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Deze lekker dikke omnibus bevat drie verhalen voor kleuters die
zelf al willen lezen. De linkerpagina’s zijn voorleespagina’s voor
een ervaren lezer. De rechterpagina’s zijn woordpagina’s die de
kleuter zelf al kan lezen.
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Kleuters samenleesboeken
(6 titels)

Pakket

978-90-487-36782 · € 48,93

naar
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Elisa van Spronsen en Jeska Verstegen

4+
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Isabel Versteeg en Mariëlla van de Beek

4+

w aa r

i

k

h u p

op reis?

Elle van Lieshout

4+

is noura?

Paul van Loon • waar is noura?

kleuters samenleesboek

met tekeningen van Hugo van Look

4+

Wijzigingen voorbehouden. Op al onze uitgaven zijn onze
algemene leveringsvoorwaarden van toepassing.
Deze zijn op te vragen bij de afdeling verkoop T 020 5511200.

Kleuters samenleesboeken
(7 titels)

2

978-90-487-36775 · € 41,94

lezen met

PJ11006708
Beeld: ivan & ilia (cover boeken en p. 4), Renate Reitler
Fotografie (cover edutainment), Daniëlle Schothorst,
Ann De Bode, Natascha Stenvert, Hugo van Look, Nicolle
van den Hurk, Harmen van Straaten, Job van Gelder,
Katrien Holland, Helen van Vliet, Caren Limpens, Marja
Meijer, Rick de Haas, Tuffcat Media (foto Paul van Loon),
Lokin Fotografie BV, Breda (productfoto’s), Anne Reitsma
(foto Jochem Myjer)
Vormgeving: Studio Zwijsen
Eindredactie: Sacha Kolk
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Paul van Loon

België
Standaard Uitgeverij
Franklin Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen
T +32 3 285 72 00,
besteldienst@standaarduitgeverij.be
pers@standaarduitgeverij.be
www.standaarduitgeverij.be

Pakket

, aan het werk!

Elle van Lieshout

4+

• 3 samenleesboeken voor kleuters in 1 bundel
• Voor kleuters die zelf al willen lezen
• Gezellig samen lezen

het

dikke samenleesboek van
s a m

,

w i

k

en

e

i

het dikke boek van sam, wik en ei
Auteur: Maria van Eeden
Illustratoren: Helen van Vliet, 
Daniëlle Schothorst en Camila Fialkowski
ISBN 978-90-487-4014-7
80 pagina’s gebonden
15 x 16 cm
NUR 272/287
€ 12,50
Verschijnt april 2021

12,50
Maria van Eeden

Lees samen met je kleuter het verhaal van Sam die de
zee op wil, over het kleine mannetje Wik die niet bang is
en over een ei tussen het riet. Van wie zou dat ei zijn?

lekker dikke omnibus
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WAT
KIES JIJ?

Geweldige nieuwe boekenserie waarbij de
pagina’s letterlijk doormidden zijn geknipt.
Met interactief moment voor de lezer,
doorgevoerd in de vormgeving.
Lees het begin van een verhaal en
kies zelf hoe het verhaal verdergaat.
Zo zitten er eigenlijk twee verhalen in één boek!

t
uwe serie groo
ie
n
e
z
e
d
a
g
Ik
mijn winkel
neerleggen in

et
Ik koop nu een pakk
n titel
met van elk deel ee
kast
en zet ze in de AVI-

En ik zal mijn
klanten de
boeken laten
zien en op he
t
nieuwe conc
ept wijzen

Zodra de serie groo
t
wordt, koop ik
meerdere exemplar
en
per titel in

Geknipt voor jou

nieuwe
serie!
6-9 14,99

Uniek nieuw concept: kies zelf de afloop! Ieder boek begint met een leuk verhaal en
na de inleiding mag je kiezen welk verhaal je wilt lezen. De pagina’s zijn dan letterlijk
in tweeën geknipt met op iedere helft een ander vervolg en einde.

Begin verhaal

Welk
verhaal
lees jij?
Einde
algemene
verhaal

De man met het hoedje heet August.

Piep

Hij werkt al twintig jaar in Het Oerwoud.
’Als je vragen hebt, laat maar komen.’
Pieter knikt en puft.
In zijn hoofd gaat het alle kanten uit.
Het Oerwoud heeft een probleem
en hij kan helpen.
Maar als hij helpt, heeft hij zelf een probleem.
Pieter wijst naar de glazen bak.
‘Is … is Sandra gevaarlijk?’
‘Gevaarlijk?’ August wrijft over zijn kin.
‘Is je mama erg bang van spinnen?’
Pieter schudt zijn hoofd.

Maak een keuze,
welk verhaal wil
je lezen?

Mama pakt spinnen met haar handen
en dan zet ze die op het balkon.
Natuurlijk niet zulke joekels als Sandra.
Een oude vogelspin, bijna zo groot als zijn hand.
Ze woont al heel haar leven in Het Oerwoud.

Grootschalige promotie
voor deze nieuwe serie:

Piep is nog maar net in het park.
Hij woonde in een dierentuin in Duitsland.
‘Het zou fijn als iemand hem koos,’ zegt August.
‘Anders moet hij twee dagen in een klein hokje.’
Pieter duwt zijn tong tegen zijn wang.
Hij kijkt op naar Piep.
Zo groot, die dikke poten, zijn grappige kop.

• P romotiefilmpjes
• Social mediacampagne
• Leesexemplaren voor
boekhandelaren
• Mailing naar alle juffen
en meesters
• Advertentiecampagne
• Gratis lesmateriaal
voor in de klas

‘Wie wordt het?’ vraagt August.

Sandra

‘Eh,’ Pieter steekt zijn arm uit en wijst.
‘Doe die maar.’

2

Vier bruine keutels, netjes op een rij.

‘Op de stoep is óók vies!’

Pieter bijt op zijn lip, wat nu?

Met een ruk draait de vrouw zich naar Piep.

Hij loert van links naar rechts.

‘Jij,’ begint ze en ze steekt haar vinger op.

Dan geeft hij een tikje met zijn voet.
Een keutel rolt al onder een struik.
‘Hé daar! Jij daar!’
Er komt een vrouw aan in een groene zomerjurk.
‘Als dat drollen zijn, moet je die opruimen.’

Lees over de
struisvogel

‘Natuurlijk,’ zegt Pieter, ‘maar ik heb geen zakje.’
‘Mijn probleem niet,’ zegt ze met luide stem.
‘Stop die drol dan maar in je broekzak.’
‘In mijn broek, dat is vies.’

22 en 23
22 en 23

Het is een warme dag.
Dan is het in het park vast te druk.
Daarom loopt Pieter de trap op.
Naar de zesde verdieping.
‘Waarom neem je die doos mee?’ vroeg mama.
‘Waarom niet?’ had hij gezegd.
‘Zit er een schat in soms?’
‘Ja.’
Aan het eind van de trap is er de grijze deur.
Er hangt een bord:

6

geen toegang

–

gevaar .

Lees over de
vogelspin

•
•
•
•

Pagina’s in 2 delen geknipt
Veel illustraties
Ontdek steeds nieuwe dingen in de boeken
Welk einde kies jij?

Wat doet Jul: een rondje spookhuis of meteen naar huis?
AVI
E3

Jolanda Horsten
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de

Wat doet Jul: een rondje spookhuis

Wat
doet Jul:

een
of rondje s
pookhuis
met
een n
aar huis?

of meteen naar huis?

Jip kijkt naar de opbouw van de kermis.
Haar ouders zijn bezig met hun spookhuis.
Dan botst ze tegen Jul.
‘Ga je mee in het spookhuis?’ vraagt ze.
‘Ik zorg voor kaartjes.’
De ogen van Jul worden heel groot.
Welk huis kies jij voor Jul?

Wat kiest Pieter: een vogelspin of een struisvogel?
AVI
M4

Stefan Boonen
Stefan Boonen
Wat kiest Pieter: een vogelspin
of een struisvogel?

Wat ki
Pietr:st

ee

nv
o
of gelspin
een
struisvogel?
met illustrat

ies

van

‘Wij zoeken oppas’ staat in de krant.
‘Voor de dieren uit ons dierenpark.’
Pieter is gek op dieren.
Maar zijn moeder niet.
Pieter gaat toch even kijken.
Bijna alle dieren zijn al weg.
Alleen Sandra en Piep zijn er nog.
Welk dier kies jij voor Pieter?

ivan & ilia

Wat doet Jul: een rondje spookhuis
of meteen naar huis?
Auteur: Jolanda Horsten
Illustrator: Ann De Bode
ISBN 978-90-487-3861-8
48 pagina’s gebonden
18,5 x 25,5 cm
NUR 287
€ 14,99
Verschijnt maart 2021
AVI E3
Wat kiest Pieter: een vogelspin of
een struisvogel?
Auteur: Stefan Boonen
Illustrator: ivan & ilia
ISBN 978-90-487-3862-5
48 pagina’s gebonden
18,5 x 25,5 cm
NUR 287
€ 14,99
Verschijnt maart 2021
AVI M4
De spreekbeurt van Alin: over een
wandelende tak of een vleesetende
plant?
Auteur: Selma Noort
Illustrator: Natascha Stenvert
ISBN 978-90-487-3863-2
48 pagina’s gebonden
18,5 x 25,5 cm
NUR 287
€ 14,99
Verschijnt maart 2021
AVI E4

De spreekbeurt van Alin: over een wandelende tak
of een vleesetende plant?
AVI
E4

Selma Noort

Selma Noort
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Waarover zal Alin haar spreekbeurt houden?
Ze twijfelt tussen twee ideeën.
Maar zijn die dingen niet te klein?
Dan hoort Alin haar ouders in de badkamer.
Mama giet twee druppels uit een flesje over
papa’s hoofd.
Zijn haar begint te groeien!
Alin krijgt een briljant idee ...
Welke spreekbeurt kies jij voor Alin?
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Samenlezers

nieuw!

6-7 9,99

Gezellig samen lezen is het leukste dat er is! Met deze nieuwe Samenlezers zeker. Ze bevatten
teksten op een eenvoudig leesniveau én een iets hoger leesniveau. Zo kunnen beginnende lezers
samen met een meer ervaren lezer al heel snel een echt verhaal lezen. Leuk én leerzaam dus!

Wieke van Oordt

met opa de boot in

&

Ann De Bode

a

met op
de

boot in

Rosa geeft opa Ben les in varen.
‘Is dat zeil niet te klein?’ vraagt opa.
‘En is die mast niet te hoog?’
Hij lijkt wel bang.
‘Flink zijn, opa,’ zegt Rosa.
‘Zeilen maar!’

same

LEZE n
R

same

LEZE n
R

ik ben geen bom!

en
ik b

n
geboe
m!

samen

LE Z E R

Puk praat veel.
Puk rent hard.
Puk klimt graag.
Maar is Puk druk?
Nee, Puk doet soms druk.
Puk is Puk.

Samenlezers

Pakket

978-90-487-4015-4 · € 59,94

AVI Start-E3

AVI Start-E3

Wieke van Oordt

Berdie Bartels

&

Ann De Bode

&

a

met op
de

Daniëlle Schothorst

boot in
sa

me
LE ZE n
R

de
met
weg

bus!

Thijs Goverde

weg met de bus!

&

Rudi Jonker

Sem en Noor gaan elke week met de bus.
Van pap naar mam.
Maar nu zijn ze er klaar mee.
De bus is stom.
En de man achter het stuur is raar.

en

ik b
n
geboe
m!

samen

LEZ ER

Berdie Bartels
&

Daniëlle Schothorst

AVI Start-E3
met
weg

de

bus!

AVI M3-M4
van m
vo ij

Thijs Goverde
&

Rudi Jonker

or
jou

samen

LEZE R
Kristien Dieltiens
&

Heleen Brulot

samen

LEZE R

AVI M3-M4

AVI M3-M4

atadose ,
hwa

ik ben

niet

je nu?

lief

Bette Westera
&

Marijn van der Wateren

samen

LE ZE R
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samen

LEZE R
samen

LEZE R

Pim Lammers
&

Hélèna Jorna

48 pagina’s gebonden | 17 x 21 cm
NUR 287 | € 9,99 | Verschijnen april 2021

• Samenlezen is ideaal voor kinderen die net leren lezen
• 	Duidelijke verdeling van teksten voor beginnende lezers
en gevorderde lezers
• Met leuke werkbladen op zwijsen.nl en landvanlezen.nl

van mij voor jou

van m
voor ij

jou

Moon en Daan zijn vrienden.
Ze sturen elkaar post via een touw.
Dan is er iets mis.
‘Mam huilt,’ zegt Moon.
‘En pap heeft zijn koffer gepakt.’
Wat is er aan de hand?

samen

LE ZE R
Kristien Dieltiens

met opa de boot in
Auteur: Wieke van Oordt
Illustrator: Ann De Bode
ISBN 978-90-487-3946-2
AVI Start-E3
ik ben geen bom!
Auteur: Berdie Bartels
Illustrator: Daniëlle Schothorst
ISBN 978-90-487-3948-6
AVI Start-E3

&

Heleen Brulot

weg met de bus!
Auteur: Thijs Goverde
Illustrator: Rudi Jonker
ISBN 978-90-487-3950-9
AVI Start-E3

hwaatadose ,
je nu?

Bette Westera
&

Marijn van der Wateren

samen

LE ZE R

niet
lief

LE ZE R

‘Ik wil ook een nest,’ zegt Haas.
‘Doe je best!’ lacht Mees.
‘En daar moet een ei in,’ zegt Haas.
‘Doe je best!’ lacht Mees weer.
‘Kijk, een ei!’ roept Haas dan blij.
Nee maar, hoe kan dat?

van mij voor jou
Auteur: Kristien Dieltiens
Illustrator: Heleen Brulot
ISBN 978-90-487-3947-9
AVI M3-M4
haas, wat doe je nu?
Auteur: Bette Westera
Illustrator: Marijn van der Wateren
ISBN 978-90-487-3949-3
AVI M3-M4
ik ben niet lief
Auteur: Pim Lammers
Illustrator: Hélène Jorna
ISBN 978-90-487-3951-6
AVI M3-M4

ik ben niet lief

ik ben

samen

haas, wat doe je nu?

Pim Lammers

‘Wat ben je lief.’
Kim wordt er gek van.
Ze hoort het wel tien keer per dag.
‘Ik ben NIET lief!’ roept ze.
Maar niemand gelooft haar.
Dan maakt ze een plan om NIET meer
lief te zijn.

Pakket

Samenlezers groep 3
(6 titels)

&

Hélèna Jorna

ISBN 978-90-487-4015-4
Prijs € 59,94
Verschijnt in april 2021
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AVI-lezen met Paul van Loon

nieuw!

6-7 8,99

Dolfje Weerwolfje bestaat 25 jaar! Om dit groots te vieren, brengt Zwijsen weer een nieuw
Paul van Loon boek uit op AVI M3, dus voor beginnende lezers in groep 3. Leuk voor jongens
én meisjes!

iets dat klein is.
iets dat vliegt.
iets dat piept.
iets dat op zoek is.
naar wat?
dat weet ik niet.
nou ja, ik weet het wel.
maar ik zeg het nog niet.
wat zeg je?
wie ik ben?
ik ben paul van loon.
en dit verhaal is van mij.
voor jou.
let maar op.
ik ga door met het verhaal.
goed.
waar was ik ook weer?
o ja.
heel het bos is in slaap.
bijna.
want iets is nog niet in slaap.
iets dat klein is.
iets dat vliegt.
8
iets dat piept.
iets dat op zoek is.

kijk, daar op die tak.
daar zit iets.
in het licht van de maan.
het is flier.
zie je haar?
flier kijkt om zich heen.
zij zoekt iets.
maar wat?
9

Heel het jaar feest
voor Paul van Loon
met in iedere aanbieding
een leuke, nieuwe titel!
Al 50.000
exemplaren
verkocht!
Pakket

AVI-lezen met Paul van Loon
groep 3

AVI Start

AVI M3

AVI E3

AVI
M3

Paul van Loon

ik ben
net als jij
met tekeningen van
Hugo van Look

Boven op tante Agaat

ik ben net als jij

Paul van Loon • pak me dan!

flier is een klein dier.
zij is alleen en koud en nat.
maar wat is flier?
is zij een eekhoorn, net als flop?
met
van Look
is zijtekeningen
een bosuil,van
netHugo
als uil?
of is zij een muis, net als piep?
flier weet het niet.
maar wie weet het wel …?

Paul van Loon

lezen met

pak me dan!

NUR 287
ISBN 978-90-487-3929-5

xxxx
zelf lezen
7+

10

9 789048 739295

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

6+

Boven
op

tante
Agaat

•
•
•
•

Geschreven door populaire ‘grumor’ schrijver Paul van Loon
Leuk leeskilometers maken in groep 3
Zelf lezen na een aantal weken leesonderwijs
Nu lekker doorlezen na het succesvolle pak me dan! op AVI start!

ik ben net als jij

ik ben net als jij
Auteur: Paul van Loon
Illustrator: Hugo van Look
ISBN 978-90-487-3929-5
32 pagina’s gebonden
15 x 20,5 cm
NUR 287
€ 8,99
Verschijnt in februari 2021
AVI M3

AVI
M3

Paul van Loon

ik ben
net als jij
met tekeningen van
Hugo van Look

NIEUW

ik ben net als jij

pak me dan!
Auteur: Paul van Loon
Illustrator: Hugo van Look
ISBN 978-90-487-3553-2
32 pagina’s gebonden
15 x 20,5 cm
NUR 287
€ 8,99
AVI Start

Met tekeningen van Hugo van Look,
de illustrator van Dolfje Weerwolfje

Pakket

AVI-lezen met
Paul van Loon groep 3
(3 titels)

pak me dan!, AVI Start
ik ben net als jij, AVI M3
Boven op tante Agaat, AVI E3
ISBN 978-90-487-4026-0
Prijs € 26,97
Verschijnt februari 2021

6+

Flier is klein.
Ze zit in een boom op een tak.
Maar wat voor dier is Flier?
Is ze een eekhoorn, net als Flop?
Een bosuil, net als Uil?
Of een muis, net als Piep?
Zelf weet Flier het ook niet.
Wie weet het wel?
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Poëzieweek 2021
Het thema van de Poëzieweek 2021 is 'Samen'.
De Poëzieweek start op donderdag 28 januari 2021 met Gedichtendag.

lezen met

wat

Paul van Loon • wat doen we met de juf?

wat doen we met de juf?
Auteur: Paul van Loon
Illustrator: Nicolle van den Hurk
32 pagina’s gebonden
15 x 20,5 cm
NUR 287
ISBN 978-90-487-3554-9
Prijs € 8,99
AVI M3

versjes

doen we
met

de juf?

ACTIE!
Bestel nu
6 versjesboeken
voor de prijs
van 5!

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

+ 1 gratis

7+

Versjes van Paul van Loon!
Grappige en herkenbare versjes voor beginnende lezers
om zelf te lezen.
ik wil zo graag een spook
ik wil zo graag een spook.
dat lijkt me best wel fijn.
een spook, zo dun als rook.
hij hoeft niet groot te zijn.
naast mijn bed.
in een mand.
een lief klein spook.
wit als een tand.
soms roept hij: boe!
en is hij moe.
dan dek ik hem toe.

Pakket

6

12

35549_m3_versjes_watdoenwemetdejuf_bw_vs7.indd 6

7

31-7-2018 11:38:20

35549_m3_versjes_watdoenwemetdejuf_bw_vs7.indd 7

31-7-2018 11:38:20

wat doen we met de juf?

5 exemplaren + 1 gratis
ISBN 978-90-487-4050-5
Prijs € 44,95
Verschijnt januari 2021

Tip

voor in de
klas

28 januari t/m 3 februari 2021

Poëziepakket
Met dit pakket versjesboeken leest ieder kind de leukste versjes
op zijn eigen niveau.

groep 3
lezen met

wat

Bij poëziepakket
GRATIS set poëziekaarten
(op=op!)

groep 4

versjes

Paul van Loon • wat doen we met de juf?

doen we
met

de juf?

met tekeningen van
Nicolle van den Hurk

7+

groep 5

groep 6

versjes

Gekke

Linda Vogelesang

iep
gieb elg r

•	Landelijk aandacht voor
Gedichtendag in het onderwijs
•	Bericht beschikbaar om scholen op
het pakket te wijzen
•	Bij ieder boek zit handig en leuk
lesmateriaal voor in de klas

8+

groep 7

groep 8

Pakket

Poëzie groep 3-8

wat doen we met de juf? AVI M3
Ome Jaap heeft zeven zussen, AVI M4-E4
Het grote opscheplied, AVI M5-E5
Gekke griebelgriep, AVI M6-E6
Een B en twee F’en, AVI E6+
Duizend levens, AVI E6+
ISBN 978-90-487-4047-5
Prijs € 58,94
Verschijnt januari 2021
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Dievenschool

nieuw!

Derde deel in de spannende serie Dievenschool voor kinderen in groep 4 op AVI M4.

7-9 10,50 Leef mee met weer een nieuw avontuur van Rolf en Gitte op de Dievenschool.

Wie is wie?
Ik wil geen dief zijn.
Ik wil geheim agent worden.

De man met het masker.
Steelburg ligt op een stille plek.
In de heuvels, ver weg van alles.
Het is een kil kasteel met kale muren.

Dit is Rolf.

Er zijn geen meesters of juffen.
Ieder kind probeert een ander kind te bestelen.

De vader van Rolf is een dief.

Je mag er geen vrienden hebben.

Zijn opa was dat ook.

Je kunt niemand vertrouwen.

Ze geven het beroep van vader op zoon door.

Het leven is er echt geen pretje.

NIEUW

Rolf moet dus ook een dief worden.
Zijn vader stuurt hem naar de dievenschool.
Maar dat wil Rolf niet.

Ik ben de nieuwe baas van Steelburg.

Hij wil een geheim agent worden.

Ik zorg ervoor dat jullie goede dieven worden.

Ik wil net als Rolf geheim agent worden.
Samen staan we sterk!

De man met het masker
is de nieuwe baas van de school.
Maar wie verstopt zich achter het masker?

Dit is Gitte.

Rolf herkent de stem.

Pakket

Maar wie zou het zijn?

Gitte zit ook op de school voor dieven.
Ze is de beste vriendin van Rolf.
Ze bedriegt hem niet, zoals de anderen.
Ze leerde hem alles wat hij moet weten.

Dievenschool
(3 titels)

Gitte is snel en slim.
Ze is alle mensen te snel af en is nooit bang.

978-90-487-3853-3 · € 31,50

De toespraak
‘Naar de eetzaal!’ roept iemand in de gang.
‘De nieuwe baas houdt een toespraak.’
Iedereen stormt naar de eetzaal.
Rolf is heel benieuwd.

Z w ij s e n

Wie is de nieuwe baas van de school?
Dat wordt zijn nieuwe vijand.
Dirk Nielandt

Rolf wil een goede geheim agent zijn.
Hij wil ervoor zorgen dat de school de deuren moet
sluiten.

Op vrije voeten

Iedereen wacht vol spanning.
Opeens wordt het stil.
Er komt een man met een zwart masker binnen.
‘Ik ben hier nu de baas,’ zegt de man.
‘Ik ga ervoor zorgen dat jullie de beste dieven van het land
worden.’
Wie is die man onder dat masker? vraagt Rolf zich af.
Waar ken ik hem van?

z w ij s e n

Zijn stem komt me zo bekend voor.
‘Durft u dat masker niet af te doen?’ roept hij luid door de
zaal.

Terug naar

Iedereen kijkt hem aan.

18

Dirk Nielandt

Dirk Nielandt
z w ij s e n
7-9

z w ij s e n

14

•
•
•
•

Spannende serie op AVI M4
Elk boek is los leesbaar
Boordevol humor en avontuur
Prachtige illustraties

Terug naar

Terug naar Dievenschool
Auteur: Dirk Nielandt
Illustrator: Job van Gelder
ISBN 978-90-487-3805-2
64 pagina’s gebonden
15 x 22 cm
NUR 282
Verschijnt februari 2021
AVI M4

Dirk Nielandt

Dirk Nielandt
z w ij s e n
7-9

z w ij s e n

Na zijn avontuur in het pretpark wordt Rolf teruggestuurd naar
de dievenschool. Maar Rolf wil geen dief zijn, hij heeft andere
plannen. Hij droomt ervan om geheim agent te worden.
Dan is er een nieuw schoolhoofd. Een man met een
dievenmasker. Durft Rolf de strijd met hem aan te gaan?

Dievenschool: de school waar
je niet naartoe wilt!

Pakket

Dievenschool
(3 titels)

Dievenschool
Dievenschool op vrije voeten
Terug naar dievenschool
ISBN 978-90-487-3853-3
Prijs € 31,50
Verschijnt februari 2021
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nieuwe
serie!

8-10 12,99

HORS
Nieuwe leesserie op AVI M5 over het eigenzinnige politiepaard Hors en Soesja. In dit eerste
deel lees je waarom Soesja bij de politiepaardenstal komt wonen en hoe het Hors is gelukt
om politiepaard te worden. Dat is namelijk nog niet zo makkelijk.
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Stoere paardenserie
voor iedere jonge paardengek!

•
•
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•

Lekker dik boek op AVI M5
Humor, vriendschap en dieren
Doorlezen over dezelfde hoofdpersonen binnen een serie
Met glanseffect op cover
Met illustraties van Katrien Holland (bekend van Siem Subliem)

Hoe Hors een politiepaard werd

Hoe Hors een politiepaard werd
Auteur: Elisa van Spronsen
Illustrator: Katrien Holland
ISBN 978-90-487-3952-3
96 pagina’s gebonden
15 x 22 cm
NUR 282
€ 12,99
Verschijnt mei 2021
AVI M5

Soesja’s vader heeft een nieuwe baan.
Hij gaat werken in de paardenstallen van de politie.
En nou moeten ze verhuizen.
Soesja vindt het helemaal niets.
Ze mist de stad en haar vrienden.
Maar dan ontmoet ze HORS, een ontzettend grappig en
eigenwijs paard.
En dan wordt alles anders ...
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Duik in de tijd van

nieuw!

Drie nieuwe boeken in de historische serie ‘Duik in de tijd van’. Hoe leefden kinderen vroeger?
Welke gevaren lagen er op de loer? Spannende en speelse verhalen over kinderen in andere tijden
van bekende auteurs als Floortje Zwigtman en Annemarie Bon. Lekkere leesboeken voor iedereen!

9-12 12,99

Romeinse tijd

Floortje Zwigtman

dief

Van Zilveren Griffel-winnaar
Floortje Zwigtman!

n

Ee

Duik in het leven van Tiro. Geen
school of sport, maar elke dag
werken als slaaf. Zijn vriend Linus
wordt verdacht van diefstal.
Maar dat klopt niet! Tiro zoekt
het uit. Gelukkig krijgt hij daarbij
de hulp van Talita.

badhuis
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Lees over Tiro,
een jongen in de
Romeinse tijd

9+

droom

De middeleeuwen

Monique van der Zanden

De

De

droom van Pepijn

Duik in het leven van Pepijn. Hij
woont in een klooster. Geen film
of voetbal, maar elke dag bidden
en werken. Komt zijn grote droom
uit? Op een dag wordt keizer Karel
vlak bij het klooster overvallen en
krijgt Pepijn zijn grote kans ...
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Grieken en Romeinen

monniken en ridders

steden en
staten

•
•
•
•
•

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

Annemarie Bon

Ik w il

h et

weten !
Lees over een
Moluks meisje
in 1959

Recent verleden

Een dief in het badhuis
Auteur: Floortje Zwigtman
Illustrator: Andrea Kruis
ISBN 978-90-487-3931-8
80 pagina’s gebonden
15 x 20 cm
NUR 283
€ 12,99
Verschijnt mei 2021

Duik in het leven van Julia, een
Moluks meisje in 1959. Waarom
woont zij in Nederland, in een
kamp met prikkeldraad? Waarom
niet op een Moluks eiland? Wat is
er gebeurd? En waarom zwijgen
de volwassenen hierover?

De droom van Pepijn
Auteur: Monique van der Zanden
Illustrator: Helen van Vliet
ISBN 978-90-487-3932-5
80 pagina’s gebonden
15 x 20 cm
NUR 283
€ 12,99
Verschijnt mei 2021

9+

Ik wil het weten!
Auteur: Annemarie Bon
Illustrator: Marja Meijer
ISBN 978-90-487-3933-2
80 pagina’s gebonden
15 x 20 cm
NUR 283
€ 12,99
Verschijnt mei 2021

'Dit is een serie waar scholen
op zitten te wachten.'
- juf Nienke Pool

'De boeken zijn niet alleen
interessant voor thuis, maar ook ideaal
voor de schoolbieb.'
- MeesterJuf
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Team 3

nieuw!

9-12 14,99

Het tweede boek in de spannende detectivereeks Team 3 van Cis Meijer. De geheime test is met
lovende woorden ontvangen. Beleef nu een nieuw avontuur van Raf, Dunja en Iza in een duister
pretpark. Geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.

Bekend van haar spannende young
adult thrillers voor uitgeverij Fontein!

Beleef de spannende avonturen
van Team 3. Iza, Raf en Dunja,
speurders zonder te stoppen!

Tweede druk

nu beschikbaar!

Heerlijk leesbaar én op het puntje van
je stoel tijdens het lezen: ik ben wel wat
gewend qua thrillers, maar dit is écht knap
gedaan!
Maaike de Vries, Wijs met Taal

Hier is het boek voor de lezer vanaf 9-10 jaar
die zegt dat er geen leuke, spannende boeken
zijn! … Je vergeet de tijd, je gaat even verzitten
en leest in één adem door als je een zwarte
geblindeerde bus ziet verdwijnen in een
spookachtige donkere laan.
Ria van rbbrrbbr

Spannend, eigentijds en toegankelijk
avontuur. Veel afwisseling in de vormgeving.
C. la Roi, NBD recensent

Wat geweldig toch dat er tegenwoordig
voor de jeugd die het lezen nog beter onder
de knie moet krijgen van die fantastisch
spannende boeken worden uitgeven die
geheel op AVI niveau geschreven zijn.
Ineke Nispen, recensent Libris

20

• Spannende detectiveserie voor 9-12 jaar
• Stoer, eigentijds en sfeervol
• Prachtige full colour illustraties

Het duistere pretpark

CIS MEIJER

Team 3
Het duistere pretpark
Auteur: Cis Meijer
Illustrator: Caren Limpens
ISBN 978-90-487-3833-5
200 pagina’s gebonden
15 x 20 cm
NUR 283
€ 14,99
Verschijnt februari 2021
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Deel 3 verschijnt
in zomer 2021!

TPARK

z w ij s e n

Iza, Dunja en Raf mogen een nieuw pretpark testen. Superleuk!
Hun vriend Viggo werkt er aan een geheime opdracht. Hij heeft
haast, want het park moet over een paar dagen al klaar zijn.
Maar dan lijkt Viggo van de aardbodem verdwenen. Iza vindt
een raadselachtige brief. Wat is er met Viggo gebeurd?
Iza, Dunja en Raf doen alsof ze van niks weten, om zo in het
park te kunnen rondspeuren. Samen testen ze de attracties uit.
Totdat ook Dunja opeens verdwijnt. Wat is er toch aan de hand?

TEAM

21

Maak je AVI-kast klaar voor

els voor kinderen
korte verhalen!

START
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hip hop kat

hip
hop
kat

hop.

Pakket

Elisa van Spronsen

n keer.
kop!

Pakket AVI kanjers AVI start (4 titels)
ISBN 871-96-810-0221-1 · Prijs € 42,00

verhalenbundel
dieren
zwijsen.nl

Elisa van Spronsen

6+

, dé leesspecialist sinds 1846

27-6-2018 11:58:41

9 789048 738465

n

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.
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e

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.

n

z

zelf lezen

ISBN 978-90-487-3850-2

feest

verliefdheid

zwijsen.nl

zwijsen.nl

9 789048 738472

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

6+

boek

grote
AVI
Start
boek

Het

gr ote

9 789048 738489

AVI

Start

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

Het

grote
AVI M3
boek

gr ote

boek

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

grote
AVI E3
boek

Jan Jutte en
anderen!

NUR 287
ISBN 978-90-487-3808-3

9 789048 738083

6+

zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

38076_avi-Start_boek_wat eet de kok_os.indd Alle pagina's

30-6-2020 15:45:50

gr ote

AVI
E3

Pakket Leren lezen AVI M3 (6 titels)
ISBN 978-90-487-3913-4 · Prijs € 45,00

boek

Pakket

zelf lezen
verhalenbundel

zwijsen.nl

Het

6+

Pakket

Op pad met boeven

Grote AVI-boeken zijn dikke verhalenbundels voor
kinderen die leren lezen. Met diverse soorten teksten,
zoals strips, verhalen, versjes, samenlezen en moppen
voor veel variatie.

verhalenbundel

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

AVI
M3

ik spat je nat

Door:
Selma Noort,
van Dam,
Martine Letterie, Arend
Janssen,
Hugo van Look, Mark
Rick de Haas en vele
anderen!

zelf lezen

9 789048 738502

Op pad met boeven

Grote AVI-boeken zijn dikke verhalenbundels voor
kinderen die leren lezen. Met diverse soorten teksten,
zoals strips, verhalen, versjes, samenlezen en moppen
voor veel variatie.

Het

Lees zelf dit boek!
Leef mee met de boeven en ridder Jesse.
Maar ook met Floor die op reis gaat.
En wat is het geheim van Jip?
Lees Door:
over een geit met een bril.
Kromhout,
Wat doet
die slang in de gang?
Rindert
Manon
Rijm maar
lekkerSikkel,
mee.
Jozua Douglas,
Rick de Haas,
Letterie,
MartineLees
wat jij leuk
vindt.
vele

wat eet de kok?

Hugo van Look en vele
anderen!

6+

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

Het

boek

wat eet de kok?

kom in de hut

lees zelf dit boek!
wie kookt er raar?
leef mee met kok piet en kok riet.
en met sim en pim aan zee.
leesDoor:
de mop van mol.
en van
vis in de kom.
Loon,
vande
Paul
Westera,
speelBette
met taal.
Rian Visser,
Mark Janssen,
Tosca Menten,
doe je mee?

9 789048 738496

6+

Elisa van Spronsen
& Iris Boter

n
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zelf lezen

ISBN 978-90-487-3849-6

sportdag
zwijsen.nl

6+
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NUR 287

zelf lezen

ISBN 978-90-487-3848-9

wil een
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NUR 287

zelf lezen

l
e

M3

l

sun is op moos.
hij is leuk, lief en maakt veel lol.
maar is moos ook op sun?
dat weet sun niet …
en dus maakt ze een plan.
maar
of dat
plan slim is?
Maranke
Rinck
& Juliette de Wit

illu

zwijsen.nl

AVI

9 789048 738076

e

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.
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ISBN 978-90-487-3847-2
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brandweer

Start

NUR 287
ISBN 978-90-487-3807-6
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Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.

Dirk Nielandt &
beest is van bas
Helen van Vliet
en beest wil een feest.
het mag van mam.
‘haal maar een koek,’ zegt ze.
‘en een bot voor beest.’
maar bas haalt meer.
heel veel meer!

illu

zwijsen.nl

Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846
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zelf lezen

ISBN 978-90-487-3846-5

e

vuur
vlam

de klas van juf lien gaat naar het bos.
wie wint een prijs?
soef, mees en toon zijn heel snel.
maar toon speelt vals en hij wint.
soef weet het en is boos op hem.
ze wil dat hij de prijs aan mees geeft …

sun is op moos Elisa van Spronsen

NUR 287
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Pakket AVI groeiboeken Piet en Riet (3 titels)
ISBN 978-90-487-3911-0 · Prijs € 47,97

beest wil een feest Maranke Rinck

n
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e

vals Dirk Nielandt

mis
mis
mis
en
raak!

voetbal

6+

n

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.

zwijsen.nl
Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846

Martine Letterie & Rick de Haas
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zelf lezen
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in vuur en vlam Pim Lammers
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AVI

Pim Lammers & Silvie Buenen

d
af in e klas
dr
het is druk voor pip, loes en tes.
tim belt erg vaak.
hij ziet een man in de boom.
en hij heeft vlam in de pan.
dan belt tim nog een keer.
wat zou er mis zijn?
ze gaan er snel heen!

illu

draf in de klas Marte Jongbloed

5-8
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e

Pakket

Martine Letterie
& Rick de Haas

Piet
en Riet
gaan
hoog

AVI

Marte Jongbloed & Esther van den Berg

M3

l

Mark Janssen &
Madeleine
van der
Raad
juf pom
heeft
een dier.
hij heet draf.
maar ze heeft geen stal meer.
juf neemt draf mee naar school.
juf jans is boos.
draf mag niet in de klas!
draf moet weg
en juf pom moet weg.
wat kan juf pom doen?

illu

mis mis mis en raak! Mark Janssen

e

Martine Letterie
& Rick de Haas

Martine Letterie & Rick de Haas

Martine Letterie & Rick de Haas
r

Door de eenvoudige woorden en zinnen kunnen
beginnende lezers meteen leeskilometers maken
met dit boek op AVI M3.

AVI
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Piet en Riet gaan hoog

Martine Letterie
& Rick de Haas

AVI

l
rik geeft de bal een trap.
de bal gaat niet in het doel.
hij gaat door het hek!
de bal gaat door en door.
oo, het is mis, mis, mis!
en raak!

Piet
en Riet
aan
zee

Piet en Riet aan zee

Piet en Riet op reis

Piet
en Riet
op
reis

38083_avi-E3_boek_op pad met boeven_os.indd Alle pagina's

6+

Door:
Jozua Douglas,
Sikkel,
Jan Paul Schutten, Manon
Rempt,
Paul van Loon, Fiona
Rick de Haas en vele
anderen!

Grote AVI-boeken (4 titels)
ISBN 978-90-487-3858-8 · Prijs € 59,96

30-6-2020 16:27:46

Anneke Scholtens

Fritzi en Co
Anneke Scholtens

Anneke Scholtens

Pakket

Anneke Scholtens
z w ij s e n
7-9

Z w ij s e n
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Z w ij s e n

z w ij s e n

z w ij s e n

Pakket Fritzi en Co AVI E4 (3 titels)
ISBN 978-90-487-3852-6 · Prijs € 31,50

het voorjaar!
Schapkaarten herdrukt!
Kostprijs 35 euro per set

Bij bestelling van pakketten ter waarde van
350 euro zijn de schapkaarten gratis! Neem
contact op met verkoop@wpgkindermedia.nl

Sa
Schoffel

toneellezen

en de
verdwenen bab

Lieke

en de verdwenen bab

en de verdwenen bab

7+

Pakket

Sa
Schoffel
en de dievendag

Toneellezen met Paul van Loon AVI M4
(3 titels)
ISBN 978-90-487-3912-7 · Prijs € 32,97

7+

puks

op

pizza en pudding
paleis

Mirjam Mous

Marte Jongbloed

Mirjam Mous

Puks pizza en pudding paleis

Lieke op safari

9+

Marte Jongbloed

Pakket

Zoeklicht dyslexie bovenbouw AVI M5-E5
(4 titels)
ISBN 978-90-487-3771-0 · Prijs € 51,96
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