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Erik van Os en Elle van Lieshout
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Het  grote boekAVI

     AVI start, M3, E3 en M4

Het 
grote
AVI 

boek

Grote AVI-boeken6-7 jaar

Lekker dik AVI-boek van Paul van Loon in de succesvolle serie 
Grote AVI-boeken. Speciaal voor beginnende lezers zijn er vele 
soorten teksten, zoals moppen en strips. Geïllustreerd door 
bekende illustratoren als Hugo van Look en Mark Janssen.

Boordevol moppen, 
verhalen, versjes,  

strips en toneellezen!

• Van populaire ‘grumor’ 
schrijver Paul van Loon

• AVI start t/m M4
• Leuk leeskilometers 

maken in groep 3

Het grote AVI boek van Paul van Loon
auteur Paul van Loon ∙ illustrator Heleen Brulot e.a. 
6+ ∙ Prijs € 14,99 ∙ Formaat 14,5 x 24,2 cm ∙ NUR 287 ∙  
Omvang 144 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4162 5 ∙  
Verschijnt juli 2021 ∙ AVI start t/m M4
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Zomerlezen6-7 jaar

Wat is het hier leuk!
auteur Rindert Kromhout ∙ illustrator Silvie Buenen
6+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 20,5 cm ∙ NUR 287 ∙  
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4148 9 ∙ 
Verschijnt juni 2021 ∙ AVI E3

De knotsgekke kast
auteur Marte Jongbloed ∙ illustrator Juliette de Wit
7+ ∙ Prijs € 8,50 ∙ Formaat 15 x 20,5 cm ∙ NUR 287 ∙  
Omvang 40 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4149 6 ∙ 
Verschijnt juni 2021 ∙ AVI E4

Met deze twee grappige en zomerse verhalen beleeft ieder kind 
eind groep 3 en eind groep 4 veel leesplezier! Lekker genieten 
van een leuk boek om zo je AVI-niveau op peil te houden tijdens 
de zomervakantie, win-win!

Groep 3/leerjaar 1
‘Hoezee, we gaan naar zee!’
‘Start de bus maar,’ zegt papa.
En daar gaan ze, op weg naar zee.
Maar dan ineens …
‘Stop de bus!’

Groep 4/leerjaar 2
Zip en Loef werken in de winkel van hun ouders.
Het gaat echt super!
Tot er een klant komt die een nieuwe kast wil.
Zip en Loef gaan die kast zelf maken.
Maar of het ook lukt …

  het hier leuk! 
Wat is

Ik lees 
AVI E3

Rindert Kromhout en Silvie Buenen
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Promoties rondom 
Zomerlezen: 
 - Online campagne 

Zomerlezen 
 - Posters beschikbaar via 

promotie@wpgmedia.nl 
 - Social media pakket 

beschikbaar via 
promotie@wpgmedia.nl 

 - Gratis doebladen 
beschikbaar via 
zwijsen.nl/zomerlezen

Display Zomerlezen 2021 
6 exemplaren Wat is het hier leuk! (AVI E3)
6 exemplaren De knotsgekke kast (AVI E4)
Prijs € 102,- ∙ ISBN 978 90 487 4150 2 ∙  
Verschijnt juni 2021

Prachtige,  
gebonden  

boeken voor 

slechts € 8,50 

per stuk!

Lekker lezen
in de vakantie 
en voorkom de 

zomerdip!

• Leesniveau behouden tijdens zomervakantie
• Makkelijk en leuk leeskilometers maken
• Sluit aan bij ‘lees 15 minuten per dag’  
• Veel extra activiteiten op zwijsen.nl/zomerlezen 

5



4-5 jaar Rekenprentenboeken

Met deze nieuwe rekenprentenboeken leren kleuters 
spelenderwijs tellen via patronen en structuren en meten 
met voetstappen. In deze unieke boeken is zoveel te zien 
en ontdekken dat kleuters ze steeds weer willen lezen. 
Goed voor urenlang leesplezier!

8 vissers in het park - tel en zoek je mee?
auteur Anke Werker ∙ illustrator Natascha Stenvert
4+ ∙ Prijs € 15,99 ∙ Formaat 19,6 x 33,9 cm ∙ Omvang 32 pagina’s geb ∙  
NUR 273 ∙ ISBN 978 90 487 4113 7 ∙ Verschijnt juli 2021
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tel en zoek 
je mee? 

88
vissersvissers

naar het naar het 
parkpark

Anke Werker &  
Natascha Stenvert

4+

In dit prachtige tel- en zoekboek van Natascha Stenvert blijven kleuters 
tellen. En spelenderwijs oefenen ze ook om handig te tellen. In de kleurrijke 
illustraties zitten patronen en structuren verstopt die helpen bij het leren 
tellen. Leuk én uitdagend! 
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12 voetstappen? - hoe ver is de waterplas?
auteur Marco Kunst ∙ illustrator Job van Gelder
4+ ∙ Prijs € 15,99 ∙ Formaat 19,6 x 33,9 cm ∙ Omvang 32 pagina’s geb ∙  
NUR 273/228 ∙ ISBN 978 90 487 4115 1 ∙ Verschijnt juli 2021

Sluit aan bij  
Semsom, de nieuwe 
rekenmethode voor 
kleuters en groep 3/

leerjaar 1

• Van de makers van onze rekenmethode
• Makkelijk leren tellen door patronen en structuren
• Handig leren meten met voetstappen 
• Veel te ontdekken, zien en zoeken

hoe ver is de 
waterplas? 

L
etterb

oek
 va

n
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p

 tot Z
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ijn
Agnes W

ijers & Helen van Vliet

4+

Hoe ver is het tot de waterplas? Olifant weet het wel. 12 stappen, want dat 
staat op het bordje. Huh? Olifant komt veel verder uit. In dit grappige verhaal 
op rijm leren kleuters spelenderwijs wat meten is, door zelf te tellen en goed 
te kijken. Ze ontdekken dat 12 voetstappen zetten voor iedereen anders is.
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een pup
voor boo

AVI

draf in de klas   M
arte Jongbloed

Annemarie van den Brink  
& Caroline Ellerbeck

6-7 jaar Leren lezen

Twee nieuwe boeken in de succesvolle serie ‘Leren lezen’. 
Prachtige, handzame boeken met aansprekende verhalen 
voor beginnende lezers op AVI start en M3. Om veel leuke 
leeskilometers te maken in groep 3/leerjaar 1.

de pup van juf heet pip.
boo is dol op pip.
hij wil ook een pup!
maar of dat mag van pap?

een pup voor boo
auteur Annemarie van den Brink ∙ illustrator Caroline Ellerbeck 
6+ ∙ Prijs € 7,99 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287 ∙  
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4120 5 ∙  
Verschijnt augustus 2021 ∙ AVI start

een kat in de bus
auteur Jolanda Horsten ∙ illustrator Gertie Jaquet
6+ ∙ Prijs € 7,99 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ NUR 287 ∙  
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4121 2 ∙ 
Verschijnt augustus 2021 ∙ AVI M3

Over 
een dier in 

de klas

AVI
start
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een kat in 
         de bus 

AVI

draf in de klas   M
arte Jongbloed

Jolanda Horsten  
& Gertie Jaquet

Kinderboekenweek tip
doorsnede: 45 mm 
drukkleur: FC

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

Sluit aan 

bij het thema 

van de Kinder-

boekenweek: 

Worden wat 

je wil 

Pakket

oom heeft een bus vol pakjes.
fien mag een dag mee met hem.
maar er zit een kat in de bus.
van wie is die kat?

Pakket Leren lezen (2 titels x 3 ex.)
3 exemplaren een pup voor boo (AVI start) en 3 exemplaren een kat in de bus (AVI M3)
Prijs € 47,94 ∙ ISBN 978 90 487 4193 9 ∙ Verschijnt augustus 2021

Over een 
pakketbezorger

AVI
M3
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8-10 jaar Geknipt voor jou

Vierde boek in de unieke serie waarbij je zelf de afloop van het 
verhaal kiest. Na de inleiding kies je welk verhaal je wilt lezen. 
De pagina’s zijn dan letterlijk in tweeën geknipt met op iedere 
helft een ander vervolg en einde. 

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   640130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   6 5-11-2020   08:46:425-11-2020   08:46:42

7

Ballet is voor meisjes

‘Nee, je bent een jongen.

Om ballerina te worden, moet je een meisje zijn.’

Papa spreekt Nout streng toe. 

Waarom denkt papa zo? vraagt Nout zich af. 

Jongens kunnen toch ook ballerina zijn?

Met een tutu en balletschoenen aan?

‘Maar … papa,’ probeert Nout.

‘Ik wil zó graag worden als de beroemde Isabella Ballerina!

En als je het echt wilt, trek ik wel een blauw balletpakje aan.

Toe, mag ik dan echt niet op ballet?’

‘Nee, ballet is voor meisjes,’ zegt papa bars. 

‘En we betalen ook al judo en pianoles voor je.

Het geld groeit ons niet op de rug.’

Ja, denkt Nout, papa heeft de judo bedacht.  

En mama vindt het belangrijk dat hij een instrument leert 

spelen. 

Maar het is niet wat hij wil. 

De judomeester is eng. En pianoles is saai. 

Nee, ballet, dat is heel anders! 

Dat is een beetje als vliegen. 

Als hij danst, voelt hij zich vrij. 

Dan kan hij de hele wereld aan. 

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   740130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   7 5-11-2020   08:46:435-11-2020   08:46:43

16

De gouden letters op de groene kaft zien eruit als kunst. 

Dit is precies het boek dat hij nodig heeft.

Een boek niet voor anderen, maar voor hem alleen!

Heel kalm pakt hij de eerste bladzijde vast. 

Het oude perkament kraakt wat tussen zijn vingers. 

Waar zou hij kunnen vinden wat hij zoekt?

Nout bladert door het boek.

Ja, dat ziet er goed uit. Hij leest: 

Verander! 

Nog steeds niet voor een ander! 

Maar nog steeds alleen voor jouzelf!

Dat is nog eens een leuke schrijver geweest. 

En wat bijzonder! 

Het is zo lang geleden geschreven, maar het is precies 

wat Nout zoekt! 

Hij ziet dat de bladzijde in twee stukken is verdeeld. 

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   1640130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   16 5-11-2020   08:46:555-11-2020   08:46:55

Vrolijke noot

Onderaan de bladzijde staat: 

Hoe verander ik een ander?

Nout leest verder. 

Hoe verander ik mijn vader? 

Die moet ik hebben, denkt Nout.

Hij voelt zijn hart steeds sneller kloppen. 

Dit kan niet waar zijn! 

Vleermuisnagels

Bovenaan de bladzijde staat: 

Hoe verander ik mijzelf?

Nout leest verder.

Hoe word ik een meisje?

Die moet ik hebben, denkt Nout.

Hij voelt zijn hart dansen van vreugde. 

Dit kan niet waar zijn! 

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   1740130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   17 5-11-2020   08:46:575-11-2020   08:46:57

Recept voor toverdrank:  
zo verander je je vader in een vrolijker  
en minder streng persoon

Je hebt nodig:
Een beker warme melk 

6 zoete passievruchten

Een blij ei

3 goede grappen, met rode inkt uitgeschreven 

3 kleine lepels ras el hanout 

Een vrolijke noot

Een mooi akkoord, liefst een gebroken drieklank

6 druppels van iets waarvan je heel rustig wordt

Recept voor toverdrank: 
zo verander je in een meisje

Je hebt nodig:
Een snufje kaneel

Een beker met sap van bessen of bieten 

3 roze vruchten naar keuze, zoet van smaak

Een takje van het kruid marjolein   

3 nagels van een Laatvlieger, een vleermuis  

15 blaadjes van een roze wilde roos

De schil van een grote citroen 

6 druppels bloed van een oma van 83 jaar

18 en 19

18 en 19

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   1840130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   18 5-11-2020   08:46:585-11-2020   08:46:58

Waarschuwing:
Het is heel belangrijk dat je dit recept precies volgt. 

En je moet alles zeer goed fijnmalen en mengen. 

Ook is het van het grootste belang

dat je rijmt, de hele tijd lang

bij het krijgen of het kopen.

Je dient achteruit te lopen

als je het woord ‘toverdrank’ zegt

en als je dan rijmt, werkt het pas echt! 

Waarschuwing: 
Het is heel belangrijk dat je dit recept precies volgt. 

En je moet alles zeer goed fijnmalen en mengen. 

De nagels van de Laatvlieger moeten vers zijn, niet meer dan 

twaalf uur oud.   

Zijn ze ouder, dan verliest de toverdrank aan kracht. 

Dan zul je half meisje, half jongen worden.

40130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   1940130_M5_gvj_voorwieisdetoverdrank_bw_vs4.indd   19 5-11-2020   08:47:005-11-2020   08:47:00

Welk 
verhaal 

lees jij?

Maak een 
keuze, welk 
verhaal wil 

je lezen? 

Begin verhaal

Einde 
algemene 
verhaal

Lees over Nout die 
zichzelf verandert

Lees over Nout die 
zijn vader verandert
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Pakket

• Pagina’s in 2 delen geknipt
• Welk einde kies jij?
• Ontdek steeds nieuwe dingen in de boeken
• Gratis extra materiaal op zwijsen.nl

Twee verhalen 
in één boek!

Voor wie is de toverdrank: voor Nout of voor zijn vader?
auteur Lisette Valk ∙ illustrator Marijn van der Wateren
8+ ∙ Prijs € 14,99 ∙ Formaat 18,5 x 25,5 cm ∙ NUR 282 ∙ 
Omvang 48 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 4013 0 ∙  
Verschijnt juni 2021 ∙ AVI M5

Nout mag niet op ballet van zijn ouders. Zou een toverdrank 
helpen om het wel te mogen? Als Nout de toverdrank wil 
gaan maken, ontwikkelt het verhaal zich in twee richtingen. 
En zijn de bladzijden letterlijk doormidden geknipt. Welk 
verhaal lees jij?

AVI
M5

voor Nout

Voor wie isVoor wie is
de toverdrank:
de toverdrank:

of voor zijn vader?

Lisette V
alk

Lisette Valk

met illustraties van Marijn van der Wateren
V

oor w
ie is de toverdrank: voor N

out  
  of voor zijn vader? 

AVI
E4

D
e spreekbeurt van A

lin: over een w
andelende tak  

  of een vleesetende plant? 
Selm

a N
oort

Selma Noort

met il
lustraties van Natascha Stenvert

over een wandelende tak

of een vleesetende plant?

spreekbeurt
van Alin:
De

AVI
M4

Stefan B
oonen

Stefan Boonen

met illustraties van ivan & ilia

of een struisvogel?

een vogelspin

Wat ki stPiet r:

W
at kiest Pieter: een vogelspin  

  of een struisvogel? 

AVI
E3

Jolanda H
orsten

Jolanda Horsten

doet

m
et 

illu
straties van Ann De Bode

Wat 
 Jul:een rondje spookhuisof meteen naar huis?

W
at doet Jul: een rondje spookhuis  

  of m
eteen naar huis? 

Pakket Geknipt voor jou (4 titels)
4 titels, 1 ex per titel 
Prijs € 59,96 ∙ ISBN 978 90 487 4225 7 ∙  
Verschijnt juni 2021
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Tips voor de  
Kinderboekenweek 2021

hup, aan het werk!
auteur Elle van Lieshout 
4+ ∙ Prijs € 6,99 ∙ Formaat 15 x 16 cm ∙ NUR 272/287 ∙ 
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 3658 4 

Pakket hup, aan het werk! (7 ex.)
6 exemplaren + 1 GRATIS
Prijs € 41,94 ∙ ISBN 978 90 487 4292 9 ∙ 
Verschijnt juli 2021

Pakket

ACTIE!
 Bestel nu 7 

samenleesboeken 

voor de prijs 

van 6!

+ 1 gratis

Samen 
lezen  
over 

beroepen

16

ik geef de beer een prik.
ik ben een ...

jas

prik

wit

ik

36584_kslb_aanhetwerk_bw.indd   16 15-5-2019   17:30:43

17

mijn j sa  

is ook w ti  .

ik pak m lee  

uit die z ka  .

dan maak ik d gee  .
weet jij wat ik bak?

ik zet een muts op.

36584_kslb_aanhetwerk_bw.indd   17 15-5-2019   17:30:49

voorleestekst plaatje van 
het woord

letters van 
het woord

zelf lezen

Leuk samenleesboek voor kleuters die 
zelf willen lezen. Lees gezellig samen 
alles over werken en wat je kleuter 
allemaal kan worden later. Leuk en 
leerzaam tegelijk!

Kinderboekenweek tip
doorsnede: 45 mm 
drukkleur: FC

12

NUR 272/287

16 17

ik geef de beer een prik.
ik ben een ...

jas

prik
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uit die z ka  .

dan maak ik d gee  .
weet jij wat ik bak?

ik zet een muts op.voorleestekst

letters van 
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zelf lezen

plaatje van  
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Elle van Lieshout

E
lle van

 L
iesh

o
u

t
s

a
m

e
n

le
e

s
b

o
e

k

Dit is een boek voor kleuters die zelf willen lezen. De kleuter leest alle groter 
gedrukte woorden. De voorleestekst wordt gelezen door een ervaren lezer. Zo 
lees je om de beurt en geniet je samen van het boek. Leuk en leerzaam tegelijk!

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

4+

beroepen

kleuters

samenleesboek

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

36584_kslb_aanhetwerk_os.indd   1,3 20-5-2019   13:00:42
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Erna Sassen & Geert  Gratam
a

9+

 
strip

Wie wil er nou  
géén violist worden?

Erna Sassen & Geert Gratama

Wie wil er nou géén violist worden? 
auteur Erna Sassen ∙ illustrator Geert Gratama
10+ ∙ Prijs € 10,50 ∙ Formaat 18,5 x 25,5 cm ∙ NUR 283/362 ∙ 
Omvang 32 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 3559 4 

THEMATITEL
van de

kinderboeken-
week!

Grappige strip 
over wat je later 

wilt worden Grappige strip over schoolkeuze en wat je 
later wilt worden en waarom. Over muziek, 
vriendschap, school, verliefdheid en gevoel.

6

35594_est_gr8_STRIP_wwengvw_bw.indd   6 31-10-2018   08:54:04

7

35594_est_gr8_STRIP_wwengvw_bw.indd   7 31-10-2018   08:54:05

Van bekende en 

gewaardeerde auteur 

Erna Sassen!
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8-10 jaar Hors

Tweede deel op AVI M5 over het eigenzinnige politiepaard Hors 
en Soesja. De boeken zijn los van elkaar te lezen. Hors is in 
training als politiepaard en mag steeds serieuzere klussen doen. 
Maar dan wordt de kroonprins vermist. Zal het Hors lukken om 
hem te redden? 

Reeds 

verschenen
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Kinderboekenweek tip
doorsnede: 45 mm 
drukkleur: FC

Stoere paardenserie 
voor iedere jonge paardengek!

Hoe Hors de kroonprins redde
auteur Elisa van Spronsen ∙ illustrator Katrien Holland
8+ ∙ Prijs € 12,99 ∙ Formaat 15 x 22 cm ∙ Omvang 96 pagina’s geb ∙  
 NUR 282 ∙ ISBN 978 90 487 4110 6 ∙ Verschijnt september 2021 ∙ AVI M5

• Humor, vriendschap en dieren
• Met glanseffect op cover
• Doorlezen over dezelfde hoofdpersoon binnen een serie
• Met illustraties van Katrien Holland (bekend van Siem Subliem)
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Nieuwe leesserie op AVI M5 over de stoere ridder Roa. Of is het 
prinses Roa? In dit grappige en moderne sprookje is niets wat het 
lijkt. Prinses Roa gaat een andere prinses redden, want alle ridders 
zijn op. Zal er uiteindelijk wel iemand lang en gelukkig leven? 

Ridder Roa8-10 jaar
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Hilarisch en stoer modern sprookje!

Ridder Roa en de gevaarlijke draak 
auteur Pim Lammers ∙ illustrator Natascha Stenvert
8+ ∙ Prijs € 10,50 ∙ Formaat 15 x 22 cm ∙ Omvang 64 pagina’s geb ∙  
NUR 282 ∙ ISBN 978 90 487 3953 0 ∙ Verschijnt juni 2021 ∙ AVI M5

• Draken, ridders en prinsessen
• Doorlezen over dezelfde hoofdpersoon binnen een serie
• Humor, spanning en diversiteit
• Met glanseffect op cover
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6-7 jaar Pakket AVI start

Pakket van 10 grappige, spannende en herkenbare 
boeken op AVI start. Speciaal voor beginnende lezers om 
zelf te lezen. Deze 10 AVI start boeken komen uit diverse 
leesseries, dus voor iedere lezer wat wils. Handig om aan 
te bieden bij scholen of om je AVI-kast mee aan te vullen!

10 
AVI start
boeken

Pakket AVI start assorti (10 titels)
pak me dan! ∙ hip hop kat ∙ dat kan ik! ∙ tim en pim ∙ wat een lef! ∙ dag juf! ∙ 
kom in de hut ∙ wat eet de kok? ∙ op reis naar de maan ∙ lot en ot
Prijs € 98,94 ∙ ISBN 978 90 487 4194 6 ∙ Verschijnt juni 2021

Pakket

A V I
E 3

  

START

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 6+

kleine beestjes

verhalenbundel

zwijsen.nl

dat kan ik!
M

onique van H
est

ik zit in een boom.
ik zit hoog op een tak. 
ik loop en ik hup.   
de tak is maar dun. 
ik kan dat!
wat kan ik nog meer?

dat kan ik!

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 kleine beestjes. dat kan ik!

Monique van Hest

34276_AVI-kanjer_dki_os.indd   All Pages 27-6-2018   14:20:37

hip
hop
kat

Elisa van Spronsen

ik heet jan jop.

en ik doe aan hip hop.

ik hip en ik hop.

ik hop en ik hip.

ik doe het nog een keer.

maar dan op mijn kop!

hip hop kat

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 dieren. hip

 ho
p

 kat
E

lisa van
 S

p
ro

n
se

n

START

verhalenbundel

dieren

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

NUR 287

6+

36034_AVI-kanjer_dieren_hhk_os.indd   1 27-6-2018   11:58:41

w
at een lef!   M

o
n

iqu
e van

 d
er Z

an
d

en

AVI

wat een

lef !

Monique van der Zanden & Hélène Jorna

tim
 en pim

   R
iet W

ille

AVI

Riet Wille & Loes Riphagen

tim en
 pim

AVI
Start boekHet  grote

Het 
grote
AVI 

Start 
boek

kom in de hut

Door: 
Paul van Loon,  

Rian Visser, Bette Westera,  

Tosca Menten, Mark Janssen,  

Hugo van Look en vele 

anderen!

AVI
Start boekHet  grote

Het 
grote
AVI 

Start 
boek

wat eet de kok?

Door: 
Selma Noort, 

Martine Letterie, Arend van Dam, 

Hugo van Look, Mark Janssen, 

Rick de Haas en vele 
anderen!

9 789048 738373

dag juf!
Jolanda Horsten

en Eefje Kuijl

d
ag

 ju
f!    Jo

lan
d

a H
o

rsten

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. 

Dit boekje sluit aan op de schoolmethode Schatkist.

NUR 272/287

ISBN 978-90-487-3837-3

dag juf!

juf gaat naar zee.
haar kat puk gaat naar een oom.
een oom met ook een kat.
die eet de bak van puk leeg.
dat is niet fijn.
maar mik weet wat ...

 
A

V
I S

TA
R

T

afsluiting

5+

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 5+

kleuterlezen

Vul je
AVI-kast

aan!
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Moppenboek6-7 jaar

Dubbeldik AVI-moppenboek voor kinderen van 6 jaar en 
ouder. De grappige moppen zijn op AVI-niveau geschreven. 
Dé manier om te zien of kinderen de tekst ook echt 
begrijpen. Omnibus van de populaire moppenboeken  
‘nog een mop?’ en ‘Ik weet een mop!’ 

Veel grappige moppen  
voor urenlang lachplezier!

• Moppen van AVI M3 t/m E4
• Ideaal voor kinderen die 

leren lezen
• Korte moppen om 

tussendoor te lezen
• Leesplezier gegarandeerd

leuk, een mop!
auteur Erik van Os en Elle van Lieshout ∙ illustrator Georgien Overwater e.a.
6+ ∙ Prijs € 14,50 ∙ Formaat 15 x 17,5 cm ∙ Omvang 128 pagina’s geb ∙  
NUR 287 ∙ ISBN 978 90 487 4116 8 ∙ Verschijnt juni 2021 ∙ AVI M3 t/m E4
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Kinderboekenweek tip
doorsnede: 45 mm 
drukkleur: FC

9-12 jaar De beste juf van de hele 
wereld

Nieuwe graphic novel van Kinderboekenambassadeur Manon 
Sikkel. Na het succes van haar eerste graphic novel De beste 
school van de hele wereld is hier de opvolger: De beste juf van 
de hele wereld. Dit boek is een topper, ook voor kinderen die 
eigenlijk niet zo van lezen houden. 

Manon 
Sikkel ‘Je merkt aan alles wat een plezier Manon 

Sikkel gehad moet hebben tijdens het schrijven. 
Dat spat ook over op de vele tekeningen van 
Marja Meijer. Een heel toffe Zwijsenuitgave!’ 

- Edward van den Vendel

‘Er is (nog) geen prijs 
voor Het Grappigste 
Kinderboek Van Het 
Jaar (HGKVHJ), maar 

bij deze wil ik ‘De 
beste school van de 

hele wereld’ hiervoor 
nomineren! Hilarisch!’

- Marjoleine Wolf, 
De Amsterdamse 

boekhandel

‘Hilarisch, 
inspirerend en  

feel good.  
Vijf uit vijf 
sterren!’ 

- Nicole Kleinen, 
Boekhuis de 

kleine Tovenaar

Manon Sikkel
met tekeningen 
 van Marja Meijer

978 90 487 3832 8

Reeds 

tweede druk 

verschenen ‘Wat een 
heerlijk vrolijk boek!’

- De leesplank
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Manon Sikkel
met tekeningen van Marja Meijer

• Vol humor en grappige illustraties
• Sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek: beroepen
• Opvolger van het succesvolle boek De beste school van de hele wereld
• Gratis lesmateriaal voor in de klas op zwijsen.nl

De beste juf van de hele wereld
auteur Manon Sikkel ∙ illustrator Marja Meijer
9+ ∙ Prijs € 14,99 ∙ Formaat 15 x 20 cm ∙ Omvang 176 pagina’s geb ∙  
NUR 283 ∙ ISBN 978 90 487 4159 5 ∙ Verschijnt september 2021

We  de beste juf van de hele wereld!
Marie en Jack zitten op de beste school van de hele 
wereld. Maar dan komt er nieuws van de Domorenschool 
in Beekjesdal. Hun juf, Patries, is een bekende vlogger 
geworden. En die wil de prijs winnen voor beste juf van 
de hele wereld. Maar er kan er natuurlijk maar één de 
beste zijn …

Herkenbaar  
voor ieder kind  

op de basisschool  
(en voor iedere  
juf én meester!)

Derde boek  

in deze reeks 

is op komst!
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De vliegende 

jongen
Lees over Sybren in 1795

Bies van Ede

9+

Lees over  
Judith in 1619

wil 
ik tekenen!
n toch

Anneke Scholtens

9+

Lees over Zeger,  
een scheepsjongen  
in 1595

Geheim 
op zee

Henk Hardeman

9+

9-12 jaar Duik in de tijd van

Drie nieuwe boeken in de historische serie ‘Duik in de tijd van’.  
Hoe leefden kinderen vroeger? Welke gevaren waren er? 
Spannende en aansprekende verhalen over kinderen in andere 
tijden van bekende auteurs als Henk Hardeman en Bies van Ede. 
Lekkere leesboeken voor iedereen! 

22

-3000 500 1500 1600 1700 1800 1900 1950
nu >

jagers en boeren Grieken en Romeinen monniken en ridders ontdekkers en 
hervormers

regenten en 
vorsten

pruiken en 
revoluties

burgers en 
stoommachines

wereld-
oorlogen

televisie en 
computer

steden en 
staten

Elisa van SpronsenAchter   
 aan!
jagers

de

Lees over Sol en Moen10.000 jaar geleden

9+

Een 
echte  

  HELD

Suzanne W
ouda 

9+

Lees over  
Splinter en

Friede in 1068

Lees over Tiro, 

een jongen in de 

Romeinse tijd

badhuisin hetdief

Ee
n

Floortje Zwigtman

9+

Pepijn

De
 droom

 van
Lees over een  

jongen die leeft rond 800

D
e droom

 van
 P

ep
ijn

Monique van der Zanden

9+

Geheim op zee
auteur Henk Hardeman ∙ illustrator Mariëlla van de Beek
9+ ∙ Prijs € 12,99 ∙ Formaat 15 x 20 cm ∙ NUR 283/282 ∙ 
Omvang 80 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 3936 3 ∙ 
Verschijnt juni 2021 

En toch wil ik tekenen!
auteur Anneke Scholtens ∙ illustrator Saskia Halfmouw
9+ ∙ Prijs € 12,99 ∙ Formaat 15 x 20 cm ∙ NUR 283/282 ∙ 
Omvang 80 pagina’s geb ∙ ISBN 978 90 487 3935 6 ∙ 
Verschijnt juni 2021

Duik in het leven van Zeger 
en Maartje in 1595. Geen 
vakantie en zeiltochtjes 
voor je plezier, maar hard 
werken op een schip dat jaren 
onderweg is.

Duik in het leven van Judith in 
1619. Geen school of hobby’s, 
maar de boekhouding van 
vaders bedrijf. Hoe kan zij 
haar grote droom toch laten 
uitkomen?

Duik in het leven van Sybren 
in 1795. Niet naar school of 
naar de film, maar werken en 
wat rondzwerven in de stad.
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Pepijn

De
 droom van

Lees over een  
jongen die leeft 

rond 800

D
e
 droom

 va
n

 P
e
p

ijn

Monique van der Zanden

9+

De vliegende 

jongen
Lees over Sybren in 1795

Bies van Ede

9+

 me g n!L t  
Lees over Pier en 

zijn familie in   00

Ruben Prins 

9+

Ik  het
 weten!
wil 

Lees over een 
Moluks meisje  
in 1958

Annemarie Bon

9+

Een echte    HELD

Suzanne Wouda 

9+

Lees over  Splinter enFriede in 1068

Elisa van Spronsen

Achter 
  
 aan!
jagers

de

Lees over Sol en Moen

10.000 jaar geleden

9+

Lees over  
Judith in 1619

wil 
ik tekenen!

n toch

Anneke Scholtens

9+

Marco Kunst 

HET  
  
EILAND

9+

Lees over Teun 

en Saar in

de Tweede

Wereldoorlog

Lees over Tiro, een jongen in de Romeinse tijd

badhuisin het
diefEe

n
Floortje Zwigtman

9+

Lees over Zeger,  

een scheepsjongen  

in 1595

Geheim 
op zee

Henk Hardeman

9+

Promoties rondom 
Duik in de tijd van: 
 - Pakket met speciale 

actieprijs én gratis 
poster

 - Bericht naar alle 
scholen dat de serie 
compleet is

 - Nieuwsbericht 
beschikbaar

-3000 500 1500 1600 1700 1800 1900 1950
nu >

jagers en boeren Grieken en Romeinen monniken en ridders ontdekkers en 
hervormers

regenten en 
vorsten

pruiken en 
revoluties

burgers en 
stoommachines

wereld-
oorlogen

televisie en 
computer

steden en 
staten

Marco Kunst HET    EILAND
9+

Lees over Teun 
en Saar inde TweedeWereldoorlog

Ik  het
 weten !wil 

Lees over een 

Moluks meisje 
 

in 1959

Annemarie Bon

9+

 me g
n!L t  

Lees
 ove

r Pie
r en

 

zijn f
amilie 

in   00

Ruben Prins 

9+

Lees over Zeger,  
een scheepsjongen  

in 1595

Geheim op zee

Henk Hardeman

9+

Lees over  

Judith in 1619

wil 
ik tekenen!n toch

Anneke Scholtens

9+

De vliegende jongenLees over Sybren in 1795

Bies van Ede

9+

• Serie compleet: 10 boeken bij 10 tijdvakken
• Spannende, boeiende verhalen brengen geschiedenis tot leven
• Inclusief tijdbalk en slimme weetjes
• Gratis poster

Prachtige historische serie 
van 10 boeken compleet!

Pakket

De vliegende jongen
auteur Bies van Ede ∙ illustrator Els van Egeraat
9+ ∙ Prijs € 12,99 ∙ Formaat 15 x 20 cm ∙ 
Omvang 80 pagina’s geb ∙ NUR 283/282 ∙  
ISBN 978 90 487 3934 9 ∙ Verschijnt juni 2021 

Pakket Duik in de tijd van (10 titels)
10 titels, 1 ex per titel
Actieprijs € 120,- ∙ ISBN 978 90 487 4112 0 ∙  
Verschijnt juni 2021
*Actieprijs is 6 maanden geldig (10 juni 2021 t/m 10 december 2021)

ACTIEPRIJS  
Pakket 

Duik in de tijd 

van (10 titels) 
€ 120*

Incl. leuke gratis  
poster van de tijdlijn!
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ik lees!6-7 jaar

978-90-487-3142-8

978-90-487-3143-5

978-90-487-3140-4

978-90-487-3141-1

978-90-487-1856-6

978-90-487-1857-3

978-90-487-2134-4

978-90-487-2135-1

978-90-487-1851-1

978-90-487-1852-8

978-90-487-2078-1

978-90-487-2079-8

pas op 
voor de tor!

Rian Visser
Mark Baars

pas op voor de tor!
zar wil een hut.
hij hakt een boom om.
maar daar is een tor.
hij is hoog en dik.
de tor hapt naar zar.
weg, tor!

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

pas op voor d
e tor!

AVI Start

AVI oud: 1

AV
I Start

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI Start

minecraft

op zoek naar een ring
zar krijgt een brief van de baas van het spel
dag zar,
zoek een ring. 
doe het snel.
je hebt maar een uur .
als je faalt is het spel uit.

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

op zoek naar een ring

op zoek
naar een ring

Rian Visser
Mark Baars

AVI M3

AVI oud: 2

AV
I M

3

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI M3

minecraft

Aan de kant,
draak! Rian Visser en Mark Baars

Aan de kant, draak!
Zar hoort een gil.
Het komt van een meisje, dat Lina heet.
Ze wil de grot in.
Maar voor de berg staat een draak.
Hij is heel groot.
En hij draak spuugt vuur.

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

A
an d

e kant, draak!

AVI E3

AVI oud: 3

AV
I E3

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI E3

minecraft

Gevaar in
de mist Rian Visser

Mark Baars

Gevaar in de mist
Zar bouwt een hoge toren.
Trots laat hij de toren aan Lina zien.
Maar dan komt er een brief.
De baas van het spel is boos.
Hij straft Zar en Lina met een dikke mist.
Ze kunnen niets meer zien.
En er is veel gevaar. 
Help!

De serie ik lees! is bedoeld voor kinderen die leren lezen. Dit boek 

gaat over minecraft. Er verschijnen in de serie ik lees! 

meer boeken over dit onderwerp op verschillende AVI-niveaus.

G
evaar in d

e m
ist

AVI M4

AVI oud: 3

AV
I M

4

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

AVI M4

minecraft

Van iedere schrijver 
zijn er vier boeken, 
op vier opvolgende 

AVI-niveaus om 
lekker te kunnen 

doorlezen.

24



ik lees!  AVI start
ISBN 978-90-487-4138-0  ∙  € 39,95Pakket

978-90-487-3415-3

978-90-487-3416-0

978-90-487-3597-6

978-90-487-3598-3

978-90-487-3417-7

978-90-487-3418-4

978-90-487-3599-0

978-90-487-3600-3

ik 
lees!

7+

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

H
et slaapfeest

Het  
slaapfeest

ik 
lees!

7+

Dit boek is echt 
gebeurd

Elisa van Spronsen 
& Ann De Bode

D
it b

oek is b
ijna echt geb

eryd

bijna

ik lees!  AVI M3
ISBN 978-90-487-4139-7  ∙  € 39,95Pakket

ik lees!  AVI E3
ISBN 978-90-487-4140-3  ∙  € 39,95Pakket

ik lees!  AVI M4
ISBN 978-90-487-4141-0  ∙  € 39,95Pakket

Ieder jaar leren zo’n 200.000 kinderen lezen. Om deze kinderen voldoende 
oefenmateriaal te bieden is de boekenserie ‘ik lees!’ ontwikkeld. De boeken 
sluiten perfect aan bij de belevingswereld van beginnende lezers. Er zijn al 
boeken voor na een paar weken leesonderwijs.
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