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Geschreven door Robbert Damen  

(Donald Duck en Tina), 

getekend door Daniel van den Broek  

(Jan, Jans en de kinderen)
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DE GESCHIEDENIS VAN EEN VIKINGJONGETJES

DE VLOEKDDE VVLOLOEKOEEKROBBERT DAMEN &
DANIEL VAN DEN BROEK

Introductieprijs

8,50*

3

•   Sluit aan bij de Kinderboekenweek 2020
•   Fantasy, mysterie en avontuur in één boek
•   Humor voor jongens en meisjes
•   Gebonden strip, dus perfect voor de schoolbieb

ROAR

Auteur: Robbert Damen
Illustrator: Daniel van den Broek

*

AVI E5

over 

geschiedenis
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9-12 14,99

interview Manon Sikkel
Hoe ziet de beste school ter wereld eruit? 
‘Deze vraag stel ik tijdens ieder scholen bezoek. Kinderen 
zeggen dan dingen als: pizza’s bestellen. Maar leerkrach-
ten willen doen waar ze goed in zijn: lesgeven! En dan 
 zonder restricties. In elke klas  vroegen ze me: kunt u  
een boek schrijven over ónze klas? Dat heb ik hierbij 
gedaan (en alle stomme dingen dus weggelaten)!’  

Dus honderden kinderen en leerkrachten hebben 
geholpen, het is hun verhaal? 
‘Veel antwoorden van juffen, meesters én kinderen heb 
ik kunnen verwerken in dit boek, zoals naar Londen voor 
de Engelse les, rekenen met pizzapunten en het bos in 
voor de biologieles. Iedere leerkracht herkent dit verhaal.’

Ode aan de perfecte school.
‘Bijzonder dat ik juist dit boek in Coronatijd heb geschre-
ven, want in de jaren 70 waren scholen in Zweden een 
maand dicht. Kinderen vinden het altijd heel fascinerend 
als ik dat vertel. Nu het echt zo is, blijken veel kinderen 
school en hun leerkracht erg te missen. Dan merk je pas 
echt hoe belangrijk een fijne school is!’   

4

Ik weet niet of Rachida me geloofde. Toch was het echt waar. Ik 

had zelfs al een paar keer verteld dat ik helemaal alleen was op 

school. Mijn ouders zijn echt superlief, maar soms lijkt het wel 

alsof ik ook thuis helemaal alleen ben. En dan bedoel ik niet 

dat we in een leeg flatgebouw wonen. Ik bedoel dat ik het soms

jammer vind dat ik geen broertjes en zusjes heb.

‘Luister, Marie, vanaf vandaag wordt alles anders.’

Ik keek haar geschrokken aan. Ik wil niet dat alles anders
wordt. Ik vind het juist fijn zoals het is. Alle kinderen zouden 

met mij willen ruilen. Een hele school helemaal voor jezelf

alleen. Dat is toch het leukste wat er is?

Ik deed alsof ik haar niet hoorde.

Hoorde ik daar het woord schoolreisje?!!

Ik ben dol op schoolreisjes.

Alles eraan vind ik leuk.

‘Hoe zou je dat vinden?’

Ik had geen idee wat ze bedoelde. En dus knikte ik maar. ‘Dat lijkt me
heel leuk,’ zei ik.

toets, rekenen, taal,
Cito, natuuronderwijs, Engels,
oudergesprekken, schoolreisjeoudergesprekken, s

De beste school van de hele wereld
nieuw!

Nieuw bij Zwijsen: een graphic novel, geschreven door Kinderboekenambassadeur Manon Sikkel. 
Dit boek is een topper, ook voor kinderen die eigenlijk niet zo van lezen houden. Vol humor en 
met veel grappige illustraties van Marja Meijer. Een ode aan plezier op school voor ieder kind!
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Campagne voor 
basisscholen

Leesexemplaren 
beschikbaar

Gratis lesmateriaal 
voor in de klas op 

zwijsen.nl

Manon Sikkel
met tekeningen 
 van Marja Meijer Herkenbaar  

voor ieder kind  

op de basisschool  

(en voor iedere juf  

en meester!)

•   Humor
• Veel illustraties
• Ook geschikt voor kinderen die lezen niet leuk vinden

De beste school van de hele wereld 

Auteur: Manon Sikkel
Illustrator: Marja Meijer

Graphic novel
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6-7 6,99

mis
mis 
mis
en 
raak!

Mark Janssen & 
Madeleine van der Raad

in vuur 
en vlam

PimPimPimimPiimimP LammLammLammLammLammL eererers rs rsrs && & Si&& SiSiSi& lvielvielvielvi BuBueBueBuenennennennnen

draf in de klas

Marte Jongbloed & Esther van den Berg

vals Dirk Nielandt & 
Helen van Vliet

6

Leren lezen AVI M3nieuw!

Vervolg op de succesvolle serie ‘Leren lezen AVI start’. Prachtige, handzame boeken 
met aansprekende verhalen voor beginnende lezers op AVI M3. Om veel leuke 
leeskilometers te maken in groep 3.

moos
sun
is op

Elisa van SpElisa van Spronsen ronsen 
& Iris Bote& Iris Boter

M3

vals Dirk Nielandt & 
Helen van Vliet

M3

draf in de klas

Marte Jongbloed & Esther van den Berg

M3

feest
beest 
   wil een

Maranke Rinck 
& Juliette de Wit

M3

in vuur 
en vlamlammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmlammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

PiPim LammPim Lammeim LammersLammers m LammersPiP rsrs & & & Silvie BuSilvie BuSilvie BueSilvie Bue ennenennenne

M3

mis
mis 
mis
en 
raak!

Mark Janssen & 
Madeleine van der Raad

M3
Pakket

Leren lezen AVI M3

over voetbal

over de brandweer

over paarden

over sport
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Pakket

Pakket

feest
beest 
   wil een

Maranke Rinck
& Juliette de Wit

moos
sun
is op

ElisElisa vaa van Spn Spronsronsen en 
& Ir& Iris Bis Boteroter

•   Met glanzende rand
• Variatie in AVI-boeken voor lezers in groep 3
• Humoristische, toegankelijke en eigentijdse boeken
• Met gratis lesmateriaal op zwijsen.nl

mis mis mis en raak!

Auteur: Mark Janssen
Illustrator: Madeleine van der Raad

AVI M3

draf in de klas

Auteur: Marte Jongbloed
Illustrator: Esther van den Berg

AVI M3

in vuur en vlam

Auteur: Pim Lammers
Illustrator: Silvie Buenen

AVI M3

vals

Auteur: Dirk Nielandt
Illustrator: Helen van Vliet

AVI M3

beest wil een feest

Auteur: Maranke Rinck

AVI M3

sun is op moos

Auteur: Elisa van Spronsen
Illustrator: Iris Boter

AVI M3

Leren lezen AVI start  
(6 titels)

Leren lezen AVI M3  
(6 titels)

 | 
 |  | 

over feest

over verliefdheid
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9-12 12,99

Sluit perfect aan bij 

het thema van de 

Kinderboekenweek 

2020!

Elisa van Spronsen

Achter 
  
 aan!
jagers

de

Lees over Sol en Moen
10.000 jaar geleden

Een echte  
  HELD

Suzanne Wouda 

Lees over  Splinter enFriede in 1068

Lees over  Splinter enFriede in 1068

-3000 500

jagers en boeren Grieken en Romeinen monniken en ridders steden en 
staten

Elisa van SpronsenAchter   
 aan!
jagers

de

Lees over Sol en Moen10.000 jaar geleden

+

Een 
echte  

  HELD

Suzanne W
ouda 

9+

Lees over  
Splinter en

Friede in 1068

LLees over  
Splinter en

Friede in 1068

Duik in de tijd van
Dit zijn de eerste boeken van een nieuwe serie van 10 titels over geschiedenis. Hoe leefden 
kinderen vroeger? Welke gevaren lagen er op de loer? Spannende en speelse verhalen over 
kinderen in andere tijden van bekende auteurs als Suzanne Wouda en Marco Kunst.

De prehistorie

Riddertijd 

door Suzanne Wouda, 

bekend van historische 

romans en het bekroonde 

kinderboek Sabel

nieuwe
serie!
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 me g n!L t  
Lees over Pier en 

zijn familie in   00

Ruben Prins 

Marco Kunst 

HET  
  
EILAND
Lees over Teun 
en Saar in
de Tweede
Wereldoorlog

1500 1600 1700 1800 1900 1950
nu >

ontdekkers en 
hervormers

regenten en 
vorsten

pruiken en 
revoluties

burgers en 
stoommachines

wereld-
oorlogen

televisie en 
computer

n 

000 1950

Marco Kunst HET    EILAND
9+

Lees over Teun 
en Saar inde TweedeWereldoorlog

800 1119190

E
Lee

en Sade TwWereld

 me g
n!L

t  
Lee

s ov
er P

ier 
en 

zijn f
amilie

 in 
  00

Ruben Prins 

9+

•   Per tijdvak verschijnt er een boek
• Spannende, boeiende verhalen brengen geschiedenis tot leven 
• Perfect voor de schoolbieb
• Inclusief tijdbalk en slimme weetjes

Achter de jagers aan!

Auteur: Elisa van Spronsen
Illustrator: Hélène Jorna

Een echte held

Illustrator: Hugo van Look

Laat me gaan!

Auteur: Ruben Prins

Het verwoeste eiland

Auteur: Marco Kunst
Illustrator: Emma Ringelding

Kinderarbeid in Nederland

De bevrijding
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Z w ij s e n

Anneke Scholtens

Z w ij s e n

Anneke Scholtens
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Anneke Scholtens

7-9 10,50

Fritzi en Co - De valse clown

Auteur: Anneke Scholtens
Illustrator: Heleen Brulot

AVI E4

Reeds verschenen!

Reeds verschenen!

• Boeken zijn los leesbaar
•   Speciaal voor serielezers
• Boordevol humor
• Met glanseffect op de cover

“Fritzi is echt zoooo grappig,  

en haar kinderen ook.”

Baantjer voor beginners! Nieuw boek in de grappige detectiveserie Fritzi en Co, voor 
kinderen in groep 4 op AVI E4. Dit is het derde boek. Zo kunnen kinderen lekker doorlezen 
in deze serie vol humor en vaart. 

Fritzi en Co 

Pakket Fritzi en Co AVI E4  
(3 titels) 

Actieprijs
3 maanden voor

€7,50*

10

nieuw!
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6-7

een bal
 in de boom

Frank van Pamellllllen
& Eefje Kuijl

6,99

11

nieuw! Kerst 
Sfeervol boek over Kerst op AVI M3 om zelf te lezen. Iedere beginnende 
lezer in groep 3 wil laten zien hoe goed hij al kan lezen. Met dit boek kom 
je de gezellige kerstvakantie wel door. 

een bal in de boom

Auteur: Frank van Pamelen

AVI M3

•  Met glanzende rand
•  Zelf lezen over Kerst voor 

kinderen in groep 3
•  Perfect voor de schoolbieb

Display een bal in de boom

Gratis lesmateriaal 

op zwijsen.nl
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6-7 15,99

   Piet 
en Riet 
   op
   reis

Martine Letterie
& Rick de Haas

    Piet 
en Riet

aan 
  zee

Martine Letterie
& Rick de Haas

AVI groeiboekennieuw!

Nieuw AVI groeiboek over het grappige koksduo Piet en Riet, speciaal voor beginnende lezers 
die dikke boeken willen lezen. AVI groeiboeken bevatten 144 rijk geïllustreerde pagina’s. In het 
boek loopt de moeilijkheidsgraad op van AVI start naar M4. 

Herziene versie Naar de maan Herziene versie Kook jij of kook ik?

Van Rick de Haas, de illustrator van 

De Gorgels en Mees Kees!
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Pakket

    Piet 
en Riet
gaan        
  hoog

Martine Letterie
& Rick de Haas

    Piet 
en Riet
gaan        
  hoog

Martine Letterie
& Rick de Haas

avontuur

Pakket

   Piet 
en Riet 
   op
   reis

Martine Letterie
& Rick de Haas

reizen

    Piet 
en Riet

aan 
  zee

Martine Letterie
& Rick de Haas

koken

AVI groeiboeken 

Piet en Riet 

•   Leeskilometers maken in groep 3
•   AVI-niveau oplopend van Start naar M4
•   Voorpublicatie naar scholen
•   Humor voor jongens en meisjes

Piet en Riet op reis 

Illustrator: Rick de Haas

AVI start t/m M4

Piet en Riet aan zee 

Illustrator: Rick de Haas

AVI start t/m M4

Piet en Riet gaan hoog 

Illustrator: Rick de Haas

AVI start t/m M4

Nieuwe avonturen van komisch duo

En hij is nog kok ook!

AVI groeiboeken 
Piet en Riet (3 titels)

Piet en Riet op reis
Piet en Riet aan zee 
Piet en Riet gaan hoog

Nieuw
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7-9 10,50

22

Het geheim van H2O

H2O is op z’n minst verdacht. 
Stel nou dat hij Ben heeft? 

Dit pluis ik tot op de bodem uit. 
(Als je Floor leest, mag je ook Huub en H2O zijn.)

Sam Kijk, hij verdwijnt in de schuur.
 Eerst keek hij nog even over zijn schouder.
 Alsof hij iets stiekems doet.
 Weet H2O dat jij een schildpad hebt, Floor?
Floor H2O?
 Ja, hij heeft Ben een keer gezien.
 H2O houdt van dieren.
Sam Echt waar?
 Dan denk ik dat ik weet waar Ben is.
 Ik moet nu snel weg, Floor.
 Ik geloof dat ik beet heb.
 Wacht hier op me.

H2O

Sam

Floor

Huub

23

Ik vlieg langs Floor de kamer uit.
De trap af, de tuin in.
Wat moet H2O met Ben?
Gebruikt hij Ben als proefdier?
Of als spion?
Buiten maak ik snel de riem van Huub los.
Samen hollen we naar de tuin van de buren.
Het poortje is op slot.
Maar dat geeft niks.

Sam Zit, Huub.
 Ik laat je er zo in.
Huub WAF WOEF!

Ik schrik van zijn geblaf, maar spring toch over het hek. 
Als ik in de tuin sta, maak ik het poortje open.
Huub zit braaf te wachten.

Pakket

Toneellezen met Paul van Loon 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaa aaaaaaaaa aaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SchSchSchSchScSchSchScSchchScSchSchchchhhchchSSchchhhhSchhhchSchhchSchhchchcchSScchSchhhhchhhhhhhhhhhoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffofoffoffoffoffofffoffoffoffoffffoffoffoffoffoffofffffffffoffoffofffoffofffofffffooffoffofffffoffeleleleleleleleleleleleelelelelelelellelelellelelleleeSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchhS hoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffofffeleleleleleleleleleleeleleleeeleleleelle

en de dievendag

M4

toneellezenllltoneellezen

SSSSSSSSSSSSSSa aaaa aaaaaaaaaaaaaaSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
SchSchSchSchchhSchSchhSchSchSchSchchhhhhhhhoffoffoffoffoffoffffffofffofoffffffoffffffffffo fo elelellellllllelellelleleleeleeellSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchSchc offoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffoffeleleleleleleleleleleleleleleleleleleleelel

en deen deen dedededen dddededd
verdverdverdverdve dverddwenen bawenen banen bawenen babnen bawenen bawenen bababaaawenewenew bbbbbb

en den de n

M4M4

Toneellezen met Paul van Loon
nieuw!

Nieuw toneelleesboek van Paul van Loon over Sam Schoffel op AVI M4. Toneellezen is razend 
populair op scholen doordat je eigenlijk een toneelstukje opvoert. Kinderen kiezen een rol en lezen 
samen hardop de dialogen voor. Welk mysterie lost meesterspeurder Sam Schoffel dit keer op?

Wie speelt 

welke rol?
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en de dievendag

Toneellezen met  
Paul van Loon AVI M4 
(3 titels)

•   Geschreven door populaire ‘grumor’ schrijver Paul van Loon
•   Bevordert het leesplezier en het lezen met intonatie
•   Lekker doorlezen over Sam Schoffel
•   Met instructiepagina en een overzicht van alle personages

Sam Schoffel en de dievendag

Auteur: Paul van Loon
Illustrator: Marja Meijer

AVI M4

Pakket

Nieuw avontuur van detective Sam Schoffel

Gezellig samen 

hardop lezen!
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6-7 6,99

een sint
op zoek naar

&&&&&&&&& HuHHuHuHuHuHugogogogogogoggoo vvvvvvananananananan LLLLLLLoooooooooooooooo kkkkkkk

16

Sinterklaas
Nieuw Sinterklaasboek op AVI M3 voor beginnende lezers in groep 3. Gaat het feest wel 
door, nu Sinterklaas uitrust in de zon? Heel herkenbaar en aansprekend verhaal voor 
kinderen van 6-7 jaar om zelf te lezen. Hoe knap is dat? 

nieuw!

AVI 
M3

Van Hugo van Look,  

de illustrator van  

Dolfje Weerwolfje!

PJ11006708 NAJAAR 2020_Boeken.indd   16 25-5-2020   11:18:21



17

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

de boot van sint en piet
Mark Janssen

s t rr iiii pppppppppppp
A V II MMMMMM 33333333333

het boek van s i n t

Nicolle van den Hurk

•   Ideaal én verantwoord cadeautje voor in de schoen 
• Aansprekende boeken voor beginnende lezers
• Met glanzende rand
• Met gratis lesmateriaal op zwijsen.nl

op zoek naar een sint

Auteur: Pim Lammers
Illustrator: Hugo van Look

AVI M3

Display op zoek naar een sint

De leukste  

Sinterklaasboeken 

om zelf te lezen!

op = op! op = op!

Ook leverbaar: 

Kleuters samenleesboek

het boek van sint

Auteur: Nicolle van den Hurk
Illustrator: Nicolle van den Hurk

de boot van sint en piet

Auteur: Mark Janssen
Illustrator: Mark Janssen

AVI M3AVI strip AVI M3

op = op!

op = op!
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Elle van Lieshout en Erik van Os

wat voor   zie je hier?ie rd

Elle van Lieshout, Erik van Os en Hugo van Look

    nee, nee,               !een

 nee!

Elle van Lieshout

hoe ga             op reis?i k

Elle van Lieshout

, aan het werk!h u p

AVI
Start boekHet  grote

kom in de hut

gror

Door: 

Paul van Loon,  

Rian Visser, Bette Westera,  

Tosca Menten, Mark Janssen,  

Hugo van Look en vele 

anderen!

AVI
E3 boekHet  grote

Door: 

Paul van Loon,  

Rian Visser, Bette Westera,  

Tosca Menten, Mark Janssen,  

Hugo van Look en vele 

anderen!

op pad met boeven

AVI
Start boekHet  grote

wat eet de kok?

Door: 

Paul van Loon,  

Rian Visser, Bette Westera,  

Tosca Menten, Mark Janssen,  

Hugo van Look en vele 

anderen!

AVI
M3Het  grote boek

ik spat je nat

Door:  

Rindert Kromhout, 

Jozua Douglas, Manon Sikkel,  

Martine Letterie, Rick de Haas, 

Jan Jutte en vele 

anderen!

Kit
en

Kaat
Jolanda
Horsten

en de verboden

bakwedstrijd

en de bruidstaart
Kit en Kaat

Jolanda
Horsten

Jolanda
Horsten

en de taart

voor oma

Kit
en

Kaat

dag juf!
Jolanda Horsten en Eefje Kuijl

Klaar voor het nieuwe school j

Pakket

Kleuters samenleesboeken 2  (7 titels)

Pakket

Toppers hee, ik lees!  (6 titels)

Pakket

Grote AVI-boeken 

Pakket

Supermeiden bakken AVI M4  (3 titels)

Pakket

Leren lezen zoekboeken  (6 titels)
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Pakket
Marte Jongbloed

pizza eneneneneneneneneenee  pudding
puks

paleis

Li kLiekkLiekkLiekeeee opopopoppopo

Mirjam MojMirjam MousMirjam MousousMMMi

    Grote  
vakantie
 GrGrGrrGGrrGGGrGrGrGrGrGrGrGGrGGrGrGrGrGrGrGrGGrGrGGGGrGrGGrGrGrrGGGrGrrGGrGGrGrGrGrGro
vavv

MMMMMMMarjMarjonMarjonarjonMarjonMarjonjonMMMarMarjonMarrjonrjonMarjonMarjonMMaMMMM HoffmHoffmHoffmoffmoffmHoffmHoffmoffmmmmHoffmmmmHoffHooffmf mHo aanaanannnnannaannaaanaaan

Paul van Loon

Bij bestelling van pakketten ter waarde van  

350 euro zijn de schapkaarten gratis! Neem  

contact op met verkoop@wpgkindermedia.nl

l jaar!

Pakket

 

Schapkaarten herdrukt!
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