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Boekentips!

978-90-487-3426-9  ·  € 10,50 

8+

Annemarie van den Brink

978-90-487-3359-0  ·  € 10,50 

Geselecteerd 
voor de Leeslijst van de Nederlandse Kinderjury 2019!

In april 2019 

ontvangen 7000 scholen 

onze nieuwe Kinderboeken-

catalogus waarin de leukste 

boekentips voor de 

Kinderboekenweek

2019 staan. 
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nieuw!
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AVI-lezen met Paul van Loon 
De serie AVI-lezen met Paul van Loon breidt uit! Wij zijn de Weerwolfwezen is een spannend boek 
dat bestaat uit een bundeling van strips op één AVI-niveau uit het tijdschrift Dolfje Weerwolfje. 
Geschreven door de populaire ‘grumor’ schrijver Paul van Loon. 

Wij zijn de Weerwolfwezen

Naar een idee van: Paul van Loon
Tekst en illustraties: Gerard Leever
32 pagina’s gebonden
18,5 x 25,5 cm
NUR 282 
verschijnt augustus 2019
ISBN 978-90-487-3664-5
AVI E4

Set Wij zijn de Weerwolfwezen 

8 exemplaren met backcard
EAN 871-96-810-0306-5
verschijnt augustus 2019

8+

door Gerard Leever

verschijnt augustus 2019
Prijs € 68,00

AVI-lezen 
met Paul van Loon

6 titels
EAN 871-96-810-0252-5 
Prijs € 54,47

Pakket

Introductieprijs

8,50

lezen m
et                Paul van Loon  •  pak m

e dan!

pak me dan!
met tekeningen van Hugo van Look

7+

toneellezentoneellezentoneellezen

Sam Sam Sam 
SchoffelSchoffelSchoffel

en de zaak van 
de schildpad

Sam
 Schoffel en de zaak

 van de schildpad

7+

moppenboekmoppenboek

lezen m
et                Paul van Loon  •  die m

op is top!

Die mop is top!Die mop is top!

7+

versjesversjesversjesversjeslezen m
et                Paul van Loon  •

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

juf?de

 wat  
doen we

met

wat doen we m
et de juf?

7+

978-90-487-3553-2 Start

978-90-487-3556-3   M4

978-90-487-3554-9 M3

978-90-487-3557-0  E3-E4

Fictie

Toneellezen

Versjesboek

Moppenboek

stripstripstrip

lezen m
et                Paul van Loon  •  Echte boeven?

 Echte  
 boeven?

met tekeningen van ivan & ilia

Briljant, wij 

hebben je 
zoon! 

       Wij will

7+

978-90-487-3555-6     E3

AVI-strip

978-90-487-3552-5   Start

kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek

is noura?aaw r

lezen m
et                Paul van Loon  •  w

aar is noura?

met tekeningen van Hugo van Look

4+

Kleuters samenleesboek
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4-8 3,99

nieuw! Zomerlezen
Voorkom de ‘zomerdip’ en lees lekker door in de grote vakantie! Met deze 
drie nieuwe lees-doe-boekjes houdt ieder kind dat naar groep 2, 3, 4 of 5 
gaat, zijn AVI-niveau op peil tijdens de vakantie. Grappig én leerzaam! 

Deze leuke lees-doeboeken zorgen dat de zomervakantie niet saai wordt! De boeken staan 
boordevol verhalen, moppen, strips, versjes en uitdagende opdrachten. Neem het boek mee 
op reis, naar het zwembad of naar opa en oma. Zo blijven kinderen lezen en is het lezen op 
school ook na de zomer weer leuk! De juf of meester zal trots zijn!

Zomerlezen groep 3Zomerlezen groep 1-2

op reis, naar het zwembad of naar opa en oma. Zo blijven kinderen lezen en is het lezen op 
school ook na de zomer weer leuk! De juf of meester zal trots zijn!



Het nieuwe meisje Het nieuwe meisje
Michiel van de Vijver

5

•  Nu ook voor kleuters!
•  AVI-niveau behouden in de zomervakantie
•  Met leuke verhalen, versjes, strips en opdrachten
•  Sluit 100% aan bij school

Zomerlezen groep 1-2
Auteur: Rindert Kromhout e.a.
Illustrator: Els Vermeltfoort e.a.
ISBN: 978-90-487-3635-5 
NUR: 272

Zomerlezen groep 1-2

5 exemplaren
EAN 871-96-810-0284-6
Prijs € 19,95

Zomerlezen groep 3
Auteur: Martine Letterie e.a. 
Illustrator: Rick de Haas e.a.
ISBN: 978-90-487-3634-8 
NUR: 287  AVI E3

Zomerlezen groep 3

5 exemplaren
EAN 871-96-810-0283-9
Prijs € 19,95

Zomerlezen groep 4
Auteur: Michiel van de Vijver e.a.
Illustrator: Michiel van de Vijver e.a.
ISBN: 978-90-487-3636-2 
NUR: 282  AVI E4

Zomerlezen groep 4

5 exemplaren
EAN 871-96-810-0285-3
Prijs € 19,95

Display Zomerlezen
3 x 6 exemplaren
EAN 871-96-810-0282-2
Verschijnt mei 2019
Prijs € 71,82

Gratis 
A2 promotieposter 
voor alle scholen, 
boekhandels 
en bibliotheken!

60 pagina’s geniet | 17 x 22 cm
Verschijnen mei 2019

Let op! België heeft andere ISBN’s 

Pakket

Pakket

Pakket

Zomerlezen groep 4

Promoties rondom 
Zomerlezen

Aandacht op social:
•  Zwijsen
•  Land van lezen
•  Kinderboeken.nl

•   In mei 2019 mailing 
naar alle basisscholen 
met gratis poster en 
Krant van Lezen over 
Zomerlezen



Grote AVI-boeken
Grote AVI-boeken zijn dikke boeken, speciaal voor kinderen die leren lezen. Ieder boek bevat diverse 
teksten op hetzelfde AVI-niveau, zodat kinderen lekker door kunnen lezen op hun eigen niveau.
Boordevol verhalen, informatieve teksten, versjes, moppen, strips en samenleesverhalen. 

6-7

nieuw!

14,50

6

Het grote AVI start boek Het grote AVI M3 boek 

lees zelf dit boek! 
wie zit er in de hut?
leef mee met jip en lot.
maar lees ook van de juf.

Anneke Scholtens

met tekeningen van
Ann De Bode

kij k 
maar,
hoor
maar!lees zelf dit boek! 

leef mee met koe en vis.
maar ook met sem en saar. 
en wat doet juf roos?



•  Leeskilometers maken in groep 3
•  Variatie in AVI-teksten voor beginnende lezers
•  Zelf lezen na een aantal weken leesonderwijs

7

Het grote AVI start boek
kom in de hut
ISBN 978-90-487-3639-3
AVI start

Het grote AVI M3 boek
ik spat je nat
ISBN 978-90-487-3640-9
AVI M3

144 pagina’s gebonden | 14,5 x 24,2 cm
NUR 287 | Verschijnen augustus 2019

25

ga je naar huis, tuur?
naar koen en kaat?

nee, mijn vuur is heet.
en er is rook.

de vaas was geel en duur.
en toen lek.

pap is boos.
boos op de rook en op mijn vuur.
boos op tuur!

ik zoek een huis in het bos.
op een tak!

dag!

24

nu is beer niet meer sip.
hier is de zon en daar is het bos.
niet meer in het hok!

dat is fijn, koen en kaat!

daar is ook tim.
en mik, tom en kas.

12

een gek oog

wat een gek oog!
is het van een koe?
of van een bok?
nee, het is van eef.
eef heeft 1 raar oog.
hoe kan dat?

wat ziet eef met dat oog?
ziet eef heel veel?
of niet?

dag, eef!
kijk!
ik ben hier.
zie je mij?

ik kom niet.
ik ben jan niet.
dat zegt kit de kat.dat zegt kit de kat.
de boer heet jan.
de boer moet aan de lij n.

jan moet aan de lĳ njan moet aan de lĳ n

daar is eef.
eef heeft een riem.
jan, waar zit je? roept eef.jan, waar zit je? roept eef.
kom eens hier.
kom, we gaan.
we gaan naar het bos.
kom, jan!kom, jan!
je moet aan de lij n.
kom dan!

lange 
verhalen

informatieve 
teksten

AVI-strips



Toneellezen groep 6
Zes nieuwe boeken in de serie Toneellezen. Speciaal voor groep 6, 7 en 8. 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. 

9-12

nieuw!

13,50

8

Nummer 1 met Travelfriends

TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+

Levi’s leven wordt pas echt spannend als hij de nieuwste 
videogame ontdekt: Travelfriends. In deze game kan hij de 
hele wereld over reizen en moet hij opdrachten uitvoeren. 
Levi heeft maar één doel. Hij wil de beste worden! Maar 
dan krijgt hij van zijn ouders een game-verbod. Gaat het 
hem nog lukken om de virtuele wereldreis te winnen?

Pakket

TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+

TONEELLEZEN

Martine Letterie

TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+

E6

E6

M6

E6

M6

M6

Toneellezen
groep 6 

Leuke titel bij het thema
van de Kinderboekenweek

‘Reis mee’



•  Spannende en humoristische verhalen
•  Succesvolle serie voor op school
•  Samen hardop dialogen lezen
•  Bevordert het leesplezier en het lezen met intonatie

9

Nummer 1 met Travelfriends
Auteur: Sanne de Bakker
Illustrator: ivan & ilia
ISBN 978-90-487-3647-8
AVI E6

Vader ontvoerd!
Auteur: Marti ne Lett erie
Illustrator: Marieke Ditshuizen
ISBN 978-90-487-3648-5
AVI E6

Toneellezen groep 6 
(6 titels)

Rare geluiden
Wedstrijd op wielen
Zoektocht in het ziekenhuis
Verdwaald in Amsterdam
Vader ontvoerd!
Nummer 1 met Travelfriends

ISBN 978-90-487-3679-9
Prijs € 81,00
Verschijnt augustus 2019

Vader ontvoerd!

Martine Letterie

TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+

112 pagina’s gebonden | 15 x 21,5 cm
NUR 283 | Verschijnen augustus 2019

Stel je voor, het is het jaar 1870. Karin woont in een rustig
stadje in het oosten van Amerika. Dan besluiten haar 
ouders dat ze naar het ‘Wilde Westen’ willen. Karin vraagt 
zich af of dat wel zo’n goed idee is. Haar ouders zijn echt 
superonhandig. En het gaat al snel mis. Haar moeder en 
broertje verdwijnen spoorloos. En dan wordt ook haar 
vader ontvoerd …

Pakket

Geschreven door Griffel-winnaar 
Martine Letterie



Toneellezen groep 7
9-12

nieuw!

13,50

10

De gruwelijke griezeltest

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

Meester Rombout van groep 7 vindt dat Julie op een 
griezelcursus moet. Ze is overal bang voor. Als je goed leert 
griezelen, vind je dingen niet meer eng maar spannend, 
zegt meester Rombout. Berend vindt juist niks griezelig, 
want voor alles is een verklaring. Toch? Dan belanden Julie 
en Berend samen in een spannend avontuur waarin ze een 
reeks gruwelijke griezeltests moeten afleggen. Wie zal zich 
het beste redden?

Pakket

TONEELLEZEN

TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

E6+

E6+

E6+

E6+

Toneellezen
groep 7 



11

De gruwelijke griezeltest
Auteur: Henk Hardeman
Illustrator: Heleen Brulot
ISBN 978-90-487-3650-8
AVI E6+

De spiekfabriek
Auteur: Anke Kranendonk
Illustrator: Richard Verschraagen 
ISBN 978-90-487-3649-2
AVI E6+

De spiekfabriek

TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+

112 pagina’s gebonden | 15 x 21,5 cm
NUR 283 | Verschijnen augustus 2019

Kesia en Esther zijn niet goed in taal en bloedzenuwachtig 
voor de toetsen op school. Bij Esthers broer kopen ze een 
spiekmethode. Dat gaat goed! Al snel zetten ze een handel 
op: de spiekfabriek. Alle klasgenoten willen goeie cijfers 
halen. Maar de bedragen die Esthers broer vraagt worden 
steeds hoger. En dan eist hij opeens het geld op: onmiddellijk!

Toneellezen groep 7

De gruwelijke griezeltest
De spiekfabriek 
Geheugen kwijt
B-Boy

ISBN 978-90-487-3680-5
Prijs € 54,00
Verschijnt augustus 2019

Pakket

Geschreven door Griffel-winnaar 
Anke Kranendonk



Pakket

Toneellezen groep 8
9-12

nieuw!

13,50

12

#groep8

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

E6+

E6+

“Hallo allemaal!  Wij zijn Rosalie en Valentijn en wij vloggen 
over ons leven in groep 8. We doen sketchvideo’s en challenges, 
máár we vertellen ook wat er in de klas gebeurt. Ruzie op 
WhatsApp bijvoorbeeld, iets met nepnieuws en of we wel 
genoeg likes op social media krijgen. Onze juf wordt helemaal 
gek van ons en legt de klas een challenge op: twee weken 
zonder telefoon! Help! Zo lang?! Kunnen we dat? Lijkt dit je 
leuk? Geef dan een duimpje omhoog onder deze video of lees 
dit boek!” 

Nieuwe cover 
+ nieuw ISBN!

Toneellezen
groep 8 

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

E6+

E6+
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De Bakkersstraat Bende

en de zaak
 van de schildpad

7+ TONEELLEZEN

112 pagina’s gebonden | 15 x 21,5 cm
NUR 283 | Verschijnen augustus 2019

Er is geen geheim dat voor Sam verborgen blijft. Ze lijkt wel 
een privédetective. Als er op een dag een auto tegen een 
lantaarnpaal knalt, is dat het begin van een aantal onver-
klaarbare voorvallen in de Bakkersstraat. Tijd voor Sam en
haar vrienden om in actie te komen. Maar ze komen erachter
dat voor detective spelen helemaal niet zo simpel is. Ze zijn 
tenslotte Sherlock Holmes niet! Of stiekem toch wel?

#groep8
Auteur: Caja Cazemier
Illustrator: Marja Meijer
ISBN 978-90-487-3651-5
AVI E6+

De Bakkersstraat Bende 
Auteur: Suzanne Wouda
Illustrator: Katrien Holland
ISBN 978-90-487-3652-2
AVI E6+

Toneellezen groep 8

#groep8
De Bakkersstraat Bende 
Sti lte in de studio!
De verboden tuin van toen

ISBN 978-90-487-3681-2
Prijs € 54,00
Verschijnt augustus 2019

Pakket

Geschreven door Griffel-winnaar 
Suzanne Wouda



Paul van Loon

naar  
 

 
  !

ee
z

Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

4+

4-6 6,50

nieuw! Samenlezen voor kleuters
De boeken uit de succesvolle serie Kleuters samenleesboeken zijn voor kleuters die zelf willen lezen. 
In het verhaal doet een kleuter ontdekkingen met woorden en letters. De linkerpagina’s zijn voorlees-
pagina’s. De rechterpagina’s zijn woordpagina’s die door de kleuter zelf kunnen worden gelezen.

Paul van Loon

naar      !eez

Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

4+

Pa
ul

 v
an

 L
oo

n

naar      ! ee z

Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

4+

Isabel Versteeg en Mariëlla van de Beek

de                   van mob a l

4+

naar zee! de bal van mo

mo gaat een dag op stap.
hij neemt zijn bal mee.
maar een aap pikt de bal.
krijgt mo zijn bal nog terug?

14

sil houdt van de zee.
en hij gaat op pad.
op zoek naar iets moois.
op zoek naar een schat!

Pakket 1



15

naar zee!
Auteur: Elisa van Spronsen
Illustrator: Jeska Verstegen
ISBN 978-90-487-3659-1

de bal van mo
Auteur: Isabel Versteeg
Illustrator: Mariëlla van de Beek
ISBN 978-90-487-3660-7

hoe ga ik op reis?
Auteur: Elle van Lieshout
ISBN 978-90-487-3656-0

hup, aan het werk!
Auteur: Elle van Lieshout
ISBN 978-90-487-3658-4

32 pagina’s gebonden | 15 x 16 cm
NUR 272, 287 | Verschijnen juli 2019

•  Links voorleespagina’s voor ervaren lezers
•  Rechts letters en woorden die je kleuter zelf kan lezen
•  Gezellig samen lezen
•  Leuk en leerzaam tegelijk

Elle van Lieshout

hoe ga             op reis?i k

4+

Elle van Lieshout

, aan het werk!h u p

4+

hoe ga ik op reis? hup, aan het werk!

je gaat op pad.
waar stap je in?
hoe kom je daar?
ra, ra, ra …
zeg jij het maar.

Paul van Loon

naar      !eez

Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

4+

Elle van Lieshout

hoe ga             op reis?i k

4+

Isabel Versteeg en Mariëlla van de Beek

de                   van mob a l

4+

Elle van Lieshout

, aan het werk!h u p

4+

kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek
kleuters samenleesboek

is noura?aaw r

lezen m
et                Paul van Loon  •  w

aar is noura?

met tekeningen van Hugo van Look

4+

Pakket

Kleuters 
samenleesboeken 1

het boek van kip
het boek van aap
het boek van poes
het boek van fee
het boek van teun
een boek vol taart

ISBN 978-90-487-3677-5
Prijs € 39,00
Verschijnt juli 2019

Kleuters 
samenleesboeken 2

wat voor dier zie je hier
nee nee nee!
naar zee!
de bal van mo
hoe ga ik op reis?
hup, aan het werk!
waar is noura?

ISBN  978-90-487-3678-2
Prijs € 45,50 
Verschijnt juli 2019

Pakket

Pakket2

weet jij al wat je wordt?
ja of nee?
kijk maar, kies maar.
ra, ra, raad maar.
lees maar lekker mee.

nieuw 
samengestelde pakketten



daan wil weg
Hans en Monique Hagen 
en Ingrid en Dieter Schubert

d
aan

 w
il w

eg
    

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.

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!

hee, ik lees! A
V

I S
TA

R
T

hee, ik lees!

dieren

5+

www.zwijsen.nl 5+

kleuterlezen

16

Tips voor de Kinderboekenweek 2019 
2 t/m 13 oktober 2019

1 2 3

978-90-487-1390-5  ·  5-6 jaar  ·  € 7,99 978-90-487-3293-7  ·  8-9 jaar  ·  € 10,50

Serie hee, ik lees! Serie Leesserie Estafette groep 5

978-90-487-3418-4  ·  6-7 jaar  ·  € 7,99

Serie ik lees!

Dé Zwijsen boeken rondom het Kinderboekenweekthema ‘Reis mee’

978-90-487-2828-2  ·  7-12 jaar  ·  € 11,99

Serie Zoeklicht Dyslexie Serie Leesserie Estafette groep 6

978-90-487-3367-5  ·  9-10 jaar  ·  € 10,50978-90-487-3367-5  ·  9-10 jaar  ·  € 10,50

4 5
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De droomreis van neef Karel
Auteurs en illustratoren: Rick de Haas, 
Nicolle van den Hurk en Els Vermeltfoort
32 pagina’s gebonden
33,9  x 19,6 cm 
NUR 273
ISBN 978-90-487-3663-8
Prijs € 10,00
Verschijnt juni 2019

Tips voor de Kinderboekenweek 2019 
2 t/m 13 oktober 2019

Neef Karel vertrekt op wereldreis. Theo, Daatje en Stien 
zwaaien hem uit. Karel klimt stiekem langs de regenpijp 
omhoog en verstopt zich op zolder. Daar schrijft hij brieven 
over spannende avonturen in verre landen …

4-7

Kerntitel van de 
Kinderboekenweek!

Bijzonder 
formaat!

Weetje: 
Dit bijzondere boek is 

geschreven én geïllustreerd 

door Rick de Haas, Nicolle van 

den Hurk en Els Vermeltfoort. 

Ze zijn al vrienden sinds

 de Kunstacademie!



Vier juffen- en een meesterpakket 

18

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.

dag juf
Jolanda Horsten
met tekeningen van Eefje Kuijl

hee, ik lees!hee, ik lees!hee, ik lees!hee, ik lees!

Juf gaat trouwen
elisabeth mollema

6+

M5

kijkverhaal Het dierenlied
voor 

meester Frank
Marco Kunst & Christoph Kirsch

 
H

et dierenlied voor m
eester Frank

 
M

arco Kunst &
 Christoph Kirsch

Vier juffen en 
een meester

Juf, ik ken een mop
dag juf
Juf Nix snoept (niet meer)
Juf gaat trouwen
Het dierenlied voor meester Frank

EAN 871-96-810-0298-3
Prijs € 97,98

Pakket

Tip 
voor in
de klas

978-90-487-3302-6

978-90-487-3176-3 978-90-487-3280-7

978-90-487-3299-9 978-90-487-1393-6

Serie Leesserie Estafette groep 5

AVI strips groep 5 Serie Leesserie Estafette groep 4

Serie Leesserie Estafette groep 5 Serie hee ik lees!
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toneel
C

aja C
azem

ier

Brugkidz
CAJA CAZEMIER

 
W

ie w
il er no

u G
E

E
N

 vio
list w

o
rd

en?
 

Erna Sassen & Geert  Gratam
a

9+

 
strip

Wie wil er nou  
géén violist worden?

Erna Sassen & Geert Gratama

W
elko

m
, n

ieu
w

e b
ru

g
klassers!

9+

 
strip

Selm
a N

o
o

rt &
 H

élèn
e Jo

rn
a

Welkom, nieuwe 
brugklassers!

Selma Noort & Hélène Jorna

Waar 
nu heen? Naar 

lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Er zit vast 
een lichtknop.

ELISA VAN SPRONSEN

HOE MADELIEF 
DE MUSICAL REDDE

Hoe M
adelief de m

usical redde
 Elisa van Spronsen

Brugklas

Brugkidz
Welkom, nieuwe brugklassers!
Hoe Madelief de musical redde
Wie wil er nou géén violist worden?

EAN 871-96-810-0297-6
Prijs € 92,00

Pakket

Tip 
voor in
de klas

978-90-487-3572-3 978-90-487-3559-4

978-90-487-3562-4 978-90-487-3560-0

Serie Leesserie Estafette groep 8 Serie Leesserie Estafette groep 8

Serie Leesserie Estafette groep 8 Serie Leesserie Estafette groep 8




