
Gegarandeerd

goed!

Boeken en spellen 
voor in de klas
Dit zijn de bestsellers!



MATERIALENOVERZICHTBESTSELLERS VOOR 
GROEP 1 EN 2

Met dit leuke memospel leren kleuters 
spelender wijs letters herkennen. Draai een 
voor een de memokaartjes om en zoek de 
juiste letters (of plaatjes) bij elkaar!

Rompompom lettermemo
€ 12,99 - 9789048738656

€ 14,99
9789048738243

€ 14,99
9789048736621

€ 6,50
9789048736713

€ 14,99
9789048738434



MATERIALENOVERZICHTBESTSELLERS VOOR 
GROEP 3

Voor kinderen die leren lezen is niets leuker dan spelen 
met woorden en zinnen. De opdrachten in de magnetische 
letterdoos - die variëren in niveau - stimuleren de taal- en 
leesontwikkeling. 

Magnetische letterdoos
Veilig leren lezen 

€ 14,99 - 9789048738342

€ 14,50
9789048738076

€ 14,99
9789048738953 

€ 10,50
9789048737192

€ 9,99
9789048737420

Sluit 100% aan bij



MATERIALENOVERZICHTBESTSELLERS VOOR 
GROEP 4, 5 EN 6

Een spannende nieuwe serie voor kinderen in groep 4. 
Hoofdpersoon Rolf moet van zijn ouders leren stelen. Ze sturen 
hem daarom naar de Dievenschool. Maar Rolf heeft heel andere 
plannen … 

Serielezen Dievenschool
€ 10,50 - 9789048736737

€ 14,99
9789048738298

€ 10,50
9789048733590

€ 19,99
9789048733781

€ 10,50
9789048738366
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Betrapt

Rolf let de dagen erna goed op Gitte.

Hij heeft nog niets raars aan haar ontdekt.

Ze zit op haar bed en leest een boek.

Daar heeft ze een geheime bergplaats voor.

Ze wil niet dat het boek gestolen wordt.

‘Wat kijk je raar,’ merkt Gitte op.

Rolf schrikt en voelt zich betrapt.

Hij zat Gitte aan te staren.

‘Nee hoor,’ zegt Rolf snel.

‘Ik zat gewoon wat voor me uit te kijken.’

Gitte geeuwt en rekt zich uit.

‘Ik ben moe,’ zegt ze.

‘Ik ga me wassen en mijn tanden poetsen.’

Rolf besluit haar stiekem te volgen.

Hij sluipt stil achter haar aan.

Gitte loopt voorbij de badkamer.

Ze gaat zich dus niet wassen.

Ze liegt tegen me, denkt Rolf.

Gitte loopt een donkere gang in.

Ze klimt een trap op.

In een van de torens van het kasteel.

Rolf volgt haar.

De trap kronkelt omhoog.
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MATERIALENOVERZICHTBESTSELLERS VOOR 
GROEP 7 EN 8

Van de nieuwe serie ‘Lees je digiwijs’: Dimitri is gehackt en 
de hele klas ziet het. Wat doe je als je zoiets overkomt? Een 
aangrijpend en actueel verhaal dat niet mag ontbreken in je 
boekenkast!

Een duif. Een grijze 
doffer, zijn vleugel 
gebroken, niet in staat 
om te vliegen, nauwelijks 
bij machte zichzelf te 
verdedigen.
‘Als je de trol hebt gevonden, wat ga je dan doen?’ vroeg 
ik.
‘Dan gaan we bij Pizzaboy op visite,’ antwoordde Indy in 
zijn plaats.
‘Dat is het plan, ja,’ begon Sid.
‘Eén. We sporen hem op internet op. Is Pizzaboy 
anoniem, of heeft hij ergens per ongeluk online zijn 
echte naam laten vallen? Kunnen we erachter komen 
waar hij woont? Hoe oud hij is? Zit hij nog op school, 
bijvoorbeeld?’
Hij liep bij het raam weg, op Indy en mij af. 
Onderuitgezakt lagen we op mijn bed.
‘Twee,’ vervolgde hij gedecideerd. ‘We zoeken hem op.
En drie. We vragen hem de beelden weg te halen. We 
zeggen hem dat hij zijn internetvrienden moet overhalen 
om de fotostrip en de blootfoto te verwijderen.’
‘We vragen hem?’ zei Indy.
‘We dwingen hem,’ zei ik, mijn vuisten gebald in mijn 
dekbed, mijn knokkels wit.
‘We moeten snel zijn,’ zei Sid. ‘Pizzaboy broedt op een 
nieuw plan, ik weet het zeker.’
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Lees je digiwijs Gehackt
€ 13,50 - 9789048737765

€ 13,50
9789048737413

€ 14,99
9789048738328

€ 13,99
9789048736942

€ 12,99
9789048738410



Leesplezier begint met leuke 
boeken

Als je de leesmotivatie van jouw leerlingen 
wil vergroten, is een goed gevulde boeken-
kast een voorwaarde. Zwijsen maakt de 
leukste moppenboekjes, informatieve boeken, 
spannende verhalen, toneelleesboeken, AVI 
strips, boeken voor dyslectische lezers, boe-
ken voor snelle lezers, samenleesboeken en 
nog véél meer. In deze bestsellerbrochure  
vind je onze toptitels. 

Kijk snel op zwijsen.nl/allekinderboeken  
voor het complete assortiment! 

Tip: vul je boekenkast aan met 
educatieve spellen 

Onze educatieve spellen geven je leerlingen 
de kans om ook eens op een andere manier 
bezig te zijn met taal, spelling, lezen, 
schrijven en rekenen. Ze zijn ook heel 
geschikt om leerlingen extra uitdaging te 
geven, of juist wat extra ondersteuning. 
We ontwikkelen alle spellen samen met de 
methodemakers, zodat ze 100% aansluiten 
op het onderwijs.

Op zwijsen.nl/allekinderspellen vind je alle 
educatieve spellen en doeblokken.
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De leukste boeken en spellen vind je 
natúúrlijk bij Zwijsen


