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Zwijsen is marktleider leren lezen
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kom
 van dat dak   R
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kom van 
dat dak!Rindert Kromhout 

& Silvie Buenen

klaas! roept sint uit.
kom van dat dak.
toe nou, zegt klaas.
ik wil heel graag sint zijn.
een sint heeft geen koe, zegt sint.
een koe op het dak.
wat is dat voor raars?

Sinterklaas

kom van dat dak!
auteur Rindert Kromhout ∙ illustrator Silvie Buenen
6+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287/227
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4623 1 
Verschijnt oktober 2022 ∙ AVI M3

Bij bestelling van 8 exemplaren 
gratis backcard!

AVI
M3

6-7 jaar

Het leukste Sinterklaasboek om zelf te lezen! Geschreven door 
Rindert Kromhout op AVI M3. Zo kan iedere beginnende lezer in 
groep 3 laten zien hoe goed hij al kan lezen. 

• Ideaal én verantwoord cadeautje
• Aansprekend en grappig boek voor 

beginnende lezers
• Met gratis lesmateriaal op zwijsen.nl
• Grote feestdagencampagne
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Leren lezen

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

6-7 jaar

AVI
M3

jet wil veel, heel veel.
haar wil is wet.
pap geeft jet vaak haar zin.
van mam mag het ook.
lees je mee?
en zie wat jet wil!

we gaan naar de maan! gilt sel.
wat gaat het snel, zegt bel.
leuk!
maar wat is dat? roept bel. 
piep, piep, piep!
dit is heel fout, zegt sel.

bel en sel     
auteur Mark Janssen ∙ illustrator Suzanne Diederen
6+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4619 4  
Verschijnt oktober 2022 ∙ AVI M3

jet wil veel
auteur en illustrator Jeska Verstegen
6+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4620 0 
Verschijnt oktober 2022 ∙ AVI M3
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• Makkelijk en leuk leeskilometers maken
• Speels en grappig
• Sluit aan bij ‘lees 15 minuten per dag’  
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Pakket

• Aansprekende boeken voor beginnende lezers
• Met glanzende rand
• Verhalen op AVI M3

de klas van juf lies gaat op stap.
naar een heel leuk park.
maar dan gaat de bus stuk.
ze staan stil naast een bos.
weg dag vol pret!
of niet?

tuur wil een pup.
een pup met een riem en een bal.
maar een pup is vaak vies.
pap en mam zijn niet blij.
en tuur?
tuur heeft een plan!

hop, in het sop
auteur Mandy Pijl ∙ illustrator Sam Loman
6+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4621 7  
Verschijnt oktober 2022 ∙ AVI M3

mon van het bos
auteur Aag Vernelen ∙ illustrator Marijke Klompmaker
6+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4622 4 
Verschijnt oktober 2022 ∙ AVI M3

Pakket Leren lezen AVI M3 2 (6 titels)
6 titels, 1 ex per titel
Prijs € 51,00 ∙ ISBN 978 90 487 4682 8 
Verschijnt oktober 2022
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Jolanda Horsten en Hélène Jorna

Voor kinderen van 6-7 jaar

Tien 

om zelf
te lezen

minuten
lve esrhaa tj

Voor kinderen van 6-7 jaar

om zelfom zelf
te lezen

lve esrhaa tj

Jolanda Horsten en Hélène Jorna

Tien 
inuten

estj
minut

lverha esa tj

ijs 

‘juf sil,’ zegt tijs.
‘ik wil piep wel eens zien.
je kat.
en ook een muis in je huis. 
en har.’ 
‘weet je wat?’ zegt juf sil. 
‘doe je jas aan. ‘doe je jas aan. 
we gaan naar mijn huis. 
op zoek naar piep, een muis en har.’ 

ze staan bij de deur van juf sil. 
‘piep zit vaak in de hal,’ zegt juf sil. 
‘dus loop stil het huis in. 

het is snel te druk voor piep.het is snel te druk voor piep.
dan schiet ze weg.’ 
de klas loopt de hal in. de klas loopt de hal in. 
als piep de klas ziet,als piep de klas ziet,
rent ze snel de trap op. rent ze snel de trap op. 
‘piep!’ roept tijs. ‘piep!’ roept tijs. 
‘piep, kom eens. ‘piep, kom eens. 
ik wil je zien.’ ik wil je zien.’ 
maar piep komt niet.maar piep komt niet.
ze is weg 
en ze blijft weg. 
‘die zien we niet meer,’ zegt juf sil. 
‘dan de muis maar,’ zegt koen. 
‘piep!’ roept hij. 
komt de muis al? 
‘het is hier veel te druk,’ zegt juf sil.
‘de muis komt niet uit haar hol.’ 
‘nou zeg,’ zegt dree. 
‘geen piep. 
geen muis. 
en har is er ook al niet.’
‘har is er wel,’ zegt een stem. 

juf sil dreekoentijs

har sjam

35

huh?
wie zegt dat? 
‘har!’ roept juf sil.
haar stem is blij. 
‘wat fijn dat je er bent. 
dit is mijn klas. 
ze zijn boos op me. 
want piep is de trap op. 
en de muis zit in haar hol. 
maar jij bent er wel. 
de klas wil jou ook zien.’
‘ik wil je klas ook graag zien,’ zegt har. 
‘en … ik weet een plan …’
har kijkt blij. 
‘we doen net of het feest is.’ 

har is er al snel weer.
met … 
ijs. 
veel ijs. 
‘har is top, juf,’ zegt sjam.
‘hij is leuk en lief 
en knap en slim. 
en hij haalt ook nog ijs. 
hou hem maar.’ 

36

AVI
M3-E3

Tien minuten verhalen7-8 jaar

Een groot boek vol aansprekende verhalen om zelf te 
lezen voor kinderen van 7 à 8 jaar. De verhalen zijn ook 
supergrappig om voor te lezen aan je ouders. In tien 
minuten een heel verhaal lezen, dat geeft vertrouwen! 

Reeds verschenen
Prijs € 14,99
ISBN 978 90 487 4309 4
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Selma Noort en Natascha Stenvert

Tien
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minuten

van 7-8 jaar

everhal n

• zelf lezen • school en humor • zwijsen.nl

voor kinderen

Leuk om zelf

te lezen én om 

aan je ouders 

voor te lezen

Lees in 
10 minuten 

een heel 
verhaal!

Tien minuten verhalen voor kinderen van 7-8 jaar 
auteur Selma Noort ∙ illustrator Natascha Stenvert
7+ ∙ Prijs € 14,99 ∙ Formaat 19 x 26 cm ∙ NUR 287 
Omvang 80 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4679 8
Verschijnt november 2022 ∙ AVI M4 en E4

• Mooi cadeauboek voor kinderen van 7-8 jaar
• In tien minuten zelf een verhaal lezen op AV M4 en E4
• Tip voor de voorleesdagen in januari
• Social media campagne 
• Blog kinderpanel  

Over een samengesteld 
gezin met zes kinderen, 
een inwonende opa en 
huisdieren.

AVI
M4-E4

B·7
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opvang voor Pieren
Banjer,

7-8

Ik lees AVI7-8 jaar

Twee grappige, nieuwe boeken op AVI M4. De aansprekende 
thema’s ‘vluchtelingen’ en ‘dierentuin’ laten lezers genieten 
van een geweldig verhaal. Voor veel leuke leeskilometers!

Welke taal 
spreekt Alin? 

Vreemd is niet raar!
auteur Monique van Hest ∙ illustrator Delano van der Geest
7+ ∙ Prijs € 9,50 ∙ Formaat 15 x 20,5 cm ∙ NUR 287
Omvang 40 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4663 7
Verschijnt oktober 2022 ∙ AVI M4

Siem hoort een raar geluid.
Is er een dief in het tuinhuis?
Met zijn zus Mila waarschuwt hij zijn ouders.
Er blijkt een vreemde jongen uit een ver land 
in hun tuinhuis te wonen! 

Pakket

Pakket ik lees AVI (M4) (4 titels)
4 titels, 1 ex per titel
Prijs € 38,00 
ISBN 978 90 487 4683 5
Verschijnt oktober 2022

 Silvie Buenen

978 90 487 4368 1

978 90 487 4663 7

978 90 487 4307 0

978 90 487 4662 0   
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E3,

Ik lees 
AVI M4

Marcel van Driel en Juliette de Wit
Ik
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Mag ik bij
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Marcel van Driel 
viert dit najaar 

twintig jaar 
schrijverschap

Mag ik bij jou wonen?
auteur Marcel van Driel ∙ illustrator Juliette de Wit
7+ ∙ Prijs € 9,50 ∙ Formaat 15 x 20,5 cm ∙ NUR 287
Omvang 40 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4662 0
Verschijnt oktober 2022 ∙ AVI M4

• Bericht naar alle scholen dat deze serie compleet is 
• Makkelijk en leuk leeskilometers maken
• Speels, grappig en spannend

In de dierentuin vraagt een olifant of ze bij Elif mag wonen.
‘Nee, natuurlijk niet,’ zegt Elif.
Midden in de nacht hoort Elif ineens een geluid.
In haar kamer staat de olifant!
Hoe krijgt Elif de olifant weer terug naar huis?
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Moppenboeken

Nieuw pakket met de vijf grappigste moppenboeken voor groep 3. 
Ideale boeken met korte en langere moppen voor beginnende 
lezers die lezen (nog) niet zo leuk vinden. Ken je die mop van …

6-7 jaar

Pakket

Pakket Moppenboeken groep 3 (5 titels)
5 titels, 1 ex per titel
Prijs € 49,95 ∙ ISBN 978 90 487 4685 9 
Verschijnt oktober 2022

978 90 487 4275 2

978 90 487 3557 0

978 90 487 1878 8

978 90 487 1360 8

978 90 487 0884 0

Al 120.000 

Zwijsen

moppenboeken 

verkocht!
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Kerst6-7 jaar

een boom voor joep
auteur Bette Westera ∙ 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 4624 8  
Verschijnt oktober 2022 ∙ AVI M3

Sfeervol boek over Kerst op AVI M3 om zelf te lezen voor beginnende 
lezers in groep 3. Ideaal én verantwoord cadeau voor de feestdagen! 
Met dit boek kom je de gezellige kerstvakantie wel door.

joep wil graag een boom.
maar dat mag niet.
een boom is heel duur.
en hij moet ook al een jas.
joep kijkt sip.
maar jet heeft een plan …

AVI
M3

• Aansprekend en grappig boek voor 
beginnende lezers

• Met gratis lesmateriaal op zwijsen.nl
• Grote feestdagencampagne

AVI
M3

Bij bestelling van 8 exemplaren 
gratis backcard!
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TONEELLEZEN

Toneellezen

Twee nieuwe, spannende toneelleesboeken voor kinderen van 
8 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!

8-9 jaar

De dierenhelden
auteur Monique van der Zanden ∙ illustrator Richard Verschraagen
8+ ∙ Prijs € 14,99 ∙ Formaat 15 x 21,5 cm ∙ NUR 282
Omvang 112 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4495 4 
Verschijnt december 2022 ∙ AVI M5

Manda en Rafi redden alle dieren in nood. Maar wat te 
doen als een babyhaasje te dicht bij de rivier ligt en 
het water stijgt? Rafi en Manda glippen toch stiekem 
onder het roodwitte lint door, maar of dat slim is?

Pakket Toneellezen groep 5 (8 titels) 
8 titels, 1 ex per titel
Prijs € 119,92 ∙ ISBN 978 90 487 4684 2
Verschijnt december 2022

AVI M5

AVI M5

AVI M5

AVI M5

Pakket
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Drukte om Nix
auteur Esther van Lieshout ∙ illustrator Geert Gratama
8+ ∙ Prijs € 14,99 ∙ Formaat 15 x 21,5 cm ∙ NUR 282
Omvang 112 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4496 1 
Verschijnt december 2022 ∙ AVI E5

• Leuk voor jongens én meisjes
• Bevordert leesplezier en lezen met intonatie
• Spannende en humoristische verhalen
• Gratis lesmateriaal op Zwijsen.nl 

Bunty heeft maar één wens: een eigen huisdier. 
Dan valt er ’s nachts een lief en pluizig wezen door 
het dak. Bunty is dolgelukkig. Maar dan blijkt er 
iemand achter Nix aan te zitten. Hoe verstop je 
eigenlijk een buitenaards wezen?

Succesvolle 
serie voor op 

school!

AVI E5

AVI E5

AVI E5

AVI E5

B·13



9-12 jaar

Manon SikkelManon Sikkel

9-12

Elisa van SpronsenElisa van Spronsen

9-12

Makkelijk & Leuk

Vier nieuwe boeken op AVI E4 voor kinderen die lezen moeilijk 
vinden. Deze makkelijke boeken bieden veel leesplezier, 
doordat ze inhoudelijk helemaal aansluiten bij de leeftijd 
9 tot 12 jaar. Zo krijgen kinderen met leesproblemen of 
leesweerstand weer lol in lezen!

Eerste hulp bij mode
auteur Elisa van Spronsen ∙ illustrator Silvie Buenen
9+ ∙ Prijs € 13,50 ∙ Formaat 15 x 20 cm ∙ NUR 286 
Omvang 80 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4630 9 
Verschijnt november 2022 ∙ AVI E4

Het landje van Daan
auteur Manon Sikkel ∙ illustrator Hélène Jorna
9+ ∙ Prijs € 13,50 ∙ Formaat 15 x 20 cm ∙ NUR 286 
Omvang 80 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4632 3  
Verschijnt november 2022 ∙ AVI E4

Vervanger 
van 

Zoeklicht

Meidenverhaal over zelf mode maken Jongen weet wat hij later wil worden: boer

Er zijn niet veel van dit soort boeken (technisch een laag leesniveau, 
inhoudelijk leuk voor kinderen van 9-12 jaar). Erg fijn dat Zwijsen 

deze serie ontwikkeld heeft. Wij zijn heel enthousiast!
- Jolien en Illonka van Praktijk Hello Star! 

Gespecialiseerd in hulp bij lees- en spellingproblemen en dyslexie
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Marlies Slegers

9-12

Promoties:
- Inspiratieartikel  
- Samenwerking met bekende juffen en meesters
- Gratis lesmateriaal beschikbaar via

 zwijsen.nl/makkelijkenleuk

Cis MeijerCis Meijer

9-12

Niet waar!
auteur Cis Meijer ∙ illustrator Emma Ringelding
9+ ∙ Prijs € 13,50 ∙ Formaat 15 x 20 cm ∙ NUR 286 
Omvang 80 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4633 0
Verschijnt november 2022 ∙ AVI E4

Welkom bij onze club!
auteur Marlies Slegers ∙ illustrator Ineke Goes   
9+ ∙ Prijs € 13,50 ∙ Formaat 15 x 20 cm ∙ NUR 286 
Omvang 80 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4628 6 
Verschijnt november 2022 ∙ AVI E4

Pakket

Pakket Makkelijk & Leuk AVI E4 (4 titels)
4 titels, 1 ex per titel
Prijs € 54,00 ∙ ISBN 978 90 487 4680 4
Verschijnt november 2022

Boeken 
voor 9-12 jaar 

op AVI E4  

Spannende detective over nepnieuws Club kinderen van gescheiden ouders in brugklas

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

Dyslexie-

vriendelijk
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Pop-up store 
in jouw winkel 

Makkelijk additionele omzet halen met 
de educatieve spellen van Zwijsen? 

Of beginnende lezers trekken met een 
AVI-tafel? Zwijsen denkt graag mee!

Pop-up store 
Sluit 

100% aan 
bibijjj school school school

Vraag onze accountmanager naar de mogelijkheden op maat.
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