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Het leerzame én leuke cadeau 
voor de feestdagen

PJ
11

00
97

28

Grote 
najaarscampagne

* Geldig van 1 oktober t/m 31 december 2022

- TV spot rondom het Sinterklaasjournaal

- Advertenties
- YouTube campagne
- Social media campagne
- Video beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl
- Staander beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl
- Samenwerking met influencers
- Samenwerking met bekende juffen en meesters

Nieuw!

Nieuw!

van 
€ 15,99

voor 
 € 13,50*

Meer info over ko�ertjes op pagina 15-17



schooltje spelen5-8 jaar

Met schooltje spelen wordt thuis oefenen een feest! Wie speelt 
de juf of meester? En wat moeten de leerlingen doen? Kinderen 
leren spelenderwijs lezen, schrijven en rekenen op een manier 
die aansluit bij school. Met de uitwisbare stiften is oneindig 
speelplezier gegarandeerd!

Inhoud:
• schoolbel
• lessenaar (dit is de uitklapbare ko� er!)
• rode en zwarte uitwisbare sti� 
• twee werkboekjes taal, lezen en schrijven
• een werkboekje rekenen
• schri�  voor de meester of juf
• oefenkaarten met letters en woorden
• oefenkaart leesletters
• oefenkaart schrij� etters
• oefenkaart klokkijken
• oefenkaart sommen
• gelinieerd en blanco whiteboard
• diploma
• stickervel
• extra spelideeën

Van de
vorige editie 

meer dan 15.000

verkocht in één 

maand tijd!
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Gebaseerd op de voorgaande 
schooltje spelen-bestseller

Promoties: 
- Social media campagne
- Samenwerking met bekende 

juffen en meesters

schooltje spelen
5+ ∙ ISBN 978 90 487 4673 6 ∙ Formaat 24 x 21 x 4,5 cm
Prijs € 22,50 ∙ BTW hoog ∙ NUR 023 ∙ Verschijnt september 2022

• Leren lezen van letters, woorden en zinnen
• Schrijven van letters en woorden
• Leren rekenen: klokkijken, sommen maken en omgaan met getallen
• Oefenen van de fijne motoriek door middel van schrijfoefeningen

rekenentaal & lezen
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nijntje3-5 jaar

nijntje telko� er
3+ ∙ ISBN 978 90 487 4675 0 ∙ Formaat 24 x 21 x 3 cm
Prijs € 13,50* ∙ BTW hoog ∙ NUR 023 ∙ Verschijnt oktober 2022
* Geldig van 1 oktober t/m 31 december 2022

Illustraties Dick Bruna
© copyright Mercis bv, 1953-2022

• Stimuleren van de ontluikende gecijferdheid
• Herkennen en benoemen van de cijfers 1 t/m 10
• Leren tellen van 1 t/m 10
• Oefenen van goede pengreep, fijne motoriek en oog-handcoördinatie

Samen met nijntje leren tellen

rekenen

Promoties: 
- Onderdeel van de grote 

najaarscampagne
- Samenwerking met nijntje - Mercis

nijntje telkoffer 

Kinderen oefenen spelenderwijs 
met de cijfers 1 t/m 10 
door cijfers over te trekken, 
hoeveelheden te tellen en 
ze leren begrippen als groot 
en klein. De getallen zijn 
uitgebeeld in cijfers, vingers
en ogen op dobbelstenen. 
De opdrachten vormen een 
goede voorbereiding op wat 
kinderen leren op school. 
Eindeloos oefenen met de 
uitwisbare stift staat garant 
voor veel tel- en speelplezier!

Inhoud:
• 16 dubbelzijdige schrij� aarten 
• uitwisbare sti�  

van 
€ 15,99

voor 
 € 13,50*
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Semsom4-6 jaar

Semsom reken schrij� o� er   
4+ ∙ ISBN 978 90 487 4674 3 ∙ Formaat 24 x 21 x 3 cm
Prijs € 13,50* ∙ BTW hoog ∙ NUR 023 ∙ Verschijnt oktober 2022
* Geldig van 1 oktober t/m 31 december 2022

Promoties: 
- Onderdeel van de grote 

najaarscampagne
- Scholenmailing

Semsom reken schrijfkoffer

• Herkennen en benoemen van de cijfers 1 t/m 12
• Leren tellen van 1 t/m 12
• Getalbegrip met behulp van getallenlijnen
• Maken van eenvoudige sommen en klokkijken

Eindeloos oefenen met de uitwisbare stift!

Leren rekenen met het vrolijke 
aapje Semsom! Kinderen 
oefenen spelenderwijs de vele 
aspecten van tellen en rekenen. 
Eenvoudige sommen, cijfers in 
de telrij schrijven, automatiseren 
van de getallenreeks, klokkijken, 
oefeningen met klein en groot 
en het verder tekenen van 
reeksen. Ook de fijne motoriek 
wordt getraind.

Inhoud:
• 16 dubbelzijdige schrij� aarten 
• uitwisbare sti�  

rekenenschrijven

van 
€ 15,99

voor 
 € 13,50*
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bambino

Loco bambino Fiep Westendorp pakket spelen & tellen met dieren  
3+ ∙ ISBN 978 90 487 4669 9 ∙ Formaat 16,6 x 26,2 x 2,6 cm
Prijs € 27,50 ∙ BTW laag ∙ NUR 228 ∙ Verschijnt september 2022

Met dit vrolijke pakket met basisdoos en twee 
oefenboekjes vol prachtige illustraties van Fiep 
Westendorp leren de allerkleinsten puzzelen, 
logisch denken en tellen tot en met 6. Dit 
stimuleert de ontluikende gecijferdheid en 
prikkelt de fantasie.

Inhoud:
• Loco bambino basisdoos
•  Opdrachtenboekje Loco bambino 

Fiep Westendorp spelen met dieren
•  Opdrachtenboekje Loco bambino 

Fiep Westendorp tellen met dieren
• Loco informatiebrochure

3-5 jaar

Loco

spelen met dieren

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

tellen met dieren

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

978 90 487 4667 5 978 90 487 4668 2

Sinds 1968

Loco bambino Fiep Westendorp
pakket spelen & tellen met dieren

• Stimuleren van de ontluikende gecijferdheid
• Tellen van 1 t/m 6
• Puzzelen
• Logisch denken

logisch denkenrekenen

Nieuwe  oefenboekjes
S·8



Feestdagencampagne Loco 
- Video beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl
- Consumentenfolders beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl
- Social media campagne
- YouTube campagne
- Advertenties

mini

Loco mini veilig leren lezen pakket begrijpend lezen kern 7-11  
6+ ∙ ISBN 978 90 487 4672 9 ∙ Formaat 16,6 x 26,2 x 2,6 cm
Prijs € 27,50 ∙ BTW laag ∙ NUR 228 ∙ Verschijnt september 2022

Loco mini veilig leren lezen
pakket begrijpend lezen kern 7-11 

In het tweede halfjaar leesonderwijs kennen 
kinderen alle letters, ze kunnen woorden en 
zinnen lezen en zelfs al teksten begrijpen! Met 
dit Veilig leren lezen-pakket oefent een kind 
begrijpend lezen van teksten op het niveau van 
kern 7 t/m 11.

Inhoud:
• Loco mini basisdoos
•  Opdrachtenboekje Loco mini 

veilig leren lezen begrijpend lezen kern 7-8-9
•  Opdrachtenboekje Loco mini 

veilig leren lezen begrijpend lezen kern 10-11
• Loco informatiebrochure

6-8 jaar

taal & lezen

• Begrijpend lezen kern 7 t/m 11
• Lezen van woorden, zinnen en teksten in het tweede halfjaar 

leesonderwijs
• Oefenen met taal en leesmoeilijkheden
• Vergroten van de woordenschat

978 90 487 4670 5 978 90 487 4671 2

Nieuwe  oefenboekjes
€ 8,99per stuk
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ik rijm

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

Loco3-9 jaar

Loco bambino ik rijm
3+ ∙ ISBN 978 90 487 4664 4 ∙ Formaat 14,8 x 21 cm
Prijs € 8,99 ∙ BTW laag ∙ NUR 228 ∙ Verschijnt september 2022

• Stimuleren van de ontluikende geletterdheid
• Onderscheiden van klanken die rijmen
• Vergroten van de woordenschat
• Logisch denken

Nieuwe 
oefenboekjes

€ 8,99per stuk

Loco bambino ik rijm 

Op een speelse manier met taal bezig zijn? 
Dat kan met dit boekje vol rijmopdrachten. 
Door middel van de vrolijke plaatjes 
oefenen kinderen met klanken die rijmen. 
Ze maken de opdrachten alleen of met 
een klein beetje hulp. Het figuur op de 
achterkant van de blokjes geeft aan of de 
opdracht goed gemaakt is.

Sinds 1968

taal & lezen 
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7-9 jaar

maxi

Sluit 
100% aan 
bijj school

topografie

Ga je mee?

Zwemmen? Nee!

5-7 jaar

mini

Sluit 100% aan 
bijj school

woorden leren

koe

koek

haanhaan

wol

oe

bol
v

aa

koek

aa
bal

Loco mini woorden leren
5+ ∙ ISBN 978 90 487 4665 1 ∙ Formaat 14 x 25 cm
Prijs € 8,99 ∙ BTW laag ∙ NUR 228 ∙ Verschijnt september 2022

Loco maxi topogra� e
7+ ∙ ISBN 978 90 487 4666 8 ∙ Formaat 15,5 x 23,5 cm
Prijs € 8,99 ∙ BTW laag ∙ NUR 228 ∙ Verschijnt september 2022

• Onderscheiden van klanken in woorden
• Leren lezen van woorden
• Oefenen van leesmoeilijkheden
• Vergroten van de woordenschat

• Oefenen van (hoofd)steden, provincies en wateren 
in Nederland

• Oefenen van landen, hoofdsteden en wateren in Europa
• Ontdekken van de verschillende werelddelen

taal & lezen topogra� e

Loco mini woorden leren Loco maxi topografie 

Spelenderwijs oefenen met de letters en 
woorden van school? Dat kan met de 
afwisselende opdrachten in dit Loco boekje. 
Kinderen leren woorden afmaken, plaatjes 
benoemen, rijmen en nieuwe woorden 
maken. Ook samenstellingen en meervoud 
komen voorbij. Lekker veel oefenen met 
woorden dus!

Met dit Loco boekje voor topografie scoren 
kinderen een 10 voor topo! In de opdrachten 
komen (hoofd)steden, landen en wateren in 
Nederland, Europa en de rest van de wereld 
aan bod. Kinderen controleren zelf of de 
opdrachten goed zijn gemaakt door de 
basisdoos om te draaien. Klopt het figuur? 
Goed gedaan!
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Overzicht Loco assortiment

bambino

978-90-487-3954-7
€ 17,50   3+

3-5 jaar

978-90-487-4027-7
€ 27,50   3+

Pakketten bambino
Inhoud pakketten: een basisdoos en twee oefenboekjes. 

Oefenboekjes bambino

978-90-487-4030-7
€ 27,50   3+

978-90-487-4394-0
€ 27,50   3+

978-90-487-4669-9
€ 27,50   3+
verschijnt sept. 2022

978-90-487-4088-8
€ 27,50   3+

978-90-487-4313-1
€ 27,50   3+

978-90-487-4154-0 
€ 8,99   3+

978-90-487-4153-3 
€ 8,99   3+

dierenpuzzels

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan aan 
bijj school

dierenpuzzels

978-90-487-4158-8
€ 8,99   3+

978-90-487-4090-1
€ 8,99   3+

3-5 jaar

bambino

nijntjenijntje ik leer kleuren

Sluit 
100% aan aan 
bibijjj school school

978-90-487-4091-8  
€ 8,99   3+

Sluit 
100% aan 
bijj school

3-5 jaar

bambino

nijntje ik leer vormen

978-90-487-4033-8 
€ 8,99   3+

Sluit 
100% aan 
bibijj school

3-5 jaar

bambino

ik ga tellen

978-90-487-4034-5
€ 8,99   3+

Sluit 
100% aan 
bijj school school

3-5 jaar

bambino

ik ga rijmenik ga rijmen

978-90-487-4317-9 
€ 8,99   3+

JULES
Annemie Berebrouckx

in de dierentuinin de dierentuin

Sluit 
100% aan 
bijj school

3-5 jaar

bambino

978-90-487-4668-2
€ 8,99   3+
verschijnt sept. 2022

tellen met dieren

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

978-90-487-4314-8  
€ 8,99   3+

JULES
Annemie Berebrouckx

gaat naar schoolgaat naar school

Sluit 
100% aan 
bijj school

3-5 jaar

bambino

978-90-487-4667-5 
€ 8,99   3+
verschijnt sept. 2022

spelen met dieren

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

978-90-487-4392-6 
€ 8,99   3+

ik leer puzzelen

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

978-90-487-4393-3 
€ 8,99   3+

ik leer rekenen

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

978-90-487-4389-6
€ 8,99   3+

logisch denken

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

978-90-487-4512-8
€ 8,99   3+

rekenpuzzels

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

978-90-487-4664-4
€ 8,99   3+
verschijnt sept. 2022

ik rijm

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

978-90-487-4155-7
€ 27,50   3+

Nieuw!

Nieuw! Nieuw!

Nieuw!
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Pakketten mini
Inhoud pakketten: een basisdoos en twee oefenboekjes. 

Oefenboekjes mini

mini

978-90-487-3970-7
€ 17,50   4+

978-90-487-4028-4
€ 27,50   4+

978-90-487-4032-1
€ 27,50   6+

978-90-487-4152-6
€ 27,50   6+

978-90-487-4672-9
€ 27,50   6+
verschijnt sept. 2022

978-90-487-4320-9 
€ 27,50   5+

978-90-487-4520-3  
€ 27,50   4+

978-90-487-4031-4
€ 27,50   4+

ik leer woordjes

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

978-90-487-4036-9  
€ 8,99   4+

978-90-487-4147-2   
€ 8,99   6+

978-90-487-4151-9    
€ 8,99   6+

ik leer letters

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

978-90-487-4035-2 
€ 8,99   4+

978-90-487-4037-6
€ 8,99   6+

ik lees 
kern 7-8-9kern 7-8-9kern 7-8-9kern 7-8-9

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

978-90-487-4670-5
€ 8,99   6+
verschijnt sept. 2022

978-90-487-4038-3 
€ 8,99   6+

ik lees 
kern 10-11

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

978-90-487-4671-2
€ 8,99   6+
verschijnt sept. 2022

978-90-487-4518-0 
€ 8,99   4+

puzzels

4-6 jaar

mini

puzzels

Sluit Sluit 100% aan 
bijj school school

978-90-487-4519-7 
€ 8,99   4+

denkspelletjes

4-6 jaar

mini

denkspelletjes

Sluit 100% aan aan 
bibijj school

ik leer alle letters

v
b

z

5-7 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

a

ei
o
zzz

e

ei

ss k

m om

a

ei

978-90-487-4160-1
€ 8,99   5+

978-90-487-4390-2
€ 8,99   5+

5-7 jaar

Sluit 100% aan 
bijj 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 =

978-90-487-4513-5
€ 8,99   5+

5-7 jaar

mini

Sluit 100% aan 
bijj school

oefenen met spelling

vrolijk

zeeleeuw

touw

geit

goudvis

oefenen met spelling

zeeleeuw

vrolijk

geit

touw

978-90-487-4665-1
€ 8,99   5+
verschijnt sept. 2022

5-7 jaar

mini

Sluit 100% aan 
bijj school

woorden leren

koe

koek

haanhaan

wol

oe

bol
v

aa

koek

aa
bal

978-90-487-4397-1 
€ 27,50   5+

978-90-487-4321-6
€ 8,99   5+

5-7 jaar

mini

oefenen met 
getallen t/m 100getallen t/m 100

Sluit 100% aan 
bijj school

978-90-487-4322-3
€ 8,99   5+

plus- en 
minsommen, 
splitsen tot 20splitsen tot 20

5-7 jaar

mini

Sluit 100% aan 
bijj school

978-90-487-4395-7 
€ 8,99   5+

4-6 jaar

100% aan 

mini

ik leer tellen t/m 10

Sluit 100% aan 
bijj school

978-90-487-4396-4 
€ 8,99   5+

4-6 jaar

mini

20

ik leer tellen t/m 20

Sluit 100% aan aan 
bijj school

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!Nieuw!

4-7 jaar
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Vervolg assortiment leerspellen

978-90-487-4002-4
€ 17,50   7+

978-90-487-4029-1
€ 27,50   7+

Pakketten maxi
Inhoud pakketten: een basisdoos en twee oefenboekjes. 

Oefenboekjes maxi

978-90-487-4163-2
€ 27,50   7+

978-90-487-4401-5
€ 27,50   7+

Paul van LoonPaul van Loon

7-9 jaar

Sluit 
100% aan 

 school

maxi

Sluit 
100%
bijj school

puzzelen 
met taal

978-90-487-4156-4 
€ 8,99   7+

Paul van LoonPaul van Loon

7-9 jaar

Sluit 
100% aan 
bijj school

maxi

puzzelen 
met spelling

978-90-487-4157-1 
€ 8,99   7+

taalspelletjes

7-9 jaar

maxi

Sluit 
100% aan 
bijj school

978-90-487-4399-5 
€ 8,99   7+

8   

rekenspelletjes

7-9 jaar

maxi

Sluit 
100% aan 
bijj school

555

8   

55

978-90-487-4400-8
€ 8,99   7+

ik leer klokkijken

7-9 jaar

Sluit 
100% aan 
bijj school

maxi

acht uur

13  3013  30

978-90-487-4161-8
€ 8,99   7+

7-9 jaar

Sluit 
100% aan 
bijj school

maxi

verkeer
zzz

zzz

Gas erop!

Joehoe!

978-90-487-4514-2
€ 8,99   7+

7-9 jaar

maxi

Sluit 
100% aan 
bijj school

topografie

Ga je mee?

Zwemmen? Nee!

978-90-487-4666-8
€ 8,99   7+
verschijnt sept. 2022

978-90-487-4391-9
€ 8,99   7+

7-9 jaar

Sluit 
100% aan 
bijj school

maxi

werkwoordspelling

Wij werden 8.

Hij wordt 9.

Nieuw!

7-9 jaarmaxi
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Overzicht assortiment leerspellen

Jules
3-5 jaar

978-90-487-3727-7
€ 13,50   3+

978-90-487-3726-0
€ 13,50   3+

978-90-487-4382-7
€ 13,50   3+

978-90-487-3892-2
€ 7,50   1+

978-90-487-3893-9
€ 7,50   1+

978-90-487-3374-3
€ 13,50   3+

978-90-487-3623-2
€ 13,50   3+

978-90-487-3751-2
€ 13,50   3+

978-90-487-3762-8
€ 13,99   3+

978-90-487-3925-7
€ 7,50   3+

978-90-487-3926-4
€ 7,50   3+

978-90-487-3621-8
€ 7,50   3+

978-90-487-3620-1
€ 7,50   3+

978-90-487-3752-9
€ 13,50   3+

978-90-487-4383-4
€ 13,50   3+

978-90-487-3674-4
€ 14,50   3+

978-90-487-4011-6
€ 14,50   3+

978-90-487-4118-2
€ 7,99  4+

978-90-487-3752-9

978-90-487-3827-4
€ 13,50*   3+

978-90-487-3422-1
€ 20,50   3+

Uk & Puk
1-5 jaar

Woezel & Pip
3-6 jaar

wat maak je, p i p ?

Guusje Nederhorst

978-90-487-3699-7
€ 14,50   3+

978-90-487-4510-4
€ 13,50   3+

978-90-487-3828-1
€ 13,50*   3+

978-90-487-4508-1
€ 13,50   3+

nijntje
3-5 jaar

978-90-487-4123-6
€ 13,50*   3+

978-90-487-4380-3
€ 15,99   3+

978-90-487-4507-4
€ 22,50   3+

Nieuw! Actie!

Actie!

978-90-487-4675-0
€ 13,50*   3+
verschijnt okt. 2022

Actie!
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978-90-487-3118-3
€ 14,99   4+

978-90-487-3901-1
€ 7,50   4+

978-90-487-3924-0
€ 7,50  4+

978-90-487-3900-4
€ 7,50   4+

978-90-487-3923-3
€ 7,50   4+

978-90-487-3773-4
€ 9,99   4+

978-90-487-3930-1
€ 9,99   4+

978-90-487-3865-6
€ 13,50   4+

978-90-487-4381-0
€ 13,50   4+

978-90-487-4509-8
€ 13,50   4+

978-90-487-3662-1
€ 13,50*   4+

978-90-487-4137-3
€ 7,50   5+

978-90-487-4311-7 
€ 9,99   4+

kleuren
lezen

schrijven

ik leer

schrijven

Sluit 
100% aan 
bij schoolp

b v
sssss

tttt

lezen
schrijven

kleuren
ik leer

schrijven

4–6 jaar

schrijven

RPP-kleurenlezenschrijven_def.indd   1 09-04-2021   19:34

978-90-487-4124-3
€ 13,50   4+

Fiep Westendorp
4-6 jaar

schooltje spelen
5-8 jaar5-8 jaar

Rompompom
4-6 jaar

978-90-487-4511-1
€ 13,50*   4+

Actie!

978-90-487-4511-1

Nieuw!

978-90-487-4673-6
€ 22,50   5+
verschijnt sept. 2022

Semsom
4-8 jaar

978-90-487-4122-9
€ 15,99   6+

Nieuw!

978-90-487-4674-3
€ 13,50*   4+
verschijnt okt. 2022

978-90-487-3835-9
€ 15,99   4+

978-90-487-3843-4
€ 15,99   4+

Actie! Actie!

De kleine astronauten

S·16



978-90-487-3894-6
€ 13,50   6+

978-90-487-3895-3
€ 15,99   6+

978-90-487-3728-4
€ 13,50   6+

978-90-487-3938-7
€ 13,50   6+

978-90-487-3826-7
€ 13,50*   6+

978-90-487-3378-1
€ 20,50   7+

978-90-487-3866-3
€ 13,50   4+

978-90-487-3668-3
€ 13,50   7+

978-90-487-3830-4
€ 9,99   7+

978-90-487-3779-6
€ 7,50   7+

978-90-487-3627-0
€ 9,99   7+

978-90-487-3626-3
€ 9,99   7+

978-90-487-3744-4
€ 9,99   7+

978-90-487-3834-2
€ 15,99   6+

Veilig leren lezen
6-8 jaar

7-9 jaar

4-10 jaar

978-90-487-3829-8
€ 13,50*   7+
978-90-487-3829-8

978-90-487-3743-7
€ 9,99   6+

978-90-487-3742-0
€ 9,99   6+

978-90-487-4312-4 
€ 9,99   6+

978-90-487-3902-8
€ 7,50   6+

978-90-487-3903-5
€ 7,50   6+

Sluit Sluit 100% aan 
bijj school schoolaa paa paa p

6–8 jaar

ik

p e tp e t

ĳ sĳ sĳ sĳ s

kleuren
lezen

schrijven

ik leer

* Geldig van 1 oktober t/m 31 december 2022

De Gorgels

978-90-487-3937-0
€ 13,50*   7+

Dolfje Weerwolfje

Actie!

Actie!

van 
€ 15,99

voor 
 € 13,50*

ACTIE!
leerzame én 

leuke koffertjes
voor de 

feestdagen
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