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Actie back to school

Display Edutainment en Loco
ISBN 978 90 487 4587 6
99 producten ∙ Prijs € 1.525,98

Tafeldisplay Loco
ISBN 978 90 487 4618 7
20 producten ∙ Prijs € 260,86

Makkelijk additionele 
omzet halen? 

Bestel dan een van deze displays 
en presenteer zo de bestsellers van Zwijsen. 

Zo ben je helemaal klaar voor het 
nieuwe schooljaar!  

Display Edutainment en Loco
Duurzame perfomolen van metaal. Geef de populairste leerspellen 
van Zwijsen een mooie plek, zonder dat het veel ruimte inneemt!  
Ook inklapbaar! 

Tafeldisplay Loco
Extra stevige MDF-display. 
Ook inklapbaar! 
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Promoties:
- Social media campagne i.s.m. nijntje 
- Persaandacht: het nijntje museum 

wordt verbouwd en is tijdelijk 
verhuisd, zie www.nijntjemuseum.nl 

- Nijntje de musical is nu in theaters 
in heel Nederland te zien, 
zie www.nijntjedemusical.nl

nijntje3-5 jaar

nijntje magnetische vormendoos  

nijntje magnetische vormendoos 
3+ ∙ ISBN 978 90 487 4507 4 ∙ Formaat 33,5 x 24,7 x 2,4 cm
Prijs € 22,50 ∙ BTW hoog ∙ NUR 023 ∙ Verschijnt juli 2022

• Herkennen en benoemen van vormen en kleuren 
• Namaken van eenvoudige figuren en patronen 
• Herkennen van de regelmaat in een patroon en voortzetten van het patroon 

logisch denken

Vormen en kleuren herkennen

Met deze magnetische vormendoos leren kinderen samen met nijntje 
vormen & kleuren herkennen én benoemen. Ze maken zelf figuren 
en leggen eenvoudige patronen na. Doordat de doos magnetisch is, 
raken de vormen niet zoek. Ideaal om overal mee naar toe te nemen! 

Illustraties Dick Bruna 
© copyright Mercis bv, 1953 - 2022
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Promoties: 
- Social media campagne 

i.s.m. Woezel & Pip
- Online inspiratieartikel

Hoe leuk is het om letters te gaan herkennen 
door het spelen van een potje bingo? Het spel 
is door de eenvoudige opzet met jong en oud 
te spelen. Kinderen dagen hun ouders uit 
of spelen deze letterbingo gezellig met een 
vriendje of vriendinnetje. 

Woezel & Pip letterbingo  
3+ ∙ ISBN 978 90 487 4508 1 ∙ Formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm
Prijs € 13,50 ∙ BTW hoog ∙ NUR 023 ∙ Verschijnt juli 2022

3-6 jaar Woezel & Pip

Bingo: 
ideaal voor kinderfeestjes!

Woezel & Pip letterbingo 

Inhoud:
• scheurblok met 2 x 48 verschillende bingokaarten 
• 40 letter- en vormenkaartjes 
• spelregels 

©2022 Dromenjager BV
www.woezelenpip.nl

• Herkennen van de letters 
• Spelenderwijs oefenen van de letters 
• Koppelen van klanken aan letters

taal & lezen 

De succesvolle 
letterbingo van 
Veilig leren lezen 
(5-7 jaar) is ook 
weer leverbaar 
in juli!

978-90-487-3894-6
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Jules 3-5 jaar

Jules telspel

Jules telspel 
3+ ∙ ISBN 978 90 487 4510 4 ∙ Formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm
Prijs € 13,50 ∙ BTW hoog ∙ NUR 023 ∙ Verschijnt juli 2022

• Stimuleren van de ontluikende gecijferdheid
• Herkennen en benoemen van de getallen 1 t/m 6
• Leren tellen van 1 t/m 6

Spelenderwijs 
leren tellen met Jules

Gooi de dobbelsteen, tel het aantal ogen en pak 
het juiste dobbelsteenfiche. Kinderen herkennen 
de cijfers óf tellen de vingers óf de plaatjes. Het 
spel kan zo op verschillende niveaus gespeeld 
worden en is geschikt voor kinderen die leren 
tellen en voor kinderen die al kunnen tellen. 
Wie als eerste op elk vakje van zijn speelbord 
één dobbelsteenfiche heeft neergelegd, wint. 

rekenen

Inhoud:
• 4 speelborden
• 1 dobbelsteen
• 24 dobbelsteenfiches
• spelregels
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Promoties: 
- Social media campagne 

i.s.m. Fiep Westendorp

Fiep Westendorp 4-6 jaar

Fiep Westendorp letter schrijfkoffer 

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

Schrijfplezier met de uitwisbare stift en de 
prachtige originele Fiep Westendorp illustraties 

Kinderen leren spelenderwijs 
schrijven door het overtrekken 
van de letters van het alfabet. 
Op de schrijfkaarten staat een 
kleine letter, een grote letter, 
een dierenillustratie van Fiep 
Westendorp én een woord. Ook 
voor kinderen die al kunnen
lezen, blijven de kaarten zo
interessant. En er zijn voor-
bereidende schrijfopdrachten 
voor de allerkleinsten. 

Fiep Westendorp letter schrij� o� er   
4+ ∙ ISBN 978 90 487 4511 1 ∙ Formaat 24 x 21 x 3 cm
Prijs € 14,99 ∙ BTW hoog ∙ NUR 023 ∙ Verschijnt juli 2022

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

schrijven

© Fiep Amsterdam bv; 
Fiep Westendorp Illustrations
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Hoe gezellig is het om samen met Pompom een
potje bingo te spelen? Spelenderwijs leren 
kinderen de cijfers op een veelzijdige manier 
kennen. 1 t/m 10 wordt verbeeld met cijfers, 
vingerbeelden en dobbelstenen. Hierdoor 
kunnen jonge en oudere kinderen samen spelen. 
Daarnaast leren kinderen vormen herkennen. 

4-6 jaar Rompompom

Bingo mee met Pompom

Rompompom cijferbingo

rekenen

Inhoud:
•  scheurblok met 2 x 48 verschillende bingokaarten 
• 40 cijfer- en vormenkaartjes 
• spelregels 

Rompompom cijferbingo  
4+ ∙ ISBN 978 90 487 4509 8  ∙ Formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm
Prijs € 13,50 ∙ BTW hoog ∙ NUR 023 ∙ Verschijnt juli 2022

• Herkennen van de cijfers, vingerbeelden en dobbelstenen 1 t/m 10 
• Spelenderwijs oefenen met cijfers 
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mini

Loco mini Rompompom pakket logisch denken  
4+ ∙ ISBN 978 90 487 4520 3 ∙ Formaat 16,6 x 26,2 x 2,6 cm
Prijs € 27,50 ∙ BTW laag ∙ NUR 228 ∙ Verschijnt september 2022

• Vergroten van de woordenschat 
• Logisch denken 
• Puzzelen 
• Prikkelen van de fantasie 

Loco mini Rompompom 
pakket logisch denken 

Kijken, zoeken, ontdekken én logische verbanden 
leggen: dat leren kinderen met dit Loco pakket. 
De vrolijke illustraties uit Pompoms wereld maken 
het spelend leren nóg leuker. In de twee boekjes 
oefenen kinderen allerlei basisvaardigheden van 
school. Zij ontdekken zélf of de puzzels goed zijn 
gemaakt door de basisdoos om te draaien en het 
figuur op de achterkant te controleren. 

Inhoud:
• Loco mini basisdoos 
• Opdrachtenboekje Loco mini Rompompom puzzels 
• Opdrachtenboekje Loco mini Rompompom denkspelletjes 
• Loco informatiebrochure 

Loco4-6 jaar

logisch denken

puzzels

4-6 jaar

mini

puzzels

Sluit Sluit 100% aan 
bijj school school

denkspelletjes

4-6 jaar

mini

denkspelletjes

Sluit 100% aan aan 
bibijj school

978 90 487 4518 0 978 90 487 4519 7

Nieuwe 
oefenboekjes

€ 8,99per stuk

Sinds 1968
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rekenpuzzels

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan 
bijj school

Loco3-9 jaar

Loco bambino rekenpuzzels
3+ ∙ ISBN 978 90 487 4512 8 ∙ Formaat 14,8 x 21 cm
Prijs € 8,99 ∙ BTW laag ∙ NUR 228 ∙ Verschijnt juni 2022

• Stimuleren van de ontluikende gecijferdheid 
• Tellen van 1 t/m 6 
• Verkennen van hoeveelheden t/m 6 
• Koppelen van getallen aan symbolen en hoeveelheden t/m 6 

rekenen

Nieuwe 
oefenboekjes

€ 8,99per stuk

Loco bambino rekenpuzzels 

Dit oefenboekje is ideaal voor de 
allerkleinsten om spelenderwijs voorwerpen 
te tellen, hoeveelheden te vergelijken en 
kennis te maken met cijfers. Zo wordt de 
ontluikende gecijferdheid gestimuleerd. 
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Sinds 1968

10



7-9 jaar

Sluit 
100% aan 
bijj school

maxi

verkeer
zzz

zzz

Gas erop!

Joehoe!

5-7 jaar

mini

Sluit 100% aan 
bijj school

oefenen met spelling

vrolijk

zeeleeuw

touw

geit

goudvis

oefenen met spelling

zeeleeuw

vrolijk

geit

touw

Loco mini oefenen met spelling
5+ ∙ ISBN 978 90 487 4513 5 ∙ Formaat 14 x 25 cm
Prijs € 8,99 ∙ BTW laag ∙ NUR 228 ∙ Verschijnt juni 2022

Loco maxi verkeer
7+ ∙ ISBN 978 90 487 4514 2 ∙ Formaat 15,5 x 23,5 cm
Prijs € 8,99 ∙ BTW laag ∙ NUR 228 ∙ Verschijnt juni 2022

• Onderscheiden van klanken in woorden 
• Oefenen van spellingsmoeilijkheden 
• Vergroten van de woordenschat 
• Lezen van woorden 

• Oefenen van de verkeersregels 
• Oefenen van de betekenis van verkeersborden 
• Omgaan met verkeerssituaties 

taal & lezen verkeer

Loco mini oefenen met spelling Loco maxi verkeer 

Opdrachten maken met verkleinwoorden, 
meervoud, samenstellingen en oefenen met 
woorden met ou of au, ng of nk en ei of ij? 
Dat en nog véél meer vind je in dit boekje! 
Zo oefenen kinderen op een speelse manier 
wat ze op school hebben geleerd.  

Wat is de betekenis van de verkeersborden? 
Welke onderdelen zitten er op een fiets? 
Wat is een veilige verkeerssituatie? Oefen 
de verkeersregels met dit Loco boekje. De 
opdrachten bevatten relevante onderwerpen
die aan bod komen tijdens het verkeers-
examen van Veilig Verkeer Nederland. 
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Oefen alle stof van één 
bepaald thema 

Wat is Bij de les?

• Doelgericht thuis oefenen
• Oefenboeken voor kinderen van 6-12 jaar
• Trainen van alle basisvaardigheden
• Ieder oefenboek behandelt alle stof van één bepaald thema 
• Voor extra ondersteuning of juist als extra uitdaging
• Instructies en oplossingen in elk oefenboek
• Leerdoelen op de achterkant van alle oefenboeken
• Sluit 100% aan bij school

Thuis doelgericht oefenen met de stof van school, hoe handig is dat? Met één boek 
Bij de les oefent een kind net dat ene thema dat hij lastig vindt, bijvoorbeeld ter 
voorbereiding op een citotoets. De oefenboeken kunnen ook ingezet worden voor 
kinderen die extra uitdaging nodig hebben.   

Van spelling, studerend lezen en oefenen met breuken tot geldzaken en rekenen 
met de tafels; er is voor ieder wat wils! En natuurlijk sluit de inhoud 100% aan bij 
de stof van school. 

Bij de les6-12 jaar
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Vraag gratis consumentenfolders 
aan via promotie@wpgmedia.nl 
en bekijk een instructiefilmpje 
op www.zwijsen.nl/bijdeles 

oeFenenoeFenen
Met sPellinGMet sPellinGMet sPellinGMet sPellinGMet sPellinGMet sPellinG

Bij de lesgroep 4

leerjaar 2

Sluit 
100% aan aan aan 
bibijj school school school

Dit werkboek is van:  

Rekenen Rekenen 
Tot eN met Tot eN met Tot eN met Tot eN met Tot eN met Tot eN met 

100010001000

Bij de lesgroep 5

leerjaar 3

Sluit 
100% aan aan 
bibijj school school school

Dit werkboek is van:  

Oefenen
met 

werkwoorden

Bij de lesgroep 5/6

leerjaar 3/4

Sluit 
100% aan aan aan 
bibijjj school school school

Dit werkboek is van:  

groep 7

leerjaar 5

rekenen
met de tafels

3x6

4x4
2x5

6x6

3x3

5x   =253x6 5x   =25

Sluit 
100% aan aan aan 
bibibijjjj school school school

Dit werkboek is van:  

Bij de lesgroep 4-6

leerjaar 2-4

BegriJpend eN
StudeRend Lezen

Bij de lesgroep 5

leerjaar 3

Sluit 
100% aan aan 
bibijj school school

Dit werkboek is van:  

Oefenen 
Met gEld 

En geLdzakeNEn geLdzakeN

Bij de lesgroep 7/8

leerjaar 5/6

Sluit 
100% aan aan aan 
bibijj school school school school

Dit werkboek is van:  

oeFenen
Met bReukeNMet bReukeN

Bij de lesgroep 6

leerjaar 4

Sluit 
100% aan aan 
bibijj school school school

Dit werkboek is van:  

oefenen 
met leren lezen

huisje

licht maan

huisje
schip nacht

Bij de les

Sluit 
100% aan aan aan 
bibijjj school school school

Dit werkboek is van:  

groep 3

leerjaar 1

leer en oefen 
werkwoord-

spelling

Hij wordt elf.

Wij liepen naar huis.

Ik las een boek.

Jij fietst.

Red jij het?

Sluit 
100% aan aan aan 
bibibijjjj school school school

Dit werkboek is van:  

Bij de lesgroep 7/8

leerjaar 5/6

oeFenen
Met mEtrieK

Bij de lesgroep 7

leerjaar 5

Sluit 
100% aan aan aan 
bibijj school school school

Dit werkboek is van:  

• Doelgericht thuis oefenen
• Oefenboeken voor kinderen van 6-12 jaar
• Trainen van alle basisvaardigheden
• Ieder oefenboek behandelt alle stof van één bepaald thema 
• Voor extra ondersteuning of juist als extra uitdaging
• Instructies en oplossingen in elk oefenboek
• Leerdoelen op de achterkant van alle oefenboeken
• Sluit 100% aan bij school

Top 10 bestsellers! 

1

5

9

2

6

10

3

7

4

8

978-90-487-4456-5

978-90-487-4483-1

978-90-487-4467-1

978-90-487-4335-3

978-90-487-4463-3

978-90-487-4475-6

978-90-487-4470-1

978-90-487-4332-2

978-90-487-4336-0

978-90-487-4479-4

€ 9,95
per stuk
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Overzicht Loco assortiment

maxi

bambino

978-90-487-3954-7
€ 17,50   3+

978-90-487-4002-4
€ 17,50   7+

3-5 jaar

7-9 jaar

978-90-487-4027-7
€ 27,50   3+

978-90-487-4029-1
€ 27,50   7+

Pakketten
Inhoud pakketten: een basisdoos en twee oefenboekjes. 

978-90-487-4163-2
€ 27,50   7+

978-90-487-4401-5
€ 27,50   7+

978-90-487-4030-7
€ 27,50   3+

978-90-487-4394-0
€ 27,50   3+

978-90-487-4088-8
€ 27,50   3+

978-90-487-4313-1
€ 27,50   3+

mini

978-90-487-3970-7
€ 17,50   4+

4-7 jaar

978-90-487-4028-4
€ 27,50   4+

978-90-487-4032-1
€ 27,50   6+

978-90-487-4152-6
€ 27,50   6+

978-90-487-4320-9 
€ 27,50   5+

978-90-487-4520-3  
€ 27,50   4+

978-90-487-4031-4
€ 27,50   4+

Nieuw!

978-90-487-4155-7
€ 27,50   3+

978-90-487-4397-1 
€ 27,50   5+
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Vervolg assortiment leerspellen

Oefenboekjes

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

100%

978-90-487-4091-8  
€ 8,99   3+

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

978-90-487-4314-8  
€ 8,99   3+

JULES
Annemie Berebrouckx

gaat naar schoolgaat naar school

Sluit 
100% aan 
bijj school

3-5 jaar

bambino

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

978-90-487-4038-3 
€ 8,99   6+

ik lees 
kern 10-11

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

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+

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

978-90-487-4518-0 
€ 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

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

Nieuw!

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

Nieuw!

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

978-90-487-4514-2
€ 8,99   7+

978-90-487-4391-9
€ 8,99   7+

7-9 jaar

aan 

maxi

werkwoordspelling

Hij wordt 9.

Ik word 7!

Nieuw!

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!
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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
€ 12,99   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+

978-90-487-3827-4
€ 14,99   3+

978-90-487-3422-1
€ 20,50   3+

Overzicht leerspellen assortiment

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
€ 14,99   3+

Nieuw!

978-90-487-4508-1
€ 13,50   3+

Nieuw!

978-90-487-4123-6
€ 14,99   3+

978-90-487-4380-3
€ 15,99   3+

978-90-487-4507-4
€ 22,50   3+

nijntje
3-5 jaar

Nieuw!

978-90-487-4511-1
€ 14,99   4+

Nieuw!
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Dolfje Weerwolfje
7-9 jaar

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
€ 14,99   4+

978-90-487-3835-9
€ 15,99   4+

978-90-487-3843-4
€ 15,99   4+

978-90-487-3835-9 978-90-487-3843-4978-90-487-3843-4

Rompompom
4-6 jaar

978-90-487-3894-6
€ 13,50   6+

Veilig leren lezen
6-8 jaar

978-90-487-3743-7
€ 9,99   6+

978-90-487-3742-0
€ 9,99   6+

978-90-487-3895-3
€ 14,99   6+

978-90-487-3728-4
€ 13,50   6+

978-90-487-3938-7
€ 13,50   6+

978-90-487-4312-4 
€ 9,99   6+

978-90-487-3778-9
€ 7,50   6+

978-90-487-3826-7
€ 14,99   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

978-90-487-4137-3
€ 7,50   5+

978-90-487-4122-9
€ 15,99   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+

De Gorgels 
4-10 jaar

Nieuw!

978-90-487-3627-0
€ 9,99   7+

978-90-487-3626-3
€ 9,99   7+

978-90-487-3744-4
€ 9,99   7+

978-90-487-4311-7 
€ 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+

978-90-487-3829-8
€ 14,99   7+

978-90-487-3937-0
€ 14,99   7+

978-90-487-3829-8

978-90-487-3834-2
€ 15,99   6+
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