers van professor Volleknar
auteur Marco Kunst ∙ illustrator Richard Verschraagen
11+ ∙ Prijs € 14,99 ∙ Formaat 15 x 21,5 cm ∙ NUR 283 ∙
Omvang 112 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4326 1 ∙ 
Verschijnt februari 2022 ∙ AVI E6+

Pakket

Pakket Toneellezen groep 8 
(6 titels)
6 titels, 1 ex per titel
Prijs € 89,94 ∙ ISBN 978 90 487 4388 9 ∙ 
Verschijnt februari 2022
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kom
 m

ee naar m
ĳ n tuin

A
nnem

arie Bon

kim heeft een tuin.
er is kool en peen.
en een hut en een wip.
in de boom zit mees.
lees het maar in dit boek.
dit is het boek van kim.

kom mee naar mĳ n tuin

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 een tuin.

kom mee 
naar mĳ n tuin

Annemarie Bon

kom mee 
Annemarie Bon

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

tuin

verhalenbundel

zwijsen.nl

A V I
E 3

  

START

34245_AVI-kanjers_os_kmnmt.indd   All Pages 3-7-2018   08:36:08

ik ben 
net als jij

AVI
M3

ik ben net als jij
Paul van Loon

flier is klein.
ze zit in een boom op een tak.
maar wat voor dier is flier?
is ze een eekhoorn, net als plok?
een bosuil, net als uil?
of een muis, net als piep?
zelf weet flier het niet.
wie weet het wel?

met tekeningen van 
Hugo van Look

Aanrader voor kinderen 
die leren lezen!

9 789048 739295

NUR 287
ISBN 978-90-487-3929-5

6+

Een verhaal over willen weten wie je bent. 
Flier weet het nog niet. Is ze net als jij? 
Een mooi leesboek op AVI M3 
van Paul van Loon.

39295_M3_ikbennetalsjij_os.indd   1,3 10-12-2020   13:40:15

AVI
E3

Tilde    de WildeWilde

9 789048 743193

NUR 287

ISBN 978-90-487-4319-3

Tilde de W
ilde

Paul van Loon

6+

Tilde is een prinses.

Ze moet trouwen met een prins.

Maar daar heeft ze geen zin in.

Dat is zo saai!

Tilde wil een ander verhaal.

Ze trekt een broek aan en gaat er vandoor.

Vanaf nu is ze ... Tilde de Wilde!

Sprookje van Paul van Loon over een stoere prinses 
die op avontuur gaat. Dit grappige verhaal op AVI E3 
heeft kleurrijke illustraties van Georgien Overwater. 

43193_E3_tdw_os_vs3.indd   1,3 4-8-2021   12:47:39

NUR 287

AVI

start

in de tuin zit een kip.

ik heb zin in kip, zegt     .   .

maar de kip rent weg.

pak me dan, zegt de kip.

         rent.

         rent.

wie pakt de kip?

dolfje weerwolfje

dolfje weerwolfje

noura weerwolfje

pak me dan!
met tekeningen van Hugo van Look

pak m
e dan!

Paul van Loon

6+

35532_start_fictie_pakmedan_os_nw.indd   1,3 2-12-2020   13:22:45

AVI
start

9 789048 743186

NUR 287

ISBN 978-90-487-4318-6

hoort een boem.

wat is dat, ?

is dat een boef?

en gaan op zoek.

waar zit die boef?

en wie is het?

noura weerwolfje

dolfje weerwolfje

dolfje weerwolfje en 
noura weerwolfje

pak de boef!
met tekeningen van Hugo van Look

pak de boef!
Paul van Loon

6+

43186_start_fictie_pakdeboef_os.indd   1,3 27-7-2021   10:29:55

versjesversjesversjesversjes

NUR 287/275

AVI

M3

juf roos is boos. 
wat doen we met haar?

ze doet zo naar.
wat doen we met juf roos?

weet je het niet? 
maak dan een lied.

De leukste AVI-versjes van Paul van Loon staan in dit boek. 
Lees ze allemaal! juf?de

wat 
doen we

met

wat doen we m
et de juf?

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

Paul van Loon

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

versjes

zelf lezen

zwijsen.nl

6+

35549_m3_versjes_watdoenwemetdejuf_os_vs5.indd   1,3 31-7-2018   11:06:07

NUR 287

AVI

E3  Boven 
 op

tante 
  Agaat

Boven op tante Agaat
Paul van Loon

Piep krr, piep krr.
O nee, denkt Willie.
Daar heb je tante Agaat!
Ze piept en kraakt.
En ze is dun en gemeen.
Weet je wat?
Hij sluit de deur 
en het gordijn.
Die oude tang 
komt er niet in!

De kleurrijke illustraties zijn gemaakt 
door Silvie Buenen.

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

familie

zelf lezen

6+

36690_E3_fictie_bovenoptanteAgaat_os.indd   1,3 6-8-2019   08:41:30

vals

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

sportdag

zwijsen.nl

AVI

M3l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

Dirk Nielandt & 
Helen van Vlietde klas van juf lien gaat naar het bos.

wie wint een prijs?
soef, mees en toon zijn heel snel.
maar toon speelt vals en hij wint.
soef weet het en is boos op hem.
ze wil dat hij de prijs aan mees geeft …

vals   D
irk N

ielan
d

t

9 789048 738489

ISBN 978-90-487-3848-9

NUR 287

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

38489_M3_lerenlezen_vals_os.indd   Alle pagina's 4-8-2020   13:57:26

mis
mis 
mis
en
raak!

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

voetbal

zwijsen.nl

AVI

M3l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

NUR 287

Mark Janssen & 
Madeleine van der Raadrik geeft de bal een trap.

de bal gaat niet in het doel.
hij gaat door het hek!
de bal gaat door en door.
oo, het is mis, mis, mis!
en raak!

m
is m

is m
is en raak!   M

ark Jan
ssen

9 789048 738458

ISBN 978-90-487-3845-8

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

38458_M3_lerenlezen_mmmer_os.indd   Alle pagina's 5-8-2020   16:37:13

feest
beest
   wil een

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

feest

zwijsen.nl

AVI

M3l

l

e
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r

e

e

z

beest w
il een feest   M

aran
ke R

in
ck

Maranke Rinck 
& Juliette de Wit

9 789048 738496

ISBN 978-90-487-3849-6

NUR 287

beest is van bas.
en beest wil een feest.
het mag van mam.
‘haal maar een koek,’ zegt ze.
‘en een bot voor beest.’
maar bas haalt meer.
heel veel meer!

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

38496_M3_lerenlezen_bwef_os.indd   Alle pagina's 4-8-2020   13:59:30

draf in de klas

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

paarden

zwijsen.nl

AVI

M3

NUR 287

l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

juf pom heeft een dier.
hij heet draf.
maar ze heeft geen stal meer.
juf neemt draf mee naar school.
juf jans is boos.
draf mag niet in de klas!
draf moet weg.
en juf pom moet weg.
wat kan juf pom doen?

draf in de klas   M
arte Jo

n
gblo

ed

Marte Jongbloed & Esther van den Berg

NUR 287

9 789048 738465

ISBN 978-90-487-3846-5

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

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

verliefdheid

zwijsen.nl

AVI

M3l

l

e

e

n

n

r

e

e

z

sun is op moos.
hij is leuk, lief en maakt veel lol.
maar is moos ook op sun?
dat weet sun niet …
en dus maakt ze een plan.
maar of dat plan slim is?

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

ISBN 978-90-487-3850-2

NUR 287

38502_M3_lerenlezen_siom_os.indd   Alle pagina's 4-8-2020   14:00:38

in vuur
en vlamvlamvlam

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zelf lezen

brandweer

zwijsen.nl

AVI

M3l

l

e

e
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r

e

e

z

Pim Lammers & Silvie Buenen

het is druk voor pip, loes en tes.
tim belt erg vaak.
hij ziet een man in de boom.
en hij heeft vlam in de pan.
dan belt tim nog een keer.
wat zou er mis zijn?
ze gaan er snel heen!

in vuur en vlam
   P

im
 Lam

m
ers

9 789048 738472

ISBN 978-90-487-3847-2

NUR 287

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

38472_M3_lerenlezen_ivev_os.indd   Alle pagina's 6-8-2020   12:00:19
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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

lichaam

verhalenbundel

zwijsen.nl

kĳ k m
aar, hoor m

aar!
A

nneke Scholtens

ik kijk met mijn oog.
ik hoor met mijn oor.
ik ruik met mijn neus.
wat kan ik met mijn teen?
wat kan ik met mijn lijf? 
kijk maar, hoor maar!

kĳ k maar, hoor maar!

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 je lichaam.

kĳ k maar,
hoor maar!
Anneke Scholtens

34252_AVI-kanjers_os_kmhm.indd   All Pages 2-7-2018   12:02:17
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START

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

kleine beestjes

verhalenbundel

zwijsen.nl

dat kan ik!
M

onique van H
est

ik zit in een boom.
ik zit hoog op een tak. 
ik loop en ik hup.   
de tak is maar dun. 
ik kan dat!
wat kan ik nog meer?

dat kan ik!

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 kleine beestjes. dat kan ik!

Monique van Hest

34276_AVI-kanjer_dki_os.indd   All Pages 27-6-2018   14:20:37

hip
hop
kat

Elisa van Spronsen

ik heet jan jop.

en ik doe aan hip hop.

ik hip en ik hop.

ik hop en ik hip.

ik doe het nog een keer.

maar dan op mijn kop!

hip hop kat

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 dieren. hip

 ho
p

 kat
E

lisa van
 S

p
ro

n
se

n

START

verhalenbundel

dieren

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

NUR 287

6+

36034_AVI-kanjer_dieren_hhk_os.indd   1 27-6-2018   11:58:41

Maak je AVI-kast klaar 
voor het voorjaar!

AVI kanjers AVI start 
(4 titels)
ISBN 871 96 810 0221 1
€ 46,00

Pakket

AVI-lezen met 
Paul van Loon groep 3
(6 titels)
ISBN 978 90 487 4343 8
€ 59,94

Pakket

Leren lezen AVI M3
(6 titels)
ISBN 978 90 487 3913 4
€ 51,00

Pakket
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NUR 282

AVI

M4

Schoff el is de naam, Sam Schoff el.
Ik vind dingen terug.
En ik vang boeven.

Want ik ben een meester-speurder.
Vandaag werk ik aan de zaak 

van de schildpad.
Ben heet hij en Ben is weg.

Maar ik zal hem vinden.

Dit is een toneelleesboek van Paul van Loon.
De teksten lees je samen hardop.

Kies wie je wilt zijn. 
Bijvoorbeeld Sam, Floor of Huub. 

En lees dan om de beurt je rol. 
Veel plezier!

met tekeningen van Marja Meijer

en de zaak van 
de schildpad

Sa Sa 
SchoffelSchoffel

en de zaak
 van de schildpad

  Sa    Schoffel
Paul van Loon

Floor

Sam

Huub

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

toneellezen

avontuur

zwijsen.nl

7+

35563_m4_toneellezen_SamSchoffel_os.indd   Alle pagina's 1-6-2021   09:20:29

toneellezentoneellezen

  Sa   Sa   Sa 
SchoffelSchoffelSchoffel

en de 
    verdwenen bab

en de verdw
enen bab

7+

  Sa   Sa   Sa 
SchoffelSchoffelSchoffel

en de dievendag

en de dievendag

7+

9 789048 738618

ISBN 978-90-487-3861-8
NUR 287

AVI
E3

7+

Jip kijkt naar de opbouw van de kermis.
Haar ouders zijn bezig met hun spookhuis.
Dan botst ze tegen Jul. 
‘Ga je mee in het spookhuis?’ vraagt ze. 
‘Ik zorg voor kaartjes.’
De ogen van Jul worden heel groot. 

Wat kiest Jul? 
Een rondje spookhuis?
Of toch meteen naar huis?
Lees het verhaal dat jij wilt.

In dit bijzondere boek op AVI E3 kies je zelf 
het verloop van het verhaal. Nadat Jip aan 
Jul heeft gevraagd of hij mee het spookhuis 
in gaat, ontwikkelt het verhaal zich in twee 
richtingen. En de bladzijden zijn dan letterlijk 
doormidden geknipt.

Jolanda H
orsten

Jolanda Horsten

doet

m
et

illu
straties van Ann De Bode

Wat 
Jul:een rondje spookhuisof meteen naar huis?

W
at doet Jul: een rondje spookhuis  

  of m
eteen naar huis? 

38618_E3_gvj_watdoetJul_os_dw.indd   Alle pagina's 19-11-2020   13:30:49

7+

AVI
M4

9 789048 738625

‘Wij zoeken oppas,’ staat in de krant.
‘Voor de dieren uit ons dierenpark.’
Pieter is gek op dieren, maar zijn moeder niet.
Pieter gaat toch even kijken. 
Bijna alle dieren zijn al weg.
Alleen Sandra en Piep zijn er nog.

Welk dier kiest Pieter? 
De jonge struisvogel Piep?
Of toch de oude vogelspin Sandra?
Lees het verhaal dat jij wilt.

In dit bijzondere boek op AVI M4 kies je zelf 
het verloop van het verhaal. Als Pieter een 
dier gaat kiezen, ontwikkelt het verhaal zich 
in twee richtingen. En de bladzijden zijn dan 
letterlijk doormidden geknipt.

Stefan B
oonen

Stefan Boonen

met illustraties van ivan & ilia
ISBN 978-90-487-3862-5

of een struisvogel?

een vogelspin

Wat k�stPie�r:

NUR 287

W
at kiest Pieter: een vogelspin  

  of een struisvogel? 

38625_M4_gvj_watkiestPieter_os_vs7.indd   Alle pagina's 5-11-2020   09:23:12

9 789048 738632

ISBN 978-90-487-3863-2

7+

AVI
E4

D
e spreekbeurt van A

lin: over een w
andelende tak  

  of een vleesetende plant? 

Waarover zal Alin haar spreekbeurt houden?
Ze twijfelt tussen twee ideeën.
Maar zijn die dingen niet te klein?
Dan hoort Alin haar ouders in de badkamer.
Mama giet twee druppels uit een flesje over papa’s hoofd.
Zijn haar begint te groeien!
Alin krijgt een briljant idee ...

Waarover houdt Alin haar spreekbeurt? 
Over Takkie, haar wandelende tak?
Of toch over Happie, mama’s vleesetende plant?
Lees het verhaal dat jij wilt.

In dit bijzondere boek op AVI E4 kies je 
zelf het verloop van het verhaal. Als de klas 
kiest tussen Takkie en Happie, ontwikkelt 
het verhaal zich in twee richtingen. En de 
bladzijden zijn dan letterlijk doormidden geknipt.

Selm
a N

oort

Selma Noort

met illu
straties van Natascha Stenvert

NUR 287

over een wandelende tak

of een vleesetende plant?

spreekbeurt
van Alin:

sp
ree

kbeurtDeDe

38632_E4_gvj_despreekbeurtvanAlin_os_vs8.indd   Alle pagina's 5-11-2020   09:25:29

AVI
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9 789048 740130

voor Nout

Voor wie is
de toverdrank:

of voor zijn vader?

8+

Lisette V
alk

Lisette Valk

met illustraties van Marijn van der Wateren

ISBN 978-90-487-4013-0

Wat k�stPie�r:

NUR 282

In dit bijzondere boek op AVI M5 kies je zelf het verloop 
van het verhaal. Als Nout een toverdrank wil gaan maken, 
ontwikkelt het verhaal zich in twee richtingen. En de 
bladzijden zijn dan letterlijk doormidden geknipt.

V
oor w

ie is de toverdrank: voor N
out  

  of voor zijn vader? 

Als Nout danst, voelt hij zich vrij.
Hij wil graag op ballet, maar dat mag niet van zijn ouders.
‘Ballet is voor meisjes,’ zegt zijn vader. 
Nout laat het er niet bij zitten.
De juf vertelde over een toverdrank. 
Zou het daarmee lukken om op ballet te mogen?

Maakt Nout een toverdrank om zelf te veranderen?
Of om zijn vader te veranderen?
Lees het verhaal dat jij wilt.

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_os_vs3.indd   Alle pagina's 5-11-2020   09:27:27

kom
 in de hut

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!

lees zelf dit boek!
wie zit er in de hut? 
leef mee met tom en saar.
en waar is roos?
rijm met mus en mol.
lees van een tent vol lol.
en de mop van de juf.
lees wat jij leuk vindt.

Grote AVI-boeken zijn dikke verhalenbundels voor 
kinderen die leren lezen. Met diverse soorten teksten, 
zoals strips, verhalen, versjes, samenlezen en moppen 
voor lekker veel variatie. 

zelf lezen

verhalenbundel

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

NUR 287

9 789048 736393

ISBN 978-90-487-3639-3

36393_avi-boek-start_os.indd   Alle pagina's 1-7-2019   13:14:24

AVI
M3Het grote boek

ik spat je nat

Het 
grote

AVI M3
boek

ik spat je nat
lees zelf dit boek!
leef mee met koe, kip en geit. 
maar ook met jaap de aap.
en wat doet juf roos?
rijm met roos en koen.
lees van lot in de klas. 
en van een eng huis. 
lees wat jij leuk vindt. 

Grote AVI-boeken zijn dikke verhalenbundels voor 
kinderen die leren lezen. Met diverse soorten teksten, 
zoals strips, verhalen, versjes, samenlezen en moppen 
voor lekker veel variatie. 

Door: 
Rindert Kromhout, 

Jozua Douglas, Manon Sikkel,  

Martine Letterie, Rick de Haas, 

Jan Jutte en vele 
anderen!

zelf lezen

verhalenbundel

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+
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AVI
Start boekHet grote

w
at eet de kok? 

Het 
grote
AVI 

Start 
boek

wat eet de kok?
lees zelf dit boek!
wie kookt er raar? 
leef mee met kok piet en kok riet.
en met sim en pim aan zee. 
lees de mop van mol. 
en van de vis in de kom.
speel met taal.
doe je mee?

Grote AVI-boeken zijn dikke verhalenbundels voor 
kinderen die leren lezen. Met diverse soorten teksten, 
zoals strips, verhalen, versjes, samenlezen en moppen 
voor veel variatie.

Door: 
Selma Noort, 

Martine Letterie, Arend van Dam, 

Hugo van Look, Mark Janssen, 

Rick de Haas en vele 
anderen!

zelf lezen

verhalenbundel

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+
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AVI
E3 boekHet grote

O
p pad m

et boeven

Het 
grote
AVI E3
boek

Lees zelf dit boek! 
Leef mee met de boeven en ridder Jesse.
Maar ook met Floor die op reis gaat. 
En wat is het geheim van Jip? 
Lees over een geit met een bril.
Wat doet die slang in de gang?
Rijm maar lekker mee.
Lees wat jij leuk vindt.

Grote AVI-boeken zijn dikke verhalenbundels voor 
kinderen die leren lezen. Met diverse soorten teksten, 
zoals strips, verhalen, versjes, samenlezen en moppen 
voor veel variatie.

Door: 
Jozua Douglas, 

Jan Paul Schutten, Manon Sikkel, 

Paul van Loon, Fiona Rempt, 

Rick de Haas en vele 
anderen!

Op pad met boeven

zelf lezen

verhalenbundel

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

NUR 287

9 789048 738083

ISBN 978-90-487-3808-3
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stripstripstrip

NUR 287

AVI

E3

Het is nacht.
Bos en Loodje lopen door de straat.
Het is tijd voor een echte boevenstreek.
Dan krijgen ze een diploma.
Dan zijn ze echte boeven.
Eindelijk.
Zou het deze keer lukken? 

Echte 
 boeven?Echte boeven? met tekeningen van ivan & ilia

     Briljant! 

    Wij hebben 

      je zoon! 

       Wij will

     Briljant! 

    Wij hebben 

      je zoon! 

       Wij will

Paul van Loon

spanning

strip

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+
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ik ben tom.

voor mij.

ik bof!

kijk, een ster.

NUR 287

9 789048 737215

ISBN 978-90-487-3721-5 

stripAVI M3

rijk zijn
is fijn
Nicolle van den Hurk

ik ben tom.
ik zie een ster
de ster ziet er duur uit.
wat een buit!
ik koop wat ik wil van de ster.
dan ben ik rijk.
maar wat koop ik dan?
en waar?

tom weet niet waar hij heen moet.
en hij gaat op zoek.

N
icolle van den H

urk    rijk zijn is fijn
AV

I  M
3

STRIP

◊ Mooi verhaal over vriendschap
◊ Boordevol fantasie
◊ Wanneer ben je rijk?

vriendschap

strip

AVI-lezen

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+
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Daniëlle Schothorst

bul is boosbul is boos

ik mik ... ik mik raak!

mijn was!
raak!

grrr!

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

D
aniëlle Schothorst    bul is boos

stripAVI START

◊ Humoristische strip
◊ Spannend gevecht met waterballonnen
◊ Buiten spelen is leuk!

buiten spelen

strip

AVI-lezen

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+
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voor mij?
een pak?ik ben jef.

9 789048 743384

ISBN 978-90-487-4338-4

STRIP
AV

I  M
3

ik ben jef.
er ligt een pak.
bij mij voor de deur.
het pak is niet van mij.
maar van wie dan wel?
het is een raar pak.
het stinkt ...

R
ick d

e H
aas    een pak voor jef?

◊ Grappige strip over een pakjesbezorger
◊ Ideaal voor de beginnende lezer
◊ Met humoristische tekeningen van Rick de Haas

een pak voor jef?
Rick de Haas

stripAVI M3

6+
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stripAVI START

Madeleine van der Raad

AV
I  start

STRIP
M

adeleine van der Raad    w
aar is jan?

an woont in de zee.
jan woont ook in de zee.
op een dag is er een boot.
een boot met een net.
waar is jan?
an zoekt en zoekt …
ze gaat heel de zee door, op zoek naar jan.
ze ziet een tas, een mok en een bal, maar geen jan …

kijk an, een dop.ik zag een boot met een net.
dat was raar, het net was vol.

tom, waar was dat net?

jan zit in dat net.

ik doe de dop in de tas.
dat is goed.

hij mag niet in de zee.

waar is jan?
◊ Plasticsoep is troep: tijd voor een opruimactie
◊ Grappige onderwaterdieren
◊ Fantasierijk

ISBN 978-90-487-3720-8 

 Fantasierijk

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

zee

strip

AVI-lezen
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koken

6-8

6+

strip A
V

I E
3

s t r i p
A V I E 3

Piet en Riet hebben een geheim

Piet en Riet zijn koks.
Je kunt bij hen eten.

En Paul doet dat vaak.

Dan kopen Piet en Riet een bus.
Daar staat op:

Koken op de plek.
Waar is die plek?

Voor wie koken Piet en Riet daar?
Paul wil het weten ...

M
artine Letterie en R

ick d
e H

aas
P

iet en
 R

iet h
eb

b
en

 een
 g

eh
eim

Piet en Riet
hebben een geheim

Martine Letterie en Rick de Haas

Ssst,
Riet!

Pok.

Ssst.
Ssst,
Riet!

Pok.

Ssst.

OMS Piet en Riet.indd   1 26-09-14   14:03

Geknipt voor jou
(4 titels)
ISBN 978 90 487 4225 7
€ 59,96

Pakket

Toneellezen met 
Paul van Loon AVI M4
(3 titels)
ISBN 978 90 487 3912 7
€ 35,97

Pakket

Grote AVI-boeken
(4 titels)
ISBN 978 90 487 3858 8
€ 63,96

Pakket

AVI strips groep 3
(6 titels)
ISBN 978 90 487 4339 1
€ 69,00

Pakket
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Reken leerspellen en doeboeken

Rekenen met Zwijsen

Naar aanleiding van de grote vraag naar rekenmaterialen hebben 
we nu een schapkaart Rekenen gemaakt. Zo zet u makkelijk alle 
rekenproducten overzichtelijk in een rekenschap bij elkaar. 
Let op: dit is slechts een greep uit ons uitgebreide assortiment 
rekenproducten. Vraag uw vertegenwoordiger naar de voorwaarden.

Uk & Puk 
telspel
978 90 487 4382 7  
€ 13,50

Woezel & Pip 
getallenlegger
978 90 487 4011 6  
€ 14,50

Rompompom 
tel & beweeg
978 90 487 4381 0 
€ 13,50

Dol«e Weerwol«e 
Rekenspelletjes
978 90 487 3625 6   
€ 7,50

De Gorgels 
tafels oefenen
978 90 487 3829 8 
€ 14,99

Semsom
magnetische rekendoos 
978 90 487 4122 9   
€ 15,99
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Rekenprentenboeken

Reken oefenboeken

Loco rekenspellen

Divers assortiment 
rekenmaterialen 

voor alle leeftijden
12 voetstappen? Hoe ver is de w

aterplas • M
arco Kunst &

 Job van Gelder
 Tel en m

eet je m
ee? 

M
arco Kunst &

 Job van Gelder

re

kenprentenboek

Tel en   meet je                mee?

 Tel je m
ee?

Anke W
erker &

 Natascha Stenvert

Anke Werker & Natascha Stenvert

8 vissers
naar het park

8 vissers naar het park

re

kenprentenboek

Tel je mee?

Spiegel je m
ee?

Anke W
erker &

 Hugo van Look

Anke Werker & Hugo van Look

De Spiegelridders 

re

kenprentenboek

mét spiegel •

Spiegelje mee?

reKenen 
Met sOmmen 

Tot eN met 20
15+5

5-3

20–4

8+4

12–3=915+5

2+1

Sluit 
100% aan 
bij school

Dit werkboek is van:  

Bij de lesgroep 3

leerjaar 1/2

De spiegelridders
978 90 487 4114 4
€ 15,99

Rekenen met 
sommen tot 20
978 90 487 4333 9 
€ 9,95

Loco bambino 
Kikker pakket 
spelen & leren
978 90 487 4394 0 
€ 27,50

Loco bambino 
oefenboekje 
Woezel & Pip 
spelen met 123
978 90 487 4154 0  
€ 8,99

Loco mini 
Rompompom 
pakket rekenen
978 90 487 4397 1 
€ 27,50

Loco mini 
ik leer 
tafels 1-12
978 90 487 4390 2  
€ 8,99

Loco maxi 
Ik leer 
klokkijken
978 90 487 4161 8 
€ 8,99

Loco maxi 
De Gorgels pakket 
taal & rekenen
978 90 487 4401 5
€ 27,50

reKenen 
Met bReuken 
En prOcenteN

25%

En prOcenteN

—+—12 12

—+— = 114 34

—34

50%
—12 deel

Sluit 
100% aan 
bij school

Dit werkboek is van:  

Bij de lesgroep 7/8

leerjaar 5/6

Rekenen met breuken 
en procenten
978 90 487 4337 7 
€ 9,95

RekeneN
Met dE tafelS

3x6

4x4
2x5

6x6

3x3

5x   =253x6 5x   =253x6 5x   =25

Sluit 
100% aan 
bij school

Dit werkboek is van:  

Bij de lesgroep 4-6

leerjaar 2-4

Rekenen met 
de tafels
978 90 487 4335 3 
€ 9,95

12 voetstappen?
978 90 487 4115 1 
€ 15,99

8 vissers naar het park
978 90 487 4113 7
€ 15,99

overzichtelijk 
bij elkaar in 

één rekenschap

3-5 jaar

bambino

spelen met 123

Sluit 
100% aan 
bij school

5-7 jaar

Sluit 100% aan 
bij school

mini

ik leer tafels 1-12

x 3 x 4 =
5 x 5 =
9 x 8 =

4 x 12 =

x =x =

_ x 7 = 14

6 x _ = 30

4 x 12 =

7-9 jaar

Sluit 
100% aan 
bij school

maxi

Ik leer klokkijken
acht uur

toptijd!

13  30
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