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Boekentips!

Het grote AVI Start boek is 
mijn favoriete boek. Met zoveel 
 verschillende soorten teksten van 
bekende kinderboekenschrijvers 
en -illustratoren, echt geweldig!

Het Rompompom letterboek 
heeft prachtige kleurrijke 
illustraties die kleuters aan-
spreken. Het boek past echt 
precies bij de leefwereld van 
kleuters. 

Prachtig informatief boek voor 
kinderen in groep 3. Alle boeken 
in de serie Lees en weet zijn 
trouwens aanraders!

De dieren gaan los is zo’n leuk 
boek om samen te lezen. En de 
mooie illustraties zijn van Mark 
Janssen, mijn favoriete illustrator!
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TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

kom maar bij mij Volg de pijlen

het huis van boem is weg.
de zee nam het mee.
er kwam een golf.
en weg was het huis.
wat een ramp!
waar kan boem heen?

Sem en Doortje volgen pijlen van krijt.
Het is een gek spoor.
En ze vinden rare briefjes.
Maar wat vinden ze aan het eind?
Lees maar gauw!

Toneellezen groep 3nieuw!

Geschreven door Griffel-winnaar 
 Rindert Kromhout 

Twee nieuwe toneelleesboeken voor kinderen in groep 3. Toneellezen is een vorm van samenlezen. 
Twee lezers (of meer!) nemen de rol van een personage op zich en lezen de teksten hardop voor. Ze 
voeren eigenlijk samen een toneelstukje op, maar dan zonder podium.

Pakket

TONEELLEZEN

6+

prinsessen

toneellezen

6+

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

‘Ik ben een prinses,’ zegt Lien.
‘Niet waar,’ zegt juf Sas.

‘Wel waar,’ zegt Lien.
‘En pap is honing en mam is honingin.’

Dit boek lees je samen.
Je bent een prinses.

Of je bent juf Sas.
Doe maar gek!

van Manon Sikkel
met tekeningen van Jeska Verstegen

M
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NUR 287

TONEELLEZEN

29449_tl_dehoningendehoningin_os.indd   1 22-2-2016   09:07:38

TONEELLEZEN

E3 E3

M3 M3

E3

M3

Toneellezen
groep 3 

3

6-7 10,50

Toneellezen groep 3 
(6 titels)

koe, kip en kat zijn het zat
tent in de storm
kom maar bij mij
Dirk speelt met vuur
De honing en de honingin
Volg de pijlen

ISBN 978-90-487-3712-3
Prijs € 63,00 
Verschijnt oktober 2019

Pakket

kom maar bij mij
Auteur: Rindert Kromhout
Illustrator: Hugo van Look
ISBN 978-90-487-3641-6
64 pagina’s gebonden
15 x 21,5 cm
NUR 287
Verschijnt oktober 2019
AVI M3

Volg de pijlen
Auteur: Monique van der Zanden
Illustrator: Helen van Vliet
ISBN 978-90-487-3642-3
64 pagina’s gebonden
15 x 21,5 cm
NUR 287
Verschijnt oktober 2019
AVI E3

•  Succesvolle serie voor op school
•  Voor jongens én meisjes
•  Bevordert het leesplezier



TONEELLEZEN

Jolanda H
orsten

TONEELLEZEN

Attentie,  
koe op het spoor!

Kit en Kaat bakken  
stiekem voor de koning

Kaat loopt op te scheppen. ‘Kit en 
ik bakken voor de koning,’ zegt ze. 
Maar Sjoerd, uit hun klas, gelooft 
dat niet. ‘Bewijs het maar,’ zegt 
hij. Dat is wel een probleem. 
Lukt het Kit en Kaat om voor de 
koning te bakken?

Toneellezen groep 4
7-8

nieuw!

13,50

4

Kit en Kaat bakken stiekem 
voor de koning
Auteur: Jolanda Horsten
Illustrator: Hélène Jorna
ISBN 978-90-487-3643-0
112 pagina’s gebonden
15 x 21,5 cm
NUR 282
Verschijnt oktober 2019
AVI M4

Attentie, koe op het spoor!
Auteur: Selma Noort
Illustrator: Tineke Meirink
ISBN 978-90-487-3644-7
112 pagina’s gebonden
15 x 21,5 cm
NUR 282
Verschijnt oktober 2019
AVI E4

Ook voor kinderen in groep 4 zijn er twee nieuwe toneelleesboeken. Zo kunnen kinderen 
gezellig samen hardop lezen op hun eigen AVI-niveau. Lezen was nog nooit zo leuk!
 

Een nieuw boek over het 
gezellige duo Kit en Kaat!

Leuke titel bij het thema van de 
Kinderboekenweek ‘Reis mee’

Pakket

Roel droomt ervan een held met superkrachten te zijn. 
De juf heeft verteld dat iedereen zo’n kracht heeft, 
maar iedereen moet zelf ontdekken welke dat is. 

Kan Roel vliegen? Is hij supersterk? 
Kan hij de wereld redden? 

Of heeft hij helemaal geen superkracht?

Als je dit boek gaat lezen, zul je horen wat er gebeurt. 
Horen ja ... Het is de bedoeling dat jij hardop gaat lezen. 

Samen met een vriend of vriendinnetje speel je de 
verschillende rollen in het verhaal. 

Veel plezier!

van Dirk Nielandt
met tekeningen van Ee� e Kuijl

AVI oud: 5

NUR 282

TONEELLEZEN

KaatRoel

D
irk N

ielandt

7+

superhelden

toneellezen

7+

zwijsen.nl

10287_toneel_slim_os.indd   1 19-5-2014   11:53:02

Ik ben Flip en ik wil een hond.
Mijn moeder wil daar niets van weten.

Op een dag krijg ik er per ongeluk toch een.
Maar ... wat moet ik met een hond die niet van mij is?

Lees dit boek hardop, samen met iemand anders.
Spreek per hoofdstuk af wie welke persoon speelt.

Veel plezier!

met tekeningen van Claudia Verhelst

C
hris W

insem
ius

Flip Flappie

TONEELLEZEN7+

dieren

toneellezen

7+

zwijsen.nl
AVI oud: 5

NUR 282

07690_toneel_waakik_os.indd   1 28-3-2011   11:02:32

TONEELLEZEN
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E4 E4

M4 M4

E4

M4

Toneellezen
groep 4 

Toneellezen groep 4 
(6 titels)

Een slang in de klas? 
Slim, stoer en sterk 
Kit en Kaat bakken stiekem voor de koning 
De heks van de Toffeestraat 
Hier waak ik! 
Attentie, koe op het spoor!

ISBN 978-90-487-3713-0
Prijs € 81,00 
Verschijnt oktober 2019

Pakket

Wouter en Loena gaan naar het 
feestje van Bram. Voordat ze in de 
trein stappen, geeft mama een kus. 
‘Jullie vertrekken zo,’ zegt ze. ‘Tante 
Merel haalt jullie op, hoor!’ En dan 
gaat ze weg, want alles lijkt in orde. 
Maar … onderweg blijft de trein 
stilstaan!

•  Spannende en humoristische  
    verhalen
•  Bevordert het lezen met intonatie



TONEELLEZEN

D
aniëlle Schothorst

TONEELLEZEN

M
arco K

unst

SuperZwerver
Kijk uit voor  
die mammoet!

Olivier vindt opeens een boek in 
zijn fietskratje. Het boek heeft 
een sticker en een code. 
Maar wat betekent die code?  
En wie heeft dat boek in zijn 
fietskratje gestopt?

Tygo en Naomi zijn erbij als de 
eerste tijdmachine wordt uitge-
probeerd. Het is geweldig! Al 
 gebeuren er wel erg gekke dingen. 
In de  pauze sluipen de kinderen 
terug naar de zaal waar de tijd-
machine staat. En dan … 
KIJK UIT VOOR DIE MAMMOET!!!

Toneellezen groep 5
8-9

nieuw!

13,50

SuperZwerver
Auteur: Daniëlle Schothorst
Illustrator: Daniëlle Schothorst
ISBN 978-90-487-3646-1
112 pagina’s gebonden
15 x 21,5 cm
NUR 282
Verschijnt oktober 2019
AVI E5

Kijk uit voor die mammoet!
Auteur: Marco Kunst
Illustrator: Jan de Kinder
ISBN 978-90-487-3645-4
112 pagina’s gebonden
15 x 21,5 cm
NUR 282
Verschijnt oktober 2019
AVI E5

Ontwikkeld in samenwerking  
met Kinderzwerfboek

Kinderen in groep 5 kunnen met deze twee nieuwe toneelleesboeken op een 
originele manier lekker doorlezen op hun eigen AVI-niveau.

Pakket

TONEELLEZEN

D
aniëlle Schothorst

TONEELLEZEN

M
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E5 E5

M5 M5

E3

M5

Toneellezen
groep 5 

Toneellezen groep 5 
(6 titels)

Inkie steelt de show 
Op kamp 
Storm en zijn schat 
Sam in actie! 
SuperZwerver 
Kijk uit voor die mammoet!

ISBN 978-90-487-3714-7
Prijs € 81,00 
Verschijnt oktober 2019

5

De negenjarige Sam zit graag en veel achter de computer.
Maar nu haar moeder een nieuwe vriend heeft, mag dat niet meer.

Eerst baalt Sam als een stekker, maar dan ...

Als je dit boek gaat lezen, zul je horen wat er gebeurt. 
Horen ja ... Het is de bedoeling dat jij hardop gaat lezen. 

Samen met iemand anders speel je de verschillende 
rollen in het verhaal. Veel plezier!

met tekeningen van Hélène Jorna

Tam
ara Bos

Sam Ilias

TONEELLEZEN8+

de buurt

toneellezen

8+

zwijsen.nl
AVI oud: 6

NUR 282

07706_toneel_samactie_os.indd   1 28-3-2011   10:40:35

Pakket

•  Samen hardop dialogen lezen
•  Met extra materiaal op   
    landvanlezen.nl
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het boek van s i n t

Nicolle van den Hurk

4+

kom, we gaan! we gaan niet!help, de boot 
is stuk!

de boot van sint en piet
Mark Janssen

6+

s t r i p
A V I M 3
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de boot van sint en piethet boek van sint

Wat een ramp!
Het grote boek van Sint is kwijt.
Krijgt ieder kind nu wel het  
juiste pakje van Sint?

Sinterklaas
Dé ideale sinterklaasboeken voor kleuters en beginnende lezers in groep 3. Lees gezellig samen over 
Sint met kleuters in deze spannende tijd. Beginnende lezers lezen het sprankelende stripverhaal van 
Mark Janssen op AVI M3 juist zelf, hoe knap is dat?

de boot van sint en piet moet vol.
met een pak voor saar.
en een pak voor juul en tuur.
en met nog veel meer.
maar er is wat mis.
er zit een gat in de boot.
komt sint nu wel?
of gaat het niet door?

Ook verkrijgbaar: 

Versjes
O M Z E L F  T E L E Z E N

6+

AVI
M3

Bette W
estera

Bette Westera
met tekeningen van Ann De Bode

als sint 
dat ziet ... 

versjes – M3

4-7 6,50

het boek van sint
auteur: Nicolle van den Hurk
illustrator: Nicolle van den Hurk
ISBN 978-90-487-3700-0
32 pagina’s gebonden
15 x 16 cm
NUR 272, 287
Verschijnt oktober 2019

de boot van sint en piet
auteur: Mark Janssen
illustrator: Mark Janssen
ISBN 978-90-487-3701-7
32 pagina’s gebonden
19 x 16 cm (oblong)
NUR 287
Verschijnt oktober 2019
AVI M3

als sint dat ziet
ISBN 978-90-487-3586-0 
Prijs € 6,50
AVI M3 

Display Sint boeken
2 x 8 exemplaren
EAN 871-96-810-0318-8
Verschijnt oktober 2019
Prijs € 104,- 

op = op!

op = op!

6



In de zoekboeken zijn woorden verstopt. Heel veel woorden. Het zijn de woorden die 
kinderen op school leren: kim, ik, maan, vis, en nog veel meer. Op iedere plaat kunnen 
kinderen deze woorden zoeken. Eenvoudiger dan AVI start, maar je moet wel goed 
speuren én lezen! Zoek je mee?

6-7

nieuw!

13,99

Leren lezen zoekboeken
Voor veel beginnende lezers zijn boeken op AVI start nog iets te moeilijk. In 
deze zes nieuwe zoekboeken worden woorden gelezen én gezocht. Zo oefenen 
kinderen op een leuke manier met de eerste woorden die ze op school leren. 

Zoek deze woorden 
in de tekening. 

zee

doek

boek

boot

roos

Bij ieder boek zit een app. Deze 
app bevat een voorleesverhaal  

bij de  illustraties en extra 
 woorden die net iets  

uitdagender zijn.

doe maar mee
doe maar mee

Annemarie van den Brink
& Saskia Daniëls

Leren lezen
zoekboek

8+

Pip en Sem houden van rennen en springen.
En ze spelen graag met hun rode bal.
Ook in huis. 
Maar dan gooit Pip zo hard … En zo hoog …
Dat de bal door het open raam naar buiten vliegt.
Daar moeten ze achteraan.
En snel!

7

NOG NIET 
BRUIKBAAR



Waarom zoekboeken?
Voor veel kinderen die net leren lezen, is AVI start vaak nog iets te moeilijk. De eerste weken en maanden 
van het leesonderwijs hebben zij nog te weinig leeservaring om al volledige zinnen te kunnen lezen. Maar 
ze willen wel oefenen. En hoe! Dit zijn de meest gemotiveerde lezers die je je maar kunt voorstellen.
Speciaal voor deze kinderen heeft Zwijsen zoekboeken ontwikkeld waarin woorden gelezen én gezocht 
moeten worden. Zo kunnen ze op een leuke manier oefenen met de woorden die ze op school leren 
lezen, en met de woorden die daar van afgeleid kunnen worden. De boeken zijn precies opgebouwd in de 
volgorde waarin de letters worden geleerd. 

8

6-7 13,99

nieuw! Leren lezen zoekboeken
Zes nieuwe zoekboeken voor beginnende lezers voor wie AVI start nog nét iets te 
moeilijk is. Kinderen lezen én zoeken de woorden bij elkaar. Dat is nog eens leuk 
leren lezen!

ben ik een aap?

aap

boom

ik vis

ik sis

boos

mes

aap

boom

boom

ik vis

boos

beet!

ssss

ssss

oooo

mes

ik sis

ik  kim 

aap

aap

aap

28 29

Zoek deze woorden 
in de tekening. 

ben ik een kip?
Leren lezen

zoekboek

ben ik een kip?
Pim Lammers & Jan van Lierde

8+

Er loopt een vreemd wezen door de dierentuin.
Hij heeft één oog, drie benen en heel veel armen.
Hij heeft zelfs armen op zijn hoofd.
Maar wie is hij?
En zijn er nog meer zoals hij?
Zoek je mee?
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•  Zelf lezen vanaf de eerste dag in groep 3
•  Prachtige zoekplaten 
•  Toegankelijk en humoristisch
•  Sluit 100% aan bij school

40 pagina’s gebonden | 18,5 x 25,5 cm
NUR 287
Verschijnen september 2019

doe maar mee
Auteur: Annemarie van den Brink
Illustrator: Saskia Daniëls
ISBN 978-90-487-3687-4

ben ik een kip?
Auteur: Pim Lammers
Illustrator: Jan van Lierde
ISBN 978-90-487-3684-3

in rep en roer
Auteur: Isabel Versteeg
Illustrator: Merel van Lamoen
ISBN 978-90-487-3685-0

zoek je mee met kik en saar?
Auteur: Elisa van Spronsen
Illustrator: Nancy Kers
ISBN 978-90-487-3683-6

ik wil dit boek
Auteur: Anke Werker
Illustrator: Madeleine van der Raad
ISBN 978-90-487-3688-1

waar is de kaas?
Auteur: Daniëlle Schothorst
Illustrator: Corine Krijnen-Visserman
ISBN 978-90-487-3686-7

Leren lezen
zoekboek

Daniëlle Schothorst & 
Corine Krijnen-Visserman 

waar is  
de kaas?

8+

Leren lezen
zoekboek

Elisa van Spronsen & Nancy Kers

zoek je  
mee met 

 kik en saar?

8+

in rep en roer

zoek je mee met kik en saar?

Er is een boef in het pretpark.
Hij pikt geld en telefoons waar hij maar kan. 
Op het terras. In het spookhuis.
En zelfs in de wildwaterbaan!
Wie houdt de boef tegen?
Agent Kim doet haar best, maar ze kan wel 
wat hulp gebruiken.

Kik en Saar willen naar de stad.
Er is daar een groot feest.
Ze gaan al vroeg op pad en komen van alles tegen.
Wat is die stad groot!
En wat is er veel te zien.
Ga jij met ze mee?

in rep 
en roer
Isabel Versteeg &Merel van Lamoen

Leren lezen
zoekboek

8+

waar is de kaas?

Rik heeft trek.
Hij lust wel een peer.
Hij heeft zin in een stuk kaas.
En een lekkere koek gaat er ook wel in.
Hij gaat op zoek in de keuken.
Maar … alles is op. 
Wat nu?

Leren lezen
zoekboek

Anke Werker & 
Madeleine van der Raad

ik wil dit 
boek

8+

ik wil dit boek

Meester Bas gaat met zijn klas naar de boek-
winkel. Ieder kind mag een boek uitkiezen.
Bep, de boekenkat, schrikt van de drukte in 
haar winkel. En Tijn vindt er echt niets aan.  
Hij blijft liever buiten. Zal hij een boek vinden?
Kijk en lees zelf maar ...

Leren lezen zoekboeken 
(6 titels)

doe maar mee
ben ik een kip?
in rep en roer
zoek je mee met kik en saar?
ik wil dit boek
waar is de kaas?

ISBN 978-90-487-3703-1
Prijs: € 83,94
Verschijnt september 2019

Pakket
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AVI-lezen met Paul van Loon nieuw!

4-9 vanaf 

6,50
Drie nieuwe boeken in de populaire serie van Paul van Loon. Een kleurrijk kleuters samenleesboek 
over Dolfje Weerwolfje, Paul van Loons allereerste boek in een fris, modern jasje en een 
toneelleesboek over detective Sam Schoffel. 

kleuters samenleesboek

Paul van Loon

feest in het b o s

met tekeningen van Hugo van Look

4+

Dolfje krijgt een briefje.
Hij leest:
Kom je ook naar het feest in het bos?
‘Een feest, wat leuk!’ zegt hij.
‘Voor wie zou dat zijn?’

Kleuters 
samenleesboek

feest in het bos
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•  Spannende boeken voor beginnende lezers
•  Geschreven door de populaire ‘grumor’ schrijver Paul van Loon
•  Voor kleuters, kinderen in groep 3 en groep 4
•  Kleuters samenleesboek, verhaal en toneelleesboek

feest in het bos
Illustrator: Hugo van Look
ISBN 978-90-487-3671-3
32 pagina’s gebonden
15 x 16 cm
NUR 272, 287
€ 6,50

Boven op tante Agaat
Illustrator: Silvie Buenen
ISBN 978-90-487-3669-0
40 pagina’s gebonden
15 x 20,5 cm
NUR 282
€ 8,99
AVI E3

Sam Schoffel en de verdwenen baby
Illustrator: Marja Meijer
ISBN 978-90-487-3670-6
64 pagina’s gebonden
15 x 21,5 cm
NUR 282
€ 10,50
AVI M4

Auteur: Paul van Loon
Verschijnen oktober 2019

Fictie

Toneellezen

  Boven 
  op

tante 
   Agaat

Boven op tante Agaat
Paul van Loon

6+

toneellezen

  Sa 
Schoffel

en de 
    verdwenen bab

en de verdw
enen bab

7+

Boven op tante Agaat
Sam Schoffel  
en de verdwenen baby

Dit allereerste, grappige boek 
van Paul van Loon is nu weer 
helemaal van deze tijd door de 
frisse opmaak en de prachtige 
illustraties van Silvie Buenen.

Schoffel is de naam.
Samanta Schoffel.
Maar zeg maar Sam.
Ik ben een meester-speurder.
Jaap is zijn broertje kwijt.
Dat wordt een lastige zaak …
Maar Sam Schoffel lost hem op!

AVI-lezen met 
Paul van Loon

ISBN 978-90-487-3702-4
Prijs € 77,96

pak me dan!
wat doen we met de juf?
Echte boeven?
Wij zijn de Weerwolfwezen
Boven op tante Agaat
Die mop is top!
Sam Schoffel en de zaak van de schildpad
Sam Schoffel en de verdwenen baby

Display feest in het bos 
10 exemplaren
EAN 871-96-810-0319-5
Prijs € 65,00

Pakket
Nieuw

pakket!
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Dievenschoolnieuw!

Dievenschool is een spannende serie voor kinderen in groep 4 op AVI M4. Dit is het eerste boek 
uit de avontuurlijke serie. In voorjaar 2020 verschijnt het tweede deel. Leef mee met Rolf en Gitte 
op de Dievenschool. 

Dievenschool
Auteur: Dirk Nielandt
Illustrator: Job van Gelder
64 pagina’s gebonden
15 x 22 cm
NUR 282
ISBN 978-90-487-3673-7 
Verschijnt september 2019
AVI M4

7-9 10,50

Z w ij s e n

Rolf moet van zijn ouders stelen. Ze sturen hem naar de 
Dievenschool om het vak goed te leren. Maar dat wil Rolf 
helemaal niet. Hij wil liever leren rekenen en lezen. Gelukkig 
ontmoet hij Gitte. Samen staan ze sterk!

Z w ij s e n

Deel 2 verschijnt 
in voorjaar 2020!

•  ‘Zweinstein’ voor jonge lezers
•  Spanning en avontuur 
•  Met glanseffect op cover
•  Voor jongens én meisjes



7-9

nieuw! Fritzi en Co 
Fritzi en Co is een grappige detectiveserie voor kinderen in groep 4 op AVI E4. Het enge 
pretpark is het eerste boek uit de serie. In voorjaar 2020 verschijnt het tweede deel. Zo 
kunnen kinderen lekker doorlezen over dezelfde hoofdpersonen.

Fritzi en Co - Het enge pretpark
Auteur: Anneke Scholtens
Illustrator: Heleen Brulot
ISBN 978-90-487-3672-0
64 pagina’s gebonden
15 x 22 cm
NUR 282 
verschijnt september 2019
AVI E4

Z w ij s e n

Anneke Scholtens

10,50

•  Door AVI-expert Anneke Scholtens
•  Met glanseffect op cover
•  Met gratis lesmateriaal op 
    landvanlezen.nl
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Deel 2 verschijnt 
in voorjaar 2020!

Dit is Fritzi. Ze werkt bij de 
politie en vangt veel boeven. 
Het is een raadsel hoe ze dat 
doet, want Fritzi is namelijk 
erg verstrooid. 

Dit zijn de kinderen van Fritzi. 
Zij helpen hun moeder vaak. 
En dat is maar goed ook, 
want anders zou alles telkens 
misgaan. 



•  Door AVI-expert Anneke Scholtens
•  Met glanseffect op cover
•  Met gratis lesmateriaal op 
    landvanlezen.nl
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Lees dit eerst

Ben je klaar om het beroemde 
verhaal te gaan lezen?

Wie? Wat? Wanneer?
Peter Pan verscheen voor het 
eerst in 1904 in Engeland ... als 
toneelstuk! Het was zo’n groot 
succes, dat de schrijver er een 
boek van maakte (1911). Dat 
werd wereldberoemd en is vaak 
verfilmd. Het toneelstuk kun je 
nog elk jaar zien in Engeland!

De wereld in 1911
In 1911 was Engeland de baas in grote 
delen van de wereld: bijvoorbeeld in 
Canada, India, Australië en Egypte. 
Witte mensen vonden dat ze beter en 
slimmer waren dan anderen. Mannen 
vonden zichzelf beter dan vrouwen. 
Gelukkig is die kijk op de wereld nu, 
na honderd jaar, erg veranderd.

Waar gaat het boek over?
Peter Pan gaat over een jongen die 
nooit wil opgroeien. Hij leidt een 
avontuurlijk leven in een andere 
wereld: Nimmerland. Af en toe 
vliegt hij naar onze wereld, want 
hij is dol op verhalen. Op een dag 
vliegen Wendy en haar broertjes 
met hem mee terug!

De schrijver
James Matthew Barrie leefde 
van 1860 tot 1937. Barrie was 
erg verlegen en zou het liefst 
nooit volwassen worden. Hij 
wandelde veel in Kensington 
Gardens, een groot park in 
Londen. Daar bedacht hij 
Peter Pan.

Klassieker
Peter Pan is een klassieker geworden. Misschien is dat wel 
omdat alle mensen in hun hart jong willen blijven. Stel je 
voor dat je voor altijd zou kunnen spelen op een avontuur-
lijk eiland! En dat je vrij als een vogel kon vliegen ...

TINKERBEL, VRIEND WATSON, 
              DE BLIKKEN MAN ... 
      WIE KENT ZE NIET?



9-12 13,99

nieuw! Klassiekers
Spannende, avontuurlijke klassiekers zijn nu toegankelijk gemaakt voor moderne lezers. 
Zes bekende kinderboekenschrijvers hebben een bewerking gemaakt van hun favoriete 
klassiekers om kinderen zo kennis te laten maken met deze prachtige verhalen.

16

Reis mee met Dorothy en Toto in dit 
spannende avontuur. Zullen ze ooit weer 
thuiskomen? En wat is er waar? Soms 
blijkt niets te zijn wat het lijkt ... 

Sherlock Holmes is misschien wel de 
bekendste detective allertijden. En dit 
verhaal over de hond van Baskerville is 
zijn beroemdste zaak.

Lyman
Frank Baum

De

van

OZ
tovenaarWonderlijke

Z w ij s e n

Z w ij s e n

De wonderlijke  
tovenaar van Oz

Sherlock Holmes –  
De hond van Baskerville

Welke duistere geheimen verbergt graaf 
Dracula? Duik in de griezelige wereld van 
Dracula in deze moderne versie. Durf jij 
het aan? 

Dracula –  
Jacht op de vampier
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De avonturen van Gulliver zetten 
je aan het denken. Wat voor de 
één normaal is, vindt de ander juist 
vreemd. Maar al die verschillen zijn 
bijzonder én o zo leerzaam!

Vlieg mee met Peter Pan. Dit tijdloze ver-
haal gaat ook over jou. En over je opa, je 
oma, je vader, je moeder … Doe je ogen 
dicht en zet je af!

Z w ij s e n

scan me

J.M. Barrie
Peter
 Pan

Z w ij s e n

Vliegmeemet

Z w ij s e n

Londen
Alleen in

Charles Dickens

Oliver
Twist

Oliver Twist – Alleen in Londen

Vlieg mee met Peter Pan

Stap met Oliver Twist in de onderwereld 
van Londen en leef met hem mee in dit 
spannende verhaal. Zal Oliver ooit nog uit 
de onderwereld kunnen ontsnappen? 

Gulliver
van

 Jonathan Swift

Z w ij s e n

Belang van Klassiekers
Waarom zijn klassiekers zo leuk? Ze gaan over een wereld vol fantasie. Ze zijn spannend en grappig. En het 

bijzondere is: dat blijven ze dus door de jaren heen. Ze worden nooit ouderwets of saai. Ze zijn vertaald in heel 

veel talen. Waar je in de wereld ook woont, wanneer je ook leeft: een klassiek boek wordt je vriend. Een vriend 

die jou op een geweldige manier vertelt over dingen die in het leven belangrijk zijn.

De reizen van Gulliver



NOG NIET 
BRUIKBAAR

Augmented  reality
Gratis luisterboek,  boektrailers 

en historische context bij  

ieder boek!

Sherlock Holmes – 
De hond van Baskerville
Auteur: Arthur Conon Doyle
Illustrator: Emma Ringelding
ISBN 978-90-487-3692-8
AVI E5

De wonderlijke tovenaar van Oz
Auteur: L. Frank Baum
Illustrator: Caroline Ellerbeck
ISBN 978-90-487-3690-4
AVI E5

Dracula – Jacht op de vampier
Auteur: Bram Stoker
Illustrator: Johan Klungel
ISBN 978-90-487-3694-2
AVI M6

Oliver Twist – Alleen in Londen
Auteur: Charles Dickens
Illustrator: Mariëlla van de Beek
ISBN 978-90-487-3691-1
AVI M6

Vlieg mee met Peter Pan
Auteur: J.M. Barrie 
Illustrator: Martijn van der Linden
ISBN 978-90-487-3689-8
AVI M6

De reizen van Gulliver
Auteur: Jonathan Swift
Illustrator: Mariëlla van de Beek
ISBN 978-90-487-3693-5
AVI M6

200 pagina’s gebonden | 12 x 16,5 cm
NUR 283 | Verschijnen november 2019

•  Ken je klassiekers!
•  Niet schools, maar fijn toegankelijk
•  Lekker dikke boeken voor jongens én meisjes
•  Met augmented reality app

Klassiekers 1

ISBN 978-90-487-3695-9
Prijs € 83,94
Verschijnt november 2019

Display Klassiekers 
6 x 2 exemplaren
ISBN 978-90-487-3682-9
Prijs € 167,88

Pakket

18
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Makkelijk lezen metnieuw!

Zwijsen en Disney bundelen hun krachten! Nu is ook het prachtige nieuwe verhaal van Anna en Elsa, 
Frozen 2, leesbaar voor iedereen. 

Zwijsen is al 35 jaar 
toonaangevend voor 
kinderen met lees- 

problemen en dyslexie.

© Disney

Makkelijk lezen 
met Disney 1

Pakket

978-90-487-3429-0

M4    € 12,99

978-90-487-3430-6 

M4    € 12,99

978-90-487-3431-3

M5    € 13,99

978-90-487-3432-0

M5    € 13,99

978-90-487-3433-7

E5     € 14,99

978-90-487-3434-4

E5     € 14,99

Makkelijk lezen 
met Disney 2

Pakket

978-90-487-3610-2

E3     € 12,99

978-90-487-3611-9

E3     € 12,99

978-90-487-3612-6

E4     € 14,50

978-90-487-3613-3

E4     € 14,50

978-90-487-3614-0

M5    € 16,99

978-90-487-3615-7

M5    € 16,99



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

Frozen 2
96 pagina’s gebonden
15 x 20,5 cm
NUR 286
ISBN 978-90-487-3704-8
Verschijnt november 2019
AVI M4
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Benieuwd naar het nieuwe avontuur van Elsa, Anna, Olaf en 
alle andere favoriete karakters? Ze zijn eindelijk weer te zien 
in de nieuwe film Frozen 2. Het boek sluit aan bij de film, die 
vanaf 22 november 2019 in de bioscoop draait.

Kijk voor nieuwe 
 Frozen 2 spellen  

op pagina 6 aan de 
andere kant van 
deze brochure!

Omslag nog niet definitief

Nieuwe film Frozen 2 
dit najaar in de bioscoop!

Makkelijk lezen 
met Disney 1

EAN 871-96-810-0230-3
Prijs € 83,94

Pakket

Makkelijk lezen 
met Disney 2

EAN 871-96-810-0277-8
Prijs € 88,96

Pakket

7+ 12,99

NIEUW!



Bil en Wil definitief in prijs verlaagd!

22

ISBN 978-90-487-0651-8 ISBN 978-90-487-1070-6

van € 14,50 
voor

€ 10,-

Bil en Wil – Krijg nou wat!Bil en Wil – Wat een verhalen

AVI meegroeiboeken zijn lekker dikke boeken (144 pagina’s) met een handig leeslint. 

*prijsverlaging vanaf 1 september 2019 



Strips AVI M6 en hoger
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Tip 
voor in
de klas

Speciaal voor kinderen 
in groep 6, 7 en 8!

978-90-487-3367-5

978-90-487-3573-0

978-90-487-3560-0

978-90-487-3368-2

978-90-487-3574-7

978-90-487-3559-4

AVI strips AVI M6  
en hoger (6 titels)

Otto’s Ongelofelijke Onderzeeër
Doornboosje 
Ben Benieuwd en de Ruimtelus
Het ding op het plein 
Welkom, nieuwe brugklassers! 
Wie wil er nou géén violist worden? 

ISBN 978-90-487-3715-4
Prijs € 63,00

Pakket

Nieuw pakket AVI strips voor de hogere jaargroepen.


