
Verlanglijstje van de groepen van: 

Beste Sinterklaas en Kerstman, 
De gezellige decembermaand staat voor de deur. We willen er een feestje van maken 
voor onze leerlingen. Daarom willen we hen verrassen met nieuwe Loco leerspellen. 
Onze leerlingen pakken Loco graag uit de spellenkast om weer eens op een andere 
manier en spelenderwijs met taal en rekenen bezig te zijn. Door de zelfcorrectie kunnen zij 
lekker zelfstandig aan de slag en dat vinden wij dan weer heel handig! 
We zetten Loco nu al in voor hoekenwerk en het circuit. In dit verlanglijstje kunt u zien 
wat we nog wensen. We hebben er voor uw gemak ook bij gezet waar u Loco kunt 

bestellen 😊 . 

Oh ja en wist u dat het mogelijk is om het NPO-budget in te zetten voor aanvullend 
spelmateriaal in de klas? Kies voor interventie F, onderdeel aanvullende leermiddelen, om 
te investeren in educatieve spellen als aanvulling op onze methoden. 
Dank u wel alvast van alle juffen en meesters!

Deze materialen kunt u bestellen bij zwijsen.nl/webshop of bij onze 
schoolleverancier 

Hebben 
we al 

Willen 
we graag 
(aantal) 

Loco bambino spelend leren

9789048739547 Loco bambino basisdoos 17,50 

9789048740277 Loco bambino starterspakket 27,50 

9789048740307 Loco bambino uk & puk pakket spelen & leren 27,50 

9789048741557 Loco bambino Woezel & Pip pakket letters en cijfers 27,50 

9789048743940 Loco bambino Kikker pakket spelen & leren 27,50 

9789048743131 Loco bambino Jules pakket ontdekken en spelen 27,50 

9789048740888 Loco bambino nijntje pakket kleuren & vormen 27,50 

9789048746699 Loco bambino Fiep Westendorp pakket spelen & tellen met dieren 27,50 



9789048740338 Loco bambino oefenboekje uk & puk ik ga tellen 8,99 

9789048740345 Loco bambino oefenboekje uk & puk ik ga rijmen 8,99 

9789048741533 Loco bambino oefenboekje Woezel & Pip spelen met abc 8,99 

9789048741540 Loco bambino oefenboekje Woezel & Pip spelen met 123 8,99 

9789048743926 Loco bambino oefenboekje Kikker ik leer puzzelen 8,99 

9789048743933 Loco bambino oefenboekje Kikker ik leer rekenen 8,99 

9789048740901 Loco bambino oefenboekje nijntje ik leer kleuren 8,99 

9789048740918 Loco bambino oefenboekje nijntje ik leer vormen 8,99 

9789048743148 Loco bambino oefenboekje jules gaat naar school 8,99 

9789048743179 Loco bambino oefenboekje jules in de dierentuin 8,99 

9789048746675 Loco bambino oefenboekje Fiep Westendorp oefenboekje spelen 
met dieren 

8,99 

9789048746682 Loco bambino oefenboekje Fiep Westendorp oefenboekje tellen 
met dieren 

8,99 

9789048741588 Loco bambino oefenboekje dierenpuzzels 8,99 

9789048743896 Loco bambino oefenboekje logisch denken 8,99 

9789048745128 Loco bambino oefenboekje rekenpuzzels 8,99 

9789048746644 Loco bambino oefenboekje ik rijm 8,99 
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Deze materialen kunt u bestellen bij zwijsen.nl/webshop 
of bij onze schoolleverancier 

Hebben 
we al 

Willen 
we graag 
(aantal) 

Loco mini spelend leren

9789048739707 Loco mini basisdoos 
17,50 

9789048740284 loco mini starterspakket 
27,50 

9789048740314 Loco mini rompompom pakket taal & lezen 
27,50 

9789048745203 Loco mini rompompom pakket logisch denken 
27,50 

9789048743971 Loco mini rompompom pakket rekenen 27,50 

9789048743209 Loco mini Semsom pakket rekenen 27,50 

9789048740321 Loco mini Veilig leren lezen pakket kern 7-11 27,50 

9789048741526 Loco mini veilig leren lezen pakket kern 1-6 27,50 

9789048746729 Loco mini Veilig leren lezen pakket begrijpend lezen kern 7-11 27,50 

9789048740352 Loco mini oefenboekje rompompom ik leer letters 8,99 

9789048740369 Loco mini oefenboekje rompompom ik leer woordjes 8,99 

9789048745180 Loco mini oefenboekje rompompom puzzels 8,99 

9789048745197 Loco mini oefenboekje rompompom denkspelletjes 8,99 

9789048743957 Loco mini oefenboekje rompompom ik leer tellen t/m 10 8,99 

9789048743964 Loco mini oefenboekje rompompom ik leer tellen t/m 20 8,99 

9789048741472 Loco mini oefenboekje Veilig leren lezen ik lees kern 1-2-3 8,99 

9789048741519 Loco mini oefenboekje Veilig leren lezen ik lees kern 4 - 5 - 6 8,99 

9789048740376 Loco mini oefenboekje Veilig leren lezen ik lees kern 7-8-9 8,99 

9789048740383 Loco mini oefenboekje Veilig leren lezen ik lees kern 10-11 8,99 

9789048746705 Loco mini oefenboekje Veilig leren lezen begrijpend lezen kern 7- 
8-9 

8,99 



Deze materialen kunt u bestellen bij zwijsen.nl/webshop 
of bij onze schoolleverancier 

9789048746712 Loco mini oefenboekje Veilig leren lezen begrijpend lezen kern 10- 
11 

8,99 

9789048743223 Loco mini oefenboekje Semsom plus- en minsommen splitsen tot 
20 

8,99 

9789048743216 Loco mini oefenboekje Semsom oefenen met getallen t/m 100 8,99 

9789048741601 Loco mini oefenboekje ik leer alle letters 8,99 

9789048743902 Loco mini oefenboekje ik leer tafel 1-12 8,99 

9789048745135 Loco mini oefenboekje oefenen met spelling 8,99 

9789048746651 Loco mini oefenboekje woorden leren 8,99 
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Deze materialen kunt u bestellen bij zwijsen.nl/webshop 
of bij onze schoolleverancier 

Hebben 
we al 

Willen 
we graag 
(aantal) 

Loco maxi spelend leren

9789048740024 Loco maxi basisdoos 17,50 

9789048740291 Loco maxi starterspakket 27,50 

9789048741632 Loco maxi Dolfje Weerwolfje pakket taal & spelling 27,50 

9789048744015 Loco maxi De Gorgels pakket taal & rekenen 27,50 

9789048741564 Loco maxi oefenboekje Dolfje Weerwolfje puzzelen met taal 8,99 

9789048741571 Loco maxi oefenboekje Dolfje Weerwolfje puzzelen met spelling 8,99 

9789048743995 Loco maxi oefenboekje De Gorgels taalspelletjes 8,99 

9789048744008 Loco maxi oefenboekje De Gorgels rekenspelletjes 8,99 

9789048743919 Loco maxi oefenboekje werkwoordspelling 8,99 

9789048741618 Loco maxi oefenboekje ik leer klokkijken 8,99 

9789048745142 Loco maxi oefenboekje verkeer 8,99 

9789048746668 Loco maxi oefenboekje topografie 8,99 
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