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Zwijsen, dé leesspecialist sinds 1846. Ruim 80% van de kinderen leert op school 
lezen met Zwijsen. Lezen is de basis voor leren: van rekenen tot schrijven, van 
geschiedenis tot aardrijkskunde. Zwijsen, voor een leven lang leesplezier!
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Armin Aap maakt er een flinke bende van.
Hij gooit alle smaken door elkaar.

‘Dat doe ik voor de vitamientjes. 
Dat is toch helemaal niet raar?’

Mango, appel en banaan,
ze smaken heerlijk bij elkaar.

Is A alleen of zijn er twee?
Dan klinkt hij anders, luister maar.
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Bregje Beer gaat verhuizen 
naar het grote berenbos.
Zie jij wat Bregje meeneemt?





Wie loopt daar met een hoge col?
Zijn cape strak om zijn lijf?
Het is Charlie Cavia.
Hij is een detective, een hele goeie!

Charlie speurt naar woorden met een C.
Kun jij hem daarbij helpen? 
En hoeveel cirkels kun je vinden?
Veel succes!



‘Dag Das, met je mooie das.
Lust jij een druif?’
‘Dank je wel.’
Drup, drup, drup.
‘Dag Das, je das moet in de was.’



Ezra Eend heeft pijn aan zijn been. 
Hij stootte zijn enkel aan een steen.
Zielig zucht hij: ‘Wat doet dit zeer.’
Hij lust nu zelfs geen eten meer.



‘Even flink zijn, niet zo kwaken.
Straks zal je eten wel weer smaken.
Ik doe een pleister om je voet.
Dan is die enkel zo weer goed.’

Hoeveel erwtjes liggen er voor Ezra klaar?



Flits!

Flits!

‘Wil je met me op de foto, Felix?
Je bent zo’n fantastische fazant.’

De wind föhnt de staart van Felix Fazant.
Zijn fitte lijf flonkert in de zon.

Felix! 
Foto! 
Hier! 

Flits!

Flits!



Flits!

De wind föhnt de staart van Felix Fazant.
Zijn fitte lijf flonkert in de zon.

‘Oh, wat heb ik toch veel fans.’

Hoeveel fans heeft Felix?
Kun jij ze tellen?



‘Wie zit er nou weer op mijn rug?’  

vraagt Zoran Zwijn.

Armin Aap lacht hard.

‘Ik gooi het hele alfabet door elkaar!’  

roept hij. 

‘Daar gaan de o, de r, de h en de f!’

‘Wat ben je toch ondeugend,’ zegt Zoran.

Gelukkig zijn ze beste vrienden.

Samen zetten ze de letters op een rij. 

Alle letters van A tot Z.

Kleuters ontdekken in dit letterboek het alfabet. 
Ze zoeken en herkennen spelenderwijs letters, 
oefenen de klanken en letters die ze op school 
leren, leren verbanden leggen en nog veel meer! 
Een veelzijdig boek om telkens opnieuw te lezen 
en zo alle letters van het alfabet te leren.
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