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Sluit aan bij school



Haal het leukste van school in huis met Zwijsen!
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Kwartetten Kwartetten

Woezel & Pip telkwartet
Rompompom lett erkwartet
Maan roos vis lett erkwartet
Maan roos vis woordkwartet
De Gorgels AVI kwartet
Mees Kees meest fout gespelde 
woorden kwartet 

EAN 871-96-810-0275-4
Prijs € 53,94

Pakket

3+

4+

6+

6+

7+

8+



Haal het leukste van school in huis met Zwijsen!
Sluit 

100% aan 
bijbijbi  school
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Makkelijk additionele omzet halen? 
Bestel dan een display en presenteer 
alle leuke én leerzame spellen en 
boeken van Zwijsen. 

Extra stevig: display van MDF

Tafeldisplay EAN 871-96-810-0279-2Tafeldisplay EAN 871-96-810-0279-2
Inhoud tafeldisplay EAN 871-96-820-0280-8Inhoud tafeldisplay EAN 871-96-820-0280-8
24 producten  ·  Prijs € 295,8824 producten  ·  Prijs € 295,88

Tafeldisplay

Doorgaande leerlijn voor peuters en 
kinderen in groep 1 tot en met 7.



4

3+Nieuw     Woezel & Pip

Kleurrijke doeblokken 

Leerdoelen:
• Onderscheiden van klanken in woorden 
• Koppelen van klanken aan lett ers 
• Herkennen en benoemen van de lett ers

Leerdoelen:
• Opzeggen van de telrij t/m 12
•  Verder tellen en terugtellen vanuit verschillende getallen
•  Herkennen en benoemen van de getallen t/m 12
•  Omgaan met getallen en hoeveelheden t/m 12

Kinderen die nieuwsgierig zijn naar letters kunnen 
met dit kleurrijke doeblok spelenderwijs de 
letters oefenen die ze op school leren. Samen 
met de liefste hondjes Woezel & Pip en alle 
vriendjes uit de Tovertuin kunnen peuters en 
kleuters lezen, tekenen, schrijven en kleuren. 
Het blok garandeert urenlang speelplezier. 
Een leuke en leerzame voorbereiding op wat 
kinderen leren op school!

Peuters en kleuters die het leuk vinden om 
met cijfers bezig te zijn, zullen aan dit doeblok 
veel lol beleven! Samen met Woezel & Pip 
kunnen ze volop oefenen in het herkennen en 
benoemen van cijfers. Een goede voorbereiding 
op het rekenen van school. Met Woezel & Pip 
wordt leren hartstikke leuk!

taal & 
lezen rekenen



Woezel & Pip 
spelen met letters 

3+
ISBN 978-90-487-3621-8
Formaat 16 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt april 2019

Woezel & Pip 
spelen met cijfers 

3+
ISBN 978-90-487-3620-1
Formaat 16 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt april 2019

Woezel & Pip magnetische 
letter- en cijferdoos
3+
ISBN 978-90-487-3622-5
Formaat 33 x 24 x 1,8 cm
Prijs € 22,50
BTW hoog
NUR 287
Verschijnt april 2019
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Magnetische letters én cijfers in één doos!

Op een leuke manier kennismaken met cijfers en letters? Dat kan 
met deze magnetische letter- en cijferdoos. Spelenderwijs leggen 
kinderen magneetjes op de vrolijke werkbladen werkbladen. 
Samen met Woezel & Pip en al hun vriendjes zijn ze op deze manier 
eindeloos met letters en cijfers bezig, want de magneetjes kunnen 
steeds opnieuw gelegd worden. 

Speciaal voor peuters en kleuters: 
extra stevige werkbladen!

Leerdoelen:
• Onderscheiden en oefenen van de lett ers
• Spelenderwijs ontdekken van lett ers en klanken
• Herkennen en benoemen van de cijfers t/m 6
• Omgaan met cijfers en hoeveelheden t/m 6

taal & 
lezen rekenen

Inhoud:
• 70 magneten
• 16 werkbladen
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3+Nieuw     Jules

Spel voor 1 tot 4 spelers
Inhoud:
•   10 telkaartjes
•  22 beweegkaartjes
•  Spelregels

Tellen en bewegen met Jules

Leerdoelen:
• Bewegend leren 
• Tellen van 1-10 
• Oefenen van de grove motoriek

Leren tellen en bewegen tegelijk! Spelenderwijs leert een kind tellen van 1 tot en met 10 met dit beweeg-
spel, dat bestaat uit telkaartjes en kaartjes met beweegopdrachten. Samen met Jules doen kinderen leuke 
opdrachten, zoals tien tellen op één been staan, drie keer een buiging maken en vijf keer springen als een 
kikker. Een kind kan dit spel alleen spelen, maar ook met andere kinderen. En het is natuurlijk extra leuk 
om als volwassene ook mee te bewegen!

Te gebruiken bij: 

rekenen
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Producten die eerder verschenen:

Jules tel & beweeg
3+
ISBN 978-90-487-3623-2
Formaat 19,2 x 13,6 x 3,85 cm
Prijs  € 12,50
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt maart 2019

Jules magnetische vormendoos
3+
ISBN 978-90-487-3373-6
Prijs € 24,99

Jules kleurenlotto
3+
ISBN 978-90-487-3374-3
Prijs  € 12,50
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7+Nieuw     Dolfje Weerwolfje 

Leer beter spellen dan Leo!

Leerdoelen:
• Oefenen met spelling 
• Spelenderwijs woordbeelden inprenten
• Oefenen met woorden met lasti ge lett ers: i - f - c - ch - ei - ij - ou - au

Een leerzaam kaartspel voor jong en oud! Vorm met dit spel setjes van 
kaarten met één spellingsmoeilijkheid, bijvoorbeeld twee woorden met 
een ij: spijker en ijs of twee woorden met ‘s: foto’s en paprika’s. Het 
doel van dit taalspel is om de kaart met Leo erop niet over te houden. 
Leo heeft namelijk zijn eigen taaltje en kan niet zo goed spellen!

Spel voor 2 tot 4 spelers
Inhoud:
• 32 kaartjes 
• Spelregels

taal & 
lezen
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Dolfje Weerwolfje 
Kaartspel Spelling oefenen
7+
ISBN 978-90-487-3626-3
Formaat 12,5 x 9 x 3,5 cm
Prijs € 8,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt maart 2019

Dolfje Weerwolfje 
Kaartspel Zinnen maken
7+
ISBN 978-90-487-3627-0
Formaat 12,5 x 9 x 3,5 cm
Prijs € 8,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt maart 2019

Lachen om gekke zinnen!

Leerdoelen:
• Oefenen met zinsbouw
• Lezen van zinnen 
• Prikkelen van de fantasie

Met dit kaartspel kunnen kinderen zélf grappige zinnen maken met losse 
zinsdelen. Wat dacht je van: Leo loert naar… een springende… weerwolf 
met jas en hoed. Of: Dolfje is dol op:… een groene… stinkende kippenbout. 
Verstop je voor:… een bloeddorstige… theemuts met olifant. De delen 
zijn op heel veel manieren te combineren tot leuke zinnen die op de 
lachspieren werken! Verzamel de meeste zinnen om te winnen. 

Spel voor 2 tot 4 spelers
Inhoud:
• 32 kaartjes 
• Spelregels

taal & 
lezen
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Kinderen die houden van spelletjes met woorden en zinnen 
kunnen zich goed vermaken met dit doeblok vol taalpuzzels. 
Samen met Dolfje kunnen kinderen aan de slag met raadsels, 
geheimschrift, kruiswoordpuzzels en nog veel meer!

Leerdoelen:
•  Lezen en schrijven van woorden en zinnen
• Oefenen met taal en spelling
• Uitbreiden van de woordenschat 

7+Nieuw     Dolfje Weerwolfje 

Een doeblok vol woordspelletjes

taal & 
lezen



Dit Dolfje Weerwolfje doeblok zit vol hersenkrakers; gezellige, 
uitdagende rekenpuzzels, raadsels en spelletjes. Kinderen worden 
uitgedaagd om samen met Dolfje al deze puzzels op te lossen. 
Dit doeblok staat garant voor lekker lang puzzelplezier!

Leerdoelen:
•  Oefenen van rekenvaardigheden: optellen, aft rekken, vermenigvuldigen en delen
•  Herkennen en benoemen van getallen
•  Oefenen met verhaaltjessommen

Dolfje Weerwolfje 
Woordspelletjes  

7+
ISBN 978-90-487-3624-9  
Formaat 16 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt maart 2019

Dolfje Weerwolfje 
Rekenspelletjes  

7+
ISBN 978-90-487-3625-6
Formaat 16 x 21 cm
Prijs € 6,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt maart 2019
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Laat de hersens kraken ...

rekenen



Character pakketten

Mees Kees

978-90-487-3002-5
€ 6,50   8+12

978-90-487-2998-2
€ 12,50   8+

978-90-487-3119-0
€ 10,50   € 10,50   4+

Rompompom

978-90-487-3121-3
€ 22,50   4+

978-90-487-3120-6
€ 22,50   4+

978-90-487-3122-0
€ 8,99   4+

978-90-487-3118-3
€ 14,50   4+

978-90-487-3261-6
€ 10,50   4+

978-90-487-3260-9
€ 10,50   4+

978-90-487-3308-8
€ 6,50   4+

978-90-487-3307-1
€ 6,50   4+

978-90-487-3419-1978-90-487-3419-1
€ 24,99   4+

Woezel & Pip

978-90-487-2266-2
€ 6,50   4+

978-90-487-2963-0
€ 12,50   3+

978-90-487-2962-3
€ 6,50   4+

978-90-487-2253-2978-90-487-2253-2
€ 10,50   3+

€ 19,99   3+

978-90-487-2252-5
€ 22,50   3+

978-90-487-3306-4
€ 8,99   3+

Dolfje Weerwolfje

978-90-487-3591-4
€ 11,99   4+

het grote
rompompom 
doeboek

lezen, rekenen
& schrijven

4+

v

p

978-90-487-3592-1
€ 12,50   4+

978-90-487-3422-1

978-90-487-3627-0
€ 8,99   7+

978-90-487-3626-3
€ 8,99   7+

978-90-487-3624-9
€ 6,50   7+

978-90-487-3625-6
€ 6,50   7+

Nieuw!
Nieuw!

Nieuw!
Nieuw!
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Pakket

Pakket

Pakket

Pakket

Pakket

Woezel & Pip
ISBN 978-90-487-3017-9
7 producten 
Prijs € 87,48

Rompompom
ISBN 978-90-487-3018-6
12 producten 
Prijs € 162,47

Dolfje Weerwolfje
EAN 871-96-810-0289-1
4 producten 
Prijs € 30,98

Mees Kees
ISBN 978-90-487-3021-6
3 producten 
Prijs € 27,99

Maan roos vis
ISBN 978-90-487-3019-3
14 producten 
Prijs € 178,45

De Gorgels
ISBN 978-90-487-3399-6
4 producten 
Prijs € 58,96

Mees Kees De Gorgels

978-90-487-3377-4
€ 8,99   7+

978-90-487-3000-1
€ 8,99   8+

978-90-487-3378-1
€ 19,99   7+

Maan roos vis

978-90-487-2959-3
€ 8,99   6+

978-90-487-2958-6
€ 8,99   6+

978-90-487-2288-4
€ 13,50   6+

978-90-487-3372-9
€ 8,99   6+

978-90-487-3371-2
€ 8,99   5+

978-90-487-2148-1
€ 10,50   6+

978-90-487-3028-5
€ 24,99   5+

978-90-487-1765-1
€ 8,50   6+

978-90-487-3174-9
€ 6,50   6+

978-90-487-2289-1
€ 6,50   6+

978-90-487-3370-5
€ 14,50   6+

978-90-487-3347-7
€ 22,50   6+

978-90-487-3155-8
€ 22,50   6+

978-90-487-3421-4
€ 14,99   7+

978-90-487-3379-8
€ 14,99   7+

Pakket

978-90-487-3593-8
€ 12,50   6+

DOEBOEK

lezen, rekenen

SluitSluit
 aan

bij schoolbij schoolbij school


