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Kleur de emmertjes: 
3 rood
4 geel
5 blauw
6 groen
1 oranje
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Aansluitend bij Schatkist ontwikkelt Zwijsen speciaal voor kinderen in 
groep 1 en 2 Rompompom-spellen voor thuis. Deze leuke en leerzame 
spelletjes stimuleren de ontwikkeling van taal, lezen, rekenen en sociaal- 
emotionele vaardigheden.
Vertel ook de ouders over deze leuke Rompompom-producten!

Over landvanlezen.nl:
•  Meest uitgebreide en actuele kinderboekenaanbod 

van Nederland
•  Snel zoeken met het handige boekenfilter op o.a. 

AVI, thema en jaargroep
•  Met boeken van veel gerenommeerde kinder-

boekenuitgeverijen
• Met gratis downloads, tips en ideeën

Leesboeken bij SchatkistDe leukste Rompompom-spellen
Land van lezen: 
een wereld vol kinderboeken!

Voor meer informatie: zwijsen.nl · 013 - 583 88 888

Nieuwsgierig geworden? 
Meer Rompompom-spellen zijn te bekijken en te bestellen op zwijsen.nl/thuisoefenen

Vanaf

5,99
per stuk

Op zoek naar leesboeken voor kleuters die al een beetje willen of kunnen lezen? 
Bij Schatkist editie 3 zijn boekenseries ontwikkeld die perfect aansluiten bij de 
belevingswereld van het jonge kind. De boeken volgen de thema’s van Schatkist 
en zijn gemaakt door bekende en geliefde schrijvers en illustratoren.
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Met gratis verrijkingsmateriaal voor nog leukere lessen
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Een kus van mij

Auteur: Aag Vernelen
Illustrator: ivan & ilia
Uitgeverij: Zwijsen
Serie Kleutersamenleesboeken

Vraag 1
Op het boek staat: ‘Over familie’. Zet een kring om woorden die volgens jou bij familie horen.

mam               zus              juf            meester           opa              mama            buurman             oma        

             pap            kind           neef              ik                poes               kleinkind                grootmoeder        

gezin         tante            oom           pop           nicht            buurvrouw                 hond

Vraag 2
Bekijk het plaatje op de voorkant. Wat voor soort boek is dit?

£ een stripverhaal
£ een kinderboek met een verhaal
£ een informatieboek
£ een prentenboek

Vraag 3
Wat heb jij ook?

£ Ik heb een zus. 
£ Ik heet ook Maan. 
£ Ik ben een kleinkind.  
£ Ik heb een mam. 

Vraag 4
Dit is een boek met informatie. Je kunt het lezen van bladzijde 1 tot het eind. Maar je mag ook kriskras door dit 
boek gaan lezen. Wat ga jij doen?

£ Ik ga alles lezen van voor naar achteren.
£ Ik lees af en toe een bladzijde.
£ Ik kijk eerst naar de plaatjes.

£ Ik …………………………………………………………………………….......................................................................................... 

zelflees woord

voorleespagina

eenvoudige tekst

over familie

Dit ben ik. 
Ik ben het kind van mam en pap. 
En de zus van zus. 
Ik heb ook een oom en een neef. 
Wat is dat � jn! 
Samenleesboeken zijn boeken die je samen leest. 
De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander 
leest de iets moeilijkere tekst voor. 
Zo geniet je samen van het boek.

Dit boek sluit aan bij de kleutermethode Schatkist.
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Een                 van mij
Aag Vernelen

ivan & ilia
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familie

kleuters

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 4+

informatief

Leerdoelen: boekoriëntatie, leesmotivatie vergroten
De vragen op dit werkblad gaan over jou en het boek.
Jouw antwoord is dus altijd goed.
Als je het maar kunt uitleggen.
Zo leer je over een boek na te denken.
En kun je met je juf of meester praten over het boek.

Werk-
blad

Werkblad t.w.v. € 0,99

£ Ik heb een broer.
£ Ik heb een pap.
£ Ik heb een poes.
£ Ik woon in een huis.

© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, Werkblad Lol in een rol uit de serie Kleuters samenleesboeken informatief,
tekst: Anke Kranendonk, illustraties: Ann De Bode
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Groep:

Naam:

Boeken-
top 3

                 Titel:

Het verhaal gaat over

Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat 
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Het verhaal gaat over

Dit verhaal moet iedereen lezen, omdat 
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© Uitgeverij Zwijsen B.V., Tilburg, Doeblad Wat ruik ik daar? uit de serie Rekenprentenboeken voor kleuters,
tekst: Rindert Kromhout, illustrati es: Alex de Wolf

Doeblad Wat ruik ik daar?

Hoeveel dieren tel jij?

Kleurplaat kleuters 

Werkblad
Lesbrief

Doeblad Boeken top 3

Sluit 
100% aan 
bij schoolStel zelf je verlanglijst samen

Volop gratis 
verrijkingsmateriaal

Ontvang nieuws en tips 
over leesbevordering

Zoek boeken op o.a. thema, 
leeftijd, AVI en methode 

Al aangemeld 
voor de nieuwsbrief? 

Je ontvangt dan gratis 
lesmateriaal, 

leuke winacties en 
het laatste nieuws!

pp
pp

met de letters van school

lettermemo

4-6 jaar Sluit 
100% aan 
bij school

lettermemo cover los.indd   1 19-04-18   13:38
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hee, ik lees! Jaarpakket 1 
ISBN 978-90-487-3246-3  ·  Prijs € 71,91

hee, ik lees! Jaarpakket 2 

ISBN 978-90-487-3247-0  ·  Prijs € 71,91

kleuters samenleesboeken informatief
Jaarpakket  2  

ISBN 978-90-487-3249-4  ·  Prijs € 94,50

De boeken van deze serie vormen een overgang tussen prentenboeken en 
leesboeken voor beginnende lezers in groep 3. Het zijn kleurrijke boeken met 
overzichtelijke verhaalpagina’s. Ze zijn geschreven op AVI start. 

Deze informatieve boeken laten kleuters kennismaken met allerlei onderwerpen. Komt 
melk van een boom? Hoe is de sok ooit uitgevonden? En ook deze boeken spelen in op de 
behoefte van kleuters om letters (en woorden) te verkennen. Leuk en leerzaam tegelijk!

Zelf lezen is geweldig, maar voorlezen blijft genieten. 
Deze nieuwe series prentenboeken voor kleuters zijn 
een mooie aanvulling voor elk klaslokaal. 

Boekenserie 
‘hee, ik lees!’

Boekenserie 
‘kleuters samenleesboeken informatief’

Boekenserie 
‘Prentenboeken voor kleuters’

zelflees woord

voorleespagina

eenvoudige tekst

over familie

Dit ben ik. 
Ik ben het kind van mam en pap. 
En de zus van zus. 
Ik heb ook een oom en een neef. 
Wat is dat � jn! 
Samenleesboeken zijn boeken die je samen leest. 
De één leest de eenvoudige tekst voor, de ander 
leest de iets moeilijkere tekst voor. 
Zo geniet je samen van het boek.

Dit boek sluit aan bij de kleutermethode Schatkist.
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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 4+

informatief

naar neef jip
Anneke Scholtens en Els van Egeraat
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De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal 
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn 
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent 
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden 
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn 
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst 
te verduidelijken.

NUR 272/287

naar neef jip

ik ben pim.
ik mag naar neef jan.
ik neem aap mee.
maar wat wil de bok?
de bok wil een hap.
een hap van aap!
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hee, ik lees!

hee, ik lees!

familie
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kleuterlezen

dag juf
Jolanda Horsten
met tekeningen van Eefje Kuijl
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De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal 
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn 
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent 
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden 
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn 
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst 
te verduidelijken.

NUR 272/287

dag juf

juf gaat naar zee.
haar kat puk gaat naar een oom.
een oom met ook een kat.
die eet de bak van puk leeg.
dat is niet � jn.
maar mik weet wat ...
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hee, ik lees!

einde schooljaar
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kleuterlezen

ik zon 
in de zon
Annemarie van den Brink en Heleen Brulot

De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal 
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn 
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent 
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden 
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn 
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst 
te verduidelijken.

NUR 272/287

ik zon in de zon

dag zon! 
mag ik een dag?
een dag vol zon?
zin in de zon.
kin in de zon.
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kleuterlezen

kom je mee
naar de zee?
Selma Noort en Jeska Verstegen

hee, ik lees!

de zee is 
van ijs
Erik van Os en Elle van Lieshout 
& Hugo van Lookd
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De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal 
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn 
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent 
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden 
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn 
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst 
te verduidelijken.

NUR 272/287

ik loop op de zee.
is dit wel wijs?

dat kan wel, hoor.
de zee is van ijs.
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kleuterlezen

ik wil geen kus
Hans en Monique Hagen
Philip Hopman
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bas is de baas
Mark Janssen

hee, ik lees!

daan wil weg
Hans en Monique Hagen 
en Ingrid en Dieter Schubert
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De boekjes uit de serie hee, ik lees! zijn speciaal 
gemaakt voor kleuters die al willen lezen. Ze zijn 
geschreven op AVI START-niveau. Dat betekent 
dat de woordjes kort en eenvoudig zijn en worden 
uitgesproken zoals je ze schrijft. De pagina’s zijn 
overzichtelijk en de illustraties helpen de tekst 
te verduidelijken.
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daan wil weg

daan wil weg.
met kip en haan.
met kat en rat.
met mug en ree.
kan sik ook mee?
gaan ze naar de maan?
of gaan ze naar de zee?

hee, ik lees!
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dieren
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kleuterlezen

sinterklaas

afsluitingafsluiting avontuuravontuur

lente winter

start herfst

eten & drinkeneten & drinken familiefamilie

kunst communicatie

doen alsof wonen

buiten spelenbuiten spelen waterwater

gezondheid dieren

uitvinden muziek

samenlezen zelf lezen

•		informatieve	boeken	voor	kleuters
•				met	foto’s	en	illustraties
•		stimuleert	spelenderwijs	letterherkenning

•		humoristische	en	toegankelijke	boeken	voor	kleuters	
• spelenderwijs kennismaken met rekenen en rijmen
•	gratis	verrijkingsmateriaal	op	Land	van	lezen

•  boeken die kleuters echt zélf kunnen lezen
•  weloverwogen woordgebruik
•  overzichtelijke verhaalpagina’s

7,99
per stuk

71,91
pakket

10,50
per stuk

14,99
per stuk

94,50
pakket

44,97
pakket

lente winterkunst communicatiegezondheid dieren
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kleuters samenleesboeken informatief
Jaarpakket  1 

ISBN 978-90-487-3248-7  ·  Prijs € 94,50
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Zeven tulpen op een rij

In een bedje groen en geel,
staan zeven tulpen
te wiegen op hun steel.
Willen ze daar weg misschien?
Willen ze graag mijn kamer zien?

Van papa
moet ik die tulpen laten staan.
Maar als ze
nu ZELF vragen om weg te gaan?
Eentje dan, dat mag vast wel.
Niemand te zien ... ik doe het snel.
Maar haar vriendje wil ook mee,
dat zijn er dus al twee.
Eentje aait zachtjes mijn knie,
dat zijn er dus al drie. 
Tulp vier, vijf, zes en zeven
zijn toch maar buiten gebleven.

In mijn hand een geel boeketje.
Wat later op mijn kamer:
 drie tulpen
 in een vaas
 voor het raam
zwaaien naar hun vroegere bedje.

Een bloembol met een zoen

Ik krijg een bloembol met een zoen
en een briefje wat ik ermee moet doen.

Ik moet de bol planten en dan wachten.
Er staat niet hoeveel dagen of nachten.

Elke ochtend zeg ik mijn bol gedag,
maak een praatje, zing een liedje met een 
lach.

Het start met een punt roze, dan lichtrood.
Die kleur wordt feller ... fel, groter ... en groot.

Na een week piept er een lichtgroen topje.
Ra ra, welke kleur zit er in dat knopje?

Dag, plant van mij! Dit wil ik nog weten.
Wat is jouw naam? Of hoe wil je heten?

Dierentuin

In de dierentuin weet Pam de weg. 
Ze is er met papa al veel vaker geweest. 
Ze beginnen hun rondje bij de leeuwen, die liggen te slapen in de zon. 
Daarna gaan ze door naar meneer en mevrouw giraf, 
die de blaadjes van de bomen peuzelen. 
Ietsje verderop staat de kooi van de apen. 
‘Alle apen eten een banaan,’ zegt papa.
Pam kijkt eens goed. Ze schudt haar hoofd. ‘Nee, hoor,’ lacht ze. 
‘Niet allemaal, haha.’
Zie jij welke aap iets anders eet?

Rekenprentenboeken voor kleuters
ISBN 978-90-487-3267-8  ·  Prijs € 44,97

Versjesprentenboeken voor kleuters

ISBN 978-90-487-3268-5  ·  Prijs € 44,97
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 is een schilderij

Mijn raam
is een schilderij

    Het grote versjesboek van Riet Wille en Marja Meijer

MijnRaamIsEenSchilderij.indd   3 15-2-2017   16:05:18
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Wat 
ruik ik 
daar?

Rindert Kromhout en Alex de Wolf
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at ruik ik daar?

WatRuikikDaar.indd   3 15-2-2017   16:07:09
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Ieder uur een avontuur

Ieder uur een avontuur

    Het grote versjesboek van

         Frank van Pamelen en Nicolle van den Hurk

IederUurEenAvontuur.indd   3 15-2-2017   16:04:07

7+

M
anon Sikkel en D

aniëlle Schothorst                M
O
N
S
TER

 n
u

m
m

er 10

MONSTERTERnummer 10

Manon Sikkel en Daniëlle Schothorst

MonsterNummer10.indd   3 15-2-2017   16:06:01
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MUZIEK IN DE PANNEN

Bette Westera en Job van Gelder

MuziekInDePannen.indd   3 16-2-2017   16:40:26
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Welke is 
anders?

Eus Roovers en Ann de Bode

WelkeIsAnders.indd   3 16-2-2017   12:44:26

over o.a. avonturen, 
tanden poetsen, 
eten en dromen. 

over o.a. bloemen, 
dieren, circus en 
ziek zijn

over o.a. hoog en 
laag, dichtbij en ver 
weg en groot en klein 

over o.a. taart,  
muziek en verhuizen

over o.a. ordenen 
en sorteren 

Pakket Pakket

over o.a. tellen en 
getallen 

Rekenprentenboeken voor kleuters
Lezen en rekenen, samen in één boek? Jazeker! In deze  
prentenboeken zitten elementen die de reken-wiskundige 
begripsontwikkeling van de kinderen ondersteunen. 
Leuk voor nieuwsgierige kleuters met interesse in cijfers. 

Versjesprentenboeken voor kleuters
Rijmen vergroot het taalbesef en woordenschat van jonge  
kinderen. Deze prachtig vormgegeven versjesprentenboeken 
zitten vol grapjes en zijn een lust voor het oog. 
Kinderen raken niet uitgekeken!
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