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   Leeftijd Serie

1-5 jaar Uk & Puk en nijntje

3-5 jaar Jules

3-6 jaar Woezel & Pip 

3-9 jaar Loco 

4-6 jaar Rompompom

5-8 jaar André Kuipers en 
De Kleine Astronauten

6-8 jaar Veilig leren lezen

6-8 jaar Semsom

7-9 jaar Dolfje Weerwolfje

4-10 jaar De Gorgels

Spelend leren

Handelend, spelend en bewegend leren is de trend! Onze educatieve 
spellen bieden een welkome afwisseling op het reguliere 
lesprogramma. Leerkrachten die al met de spellen van Zwijsen 
werken, zetten ze in tijdens hoekenwerk of het circuit. 

Voor elke leeftijd 
We maken leerspellen en doeboeken 
voor kinderen van 1 tot 10 jaar. 
De populaire karakters sluiten aan 
bij hun belevingswereld en zorgen 
voor herkenning. 

Differentiatie
Wanneer je de leerspellen inzet als onderdeel 
van je lesprogramma, zijn je leerlingen ook eens 
op een andere manier bezig met taal, spelling, 
lezen, schrijven en rekenen. Ze zijn geschikt om 
leerlingen extra uitdaging te geven, of juist wat 
extra ondersteuning. Zo bieden de leerspellen 
ook een antwoord op de differentiatiebehoefte.

Voor het meest actuele aanbod ga je 
naar: zwijsen.nl/leerspellen. 
Al onze leerspellen zijn ook verkrijgbaar 
bij je basisschoolleverancier, in de 
boekhandel en in de speelgoedwinkel.
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3-5 jaar
bambino

7-9 jaar

maxi

4-7 jaar

mini

Leerlingen leren over de ng en nk in Veilig leren lezen …nk in Veilig leren lezen …nk

zoek het plaatje bij het woord.

bank zing vonk slang tong kring

wang pink bang tang ring gong

bank

1 2

7 8

3 4 5 6

9 10 11 12

LOCO mini VLL ik lees kern 7 8 9.indd   16 15-12-2020   10:30

LOCO mini VLL ik lees kern 7 8 9.indd   17 15-12-2020   10:30

… en oefenen ermee in Loco mini veilig leren lezen!

Nieuw: Loco 

Naast de spellen van onder andere Uk & Puk, Rompompom en Veilig leren 
lezen hebben we nu ook Loco leerspellen in ons assortiment! Wie is er 
niet mee opgegroeid? Loco is al meer dan 50 jaar de allerleukste manier 
om de belangrijkste vaardigheden spelenderwijs te oefenen.

Voor elke leeftijd 
is er een 

passende editie 
van Loco!

Zelfcorrigerend
Uniek aan Loco is dat kinderen 
zélf aan de slag kunnen gaan én 
zelf kunnen controleren of ze het 
goed hebben gedaan. Zo kunnen 
leerlingen lekker zelfstandig met 
Loco werken.

Wat kinderen leren in de methode, oefenen ze met Loco!
Net als bij alle andere educatieve spellen, ontwikkelden wij de nieuwe Loco leerspellen 
in nauwe samenwerking met de didactisch experts van Zwijsen. Zo weet je zeker dat de 
oefeningen 100% aansluiten bij hoe het op school wordt aangeboden. 

Wil je de nieuwe Loco uitproberen? Download dan 
voorbeeldopdrachten voor Loco bambino, mini en 
maxi op zwijsen.nl/locosneakpreview
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mini

maxi

bambino

978-90-487-4088-8
€ 27,50   3+

Loco assortiment3-9 jaar

978-90-487-3970-7
€ 17,50   4+

978-90-487-3954-7
€ 17,50   3+

978-90-487-4002-4
€ 17,50   7+

978-90-487-4028-4
€ 27,50   4+

978-90-487-4029-1
€ 27,50   7+

978-90-487-4027-7
€ 27,50   3+

978-90-487-4031-4
€ 27,50   4+

978-90-487-4163-2
€ 27,50   7+
verschijnt augustus 2021

978-90-487-4030-7
€ 27,50   3+

978-90-487-4032-1
€ 27,50   6+

978-90-487-4152-6
€ 27,50   6+
verschijnt augustus 2021

7-9 jaar

3-5 jaar

Pakketten

4-7 jaar

978-90-487-4155-7
€ 27,50   3+
verschijnt augustus 2021

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!
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Sluit 
100% aan 
bibijj school

3-5 jaar

bambino

ik ga tellen

Sluit 
100% aan 
bijj school school

3-5 jaar

bambino

ik ga rijmenik ga rijmen

Paul van LoonPaul van Loon

7-9 jaar

Sluit 
100% aan 

 school

maxi

Sluit 
100%
bijj school

puzzelen 
met taal

Paul van LoonPaul van Loon

7-9 jaar

Sluit 
100% aan 
bijj school

maxi

puzzelen 
met spelling

3-5 jaar

bambino

nijntjenijntje ik leer kleuren

100%

3-5 jaar

bambino

nijntje ik leer vormen

ik leer letters

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

ik leer woordjes

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

ik lees 
kern 10-11

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

ik lees 
kern 7-8-9kern 7-8-9kern 7-8-9kern 7-8-9

4-6 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

978-90-487-4037-6
€ 8,99   6+

978-90-487-4160-1
€ 8,99   5+

ik leer alle letters

v
b

z

5-7 jaar

Sluit 100% aan 
bijj school

mini

a

ei
o
zzz

e

ei

ss k

m om

a

ei

Nieuw!

dierenpuzzels

3-5 jaar

bambino

Sluit 
100% aan aan 
bijj school

dierenpuzzels

Nieuw!

ik leer klokkijken

7-9 jaar

Sluit 
100% aan 
bijj school

maxi

acht uur

13  3013  30

Nieuw!

978-90-487-4033-8 
€ 8,99   3+

978-90-487-4034-5
€ 8,99   3+

978-90-487-4090-1
€ 8,99   3+

978-90-487-4091-8  
€ 8,99   3+

978-90-487-4158-8
€ 8,99   3+

978-90-487-4035-2 
€ 8,99   4+

978-90-487-4036-9  
€ 8,99   4+

7-9 jaar

3-5 jaar

Oefenboekjes

4-7 jaar

978-90-487-4038-3 
€ 8,99   6+

Nieuw!

Nieuw!Nieuw!

“Wat zien de nieuwe opdrachtboekjes er 
aantrekkelijk uit! Herkenbare � guren in 

� isse kleuren spatten van het blad.”“De nieuwe Loco aangescha�  omdat dit goed aansluit bij de methode en 
zelfcorrigerend is. De kinderen herkennen de plaatjes uit hun werkschri�  en 

oefenen bepaalde klanken zo extra. We zetten Loco in tijdens het circuit.”

“Mijn leerlingen vinden het heel leuk om 
te doen. Als ze klaar zijn met hun werk, 

pakken ze meteen Loco uit de kast!”

• Loco bestaat sinds 1968 en is nog steeds het meest 
gebruikte leerspel

• Spelenderwijs oefenen met rekenen, taal en lezen
• Geschikt voor zelfstandig werken door uniek zelf-

controlerend systeem
• Sluit aan bij wat kinderen op school leren

978-90-487-4157-1 
€ 8,99   7+
verschijnt augustus 2021

978-90-487-4156-4 
€ 8,99   7+
verschijnt augustus 2021

978-90-487-4153-3 
€ 8,99   3+
verschijnt augustus 2021

978-90-487-4154-0
€ 8,99   3+
verschijnt augustus 2021

Nieuw!Nieuw!

978-90-487-4147-2   
€ 8,99   6+
verschijnt augustus 2021

978-90-487-4151-9    
€ 8,99   6+
verschijnt augustus 2021

Nieuw!

978-90-487-4161-8
€ 8,99   7+
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Uk & Puk1-5 jaar

Illustraties Dick Bruna © copyright Mercis bv 1953 - 2021

978-90-487-3727-7
€ 12,99   3+

978-90-487-3726-0
€ 12,99   3+

978-90-487-3892-2
€ 6,99   1+

978-90-487-3893-9
€ 6,99   1+

978-90-487-4123-6
€ 14,99   3+ 
verschijnt juli 2021

• Stimuleert de ontluikende en/of beginnende geletterdheid
• Oefenen van een goede pengreep, de fijne motoriek en de oog-handcoördinatie
• Oefenen van voorbereidende schrijfbewegingen

• Sluit aan bij Uk & Puk, dé peutermethode op meer 
dan 4.000 kinderdagverblijven 

• Stimuleert de ontluikende geletterd- en gecijferdheid
• Goede voorbereiding op het leren lezen, rekenen en 

schrijven op school

Nieuw!

Bewegend 

leren!

nijntje
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Te gebruiken bij: 

Sluit 100% aan 
bibijjj school school

5–8 jaar

100%

5–8 jaar

en

D O E B O E KD O E B O E K

ANDRé  KUIpersANDRé  KUIpers

Jules3-5 jaar

5-8 jaar

978-90-487-3699-7
€ 14,50   3+

978-90-487-3374-3
€ 12,99   3+

978-90-487-3623-2
€ 12,99   3+

978-90-487-3751-2
€ 12,99   3+

978-90-487-3828-1
€ 14,99   3+

978-90-487-4137-3
€ 6,99   5+ 

• Lezen van woorden en zinnen
• Oefenen met taal & lezen, spelling, rekenen en schrijven
• Prikkelen van de fantasie 
• Wetenschap en techniek

• Spelenderwijs ontdekken van kleuren, vormen, letters en cijfers
• Stimuleert de spraak- en taalvaardigheid
• Stimuleert de sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling

Bekend van astronaut
André Kuipers

De Kleine Astronauten 

Nieuw!
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In dit kleurrijke prentenboek ga je samen met je kind op 
ontdekkingstocht in de wereld van letters en klanken.

Woezel en Pip en hun vriendjes nemen je mee door het hele abc.

Zo ontdek je samen dat de b de beginletter is van Buurpoes. Maar zie 
of hoor je ook de b van bedroefd, van blauwe bal en van bloemen?

Laat je kind luisteren naar de klanken, de letters aanwijzen en bedenk 
samen nog meer woorden met de letter op de pagina.

Spelenderwijs stimuleer je zo de beginnende geletterdheid.

NUR 228/287

9 789048 737628

3+

zwijsen.nl 

abc boek

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846 3+

W&P het grote abc COVER.indd   1

Woezel & Pip3-6 jaar

©2021 Dromenjager BV • www.woezelenpip.nl

• Stimuleert de ontluikende geletterd- en gecijferdheid
• Spelenderwijs ontdekken van klanken, letters en cijfers
• Vergroot de woordenschat 

978-90-487-3752-9
€ 12,99   3+

978-90-487-4118-2
€ 6,99   4+ 
verschijnt augustus 2021

978-90-487-3925-7
€ 6,99   3+

978-90-487-3926-4
€ 6,99   3+

978-90-487-3762-8
€ 12,50   3+

978-90-487-3621-8
€ 6,99   3+

978-90-487-3620-1
€ 6,99   3+

978-90-487-3674-4
€ 14,50   3+

978-90-487-4011-6
€ 14,50   3+

978-90-487-3827-4
€ 14,99   3+

978-90-487-3422-1
€ 19,99   3+

Nieuw!
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978-90-487-3773-4
€ 9,99   4+

978-90-487-3930-1
€ 9,99   4+

4-6 jaar Rompompom

978-90-487-3118-3
€ 14,50   4+

978-90-487-3260-9
€ 10,50   4+

978-90-487-3865-6
€ 12,99   4+

978-90-487-4124-3
€ 12,99   4+ 
verschijnt juli 2021

978-90-487-3835-9
€ 14,99   4+

978-90-487-3843-4
€ 14,99   4+

978-90-487-3261-6
€ 10,50   4+

Nieuw!

978-90-487-3662-1
€ 14,99   4+

978-90-487-3901-1
€ 6,99   4+

978-90-487-3924-0
€ 6,99   4+

978-90-487-3900-4
€ 6,99   4+

978-90-487-3923-3
€ 6,99   4+

978-90-487-3308-8
€ 6,99   4+

• Sluit aan bij Schatkist, het totaalaanbod voor 
groep 1 & 2 

• Handelend leren lezen, rekenen én schrijven
• Stimuleert de motoriek, woordenschat en 

sociale ontwikkeling 
• Handig om in te zetten tijdens hoekenwerk
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Veilig leren lezen6-8 jaar

978-90-487-3743-7
€ 9,99   6+

978-90-487-3742-0
€ 9,99   6+

978-90-487-3778-9
€ 6,99   6+

978-90-487-3894-6
€ 12,99   6+

978-90-487-3895-3
€ 14,99   6+

978-90-487-3728-4
€ 12,99   6+

978-90-487-3938-7
€ 12,99   6+

978-90-487-3902-8
€ 6,99   6+

978-90-487-3903-5
€ 6,99   6+

• Spelenderwijs oefenen met letters, woorden en zinnen
• Ideaal voor het circuit
• Sluit 100% aan bij

Sluit aan bij meest gebruikte methode 
voor aanvankelijk lezen en taal in groep 3

978-90-487-3834-2
€ 14,99   6+

978-90-487-3826-7
€ 14,99   6+

Inclusief scheurblok met 
2 x 48 verschillende 

bingokaarten!
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klokkijken →

SEMSOM magnetische doos werkbladen 2302.indd   22

23-02-2021   11:10

verdubbelen →

nu jij!

vind je 
deze sommen moeilijk? 

doe ze dan eerst 
met kralen.

SEMSOM magnetische doos werkbladen 2302.indd   10 23-02-2021   11:09

verdubbelen → leg aan elke kant evenveel. 

vind je vind je vind je 
deze sommen moeilijk? deze sommen moeilijk? deze sommen moeilijk? deze sommen moeilijk? deze sommen moeilijk? deze sommen moeilijk? 

doe ze dan eerst doe ze dan eerst doe ze dan eerst doe ze dan eerst doe ze dan eerst 
met kralen.met kralen.met kralen.

6→

9
3

→

←
←

↓

←
←

↓

→
→

↓

→
→

←
←

↓

↓

→
→

↓

10→5
→

↓

doe er 3 bij tot 36. 

doe er 5 bij tot 60. 

lekker rekenen! → volg de pijlen.

SEMSOM magnetische doos werkbladen 2302.indd   20

23-02-2021   11:10

←36
←

↓

→→
→→

←
←

↓

sudoku’s → leg de ontbrekende getallen.

in elke kolom, in elke rij en 

in elk vak mag elk getal

maar één keer staan.

3
4

2

4

3

1

2

4
1

10 2030
10

30
1040

5

6

5
7

7

8
6

7

50
60

50

60
8070

70

in elke 
in elke in elk 
in elk 
in elk 

SEMSOM magnetische doos werkbladen 2302.indd   29

23-02-2021   11:10

klokkijken → hoe laat is het?

kwart 
voor

kwart 
over

halfhalf

kwart 

 hoe laat is het?

verdubbelen

13

19

kwart 
voor

verdubbelen

13

19

deze sommen moeilijk? 
doe ze dan eerst doe ze dan eerst 

6-8 jaar Semsom Nieuw!

Semsom magnetische rekendoos

Kinderen leren in groep 3/leerjaar 1 rekenen. Als de interesse 
voor getallen eenmaal is gewekt, willen ze vaak meer. Met 
deze rekendoos oefenen kinderen spelenderwijs met tellen, 
getallenlijnen, verdubbelen/halveren, splitsen, sommen, geld, 
klokkijken en meer! De opdrachten sluiten aan bij de nieuwe 
rekenmethode Semsom.

• Omgaan met getallen en hoeveelheden t/m 100
• Getalbegrip met behulp van getallenlijnen
• Maken van optel- en aftreksommen
• Halveren, verdubbelen en splitsen
• Oefenen met geld en klokkijken

Semsom: de nieuwe rekenmethode 
voor kinderen in groep 3/leerjaar 1 

Met 180 

magneten!
978-90-487-4122-9
€ 14,99   6+ 
verschijnt juli 2021
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7-9 jaar Dolfje Weerwolfje

978-90-487-3624-9
€ 6,99   7+

978-90-487-3625-6
€ 6,99   7+

978-90-487-3627-0
€ 9,99   7+

978-90-487-3626-3
€ 9,99   7+

978-90-487-3744-4
€ 9,99   7+

• Spelenderwijs aan de slag met taal en rekenen 
• Oefenen van spellings- en leesmoeilijkheden
• Creatieve puzzels prikkelen de fantasie 
• Met prachtige illustraties uit de Dolfje Weerwolfje boeken

de allergrootste 

kinderheld uit de 

boeken van Paul 

van Loon
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4-10 jaar De Gorgels

978-90-487-3866-3
€ 12,99   4+

978-90-487-3668-3
€ 12,99   7+

978-90-487-3779-6
€ 6,99   7+

978-90-487-3829-8
€ 14,99   7+

978-90-487-3937-0
€ 14,99   7+

978-90-487-3378-1
€ 19,99   7+

978-90-487-3667-6
€ 9,99   7+

978-90-487-3830-4
€ 9,99   7+

• Taal en spelling oefenen met de grappige 
woorden uit de Gorgels wereld

• Spelenderwijs tafels oefenen
• Spelletjeslijn met humor!

bekend van de 

razend populaire 

boeken van 

Jochem Myjer
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