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nieuw! ik lees!
Vier nieuwe boeken in de serie ik lees!, speciaal voor kinderen die leren lezen. De boeken zijn
speciaal bedoeld voor jonge liefhebbers van Minecraft. Zar en Lina zitten in het spel en beleven 
allerlei spannende avonturen.      

Deze twee nieuwe boeken op AVI Start en M3 gaan over Zar. 
Zo gaat hij in het eerste boek de strijd aan met grote torren en 
in het tweede boek moet Zar binnen een uur een ring vinden
van de baas van het spel. Gaat dat lukken?

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
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I Start
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het meer

zar rent weer door.
maar daar komt nog een tor aan!
en nog een.

zar komt bij een meer.
daar is een boot!
zar hijgt.
hij pakt de boot.

zar zit in de boot.
hij vaart het meer op.
hij komt bij een dam.
daar legt hij de boot aan een paal.

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
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pas op voor de tor!
ISBN 978-90-487- 3142-8
AVI Start

op zoek naar een ring 
ISBN 978-90-487- 3143-5
AVI M3

Aan de kant, draak! 
ISBN 978-90-487- 3140-4
AVI E3

Gevaar in de mist 
ISBN 978-90-487-3141-1
AVI M4

ik lees! voor 
Minecraft liefhebbers

ISBN 978-90-487-3180-0
pas op voor de tor!
op zoek naar een ring
Aan de kant, draak!
Gevaar in de mist
Prijs € 30,-
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•  Vier boeken voor kinderen die van Minecraft houden
•  Gemaakt door Rian Visser, op school bekend van haar digibordlessen
•  Lekker doorlezen binnen een serie 
•  AVI-niveau Start t/m M4
•  Geschikt voor kinderen die net leren lezen  

In deze boeken op AVI E3 en M4 lezen kinderen verder over Zar 
en zijn vriendin Lina. In ‘Aan de kant, draak!’ binden zij de strijd 
aan met een gemene draak. Wie zal er winnen? 
In ‘Gevaar in de mist’ zorgt de baas van het spel voor een dikke 
mist. En wat daar gebeurt … 

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
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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.
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AVI M4
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Aan de kant, draak! Gevaar in de mist 
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