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Naar de Dode Zee!

Een spook, want een spook is geestig!

Op reis

Hi hi Wie is leuker: een vampier of een spook?Wie is leuker: een vampier of een spook?

Waar gaat een zombie 
graag naartoe op reis?

21

Sem vraagt aan de juf: 
‘Juf? 
Krijg je straf voor iets wat je niet hebt gedaan?’
‘Nee hoor, jongen,’ zegt de juf.
‘Pff, fijn,’ zegt Sem. 
‘Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt!’

HuiswerkHuiswerk

25

Roodkrabje!

Een knoei!

Bij de zee

In de wei Het staat in de wei en het morst. 
Rara, wat is dat?

Het is rood en kruipt over het strand. 
Rara, wat is dat?

20

Kom je spelen?

Nee, ik moet hard leren.
Ik heb morgen heksamen!

Heks 1

24
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6-12 vanaf 

8,50

nieuw!

3

E3 - E4                 € 9,50

M6 - E6                 € 9,50

M4 - E4                 € 9,50

M3 - E3                    € 8,50

E6                            € 9,50

M5 - E5                  € 9,50

M3 - M4             € 8,50  

E6                            € 9,50

E3 - E4                   € 8,99

speciaal voor dyslectische lezers! 

Moppenboeken

978-90-487-2989-0   

978-90-487-3363-7  

978-90-487-3285-2  

978-90-487-0884-0  

978-90-487-3578-5  

978-90-487-3299-9   

978-90-487-1360-8

978-90-487-3564-8  

978-90-487-3557-0

Hoe wordt een 

zebra geboren?
Streepje 

voor 
streepje!

Hoera, een mop!

7+

Helen van Vliet

m
oppen

nog een mop  !
Erik van Os en Elle van Lieshout

pak jij dat 
ding niet uit?

nee.
ik weet toch al
wat er in zit.

moppenboekmoppenboek

lezen m
et                Paul van Loon  •  die m

op is top!

Die mop is top!Die mop is top!

7+

De grappige en succesvolle moppenboeken van Zwijsen zijn nu in pakketten verkrijgbaar. 
Van moppen voor beginnende en gevorderde lezers, tot moppen voor dyslectische lezers. 
Zo is er voor iedere lezer en ieder niveau een moppenboek op maat!

Moppenboeken
groep 3

ISBN 978-90-487-2988-3
Prijs € 34,49

Wat een mop!
Nog een mop!
Ik weet een mop!
Die mop is top!

Moppenboeken
groep 4-8

ISBN 978-90-487-3653-9
Prijs € 57,00 
Verschijnt februari 2019

Moet je die Mop zien! 
Kom maar op met die mop!
Juf, ik ken een mop!
Hoera, een mop!
Lach smakelijk
Doe mij nog maar een mop

Pakket

Pakket

E3 - E4                      € 8,50

978-90-487-1878-8
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Monique van der Zanden & Hélène Jorna
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7+

Lieneke Dijkzeul & 
Madeleine van der Raad

een ei van een geit?  

7+

Martine Letterie 
& Jeska Verstegen een 

van een geit?

6-7

nieuw! Leren lezen - AVI start
Een nieuwe serie voor beginnende lezers in groep 3, de AVI-start lezers. Leuke, eigentijdse 
handzame boeken met onderwerpen die aansluiten bij de interesses van jonge lezers. 
Geschikt voor kinderen die vanaf de eerste weken leesonderwijs zelf willen lezen.

wat een lef! kas bijt de zon
6,99
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Riet Wille & Loes RiphageRiet Wille & Loes Riphage

tim en
 pim pim pim

raar haar  

7+

raar haar
Jørgen Hofmans & Jørgen Hofmans & 
Daniëlle SchothorstDaniëlle Schothorst



•  Leeskilometers maken in groep 3
•  Variatie in AVI-boeken voor beginnende lezers
•  Toegankelijk en humoristisch
•  Sluit 100% aan bij school
•  Spaar ze allemaal!

32 pagina’s gebonden | 15 x 16 cm
NUR 287 | Verschijnen april 2019

raar haar tim en pim

een boek voor jou en mij een ei van een geit?

wat een lef!
Auteur Monique van der Zanden
Illustrator Hélène Jorna
ISBN 978-90-487-3628-7
AVI start

kas bijt de zon
Auteur Bett e Westera
Illustrator Claudia Verhelst
ISBN 978-90-487-3629-4
AVI start

raar haar
Auteur Jørgen Hofmans
Illustrator Daniëlle Schothorst
ISBN 978-90-487-3630-0
AVI start

tim en pim
Auteur Riet Wille
Illustrator Loes Riphagen
ISBN 978-90-487-3631-7
AVI start

een boek voor jou en mij
Auteur Lieneke Dijkzeul
Illustrator Madeleine van der Raad
ISBN 978-90-487-3632-4
AVI start

een ei van een geit?
Auteur Marti ne Lett erie
Illustrator Jeska Verstegen
ISBN 978-90-487-3633-1
AVI start

Leren lezen AVI start

EAN 871-96-810-0281-5
Prijs € 41,94

Display Leren lezen AVI start
3 x 6 exemplaren  ·  Verschijnt april 2019 
EAN 871-96-810-0290-7 
Prijs € 125,82

Pakket
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Leesserie Estafette groep 8
14 nieuwe leesboeken voor kinderen in groep 8. Van verhalen en informatieve boeken tot 
moppenboeken, versjesboeken en strips. Kortom, voor iedere lezer wat wils. Het vervolg 
op het aanbod uit de herfst en een geweldig basispakket voor elke schoolbieb.

11-12

nieuw!

vanaf 

9,50
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Katten heb je in allerlei soorten en maten. 
Elke kat heeft zijn eigenaardigheden. 
Je hebt poeslieve katers en kattige poezen. 
Er is een favokat, een astro-kat en een grumpy cat. 
Er bestaat zelfs een eigen tv-kanaal voor katten! 
Lees er alles over in dit Kattenboek, van Lizzy van 
Pelt en Jeska Verstegen (bekend van Keteltje) 

Bart Jansen is een Nederlandse kunstenaar. Hij had een heel fijn 
leven met zijn katten Orville en Wilbur. Zij waren vernoemd naar de 
gebroeders Wright. Die broers waren de eersten die in een vliegtuig 
met een motor vlogen. Op een dag werd Orville doodgereden 
door een auto. Bart rouwde om hem, maar hij kreeg ook een idee. 
Orville moest vliegen! Net als de man naar wie hij genoemd was! 
Bart maakte van de dode kat een soort helikopter. Hij noemde hem 
de ‘Orvillecopter’. De kat was niet langer een huisdier, maar een 
kunstwerk.

Bart Jansen zegt hierover: ‘Ik besloot zijn verloren leven te eren. 
Ik gaf hem een nieuw leven. Een elektronisch leven. Ik noem mijn 
kunstwerk: How he loved birds (Wat hield hij van vogels).’

Een kat zie je vaak op kunstwerken. Je komt ze tegen op een 
schilderij of een foto of als een beeldje. Kijk maar eens goed om je schilderij of een foto of als een beeldje. Kijk maar eens goed om je 
heen en schrijf een week lang op waar je katten ziet afgebeeld. Je zult heen en schrijf een week lang op waar je katten ziet afgebeeld. Je zult 
je verbazen over de lengte van je lijstje!
ps. De voorkant van dit boek staat natuurlijk bovenaan ;-)ps. De voorkant van dit boek staat natuurlijk bovenaan ;-)

De kat in de kunst

32 33

Kattenboek

Een kat is een zoogdier. Hij heeft vier poten, een 
staart en een dikke vacht – behalve naaktkatten. 
Die gaan bloot door het leven.

Kattenogen
De ogen van een kat werken heel anders dan die 
van een mens. Wij kunnen ons hoofd stilhouden en 
onze oogbollen draaien. Een kat kan dat niet. Die 
kijkt altijd rechtuit. Hij moet dus zijn kop draaien 
om opzij te kijken.
Regelmatig knipperen doet een kat niet. Dan kan hij 
ook helemaal niet. Om te voorkomen dat zijn ogen 
uitdrogen, heeft hij een knipvlies. Dat is een heel 
dun ooglidje dat het oog vochtig houdt.
Katten kunnen goed zien in het donker. De pupillen 
worden dan rond en groot. Overdag, als het licht is, 
zijn de pupillen smalle spleetjes. Er komt dan precies 
genoeg licht in de ogen om goed te kunnen zien. 
Als het echt pikdonker is, ziet een kat helemaal niets, 
net als wij.

Hoe zit een kat in elkaar?

De zachte kussentjes onder de poten zijn gevoelig. 

De kat tast er dingen mee af. Is iets warm, hard, 

stekelig, nat? De kussentjes voelen het.

De sleutelbeenderen van een kat zijn klein. 

Daardoor kan een kat zijn voorpoten dicht naast 

elkaar zetten. Dat is handig bij het lopen over een 

smalle schutting.

Met zijn nagels kan een kat een prooi 

vangen. Ze zijn intrekbaar. Hij kan er ook 

mee in gordijnen klimmen!

Tast- en snorharen zijn stug, maar heel gevoelig 

voor aanraking. Katten vertrouwen erop in het 

donker.

In de oorschelp zitten wel 12 spieren. 

Daarmee draait en spitst een kat zijn oren.Daarmee draait en spitst een kat zijn oren.

De vacht zorgt voor warmte en is heel gevoelig. De 

huid is veel minder gevoelig. Wat wij mensen te heet 

vinden, vindt een kat juist heerlijk warm. Als een kat 

boos is of zich bedreigd voelt, zet hij al zijn haren 

overeind. Hierdoor lijkt hij groter en sterker.

De De staartstaart zorgt voor evenwicht. zorgt voor evenwicht.

De achterpoten zijn sterk. 

Daarmee kan de kat sluipen en springen.

De soepele wervelkolom maakt een kat lenig.

net als wij.

Uitleg: iedereen is gelijk.

Bij nacht zijn alle katjes grauw.

16 17

978-90-487-3568-6 · € 10,50



•  Veel variatie in boeksoorten en thema’s
•  3 titels uitgelicht  
•  Prachtige tekeningen van populaire illustratoren
•  Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school
•  Met extra materialen voor in de klas

De dienstmeid van koningin Wilhelmina moet een boodschap doen 
voor de chef-kok.
Ze komt op de markt, pakt een steelpan uit een kraam en wil ermee 
weglopen.
‘Ho ho, mevrouw,’ zegt de marktkoopman. ‘Eerst betalen.’
Verbaasd kijkt de dienstmeid hem aan.
‘Hoezo? Het is toch zeker een steelpan?’‘Hoezo? Het is toch zeker een steelpan?’

Pan
Waarom zijn brandweerwagens rood?

Raadsel

Antwoord:
Een brandweerwagen heeft een ladder. 
Een toonladder heeft acht noten. De 
hoogste noot is een do en de laagste noot is 
een do. De dodo is een uitgestorven vogel. 
Vogels leggen eieren. Eieren eet je bij het 
ontbijt. Dan drink je ook thee. Thee komt 
oorspronkelijk uit China. En de Chinese vlag 
is ROOD.

2120

Pijn

Als ik op mijn buik druk, heb ik pijn. En als ik op mijn

benen of arm druk ook. Wat kan dat toch zijn?

Volgens mij heeft u een gebroken vinger.

De goudvis van koningin Juliana komt bij de dierenkliniek.
‘Ik zie het al,’ zegt de dierenarts. ‘Uit de kom.’

Goudvis

2928

Is geschiedenis om te lachen? Zit er humor in de historie? Jazeker! 
In dit boek kun je grinniken om grappen over Napoleon, schateren 
om een schoolklas in de oertijd, lachen om ludieke Grieken en 
rare Romeinen, uitvinders, wereldleiders en nog veel meer.
Een historisch leuk moppenboek dat mooi aansluit bij het thema 
‘Geschiedenis’ op AVI E6. Door Frank van Pamelen en met illustra-
ties van Hugo van Look (bekend van Dolfje Weerwolfje)

7

Doe mij nog maar een mop!

978-90-487-3564-8 · € 9,50



nieuw!

8

978-90-487-3565-5 · € 10,50

•  Veel variatie in boeksoorten en thema’s
•  3 titels uitgelicht  
•  Prachtige tekeningen van populaire illustratoren
•  Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette van school
•  Met extra materialen voor in de klas

11-12 vanaf 

9,50

Branko vindt de trouwfoto van zijn opa en oma. Die 
ziet er raar uit! Waarom was dat? Oma vertelt hem 
hoe het vroeger bij haar thuis was. Dat is niet meer 
te vergelijken met nu. Een moeder die niet werkte, 
geen computer, eens in de week in bad … 
Maar op haar vijftiende werd alles anders! Je leest 
in dit boek van Martine Letterie en Juliette de Wit 
over de jaren ’60 en hoe de hippies in die tijd ineens
alles anders gingen doen. Met veel foto’s die dat 
bewijzen!

Hippe ideeën 
Hier zie je mijn oudere broer met zijn vriendin. Ze gingen liften, 
want ze waren tegen autobezit. 

Een hippiefamilie

Lang haar en een baard, dat was natuurlijk. Lang haar en een baard, dat was natuurlijk. 

Een zelfgemaakte bloes van patchwork: 

allemaal kleine lapjes.

Ban-de-bom-teken, ontworpen voor de 

eerste protestmars tegen atoomwapens.

Jas van de legerdump, een winkel voor tweedehands legerkleren. 

Hendrix, genoemd naar gitarist Jimi Hendrix. 

36 37

Mijn oma was een hippie

Mijn vriendinnen en ik.

Zondagse kleren
Mijn moeder had wel een wasmachine, 
maar ze moest veel dingen toch nog zelf 
doen. De wasmachine had bijvoorbeeld 
een losse wringer om het natte wasgoed 
uit te wringen. De was doen kostte dus veel 
tijd. Maar wij hadden veel minder kleding 
dan jullie. Elke dag legde mijn moeder een 
schone onderbroek en sokken klaar. De rest 
van de kleren droegen we een hele 
week. Ik had een zondagse jurk, 
daar moest ik extra zuinig op zijn.

In de winkel
Nu hangen er in de winkels elke maand nieuwe kleren, maar toen Nu hangen er in de winkels elke maand nieuwe kleren, maar toen 
maar vier keer per jaar: in de lente, zomer, herfst en winter. maar vier keer per jaar: in de lente, zomer, herfst en winter. 
Nieuwe schoenen kregen we alleen als onze oude te klein waren. Nieuwe schoenen kregen we alleen als onze oude te klein waren. 
In de winkel was er niet veel keus en van mijn moeder moest ik In de winkel was er niet veel keus en van mijn moeder moest ik 
dan altijd heel stevige veterschoenen kiezen. 

Sokken
En heb je gezien wat mijn moeder deed, op die foto voor de kachel En heb je gezien wat mijn moeder deed, op die foto voor de kachel 
op bladzijde 10? Ze breidde sokken voor mij! En die prikten enorm.op bladzijde 10? Ze breidde sokken voor mij! En die prikten enorm.

Ik zag er niet uit!

Supersaai!

Hier draagt oma schoenen van vroeger.Hier draagt oma schoenen van vroeger.
16 17



Leesserie Estafette 
groep 8

2 stripverhalen, per stuk € 10,50
4 fi cti eboeken, v.a. € 11,50 per stuk
4 informati eve boeken, per stuk € 10,50
1 moppenboek € 9,50
1 versjesboek € 9,50
1 toneelleesboek € 13,50
1 kijkverhaal € 10,50

EAN 871-96-810-0243-3
Prijs € 154,00
Verschijnt december 2018

Leesserie Estafette 
groep 7

EAN 871-96-810-0242-6
Prijs € 154,00
14 ti tels

Leesserie Estafette 
groep 6

ISBN 978-90-487-3369-9
Prijs € 150,00 
14 ti tels

Leesserie Estafette 
groep 5

ISBN 978-90-487-3304-0
Prijs € 141,00
14 ti tels

Leesserie Estafette 
groep 4

ISBN 978-90-487-3303-3
Prijs € 141,00 
14 ti tels

Pakket

Pakket

Pakket

Pakket

Pakket
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strip
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Welkom, nieuwe 
brugklassers!

Selma Noort & Hélène Jorna

Waar 
nu heen? Naar 

lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Er zit vast 
een lichtknop.
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Erna Sassen &

 Geert  Gratam
a

11+

 
strip

Wie wil er nou  
géén violist worden?

Erna Sassen & Geert Gratama

ELISA VAN SPRONSEN

HOE MADELIEF 
DE MUSICAL REDDE

Hoe M
adelief de m

usical redde
 Elisa van Spronsen

Cis M
eijer

CIS MEIJER

E6 MARCEL

VAN
DRIEL

 M
arcel van Driel

E6

JULIAN

JONATHAN
YET

TA

BIES VAN EDE

Het geroofde schilderij
Bies van Ede

E6

Ficti e  ·  E6

978-90-487-3572-3 · € 11,50

Informati ef  ·  E6

Moppenboek  ·  E6

978-90-487-3564-8 · € 9,50   

Stripverhaal  ·  E6

978-90-487-3560-0 · € 10,50

Versjesboek  ·  E6

978-90-487-3563-1 · € 9,50  

Stripverhaal  ·  E6+

978-90-487-3559-4 · € 10,50

Ficti e  ·  E6

978-90-487-3571-6 · € 11,50

Informati ef  ·  E6+

Ficti e  ·  E6

978-90-487-3581-5 · € 12,50

Informati ef  ·  E6

Toneelleesboek  ·  E6

978-90-487-3562-4 · € 13,50

Ficti e  ·  E6

978-90-487-3569-3 · € 12,50

Informati ef  ·  E6

Kijkverhaal  ·  E6

978-90-487-3561-7 · € 10,50

toneel
Caja Cazem

ier

Brugkidz
CAJA CAZEMIER

M6

kijkverhaal
Aag Vernelen & Ineke Goes

Valantijn in de m
odder

Aag Vernelen & Ineke Goes

  alentijn
 in de modder

978-90-487-3567-9 · € 10,50 978-90-487-3566-2 · € 10,50 978-90-487-3565-5 · € 10,50 978-90-487-3568-6 · € 10,50

Het complete aanbod 
voor Estafette groep 8



Makkelijk lezen met

10
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7+
vanaf 

12,99

Zwijsen en Disney bundelen hun krachten! De prachtige verhalen van Disney worden dankzij de 
deskundigheid van Zwijsen leesbaar voor iedereen. 

De originele Disney boeken 
maar dan hertaald en eenvoudiger!

Zwijsen is al 35 jaar 
toonaangevend voor 
kinderen met lees-

problemen en dyslexie.

© Disney



11

•  De originele Disney boeken hertaald en eenvoudiger
•  Korte zinnen, elke zin op een nieuwe regel en een speciaal lettertype
•  Sluit 100% aan bij school 
•  Ook geschikt voor kinderen met dyslexie

Display 
Makkelijk lezen met Disney
6 x 5 exemplaren  ·  Verschijnt maart 2019 
EAN 871-96-810-0278-5 
Prijs € 419,70

Makkelijk lezen met 
Disney

6 exemplaren  ·  Verschijnt maart 2019
EAN 871-96-810-0277-8
Prijs: 83,94

Coco 
7+  ·  full colour  ·  96 pagina’s
ISBN 978-90-487-3610-2
15 x 20,5 cm  ·  € 12,99
AVI E3

The Lion King: Het verhaal van Simba
7+  ·  full colour  ·  64 pagina’s
ISBN 978-90-487-3611-9
15 x 20,5 cm  ·  € 12,99
AVI E3

Gravity Falls: Dippers & Mabels gids 
vol Grote Geheimen en non-stop LOL!
8+  ·  full colour  ·  144 pagina’s
ISBN 978-90-487-3612-6
15 x 20,5 cm  ·  € 13,99
AVI E4

Big Hero 6
8+  ·  full colour  ·  144 pagina’s
ISBN 978-90-487-3613-3
15 x 20,5 cm  ·  € 13,99
AVI E4

Pirates of the Caribbean: 
De wraak van Salazar
10+  ·  zwart-wit  ·  264 pagina’s
ISBN 978-90-487-3614-0
14 x 21 cm  ·  € 14,99
AVI M5

Spiegeltje, spiegeltje ...
Het verhaal van de behekste koningin
10+  ·  zwart-wit  ·  264 pagina’s
ISBN 978-90-487-3615-7
14 x 21 cm  ·  € 14,99
AVI M5

NUR 286
Verschijnen maart 2019

Pakket
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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 8+
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7+ 9,50

nieuw! Wist je dat? 
Twee nieuwe titels in de succesvolle serie Wist je dat? speciaal voor lezers in groep 4. Deze 
humoristische informatieve boeken in stripvorm gaan over dieren en staan vol weetjes en grapjes. 

Wist je dat? Mollen
Informatieve serie
Handig voor in de AVI-kast!

M6E5

NUR 287/210

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 8+
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Wist je dat pinguïns bijna altijd in het ijskoude water te vinden zijn?  
Daar vangen ze vissen, inktvissen en schaaldieren.

15

13

64 pagina’s gebonden | 15 x 21 cm
NUR 287/210 | Verschijnen januari 2019

•  Informatieve boeken vol humor
•  Laagdrempelig door weinig tekst en veel illustraties
•  Zeer geschikt om niet-lezers aan het lezen te krijgen
•  Nu ook op AVI M4 en E4

Pakket

Wist je dat?

Auteur: Alain M. Bergeron, 
Michel Quintin, Sampar
Illustrator: Sampar

Wist je dat? Mollen 
ISBN 978-90-487-3590-7
AVI M4

Wist je dat? Pinguïns 
ISBN 978-90-487-3589-1
AVI E4

Wist je dat? 
AVI M4-E4

EAN 871-96-810-0259-4                          
Wist je dat? Wolven
Wist je dat? Olifanten
Wist je dat? Pinguïns
Wist je dat? Mollen
Prijs € 38,00

Wist je dat?
AVI E5

EAN 871-96-810-0260-0
Wist je dat? Dinosaurussen
Wist je dat? Piranha’s
Wist je dat? Tijgers
Wist je dat? Spinnen
Prijs € 38,00

Wist je dat? 
AVI M6

EAN 871-96-810-0261-7
Wist je dat? Uilen
Wist je dat? Slangen
Wist je dat? Krokodillen
Wist je dat? Hyena’s
Prijs € 38,00
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6-7 7,99

nieuw! ik lees!
Vier nieuwe boeken in de succesvolle serie ik lees!, speciaal voor kinderen die leren lezen. 
Beleef de avonturen van Lot en Ot en van Mus in deze nieuwe delen. Iedere reeks bestaat
in totaal uit vier boeken, van AVI start t/m M4. 

Mus maakt wat moois Mus weet de weg

Mus gaat naar de nieuwe buurt in 
de stad. Er is van alles te doen.
Hij hoort muziek.
Mus dwaalt door de straten.
Maar … waar kwam hij ook weer 
vandaan? Alles lijkt hier op elkaar.
Is hij de weg kwijt?

14

Mus tekent graag.
Maar vandaag gaat het steeds mis. 
Mus wordt overal weggestuurd. 
Hoe kan hij zo nou iets moois maken?
Kan zijn vriend Sam helpen? 
Of verzint Mus toch zelf iets slims?

AV
I E3De serie ik lees! is speciaal voor kinderen die leren lezen. 

Dit boek gaat over buiten spelen. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

Acht negen tien, ik kom!
flaptekst

A
cht negen tien, ik kom

!

Dirk Nielandt en Andrea KruisAcht 
negen
tien, 
ik kom!

www.zwijsen.nl

6+

6+

AVI E3

buiten spelen
AVI oud: 3

AVI E3

Aan de kant,
draak! Rian Visser en Mark Baars

Aan de kant, draak!
Zar hoort een gil.
Het komt van een meisje, dat Lina heet.
Ze wil de grot in.
Maar voor de berg staat een draak.
Hij is heel groot.
En hij draak spuugt vuur.

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

A
an d

e kant, draak!

AVI E3

AVI oud: 3

AV
I E3

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI E3

minecraft

7+

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

Het  
slaapfeest

Pakket E3

De hamster van Bas
Oma, ga je mee naar school?
Een draak op het plein
Acht negen ti en, ik kom!
De dief is vrij!
Aan de kant, draak!
Mus maakt wat moois
Het slaapfeest
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Mus maakt wat moois
Auteur: Marco Kunst
Illustrator: Marieke Nelissen
ISBN 978-90-487-3597-6
AVI E3

Mus weet de weg
Auteur: Marco Kunst
Illustrator: Marieke Nelissen
ISBN 978-90-487-3598-3
AVI M4

Het slaapfeest
Auteur: Elisa van Spronsen
Illustrator: Ann De Bode
ISBN 978-90-487-3599-0
AVI E3

Dit boek is bijna echt gebeurd
Auteur: Elisa van Spronsen
Illustrator: Ann De Bode
ISBN 978-90-487-3600-3
AVI M4

ik lees! AVI E3

8 titels
ISBN 978-90-487-3655-3
Prijs € 63,92

ik lees! AVI M4

8 titels
ISBN 978-90-487-3654-6
Prijs € 63,92

E3  > 32 pagina’s gebonden en 
M4 > 40 pagina’s gebonden
15 x 20,5 cm | NUR 287
Verschijnen maart 2019•  Nieuwe leesseries over paarden en helden

•  Lekker doorlezen binnen een serie
•  Geschikt voor beginnende lezers

7+

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

Het  
slaapfeest

7+

Dit boek is echt 
gebeurd

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

bijna

Het slaapfeest
Dit boek is bijna
echt gebeurd

Lot wordt zeven jaar.
Ze geeft een slaapfeest. 
In de boomhut!
‘Kom je ook, Jip?’
Maar Jip kijkt niet blij.
Wat is er toch met hem?
Hij zal toch wel komen?

Lot maakt een boek, een heel 
spannend boek.
Voor Jip, omdat hij op reis is.
Ze moet op zoek naar een avontuur.
Dat vindt ze vast wel in het bos.
Samen met haar paard Ot gaat ze 
op stap.

Pakket

Pakket M4

Pakket

Drie keer feest
Opa, waar ben je?
De robot doet raar
Kaat Piraat
Bijt de dief in zijn billen!
Gevaar in de mist
Mus weet de weg
Dit boek is bijna echt gebeurd

Gevaar in
de mist Rian Visser

Mark Baars

Gevaar in de mist
Zar bouwt een hoge toren.
Trots laat hij de toren aan Lina zien.
Maar dan komt er een brief.
De baas van het spel is boos.
Hij straft Zar en Lina met een dikke mist.
Ze kunnen niets meer zien.
En er is veel gevaar. 
Help!

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

G
evaar in d

e m
ist

AVI M4

AVI oud: 3

AV
I M

4

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI M4

minecraft

7+

Dit boek is echt 
gebeurd

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

bijna

AV
I M

4De serie ik lees! is speciaal voor kinderen die leren lezen. 

Dit boek gaat over buiten spelen. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

Kaat Piraat
flaptekst

K
aat Piraat

www.zwijsen.nl

6+

6+

AVI M4

buiten spelen
AVI oud: 4

AVI M4

Dirk Nielandt en Andrea Kruis

Kaat Piraat



De kleine beestjesclub 
set 10 exemplaren
Auteur en illustrator: Rick de Haas
19 x 26 cm
26 pagina’s gebonden
NUR 273        
ISBN 978-90-487-3657-7
Definitieve prijsverlaging per 1 januari 2019
Prijs € 50,00

16

Beide van 
Rick de Haas

Het is voorjaar in de tuin. Dat is hard werken 
als je een spin of een snuitkever bent. 
’s Avonds komen ze samen bij de slootkant. 
Om wat te praten en naar de sterren te kijken. 
Op een avond staat er ineens een nieuw licht 
aan de hemel. Een vierkant licht. Dat moet 
onderzocht worden. Maar wie gaat eerst?

van € 10,- 

naar 

€ 5,- 

Tip voor de 
Nationale Voorleesdagen 
(23 januari t/m 2 februari 2019) 
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Pakket

978-90-487-3312-5                            € 7,50

van € 11,50 

voor 

€ 7,50 

Engelse boeken

8 titels
ISBN 978-90-487-2949-4
Prijs € 92,94

Lost in London
Auteur en illustrator: Rick de Haas
24,8 x 17,7 x 1 cm
37 pagina’s gebonden
NUR 283  
ISBN 978-90-487-2956-2
Definitieve prijsverlaging per 1 januari 2019
Prijs € 7,50

Pakket

Ook € 7,50!

Zelf Engels oefenen
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Maak je AVI-kast klaar voor het voorjaar!

K
le
u
te
r-

le
ze

n

Kleuterlezen

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

hee, ik lees!

A
V

I 
M

3
A

V
I 

E
3

AVI M3 / E3

s t r i p
A V I E 3

Psst,
Riet!

Pok.

ssst.

Piet en Riet
hebben een geheim 

Martine Letterie en Rick de Haas

A
V

I 
M

4
A

V
I 

E
4De dieren 

gaan los
Sanne de Bakker en Mark Janssen

s a m e n l e z e r s 

AVI M4 / E4

s t r i p
A V I E 4

Zullen we
ruilen?

De ruil van Willem 
Ckoe

Jouw fiets tegen 
mijn gitaar?

Maar ik speel
geen gitaar.

Dan ruil je hem 
toch weer ...

M
a
k
k
e
lij
k

le
ze

n

Makkelijk
lezen

Pakket kleuters samenlezen 1  (6 boeken)
ISBN 978-90-487-1807-8  ·  Prijs € 39,00

AVI meegroeiboeken Start t/m M4  (4 boeken)
ISBN 978-90-487-2987-6  ·  Prijs € 58,00

Pakket Toneellezen groep 3  (4 boeken)
ISBN 978-90-487-2964-7  ·  Prijs € 42,00

Pakket B.O.J. Ridders AVI E4  (3 boeken)
ISBN 978-90-487-3168-8  ·  Prijs € 31,50

Zoeklicht dyslexie informatief  (8 boeken)
ISBN 978-90-487-3398-9  ·  Prijs € 100,00

A
V

I 
S

ta
rt

AVI Start

ENTER 
de GAME 
    zone 

(als je durft)
Monique van Hest

7+

  
 ze  
leven   overal!

GEKKE
DIEREN,
GEKKE
DIEREN,
GEKKE
DIEREN,
GEKKE Anja Vereijken

7+

DANSEN
      is 
stoer, 
MAN! Sanne de Bakker

SURVIVAL,
zo 
  doe
   je   DAT

Ruben Prins



19* Neem na het bestellen contact op met uw accountmanager. 
Die zorgt ervoor dat de schapkaarten bij u geleverd worden.

Maak je AVI-kast klaar voor het voorjaar!

Met de schapkaarten van Zwijsen creëer je in een handomdraai 
een overzichtelijke AVI-kast. Zo vindt uw klant snel de weg naar 
het juiste boek. Er zijn vijf schapkaarten: Kleuterlezen, AVI Start, 
AVI M3-E3, AVI M4-E4 en Makkelijk lezen. Voor elke kaart zijn er 
volop passende pakketten verkrijgbaar!

Bestel voor meer dan € 250,- 
aan boeken en krijg de schapkaarten 
t.w.v. € 35,- cadeau! *


