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6-7 jaar

Tien minuten verhaaltjes
om zelf te lezen
Een groot boek vol leuke verhalen om zelf te lezen voor
kinderen van 6-7 jaar. In tien minuten een heel verhaal
lezen, dat geeft vertrouwen! Perfect als ritueel voor het
slapengaan of gewoon voor even tussendoor.

Jolanda Horsten en Hélène Jorna

Tien
m i nu t e n
ver haalt jes
om zelf
te lezen
Voor kinderen van 6-7 jaar

Tien minuten verhaaltjes om zelf te lezen
auteur Jolanda Horsten ∙ illustrator Hélène Jorna
6+ ∙ Prijs € 14,99 ∙ Formaat 19 x 26 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 80 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4309 4 ∙
Verschijnt november 2021 ∙ AVI M3 en E3

Lees in
10 minuten
een heel
verhaal!

• Mooi cadeauboek voor
kinderen van 6-7 jaar
• In tien minuten zelf een
verhaal lezen op AV M3 en E3
• In elk verhaal staat een kind
centraal uit de klas van juf Lis
en juf Sil
• Met glanseffect op de cover
• 10 minuten bingokaart op
zwijsen.nl

3

4-6 jaar

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

toon in de boom Bette Westera en Gertie Jaquet

toon in
de boom

kleuterlezen

Bette Westera
en Gertie Jaquet

Leuke boeken
voor kleuters
die al een beetje
kunnen lezen
AVI
Start

toon wil een noot.
toon ziet een boom.
aan die boom zit een noot.
dus wat doet toon?

4

toon in de boom
auteur Bette Westera ∙ illustrator Gertie Jaquet
4+ ∙ Prijs € 6,99 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4315 5 ∙
Verschijnt november 2021 ∙ 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 boek lezen

met aap naar zee

met aap
naar zee

kleuterlezen

Rian Visser en Eefje Kuijl

Rian Visser
en Eefje Kuijl

Snel zelf een
boek lezen door
veel herhaling
van woorden
AVI
Start

4-6

aap woont in het bos.
hij heeft een boot.
aap wil met de boot naar zee.
wie gaat er mee?

met aap naar zee
auteur Rian Visser ∙ illustrator Eefje Kuijl
4+ ∙ Prijs € 6,99 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4316 2 ∙
Verschijnt november 2021 ∙ AVI Start

5

6-7 jaar

AVI-lezen met Paul
van Loon
Nieuwe Dolfje Weerwolfje op AVI Start voor beginnende lezers.
Na het succes van ‘pak me dan!’ is er nu een nieuw avontuur van
Dolfje, hoe leuk is dat? Ook van Paul van Loon is het spannende
verhaal over de stoere prinses Tilde de Wilde op AVI E3.

Tilde
de

Wilde

Stoer
verhaal over
de wilde
prinses Tilde

Van de illustrator van
De regels van Floor!
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Tilde de Wilde
auteur Paul van Loon ∙ illustrator Georgien Overwater
6+ ∙ Prijs € 8,99 ∙ Formaat 15 x 20,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4319 3 ∙
Verschijnt oktober 2021 ∙ AVI E3

© Tuffcat Media

AVI
E3

• Spannende boeken voor beginnende lezers
• Van populaire ‘grumor’ schrijver Paul van Loon
• Leuk leeskilometers maken in groep 3/leerjaar 1

Nieuwe
Dolfje Weerwolfje
om zelf te lezen!
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Paul van Loon

pak de boef!

6+

Paul van Loon
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Boven
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Agaat
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de
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Boven op tante Agaat
6+

Promoties rondom AVIlezen met Paul van Loon:

6+

- Boekenleggers en video met
Paul van Loon beschikbaar
via promotie@wpgmedia.nl
- Social media campagne
- Onderwijsmailing
- Aandacht via kanalen van
Dolfje Weerwolfje en Paul
van Loon
- Samenwerking met Okki

AVI
Start

pak de boef!
auteur Paul van Loon ∙ illustrator Hugo van Look
6+ ∙ Prijs € 8,99 ∙ Formaat 15 x 20,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4318 6 ∙
Verschijnt oktober 2021 ∙ AVI Start

Pakket

Pakket AVI-lezen met Paul van Loon groep 3
(6 titels)
6 titels, 1 ex per titel
Prijs € 53,94 ∙ ISBN 978 90 487 4343 8 ∙
Verschijnt oktober 2021

7

Sinterklaas
De leukste Sinterklaasboeken om zelf te lezen. Een
nieuw zoekboek voor kleuters en een boek op AVI M3
voor beginnende lezers in groep 3/leerjaar 1. Zelf lezen
over Sint, dat is nog eens leuk leren lezen!

5-6 jaar

Leren lezen
zoekboek
voor kleuters
Leren lezen

zoekboek

wat zit er
in die zak?
Elisa v
an
& Sas Spronsen
kia Da
niels
4+

Promoties Sinterklaas:
- Samenwerking met kindertijdschriften
- Social media feestdagencampagne
- Sinterklaas zoekplaat beschikbaar
via promotie@wpgmedia.nl
- Onderwijsmailing
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wat zit er in die zak?
auteur Elisa van Spronsen ∙ illustrator Saskia Daniels
5+ ∙ Prijs € 13,99 ∙ Formaat 18,5 x 25,5 cm ∙ NUR 227/287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4308 7 ∙
Verschijnt oktober 2021

Zoekboek voor kleuters die al willen leren lezen.
Vol letters en woorden die ze kennen van
school. Op iedere plaat zijn woorden verstopt.
Eenvoudiger dan AVI start, maar je moet wel
goed speuren en … lezen!

• Ideale én verantwoorde cadeautjes voor in de schoen
• Aansprekende boeken voor kleuters en beginnende lezers
• Met gratis lesmateriaal op zwijsen.nl

AVI

op zoek naar
op zoek naar een sint

Pim Lammers
& Hugo van Look

6-7 jaar

een sint

Pim Lammers

Van Hugo van Look,
de illustrator van
Dolfje Weerwolfje!
AVI
M3

Herkenbaar en aansprekend verhaal over
Sinterklaas voor kinderen van 6-7 jaar om zelf
te lezen. Gaat het feest wel door, nu Sinterklaas
uitrust in de zon? Spannend!

op zoek naar een sint
auteur Pim Lammers ∙ illustrator Hugo van Look
6+ ∙ Prijs € 7,50 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 3844 1 ∙
Verschijnt november 2021 ∙ AVI M3

Display op zoek naar een sint
8 exemplaren op zoek naar een sint
Prijs € 60,- ∙ ISBN 978 90 487 4330 8 ∙
Verschijnt november 2021
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4-6 jaar

Rekenprentenboeken
Avontuurlijk spiegelboek over twee ridders. De kleurrijke
illustraties van Hugo van Look zitten vol gevarieerde
spiegeluitdagingen. Zo experimenteert een kind
spelenderwijs met vormen en figuren in de spiegel.
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Tel je mee?
Acht vissers naar het park

Ga je mee naar het park?
De acht vissers van de boot komen ook.
Ze houden van tellen én van lekker eten.
Ze smullen van al het lekkers bij Ali’s foodtruck.
En ze tellen heel wat af:
aardbeien, honden, emmers, alpaca’s
en nog veel meer.
Er is zoveel te zien in het park!

Anke Werker & Natascha Stenvert

Je blijft tellen in dit zoekboek! In de kleurrijke illustraties
zitten structuren verstopt die helpen bij het leren tellen.
Dit boek maakt oefenen om handig te tellen leuk én
uitdagend. Tel je mee?

NUR 273

Sluit 100% aan bij
voorbereidend rekenen
met Semsom op school
9 789048 741137

25

4+

Tel
m e e ?je

Acht vissers
naar het park

boek

Anke Werker & Natascha Stenvert

en

e
Met letukips!
reken

Tellen:
8 vissers gaan op avontuur
in dit zoekboek vol teluitdagingen! Volg alle figuren
en maak samen met je kind
kennis met telstructuren.

Pakket Semsom prentenboeken (3 titels)
3 titels, 1 ex per titel
Prijs € 47,97 ∙ ISBN 978 90 487 4344 5 ∙
Verschijnt oktober 2021
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Nu staan ze h e e l
ver bij
elkaar
Wat hebben ze verkeerd gedaan?
Hebben ze niet goed tellen geleerd?
Of … was het bordje misschien verkeerd?

Allemaal lekkers
Zie jij hoeveel er weg is?

boek

12
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ke

12Tel
voetstappen?
ver is de waterplas • Marco Kunst & JobMarco
van Gelder
Kunst & Job van Gelder
en meet jeHoe
mee?

3, 4,

Anke Werker & Hugo van Look

1, 2,

Tellen en meten:
12 voetstappen is het naar de
waterplas. Toch komt iedereen
met 12 voetstappen ergens
anders uit. Hoe kan dat?

10

mé

De Spiegelridders

Zie je daar die twee ridders
met hun paarden?
Dat zijn Nayan en Efe.
Ze zijn een tweeling.
Maar wie is nou wie?
‘Ik zou willen dat jij ook op je paard
ging zitten, Efe,’ zegt Nayan.
‘Dan kunnen we verder.’
Aha! Nu weet je het!

Verbaasd kijken de dieren rond.
Ze deden wat op het bordje stond.
12 stappen naar de plas …
Precies zoals geschreven was!

Pakket

n p r e nt

Spiegel je mee?

Spiegelen:
Zet met de spiegel achter in het
boek Efe op zijn paard, maak
torens breder/hoger en de
maan heel.
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Anke Werker & Hugo van Look
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Sluit aan
bij Semsom,
de nieuwe
rekenmethode
voor kleuters
en groep 3/
leerjaar 1

en

boek

•

Anke Werker & Hugo van Look

Leuk leren rekenen
Van de makers van onze rekenmethode
Social media-pakket beschikbaar via promotie@wpgmedia.nl
Lesmateriaal op Zwijsen.nl

re

•
•
•
•

t sp i e g e

Spiegel je mee?
De Spiegelridders

te
Met éch l!
spiege

Anke Werker & Hugo van Look

Van de illustrator
van Dolfje Weerwolfje!

De Spiegelridders - spiegel je mee?
auteur Anke Werker ∙ illustrator Hugo van Look
4+ ∙ Prijs € 15,99 ∙ Formaat 19,6 x 33,9 cm ∙ NUR 273 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4114 4 ∙
Verschijnt oktober 2021
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6-8 jaar

Ik lees AVI
Deze twee grappige boeken bieden kinderen in groep
3 en 4/leerjaar 1 en 2 heel veel leesplezier. Heerlijk
genieten van een leuk boek en zo je AVI-niveau op peil
houden, win-win!

Ik
lees

AVI
E3

Isabel Versteeg en Heleen Brulot

s
Pooe
p

Ik lees

AVI E3

de t a a r t

Leesplezier
op AVI

Er zijn katjes bij Ron.
Noor wil er ook één hebben.
Maar papa wil dat niet.
‘We hebben al een hond,’ zegt hij.
‘Dat gaat niet met een kat.’
Maar Noor heeft een plan ...

7-8

12

AVI
E3

Poes op de taart
auteur Isabel Versteeg ∙ illustrator Heleen Brulot
6+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 20,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4306 3∙
Verschijnt oktober 2021 ∙ AVI E3

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

Ik
lees

AVI
E4

Frank van Pamelen en Silvie Buenen

Kijk uit kijk uit

Ik lees

AVI M4
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AVI
M4

Super
grappig!

De klas van juf Klaartje heeft een tuin.
Er groeit bloemkool, boon en ui.
Ze gaan ermee koken.
Steffie en Jort hebben er veel zin in!
Maar dan gaat het mis.
En de juf had nog zo gezegd:
‘Kijk uit voor kriebelkruid …’

7-8

Kijk uit kijk uit voor kriebelkruid!
auteur Frank van Pamelen ∙ illustrator Silvie Buenen
7+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 20,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 40 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4307 0 ∙
Verschijnt oktober 2021 ∙ AVI M4
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6-7 jaar

Kerst
Sfeervol boek over Kerst op AVI M3 om zelf te lezen. Iedere
beginnende lezer in groep 3/leerjaar 1 wil laten zien hoe goed hij al
kan lezen. Met dit boek kom je de gezellige kerstvakantie wel door.

AVI

een bal in de boom Frank van Pamelen
Frank van Pamelen
& Eefje Kuijl

Gratis lesmateriaal
op zwijsen.nl

een bal
in de boom

• Met glanzende rand
• Perfect voor de schoolbieb
• Social media
feestdagencampagne

14

een bal in de boom
auteur Frank van Pamelen ∙ illustrator Eefje Kuijl
6+ ∙ Prijs € 7,50 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 3864 9 ∙
Verschijnt november 2021 ∙ AVI M3

Display een bal in de boom
8 exemplaren een bal in de boom
Prijs € 60,00 ∙ ISBN 978 90 487 4331 5 ∙
Verschijnt november 2021

6-7 jaar

Moppenboek
Superleuk moppenboek voor beginnende lezers, kinderen
van 6-7 jaar. De moppen zijn geschreven op AVI Start, M3
en E3. De korte moppen zijn aangevuld met grappig beeld.
Leesplezier gegarandeerd!

Erik van Os en Elle van Lieshout

ik tap een mop!

64 pagina’s
nieuwe moppen!

doe mij er maar tien!

Superleuk moppenboekje voor beginnende
lezers van de allerbeste moppentappers:
Erik van Os en Elle van Lieshout.

• Moppen op AVI Start, M3
en E3
• Korte tekstjes, makkelijk
leesbaar
• Leesplezier gegarandeerd
• Spelenderwijs beter lezen

ik tap een mop
auteur Erik van Os en Elle van Lieshout∙ illustrator Silvie Buenen, Lars Deltrap, Hugo van Look en Gertie Jaquet
6+ ∙ Prijs € 8,99 ∙ Formaat 15,5 x 18 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 64 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4275 2 ∙
Verschijnt oktober 2021 ∙ AVI Start, M3 en E3
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AVI strips

6-7 jaar

Leesplezier is met deze grappige AVI strips gegarandeerd. En
wist je dat strips lezen heel goed is voor de leesontwikkeling
van (jonge) kinderen? Leuk én leerzaam tegelijk dus!
Groep
3

Ik ben Jef.

Voor mij?

Een pak?

AVI M3

Een pak voor Jef?
Rick de Haas
Rick de Haas
Een pak voor Jef?

AVI Start

AVI Start

Groep
4 en 5

AVI M3

AVI M3

AVI E3

AVI E3

AVI
E4

Juf! Kom snel!
Lot is gevallen.

Lot is weer oké.
Tijd voor
taart …

Hoe kan dat?

Paul van Loon

Gevallen.
Jammer hoor, juf.

Juf Nix snoept
(niet meer)

door Gerard Leever

Wat een herrie!

Wat een
kabaal!

Oh, nee!
Politie.

Dag, agent.

Alweer een bekeuring.

Rafa wil drummen
Jørgen Hofmans en Hester van de Grift

Jolanda Horsten en ivan & ilia
Wij zijn de Weerwolfwezen

De Weerwolfwezen willen ’s nachts niets liever
dan spelen. Maar Moema, de baas van het
weeshuis vindt dat geen goed idee en haar
wil is wet. Zijn de Weerwolfwezen Moema
te slim af en gaat het ze toch lukken?

NUR 282
ISBN 978-90-487-3664-5

strip
spanning

strip

strip

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

7+

AVI E4

AVI E4

AVI M6

AVI E6

weerwolfwezen_os_190x263.indd Alle pagina's

strip

AVI M5

zwijsen.nl
9 789048 736645

01-07-19 10:30

AVI E5

AVI M5

AVI M5

AVI E5

AVI E5

AVI E6+

AVI E6+

AVI E6+

AVI E6+

AVI
M6 en
hoger

Pakket
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Pakket AVI strips groep 3 (6 titels)
6 titels, 1 ex per titel
Prijs € 63,00 ∙ ISBN 978 90 487 4339 1
Verschijnt oktober 2021

Pakket AVI strips groep 4 en 5 (6 titels)
6 titels, 1 ex per titel
Prijs € 63,00 ∙ ISBN 978 90 487 4340 7
Verschijnt oktober 2021

Pakket AVI strips AVI M6 en hoger
(6 titels) 6 titels, 1 ex per titel
Prijs € 63,00 ∙ ISBN 978 90 487 3715 4
Verschijnt oktober 2021

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

ik ben jef.

een pak?

voor mij?

AVI M3

een pak voor jef?
Rick de Haas

AVI
M3

Rick de Haas
Een pak voor Jef?

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 …

Heruitgave

Van de illustrator van Mees Kees en De Gorgels!
Een pak voor Jef?
Auteur/illustrator Rick de Haas
6+ ∙ Prijs € 10,50 ∙ Formaat 18,5 x 25,5 cm ∙ NUR 287 ∙
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4338 4 ∙
Verschijnt oktober 2021 ∙ AVI M3
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8-10 jaar

Hors
Derde deel op AVI M5 over het eigenzinnige politiepaard Hors.
Inmiddels wordt Hors voor klussen door het hele land ingezet.
Maar dan loopt de voetbalwedstrijd van Jim compleet uit de
hand. Hors komt in actie!

Elisa van Spronsen

Elisa van Spronsen

Elisa van Spronsen

Reeds n
ene
versch
8+

voorbij komen: de collectebus die er zo geknutseld

Hors bedenkt zich geen moment. Ze stapt over het

uitzag, het geld dat verdween op de dag van de

plein, maar al vlug zet ze een draf in. Soesja grijpt

demonstratie, Hors die onraad rook bij de foto, en nu

haar manen stevig vast. Alle mensen op het plein

die gestolen wanten weer.

deinzen achteruit. Na honderd meter halen ze Meral

Soesja springt van het fietsenhok. Ze weet het zeker.

in. ‘Ik los dit op!’ roept Soesja naar haar klasgenoot.

Ze moet achter de dief aan. En wel nu! Soesja kan

‘Wauw,’ stamelt Meral. ‘Jij rijdt gewoon zonder zadel.’

hard rennen, maar ... die dief haalt ze niet meer in.

Maar Soesja en Hors horen dat niet meer. Ze stuiven

Die heeft een té grote voorsprong. Er zit niets anders

door de Kerkstraat. En Soesja denkt alleen maar: Wat

op. Ze krabt achter haar oor en rent naar Hors. Ze zet

is dit geweldig! Haar haren wapperen onder de

de politiepet op, grist paps telefoon uit zijn handen

politiepet vandaan. Ze voelt de herfstwind door haar

en springt op haar paard. Ze hoopt maar dat je ook

oren suizen. In haar buik voelt ze de fijnste, span-

zonder zadel kunt paardrijden. Ze wiebelt met haar

nendste kriebels ooit. Ze rijdt gewoon paard. Ze

billen heen en weer. Bijna glijdt ze eraf. Snel zoekt ze

dacht dat ze het nooit zou durven. Maar nu geeft ze

de foto van de streepjesvrouw op en laat hem aan

zich helemaal over aan het ritme van Hors.

Serie
compleet!

Hors zien. ‘Erachteraan, Hors!’ roept ze.
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Pakket Hors (3 titels)
3 titels, 1 ex per titel
Prijs € 38,97 ∙ ISBN 978 90 487 4342 1
Verschijnt januari 2022
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•
•
•
•

Humor, vriendschap en dieren
Met glanseffect op cover
Doorlezen over dezelfde hoofdpersoon binnen een serie
Met illustraties van Katrien Holland (bekend van Siem Subliem)

Stoere paardenserie voor
iedere jonge paardengek!

Elisa van Spronsen

Serielezen

‘Jammer dat ik mijn boek uit
heb!’ Niet bij series, want dan
lees je gewoon het volgende
deel. Veel kinderen vinden
het fijn om series te lezen,
want dan weten ze wat ze
kunnen verwachten van een
boek: zelfde hoofdpersonen,
zelfde setting, steeds een
ander avontuur.

Promoties
rondom serielezen:
- Samenwerking met
paardenmagazines
- Actie met bekende
paardenbloggers
- Persaandacht
- Social media campagne
- Inspiratieartikel op
Kinderboeken.nl en Zwijsen.nl
- Onderwijsmailing

Hoe Hors de finale won
auteur Elisa van Spronsen ∙ illustrator Katrien Holland
8+ ∙ Prijs € 12,99 ∙ Formaat 15 x 22 cm ∙ NUR 282 ∙
Omvang 96 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4310 0 ∙
Verschijnt januari 2022 ∙ AVI M5

19

8-10 jaar

Ridder Roa
Tweede deel van het hilarische, moderne sprookje over stoere
ridder Roa. Serielezen is fijn voor kinderen die leeskilometers
moeten maken. Oefening baart namelijk kunst, dus lekker
doorlezen over een bekend onderwerp en personage biedt dan
uitkomst.

Reeds
nen
vPeI MrsLcAhM eM E R S

Ridder Roa en de gevaarlijke draak
8+

•
•
•
•
•

Ridder Roa en de boze tovenaar
8+

Heksen, tovenaars, ridders en prinsessen
Met glanseffect op cover
Persaandacht
Social media campagne
Onderwijsmailing

en
de

boze
tovenaar

Lekker doorlezen
over Roa en haar
stoere avonturen!

PIM LAMMERS

Ridder Roa en de boze tovenaar
auteur Pim Lammers ∙ illustrator Natascha Stenvert
8+ ∙ Prijs € 10,50 ∙ Formaat 15 x 22 cm ∙ NUR 282 ∙
Omvang 64 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4111 3 ∙
Verschijnt oktober 2021 ∙ AVI M5
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10-11 jaar

Toneellezen
Twee nieuwe, spannende toneelleesboeken voor kinderen van
10 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!

Toneellezen
bevordert
het leesplezier
en het lezen met
intonatie

TONEELLEZEN
Binnenkort is het circusfestival en iedere circusschool mag
met twee acts meedoen. Zal het Marrigje en Maikel lukken
om zich te plaatsen voor de wedstrijd? Er zijn alleen twee
problemen: een geblesseerde enkel en een knallende ruzie.
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Circus Fantastini
auteur Caja Cazemier ∙ illustrator ivan & ilia
10+ ∙ Prijs € 13,99 ∙ Formaat 15 x 21,5 cm ∙ NUR 283 ∙
Omvang 112 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4323 0 ∙
Verschijnt december 2021 ∙ AVI E6+

•
•
•
•

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

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

Anke Kranendonk

Henk Hardeman

De Spiekfabriek

TONEELLEZEN
TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

Tom is helemaal gek op het online virtual reality spel
Wereld van Wiz. In de game is hij WizKid. Het spel is razend
populair, iedereen speelt het. Wizkid vindt als eerste speler
ooit de schat, maar dan begint het avontuur pas echt …

Gamenaam: Wizkid
auteur Esther van Lieshout ∙ illustrator Geert Gratama
10+ ∙ Prijs € 13,99 ∙ Formaat 15 x 21,5 cm ∙ NUR 283 ∙
Omvang 112 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4324 7 ∙
Verschijnt december 2021 ∙ AVI E6+

Pakket

Pakket Toneellezen groep 7 (6 titels)
6 titels, 1 ex per titel
Prijs € 83,94 ∙ ISBN 978 90 487 4341 4
Verschijnt december 2021
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Klaar voor het
nieuwe schooljaar!

samenleesboek

Maria van Eeden en Gitte Spee

Maria van Eeden

het boek van

k

i

p

4+

samenleesboek

Pakket

Nicolle van den Hurk

Nicolle van den Hurk

een boek vol

t aa r

t

4+

Piet
en Riet
aan
zee

Martine Letterie
& Rick de Haas

Martine Letterie
& Rick de Haas

Martine Letterie
& Rick de Haas

Piet
en Riet
op
reis

Kleuters samenleesboeken 1
(6 titels)
ISBN 978-90-487-3677-5
€ 41,94

Martine Letterie
& Rick de Haas

Martine Letterie
& Rick de Haas

Piet en Riet gaan hoog

Piet en Riet aan zee

Piet en Riet op reis

Pakket
Martine Letterie
& Rick de Haas

Piet
en Riet
gaan
hoog

AVI groeiboeken Piet en Riet
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3911-0
€ 47,97

Pakket

Samenlezers groep 3
(6 titels)
ISBN 978-90-487-4015-4
€ 59,94
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Pakket

Moppenboeken groep 3
(4 titels)
ISBN 978-90-487-2988-3
€ 35,96

AVI
M4

Rolf komt uit een familie vol dieven.
Zijn opa, zijn vader …
Rolf moet ook een dief worden.
In dit verhaal gaat Rolf naar de dievenschool.
Niet om dief te worden, zoals zijn vader wil.
Maar Rolf heeft een geheim doel.
Hij wil ervoor zorgen dat de school sluit.
Zal hem dat lukken?

Terug naar

Dirk Nielandt

Op vrije voeten

Lees en beleef
Op vrije voeten!
Een stoer en spannend verhaal op AVI M4.

Dirk Nielandt

Op vrije voeten
Dirk Nielandt

Dirk Nielandt

ISBN 978-90-487-3718-5

9 789048 737185

z w ij s e n

z w ij s e n

NUR 282

7-9

7-9

Z w ij s e n

www.zwijsen.nl

37185_sl_DS_Opvrijevoeten_os.indd Alle pagina's

z w ij s e n

z w ij s e n

Pakket

Serielezen groep 4: Dievenschool
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3853-3
€ 31,50

27-11-2019 14:34:05

Pakket

Wist je dat? AVI M4-E4
(4 titels)
ISBN 871-96-810-0259-4
€ 38,00

Kris kras door het

oerwoud

Elisa van Spronsen

Kris kras door het oerwoud
Elisa van Spronsen
7+

Pakket

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

25

