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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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ik zoek mijn jas

has komt uit zijn hut. 
op het dak zit mus. 
wat kijk je sip, has, zegt mus. 
en wat ril je. 
ik ril van de kou, mus, zegt has. 
er was een dief in mijn hut. 
mijn jas is weg, dus kijk ik sip. 
het is kil in mijn vel,  
en ik ril en ril. 
zoek hem dan, has, zegt mus. 
dat doe ik ook, mus. 
ik zoek de dief. 
en ik neem mijn tak mee. 
hij is heel dik. 
ik ben boos op die dief. 
ik wil mijn jas.
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hier kom ik met mijn tak. 
ik ben boos, ik ben has. 
ik zoek de dief. 
ik wil mijn jas.

9



kom mee, zegt              .

ik heb zin in kip.

ik pak de kip.

ik doe haar in de pan.

en ik maak soep van de kip.
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niet doen,              , zegt              .

ik lust geen soep van kip.

die kip moet in het hok.
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Hi hi
Wie is leuker: een vampier of een spook?

Op reis
Waar gaat een 
zombie graag 
naartoe op reis?

Een spook, want een spook is geestig!

Naar de Dode Zee!
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Hee, je verliest je zakdoek!

Nee, hoor.
Dat is mijn zoontje.

Zakdoek
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Het is nacht en stil; niets beweegt.
Nee, dat is niet waar.
Daar heb je Bos en Loodje.
Zij bewegen, zonder geluid te maken.

Echte boeven?
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Maar dan …

Au! Je staat op  
mijn hand!

Pas op, sufferd.
De ladder valt!

Aaaaaaaaaa!

Nou is de ladder stuk, 
sukkel!

Ik kon er niks aan doen, 
Bos.

Je bent een prul, Loodje.



Sam Schoffel en de zaak van 
de schildpad

Floors schildpad is weg. 
Hij is ontvoerd. 
En nu hebben Floor en ik een brief gevonden. 
Van wie zou die zijn?

Floor Sam, je had gelijk!
 Een brief!
 Van de daders.

Ze loopt naar de deur om de brief te pakken.

Sam WACHT!
 Blijf af.
 Denk aan de sporen, Floor!

In twee stappen sta ik naast haar.
Ik knijp één oog dicht en bekijk de brief.
Regel voor regel.

FloorSam
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Dah Flor …
Wat staat daar nou?
Ik snap het niet.
Lezen is zo lastig.

Sam Lees jij maar voor.
 In lezen ben ik niet zo  
 goed.
Floor Er staat:
 Bah, Floor!
 Ruim je kamer eens een keer  
 op.
 Vuile kleren in de wasmand,  
 niet op de vloer!
 Mama
Sam Verdraaid!
 Een vals spoor!
Floor Wat doen we nu?
 Ben is in nood.
Sam Ik moet nadenken, Floor. 
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Lees zelf dit boek!
Leef mee met Has die zijn jas kwijt is.
En wat doet die heks voor het raam?
Lach om een leuke mop.
Lees over een spook, zo dun als rook.
En over domme boeven.
Of over de stoere prinses Tilde de Wilde.
Lees wat jij leuk vindt.

Grote AVI-boeken zijn dikke verhalenbundels voor
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