
Zomer 2019

Woezel & Pip Rompompom Maan roos vis

Dolfje Weerwolfje

De Gorgels

7+
6+

4+
3+

Sluit aan bij school

Zomer 2019



2

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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Heb je deze tafeldisplay al besteld? 
Vul ’m dan met de nieuwe edutainment-
producten! 

Heb je de display nog niet? 
Bestel ’m dan snel en vul de display met 
de nieuwste Zwijsen-spellen.

Tafeldisplay EAN 871-96-810-0279-2Tafeldisplay EAN 871-96-810-0279-2
Inhoud tafeldisplay EAN 871-96-810-0280-8Inhoud tafeldisplay EAN 871-96-810-0280-8
27 producten  ·  Prijs € 318,3427 producten  ·  Prijs € 318,34

Tafeldisplay

Extra stevige MDF-display! 
Ook inklapbaar! 



Woezel & Pip letterlegger 

3+
ISBN 978-90-487-3674-4
Formaat 20,6 x 16,5 cm
Prijs € 14,50 
BTW laag
NUR 287
Verschijnt augustus 2019 
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3+Nieuw     Woezel & Pip

Letterlegger voor peuters en kleuters

De Woezel & Pip letterlegger is ideaal voor peuters en kleuters die het 
leuk vinden om letters te verkennen, herkennen en benoemen. 
Kinderen hoeven nog niet te kunnen lezen om zelf met de letterlegger
aan de slag te gaan. Ze kunnen de letters van het alfabet op een 
veelzijdige manier ontdekken. 

• Spelenderwijs leren kinderen letters herkennen
• Kleurrijke illustraties
• Hoe klinkt de letter en hoe ziet die eruit?
•  Herkenning van letters in de vermelde woorden als kinderen wat 

verder zijn

Ouders krijgen in dit spel extra vragen of opdrachten rondom de letters 
aangeboden. Zo krijgen zij extra handvaten om gezellig samen met 
hun kind aan de slag te gaan met de letterlegger. 

De letterlegger komt in de doorgaande leerlijn voor: Rompompom woordenmaker 
4+
ISBN 978-90-487-3118-3
Prijs € 14,50

Maan roos vis woordenmaker 
6+
ISBN 978-90-487-3370-5
Prijs € 14,50

Leerdoelen:
• Sti muleert de ontluikende en/of beginnende gelett erdheid
• Koppelen van klanken aan lett ers
• Herkennen en verkennen van lett ers
• Oefenen van de lett ers

taal & 
lezen

©2019 Dromenjager BV
www.woezelenpip.nl



6+Nieuw     Maan roos vis 
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4+Nieuw     Rompompom 

Letters ontdekken en zélf woordjes maken? Of de eigen naam plakken? 
Dat kunnen kinderen met deze herbruikbare letterstickers. In dit 
stickerboek maken zij spelenderwijs kennis met letters en klanken. 
En ze leren woorden maken met alle letters die ze ook op school leren. 
In het midden van het boek is ruimte om de stickers telkens terug te
plakken en mooi te bewaren. 

Lekker spelen met letters, woorden en zinnen. Dat kan met deze 
herbruikbare letterstickers! Door middel van leuke opdrachten maken 
kinderen zélf woorden en zinnen met alle letters die ze ook op school 
leren. In het midden van het boek is ruimte om de stickers telkens 
terug te plakken en mooi te bewaren. Oefenen met letters wordt zo 
een feest!

Rompompom
letter-stickerboek  

4+ 
ISBN 978-90-487-3666-9
Formaat 21,5 x 28 cm
Prijs € 7,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt juni 2019

Maan roos vis  
letter-stickerboek  

6+ 
ISBN 978-90-487-3665-2
Formaat 21,5 x 28 cm
Prijs € 7,50
BTW laag
NUR 228
Verschijnt juni 2019

7

Oefenen met letters is een feestZelf woorden maken met het stickerboek

met 130
herbruikbare stickers 

ook geschikt voor 

op het raam!

l

l

6-8 jaar

a

a

letter-
stickerboek

SluitSluit
100% aan aan
bij schoolbij schoolbij school

a

l

Leerdoelen:
• Koppelen van klanken aan lett ers
• Oefenen van de lett ers
• Maken van woorden
• Oefenen van de fi jne motoriek

Leerdoelen:
• Onderscheiden van klanken in woorden
• Oefenen van de lett ers (medeklinkers, klinkers, dubbelklanken en tweeklanken)
• Maken van woorden en zinnen
• Oefenen van de fi jne motoriek

taal & 
lezen

taal & 
lezen

De letterstickers 
kunnen overal in het 
boek geplakt worden 
en ook op het raam, 
dus leuk voor thuis 

én onderweg!
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Nieuw     Maan roos vis 4+Nieuw     Rompompom 

Met deze Rompompom schrijfkaarten met uitwisbare stift leren 
kinderen de letters en cijfers van school schrijven. Zo leren ze 
bijvoorbeeld de letter van hun eigen naam of het cijfer dat hoort bij 
hun leeftijd! In dit leuke koffertje zitten kaarten met verschillende 
schrijfoefeningen met letters en cijfers. Spelenderwijs oefenen 
kinderen zo het lezen en schrijven van letters en het lezen van 
woorden. Dat betekent: eindeloos oefenen! 

Rompompom ik lees en schrijf 
letters en cijfers 

4+ 
ISBN 978-90-487-3662-1
Formaat 17,8 x 19,2 x 1,5 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 287
Verschijnt juni 2019

Maan roos vis ik lees en schrijf  
woorden en zinnen  

6+ 
ISBN 978-90-487-3661-4
Formaat 17,8 x 19,2 x 1,5 cm
Prijs € 14,99
BTW hoog
NUR 287
Verschijnt juni 2019
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Volop oefenen met schrijvenSpelenderwijs letters en cijfers leren

Leerdoelen:
• Leren schrijven van cijfers en lett ers
• Leren lezen van lett ers en woorden
• Oefenen van de fi jne motoriek door middel van teken- en schrijfopdrachten

Leerdoelen:
• Leren schrijven van lett ers, woorden en zinnen in verbonden schrift 
• Leren lezen van woorden en zinnen
• Oefenen van de fi jne motoriek door middel van schrijfopdrachten  

schrijvenschrijven

In dit leuke schrijfkoffertje zitten schrijfkaarten met een uitwisbare 
stift om uitgebreid te oefenen met schrijven. Kinderen leren letters 
en woorden aan elkaar schrijven, zoals ze het ook op school leren. 
Op de schrijfkaarten staan veel verschillende opdrachten, zoals 
woordzoekers, verhaaltjes om zelf te lezen, rijmopdrachtjes, 
schrijfoefeningen met letters, woorden en zinnen. En nog véél 
meer om volop te oefenen met schrijven en lezen. 

Doordat er bij de 
schrijfkaarten een 
uitwisbare stift zit, 

zijn ze opnieuw 
te gebruiken.

6+
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7+Nieuw     De Gorgels  

Nieuwe woorden leren met De Gorgels

Leerdoelen:
• Vergroten van woordenschat
• Oefenen met leesmoeilijkheden
• Creati ef spelen met taal

Dit is een spel waarbij kinderen hun lachspieren trainen! 
Vergroot de woordenschat met woorden uit de wereld 
van De Gorgels. Wat betekent Getverlebebbesbam, 
Daggeledoeidam of Porroporroguggelbam bijvoorbeeld?
Met dit kaartspel leren kinderen alles over de woorden 
uit De Gorgels-wereld, maar ook uit de mensenwereld! 
Wie de meeste setjes van vier kaarten heeft, is de winnaar. 
Mazzelabammie! taal & 

lezen

De Gorgels  
Het Grote Gorgelsdictee
7+ 
ISBN 978-90-487-3668-3
Formaat 13,5 x 19 x 3,85 cm
Prijs € 12,50
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt augustus 2019 

De Gorgels  
woordenschat kaartspel
7+ 
ISBN 978-90-487-3667-6
Formaat 9 x 12,5 x 3,5 cm
Prijs € 8,99
BTW hoog
NUR 023
Verschijnt augustus 2019

Lol met spelling van De Gorgels

Leerdoelen:
• Oefenen met spelling
• Woordbeelden inprenten
• Oefenen spellingsproblemen: ij/ei, au/ou, ooi/aai/oei

Dat spelling ook lollig kan zijn, bewijst Het Grote Gorgelsdictee. 
Dommeldommeltukjesdam of Oepselabambam! Wanneer kinderen 
deze woorden kunnen spellen, verdienen ze twee punten! Vinden ze 
deze woorden te moeilijk, dan kiezen ze voor een makkelijk woord en 
verdienen ze 1 punt. Schrijven ze het woord verkeerd? Dan krijgen 
ze helaas geen punten. Maar kunnen ze uitleggen wat het woord 
betekent? Dan krijgen ze een extra punt! Joebelabambam!

taal & 
lezen
taal & 
lezen



978-90-487-2148-1978-90-487-2148-1
€ 10,50   6+

Pakkett en

Woezel & Pip
ISBN 978-90-487-3017-9
7 producten 
Prijs € 89,48

Jules
EAN 871-96-810-0302-7 
3  producten 
Prijs € 49,99

Rompompom
ISBN 978-90-487-3018-6
14 producten 
Prijs € 184,96

Maan roos vis
ISBN 978-90-487-3019-3
14 producten 
Prijs € 178,94

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

De Gorgels
ISBN 978-90-487-3399-6
6 producten 
Prijs € 80,45 13

Character pakketten

De Gorgels
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978-90-487-3377-4
€ 8,99   7+

978-90-487-3378-1
€ 19,99   7+

Maan roos vis

978-90-487-3028-5978-90-487-3028-5
€ 24,99   5+

978-90-487-3174-9
€ 6,50   6+

978-90-487-2289-1
€ 6,50   6+

978-90-487-3370-5
€ 14,50   6+

978-90-487-3421-4
€ 14,99   7+

978-90-487-3379-8
€ 14,99   7+

978-90-487-3661-4978-90-487-3661-4
€ 14,99   € 14,99   6+

978-90-487-3662-1
€ 14,99   4+

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+

Woezel & Pip

Dolfje Weerwolfje

DOEBOEK

lezen, rekenen

978-90-487-3591-4
€ 11,99   4+

het grote
rompompom 
doeboek

lezen, rekenen
& schrijven

4+ SluitSluit
100% aan
bij schoolbij school

555

v

p

978-90-487-3592-1
€ 12,50   4+

978-90-487-3666-9
€ 7,50   4+

978-90-487-3665-2
€ 7,50   6+

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+

978-90-487-3668-3
€ 12,50   7+

978-90-487-3667-6
€ 8,99   7+

Nieuw! Nieuw!

978-90-487-2959-3
€ 8,99   6+

978-90-487-2958-6
€ 8,99   6+

Jules

978-90-487-3374-3
€ 12,50   3+

978-90-487-3623-2
€ 12,50   3+

978-90-487-3373-6
€ 24,99   3+

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

Nieuw!

978-90-487-3622-5
€ 22,50   3+

aa p

Sluit
100% aan
bij school

met 88
herbruikbare stickers

ook geschikt voor 
op het raam!

letter-
stickerboek

aa

aaaaaa

herbruikbare stickers
ook geschikt voor 

4-6 jaar

p

stickerboek

aa

aaaaaa

oeoeoeoeoeoe

met 130
herbruikbare stickers 

ook geschikt voor 

op het raam!

l

l

6-8 jaar

a

a

letter-
stickerboek

SluitSluit
100% aan aan
bij schoolbij schoolbij school

a

l

Nieuw!

978-90-487-3372-9
€ 8,99   6+

978-90-487-3371-2
€ 8,99   6+

978-90-487-3347-7
€ 22,50   6+

978-90-487-3155-8
€ 22,50   6+

Nieuw!

Nieuw!€ 19,99   3+
978-90-487-3306-4
€ 8,99   3+

978-90-487-3422-1978-90-487-3621-8
€ 6,50   3+

978-90-487-3620-1
€ 6,50   3+

978-90-487-2253-2
€ 10,50   3+

978-90-487-3674-4
€ 14,50   3+

Nieuw!

€ 12,50   6+


