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Actueel

Serielezen -> zie p. 3, 4, 8, 10, 11, 12 en 14

Zwijsen geeft bijna alle boeken in series uit. 
Voor veel kinderen is het fijn om series te lezen. 
De setting is dan namelijk duidelijk: het kader 
is geschetst en alles wordt expliciet verteld. 
Bijvoorbeeld in de nieuwe serie Team 3: zelfde 
plek, zelfde hoofdpersonen, steeds een ander 
avontuur. De lezer weet wat hij kan verwachten.

Tip Voorleesdagen  

Van 22 januari t/m 1 februari 2020 vinden De 
Nationale Voorleesdagen plaats. Onze reken-
prentenboeken zijn daarvoor echt een aanrader. 
Bijvoorbeeld Wat ruik ik daar? van Rindert 
Kromhout met mooie illustraties van Alex de Wolf. 
In dit speelse en leerzame prentenboek leren 
nieuwsgierige kleuters spelenderwijs over hoog 
en laag, dichtbij en ver weg en groot en klein. 

Tip Poëzieweek 

Van 30 januari t/m 5 februari 2020 is het Poëzie-
week. Onze Versjes voor kleuters passen daar
goed bij, zoals Muziek in de pannen van Gouden 
Griffel-winnaar Bette Westera. Dit boek staat
vol gedichten, rijmpjes en grapjes over onder-
werpen uit de kleuterwereld, zoals taart, muziek 
en verhuizen. Met prachtige illustraties van Job 
van Gelder.

TEAM

CIS MEIJER

DE

GEHEIME
Toen ik omkeek, zag ik dat m
ijn hond weg was.

TEST

7+

Wat 
ruik ik 
daar?

Rindert Kromhout en Alex de Wolf

7+

Bette Westera en Job van Gelder



6-7

tussentijds 
verschenen 

10,50

Zelf gemaakt!

Toneellezen groep 3
Grappig toneelleesboek voor kinderen in groep 3. Zo kunnen kinderen gezellig 
samen hardop lezen op hun eigen AVI-niveau. Leren lezen was nog nooit zo leuk! 
Met illustraties van Rick de Haas (bekend van De Gorgels en Mees Kees).

Pakket

TONEELLEZEN

6+

prinsessen

toneellezen

6+

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 TONEELLEZEN TONEELLEZEN

E3 E3

M3 M3

E3

M3

Toneellezen
groep 3
(7 titels) 

3

Toneellezen groep 3
(7 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
Zelf gemaakt!

ISBN 978-90-487-3763-5
Prijs € 73,50 
Verschijnt januari 2020

Pakket

Zelf gemaakt!
Auteur: Anke Werker
Illustrator: Rick de Haas
ISBN 978-90-487-3725-3
64 pagina’s gebonden
15 x 21,5 cm
NUR 287
€ 10,50
Reeds verschenen in september 2019
AVI E3

•  Samen hardop dialogen lezen
•  Bevordert het leesplezier
•  Succesvolle serie voor op school
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Anke Werker
& Rick de Haas
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Anke Werker
& Rick de Haas

TONEELLEZEN

E3

Pol Is de kat  Is de kat 
van De Fabriek.van De Fabriek.

De Dichter 
leest voor 
in de bieb.

Mam is aan het werk.
Ze heeft het druk.

Tante Lola heeft een kraam 
op de markt.
Ze heeft een oogje op Otis.
Hij speelt de bas.

Sal en Nelson 
zijn portiers.
Ze hebben ruzie.

Don werkt in een tent.
Hij kan iets wat haast 
niemand kan.

Miet Baas
is de baas 
van de stad.
Zij komt naar 
De Fabriek.

Art maakt van 
alles van stof, 
wol en nog 
veel meer.
Dat is kunst.

1010 11

Wie zijn er nog meer?

Nieuw
pakket



Lees je digiwijs groep 5-6
8-10 12,50

4

In deze nieuwe serie lezen kinderen spelenderwijs over digitale geletterdheid, een onderwerp 
dat op school steeds belangrijker wordt. De verhalen zijn aansprekend, spannend en 
herkenbaar en begrippen worden uitgelegd in informatieve kaders en een woordenlijst. 

Code WIFI  over wachtwoorden

Computational thinking
Aleks en Sofya gaan met hun oma naar haar geboorteland. 
Bij de grens zien ze twee kinderen wegsluipen. Wat is hun 
geheim? De tweeling gaat op onderzoek uit. De kinderen 
zijn hun ouders kwijtgeraakt tijdens een vlucht uit de 
oorlog. Aleks en Sofya doen er alles aan om te helpen. 
Maar of dat genoeg is?   

Monique van Hest 
schreef een boek over gaming en deed 
een Master Media Innovation. Ze geeft 
les in concepting en de Minor Trans-
media Design for Creative Industries 
van Fontys ACI. Ze houdt van nieuwe 
technieken als Augmented Reality 
en leest alles wat los en vast zit over 
kunstmatige intelligentie en machine 
learning. 

“Basisschoolkinderen 
scoren met een 4,9 laag 

voor digitale kennis”
– nu.nl
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•  Over gameverslaving, wachtwoorden en programmeren 
•  Sluit 100% aan bij school
•  Goedgekeurd door een expert digitale geletterdheid
•  Met gratis lesmateriaal op zwijsen.nl

Code WIFI
Auteur: Monique van Hest
Illustrator: Els van Egeraat
ISBN 978-90-487-3747-5
96 pagina’s gebonden 
15 x 20 cm
NUR 282
€ 12,50
Verschijnt mei 2020

Stop
Auteur: Jørgen Hofmans
Illustrator: ivan & ilia
ISBN 978-90-487-3748-2
96 pagina’s gebonden 
15 x 20 cm
NUR 282
€ 12,50
Verschijnt mei 2020

5

Stop over gameverslaving

Mediawijsheid 
Op grote hoogte activeert Filipe zijn parachute. Onder hem
doemen eilanden op met een ruig landschap. Onmiddellijk 
moet Filipe op scherp staan. Als je een foute keuze maakt, 
kost je dat één leven. En je hebt in deze game ‘maar’ zeven 
levens. Zal het goed gaan? En waarom maken zijn papa’s 
zich alsmaar meer zorgen om hem?

Jørgen Hofmans 
is schrijver en vlogger en was 
ooit helemaal verslaafd aan het
computerspel 'Riven'. Hij telde
de dagen af tot het spel te koop
was. Zodra hij het spel in huis had,
begon hij en al snel kon hij niet 
meer stoppen met spelen. Hij
heeft er zelfs een week vakantie
voor opgenomen!



Lees je digiwijs groep 7-8
10-12 13,50

6

Digitale geletterdheid is in onze maatschappij niet meer weg te denken. Maar hoe leren kinderen 
wat goed en fout is? Deze nieuwe boekenserie gaat over hedendaagse onderwerpen, zoals 
nepnieuws, social media, gameverslaving, gehackt worden, robotica en internetfraude.

Informatievaardigheden
Iedereen slooft zich uit voor Jasmijn, het nieuwe meisje in
groep 8. Nina kan natuurlijk niet achterblijven. Nina googelt 
en ontdekt een manier om nieuwe kleren te kunnen betalen. 
Tegen haar ouders liegt ze over de spullen die ze heeft 
gekocht. Ook in de klas komen leugens voorbij, zoals een 
nare roddel over Nina. Wie heeft dat nepbericht de wereld 
ingestuurd? Als Nina achter de waarheid komt, staat ze 
voor een dilemma. Wat moet ze doen?

Caja Cazemier 
schrijft veel boeken over digitale 
geletterdheid, zoals bijvoorbeeld 
de boeken #selfie, #groep8, Fab en 
Like me! over internetdaten, social 
media en online pesten.

Nep over fake news

nieuwe
serie!



•  Door bekende schrijvers Caja Cazemier en Marlies Slegers
•  Met uitleg over belangrijke begrippen
•  Spelenderwijs lezen over digitale geletterdheid
•  Met gratis lesmateriaal op zwijsen.nl

Nep
Auteur: Caja Cazemier
Illustrator: Emma Ringelding
ISBN 978-90-487-3749-9
128 pagina’s gebonden
15 x 20 cm 
NUR 283
€ 13,50
Verschijnt mei 2020

Hartjes & bommen
Auteur: Marlies Slegers
Illustrator: Heleen Brulot
ISBN 978-90-487-3750-5
128 pagina’s gebonden
15 x 20 cm
NUR 283
€ 13,50
Verschijnt mei 2020

7

Mediawijsheid 
‘Win een meet & greet met mij in Disneyland! Verzamel 
zoveel mogelijk likes op je Insta!’ Beroemde vlogger Nick 
Perez heeft deze wedstrijd uitgeschreven. Meral zet alles 
op alles om zoveel mogelijk hartjes te krijgen voor haar 
foto. Stijn bedenkt samen met zijn vriend Amed een plan 
waarbij Stijns foto de meeste likes krijgt. Het wordt een 
nek-aan-nekrace tussen Meral en Stijn, totdat er opeens 
een nieuwe concurrent bij komt ...

Marlies Slegers
is bekend van haar boeken over 
Liv en schreef o.a. social media-
roman Vijftien en Onder mijn huid 
over sexting en #SweetSixteen over 
vloggen.  

Hartjes & bommen over social media
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nieuw! AVI strips
De AVI strips van Zwijsen zijn een begrip. Lekker toegankelijk én humoristisch. Daarmee krijg 
je ieder kind aan het lezen. En wist je dat het lezen van strips heel goed is voor het vergroten 
van de woordenschat? Hoog tijd dus voor een paar nieuwe strips in het assortiment!

rijk zijn is fijn Superteek!

Pakket
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I  M

3
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icolle van den H
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ik ben tom

voor mij

ik bof

kijk een ster

rijk zijn
is fijn

Nicolle van den Hurk

Het wordt 

bloedheet! 

Weg ermee!

Als mijn boot 
maar aan boord 

mag blijven! Hihi, 
waar een 
stift al 

niet goed 
voor is.

en een week 
lang helemaal 

niks doen.

Jørgen Hofmans & Marieke van Ditshuizen

Superteek!

AVI strips 
AVI M3-E3 

AVI strips 
AVI M4-E4

ik ben tom.
ik zie een ster
de ster ziet er duur uit.
wat een buit!
ik koop wat ik wil van de ster.
dan ben ik rijk.
maar ... waar koop ik dan wat?

Jop gaat met zijn ouders op vakantie. 
Lekker in het bos wandelen en wilde dieren 
spotten! Lange broeken en shirts met 
lange mouwen zijn niet nodig. Het belooft 
een week lang stralend weer te worden. 
Maar ze houden geen rekening met de 
Superteek!

Vlieg op, Piet parkiet!
Berdie Bartels & Juliette de Wit
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Wat doet die parkiet 
hier in de struiken?

Ik denk dat 
hij dood is.

         Ach ... wat zielig.

Wat moeten 
we nu doen?

We moeten een graf 
voor hem graven.

Let op, 
dit wordt lachen!

8+

door Gerard Leever

Onze juf gaat op reis. 
En wij passen 
op haar huis.

Fijn voor haar. 

En ook voor ons.

We beginnen 
een pannenkoekenhuis.
Hier, in het huis 
van de juf.

Waarom is 
het beslag zo dik? 

Misschien moet er 
nog een ei bij …
Zo wordt het niks. 

Lees maar 
of het ons lukt!

Jolanda Horsten & Hélène Jorna
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Kit en Kaat
bakken pannenkoeken

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 ...

E4 E4 E4

M4 M4 M4

AV
I  M
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urk  rijk zijn is fijn

ik ben tom

voor mij

ik bof

kijk een ster

rijk zijn
is fijn

Nicolle van den Hurk

stripstripstrip

lezen m
et                Paul van Loon  •  Echte boeven?

Echte 
 boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

Briljant, wij 

hebben je 
zoon! 

       Wij will

7+

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

E3 E3 E3

M3 M3 M3

6-7 8-9
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rijk zijn is fijn
Auteur: Nicolle van den Hurk
Illustrator: Nicolle van den Hurk
ISBN 978-90-487-3721-5
32 pagina’s gebonden
NUR 287
€ 10,50
AVI M3

Superteek!
Auteur: Jørgen Hofmans
Illustrator: Marieke van Ditshuizen
ISBN 978-90-487-3723-9
36 pagina’s gebonden
NUR 282
€ 10,50
AVI E5

Calamity Jane - De Toets
Auteur: Robbert Damen
Illustrator: Daniel van den Broek
ISBN 978-90-487-3722-2
36 pagina’s gebonden 
NUR 282
€ 10,50
AVI E5

AVI strips AVI M3-E3 
(6 titels)

ISBN 978-90-487-3765-9
Prijs € 63,00 
Verschijnt april 2020

AVI strips AVI M4-E4 
(6 titels)

ISBN 978-90-487-3766-6
Prijs € 63,00 
Verschijnt april 2020

AVI strips AVI M5-E5 
(6 titels)

ISBN 978-90-487-3767-3
Prijs € 63,00 
Verschijnt april 2020

18,5 x 25,5 cm
Verschijnen april 2020•  Humor voor jongens en meisjes

•  Laagdrempelig (weinig tekst, rijk geïllustreerd)
•  Handig bij het leren lezen, de illustraties vullen de tekst perfect aan
•  Zeer geschikt voor kinderen die lezen niet leuk vinden
•  Gebonden strips (dus perfect voor de schoolbieb!)

Calamity Jane

Pakket

Pakket

Pakket

Pakket

s t r i p
A V I M 5

Juf Nix snoept 
(niet meer)

Jolanda Horsten en ivan & ilia

Juf Nix snoept 

Juf! Kom snel! 
Lot is gevallen.

Hoe kan dat? Lot is weer oké. 
Tijd voor 
taart … Gevallen. 

Jammer hoor, juf.

Wat een herrie! Wat een 
        kabaal!

Oh, nee!
Politie.

Dag, agent. Alweer een bekeuring.

s t r i p
A V I E 5

Rafa wil drummen
Jørgen Hofmans en Hester van de Grift

Het wordt 

bloedheet! 

Weg ermee!

Als mijn boot 
maar aan boord 

mag blijven! Hihi, 
waar een 
stift al 

niet goed 
voor is.

en een week 
lang helemaal 

niks doen.

Jørgen Hofmans & Marieke van Ditshuizen

Superteek!

s t r i p
A V I M 5

Een ongelooflijke 
safari

Rian Visser en Hugo van Look

Kijk ze eens zitten. Mensen 
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen 
niet eens zonder 
air-conditioning.

Ze verstaan geen olifant. 
Ze vinden ons eng.

Gewoon vriendelijk zwaaien 
met je slurf.

AVI strips 
AVI M5-E5 

s t r i p
A V I E 5

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

IK WIL NIET 
OP REIS! Waar ben ik?

Wie is daar?

Van deze humoristische avonturenstrip 
leer je nog wat, want het zit vol leuke 
weetjes. Bovendien hebben Calamity Jane, 
Wild Bill Hickok en Belle Star echt bestaan! 
Het zijn historische figuren uit de tijd van 
het Wilde Westen. 

E5 E5 E5

M5 M5 M5

8-9

Geschreven door Robbert 
Damen (Donald Duck 
en Tina), getekend door 
Daniel van den Broek 
(Dolfje Weerwolfje en 
Jan, Jans en de kinderen)



1010

Dievenschoolnieuw!

Dievenschool is een spannende serie voor kinderen in groep 4 op AVI M4. Op vrije voeten
is het tweede boek uit de avontuurlijke serie. In najaar 2020 verschijnt het derde deel. 
Leef mee met Rolf en Gitte op de Dievenschool.

Dievenschool – Op vrije voeten
Auteur: Dirk Nielandt
Illustrator: Job van Gelder
ISBN 978-90-487-3718 5
64 pagina’s gebonden
15 x 22 cm
NUR 282
€ 10,50
Verschijnt februari 2020
AVI M4

7-9 10,50

z w ij s e n

Dirk Nielandt

Op vrije voeten

Rolf gaat terug naar de dievenschool. Hij heeft een geheime 
opdracht. Hij moet ervoor zorgen dat de school sluit. De 
kinderen gaan op schoolreis naar een pretpark. Nu is het 
pretpark vol met dieven … Als dat maar goed gaat!

z w ij s e n

Dirk Nielandt
zw

ijse
n

Dirk Nielandt

Terug naar

Z w ij s e n

Deel 3 verschijnt 
in najaar 2020!

Reeds verschenen!

•  ‘Zweinstein’ voor jonge lezers
•  Leeskilometers maken in groep 4
•  Humor en avontuur
•  Met glanseffect op cover

“Ik kon niet stoppen met lezen, 
het was zó spannend!” 

Hidde, 7 jaar



Fritzi werkt bij de politie, ze vangt veel boeven. Het is een 
raadsel hoe zij dat doet. Fritzi is namelijk erg verstrooid. 
Gelukkig krijgt zij hulp van haar drie kinderen! Dit boek gaat 
over een rare schoorsteenveger, een leuke schilderijen-
verkoper en een onbetrouwbare koopman. Wat ontdekken 
Fritzi en haar kinderen dit keer? 

7-9

nieuw! Fritzi en Co 
Fritzi en Co is een grappige detectiveserie voor kinderen in groep 4 op AVI E4. De bedrieger 
is het tweede boek uit de serie. Najaar 2020 verschijnt het derde deel. Zo kunnen kinderen 
lekker doorlezen binnen een serie. 

Fritzi en Co – De bedrieger
Auteur: Anneke Scholtens
Illustrator: Heleen Brulot
ISBN 978-90-487-3717-8
64 pagina’s gebonden
15 x 22 cm
NUR 282
€ 10,50
Verschijnt februari 2020
AVI E4

Z w ij s e n

Anneke Scholtens

10,50

•  Boordevol humor
•  Voor jongens én meisjes
•   Met glanseffect op cover

11

z w ij s e n

Anneke Scholtens
zw

ijse
n

7-9

Fritzi en Co

z w ij s e n z w ij s e n

Anneke Scholtens

Z w ij s e n

Anneke Scholtens

Deel 3 verschijnt 
in najaar 2020!

Reeds verschenen!

"Fritzi is zo grappig onhandig, ik lag echt 
in een deuk tijdens het lezen." 

Jet, 8 jaar



Team 3
9-12 12,50

12

Met trots presenteren we deze nieuwe serie van Cis Meijer. Dit is het eerste boek uit 
de spannende detectivereeks Team 3. Beleef alle avonturen van Raf, Dunja en Iza. 
De geheime test is het eerste deel en is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar. 

Cis over deze nieuwe serie

Trots ren ik het plein over naar Raf en Dunja. Met 

een van de drie repen zwaai ik naar ze. Ze komen 

op me af en zeggen iets. Maar ik hoor het niet 

omdat ik ineens afgeleid ben. Want waar is Elvis?
Voor de plek waar ik Elvis achterliet, staat een 

zwarte bestelbus. Ik wijs ernaar. 'Wat doet-ie 

daar?' 'Hoe bedoel je?' vraagt Raf. Ik voel hoe 

Dunja de reep uit mijn hand pakt.  'Je bent een 

topper,' zegt ze. 'Kijk nou, hoe lekker.' Ik kijk 

niet. Mijn blik blijft op de bus gericht. Hij be-

gint achteruit te rijden. Met een vreemd voorge-

voel loop ik er op af. 
Raf sjort aan mijn arm. 'Voorzichtig! Ben je blind 

of zo? Straks lig je onder die bestelbus.' 'Waar 

is mijn hond?' roep ik. Ik ruk mijn arm los en ren 

naar het hek, waar de bus nog achteruit rijdt. 

'Elvis!' 'Ze is daar achter,' roept Raf. 'Pas nou 

op voor die bus!' 'Maar Elvis...' Mijn hart begint 

sneller te bonzen. 'Elvis!!' Waarom reageert ze 

niet op mijn geroep? In mijn hoofd gaat een orkest 

aan alarmbellen af.

Campagne voor 
basisscholen

Leesexemplaren 
beschikbaar

Gratis lesmateriaal 
voor in de klas op 

zwijsen.nl

‘Ik hield als kind al heel erg van spannende 
boeken en daarom schrijf ik nu heel graag 
verhalen waarin de hoofdpersonen een 
mysterie moeten oplossen. Ze zoeken samen 
naar de oplossing, krijgen in ieder hoofdstuk 
een puzzelstukje erbij en uiteindelijk lossen 
ze als een soort van detectives het mysterie 
op. Het zijn verhalen waarin kinderen 
opgaan en mee kunnen denken. Ik houd 
van actie, van cliffhangers en spanning en 
daarmee wil ik ook graag het leesplezier 
van kinderen stimuleren.’

‘De geheime test is het eerste boek in de
serie Team 3, een serie over Iza, Raf en 
Dunja: Team 3 is een krachtige naam 
voor een groepje jongeren die samen op 
avontuur gaan en dus in elk boek een nieuw
mysterie oplossen. Er zit altijd veel geheim-
zinnigheid in mijn verhalen en één van de 
hoofdpersonen, Iza, wordt in De geheime 
test ook echt getest. Vandaar die titel.'

nieuwe
serie!



•  Nieuwe detectiveserie voor 9-12 jaar
•  Stoer, spannend, sfeervol
•  Prachtige full colour illustraties

De geheime test
Auteur: Cis Meijer
Illustrator: Caren Limpens
ISBN 978-90-487-3741-3
200 pagina’s gebonden
15 x 20 cm
NUR 283
€ 14,99  € 12,50 
Verschijnt april 2020
AVI M6+
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De geheime test

TEAM

CIS MEIJER

DE

GEHEIME
Toen ik omkeek, zag ik dat m

ijn hond weg was.

TEST

Iza is verhuisd naar de grote stad. Ze heeft nog geen 
vrienden en haar hond Elvis is bang in het drukke verkeer. 
Tijdens een wandelingetje met Elvis komt ze klasgenoten
Raf en Dunja tegen. Ze halen haar over tot een potje 
voetbal. Midden in hun spel scheurt een zwarte bestelbus 
weg, en dan … is Elvis verdwenen. Wat een ramp! Iza moet 
Elvis terugvinden voordat het te laat is. Samen met Raf en 
Dunja gaat ze op onderzoek uit!

Deel 2 verschijnt 
in najaar 2020!

introductieprijs
€ 12,50

t/m juni 2020



7-9

nieuw! Zoeklicht dyslexie middenbouw
Nieuw spannend en grappig boek in de serie Zoeklicht dyslexie. Deze boeken zijn speciaal voor 
kinderen die moeite hebben met lezen. De boeken zijn leestechnisch eenvoudiger, terwijl de 
verhalen aansluiten bij de belevingswereld van kinderen van 7 jaar en ouder. 

11,99

Stoere Joep raast met zijn BMX-fiets over de baan. Helaas 
lukt inschrijven voor een wedstrijd niet, want Joep heeft 
moeite met lezen en schrijven. Dan ontdekt Joep dat hij op 
Einstein lijkt. Kan hij toch meedoen aan de wedstrijd?

Op landvanlezen.nl staan luisterfragmenten bij ieder boek. Dit maakt het 
voor lezers makkelijker om aan een boek te beginnen, zeker voor dyslectici. 
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Net als Einstein

X
x
x

      X
xx

Anja Vereijken

      Net als
Einstein

Uitklappagina’s die hulp 
bieden bij het lezen



• Toegankelijke verhalen op laag AVI-niveau 
• Speciaal lettertype: Zwijsen dyslexie font
• Info over auteur en illustrator
• Met uitklappagina’s die hulp bieden bij het lezen

Pakket Pakket
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Anja Vereijken

      Net als
Einstein

Zoeklicht dyslexie 
middenbouw 
AVI E3-M4

Zoeklicht dyslexie 
middenbouw 
AVI E4-M5

Net als Einstein
Auteur: Anja Vereijken
Illustrator: Betje.com
ISBN 978-90-487-3758-1
52 pagina’s gebonden
15 x 20,5 cm
NUR 286
€ 11,99
Verschijnt maart 2020
AVI M5 

Zoeklicht dyslexie 
middenbouw AVI E3-M4 
(4 titels)

Kris kras door het oerwoud - E3
Een bos vol gevaar - E3
Saar Sloddervos - M4
Op reis in de ti jd - M4

ISBN 978-90-487-3768-0
Prijs € 47,96
Verschijnt maart 2020

Zoeklicht dyslexie
middenbouw AVI E4-M5 
(4 titels)

Een gevaarlijk spel - E4
Tranen om Sti ppie - E4
De maff e schoolreis van Max - M5
Net als Einstein - M5

ISBN 978-90-487-3769-7
Prijs € 47,96
Verschijnt maart 2020

Pakket

Pakket

1515

nieuwe titel,
nieuw ISBN

nieuwe illustrator, 
nieuw omslag, 

nieuw ISBN

nieuw omslag, 
nieuw ISBN

nieuw omslag, 
nieuw ISBN

nieuw omslag, 
nieuw ISBN

nieuw boek



9-12

nieuw! Zoeklicht dyslexie bovenbouw
Dit nieuwe hilarische boek voor dyslectische lezers is op een laag AVI-niveau geschreven, terwijl 
de inhoud speciaal bedoeld is voor kinderen van 9 jaar en ouder. Geen kinderachtige verhalen dus, 
maar spannende, grappige én aansprekende verhalen voor kinderen in de bovenbouw. 

12,99

De ouders van Puk hebben een bijzonder restaurant: het pizza 
en pudding paleis. Zo hebben ze pizza met drop bijvoorbeeld. 
Of pudding met makreelsmaak. Helaas komen er steeds minder 
klanten. Dan ontdekt Puk dat een groot bedrijf hun restaurant 
wil kopen, help! Lukt het Puk om het restaurant te redden?

Op landvanlezen.nl staan luisterfragmenten bij ieder boek. Dit maakt het 
voor lezers makkelijker om aan een boek te beginnen, zeker voor dyslectici. 
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Puks pizza en pudding paleis

X
x

x
        X

x

Marte Jongbloed

pizza en pudding
puks

paleisisi

Uitklappagina’s die hulp 
bieden bij het lezen

voorlopig omslag



• Door de auteur van de serie over Herre
• Boekbesprekingstips
• Levendige bladspiegel
• Met extra materiaal op landvanlezen.nl 
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Marte Jongbloed

pizza en pudding
puks

paleisisi

Zoeklicht dyslexie 
bovenbouw 
AVI E3-M4-E4 

Zoeklicht dyslexie 
bovenbouw 
AVI M5-E5 

Puks pizza en pudding paleis
Auteur: Marte Jongbloed
ISBN 978-90-487-3761-1
68 pagina’s gebonden
15 x 20,5 cm
NUR 286
€ 12,99
Verschijnt maart 2020
AVI E5

Zoeklicht dyslexie 
bovenbouw AVI E3-M4-E4 
(4 titels)

Dit is foute boel! - E3
Help me! - M4
Samen honderd - E4
Moet je die Mop zien! - E3-M4-E4

ISBN 978-90-487-3770-3
Prijs € 48,47
Verschijnt maart 2020

Zoeklicht dyslexie 
bovenbouw AVI M5-E5 
(4 titels)

Lieke op safari - M5
Gek op voetbal! - M5
Monsters en paleizen - E5
Puks pizza en pudding paleis - E5

ISBN 978-90-487-3771-0
Prijs € 51,96
Verschijnt maart 2020
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Pakket

Pakket

nieuw omslag, 
nieuw ISBN

nieuw omslag, 
nieuw ISBN

nieuw boek



18

Maak je AVI-kast klaar voor het voorjaar!

2 Kleuters samenleesboeken  (7 titels)
ISBN 978-90-487-3678-2  ·  Prijs € 45,50

Leren lezen AVI start  (6 titels)
EAN 871-96-810-0281-5  ·  Prijs € 41,94

AVI kanjers AVI start  (4 titels)
EAN 871-96-810-0221-1  ·  Prijs € 42,00

Moppenboeken groep 3  (4 titels)
ISBN 978-90-487-2988-3  ·  Prijs € 34,49

AVI kanjers AVI M3-E3  (4 titels)
EAN 871-96-810-0222-8  ·  Prijs € 42,00

Isabel Versteeg en Mariëlla van de Beek

de                   van mob a l

4+

Elle van Lieshout

hoe ga             op reis?i k

4+
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verhalenbundel

dieren

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

hoor jĳ 
mĳn brul?

Isabel Versteeg

NUR 287

Jørgen Hofmans
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tom maakt een scheef huis. 

er is vuur, er is rook!

wat is er veel te zien!

wat is er veel te doen!

wat doe jij?

als je groot bent?

als ik groot ben

De AVI-kanjers zijn lekker dikke verhalenbundels voor kinderen 
die leren lezen. In elk boek staan meer dan 30 korte verhalen! 

Elke AVI-kanjer gaat over een ander onderwerp. 
Dit boek gaat over beroepen.

als ik
groot ben

6+Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

verhalenbundel

beroepen

zwijsen.nl

moppenboekmoppenboek

lezen m
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Die mop is top!Die mop is top!

7+

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.



Maak je AVI-kast klaar voor het voorjaar!

Game-lezen  (3 titels)
ISBN 978-90-487-3414-6  ·  Prijs € 31,50

Wist je dat? AVI M4-E4  (4 titels)
EAN 871-96-810-0259-4  ·  Prijs € 38,00

Zoeklicht dyslexie toptitels  (4 titels)
ISBN 978-90-487-3772-7  ·  Prijs € 53,96

Pakket

Pakket

Pakket
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Rian Visser & Mark Baars
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AVI
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zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 8+
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Marjon Hoffman

Verschijnt 
maart 
2020


