
Leesseries bij Estafette 
Lekker doorlezen in groep 4, 5 en 6 



Dat eerste leuke boek ...
een speld in een hooiberg? 

‘Vandaag hebben we een échte schrijver in de klas!’  

De juf steekt haar enthousiasme niet onder stoelen of banken. Nieuwsgierig 
‘Wie houdt 

er van lezen? ’ vraag ik. Niet alle vingers gaan omhoog. Een teleurstellend 
begin van mijn werk in deze klas? Helemaal niet! Deze kinderen vormen juist 

een bepaald onderwerp en weer een ander … helemaal niet. 

‘Er bestaat geen leuk boek voor mij!’

zoeken naar een speld in een hooiberg voor het juiste boek. Ik laat de kinderen 
-

open. ‘Ik wist helemaal niet dat lezen zo leuk kon zijn,’ hoor ik vaak aan het 

ouders hebben mogen kopen. Ze koesteren het als een kostbaar bezit en ik 

lezer te maken.

Een ongelooflijke 
safari

Rian Visser en Hugo van Look

Kijk ze eens zitten. Mensen 
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen 
niet eens zonder 
air-conditioning.

Ze verstaan geen olifant. 
Ze vinden ons eng.

Gewoon vriendelijk zwaaien 
met je slurf.
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Lezen in groep 4, 5 en 6:  
variatie is het sleutelwoord!

Stelletje
apenkoppen!

selma noort

Het dierenlied
voor 

meester Frank
Marco Kunst & Christoph Kirsch

Wie is er bang 
voor een draak?

bies van ede

Een ongelooflijke 
safari

Rian Visser en Hugo van Look

Kijk ze eens zitten. Mensen 
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen 
niet eens zonder 
air-conditioning.

Ze verstaan geen olifant. 
Ze vinden ons eng.

Gewoon vriendelijk zwaaien 
met je slurf.

Jørgen Hofmans

De beste crossbaan ooit!

van groot belang dat kinderen vrij kunnen lezen in 
boeken naar keuze. In deze nieuwe boekenseries 
voor kinderen van 7 tot 10 jaar is voor elk kind 

Wat maakt de boekenseries bijzonder?

Mees Kees

) en 
 Hoe overleef ik ...)

informatief

toneel

strip & 
kijkverhaal

Voorbeelden boeksoorten 

versjes

moppen

fictie

3



Sluit 100% aan bij Estafette
Deze leesseries bij Estafette bevatten per jaargroep zeven boeksoorten: van verhalen en 

 

Jørgen Hofmans

De beste crossbaan ooit!
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‘Prachtige nieuwe boeken, wat een variatie! 
Geweldig om onze schoolbieb mee aan te vullen.’

toneel

moppen Vol tekeningen, raadsels, grapjes en weetjes

Voer samen een toneelstukje op



Wist je dat …
•  Kinderen met de methode Esta-•  Veel variatie in boeksoorten en thema’s

•  Sluit 100% aan bij Estafette

Onze juf gaat op reis. 
En wij passen 
op haar huis.

Fijn voor haar. 

En ook voor ons.

We beginnen 
een pannenkoekenhuis.
Hier, in het huis 
van de juf.

Waarom is 
het beslag zo dik? 

Misschien moet er 
nog een ei bij …
Zo wordt het niks. 

Lees maar 
of het ons lukt!

Jolanda Horsten & Hélène Jorna

Kit en Kaat
bakken pannenkoeken
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versjes

strip

‘Leuk dat er nu ook een strip is van Kit en Kaat! 
Ik vind de boeken heel grappig.’

Lezen op rijm is goed voor de taalontwikkeling

De illustraties helpen de tekst beter te begrijpen



Het dierenlied
voor 

meester Frank
Marco Kunst & Christoph Kirsch
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fictie

informatief

kijkverhaal Een beeldverhaal op AVI-niveau

Lekker dikke leesboeken

Handig voor een spreekbeurt!



Vlieg op, Piet parkiet!
Berdie Bartels & Juliette de Wit

Wat doet die parkiet 
hier in de struiken?

Ik denk dat 
hij dood is.

         Ach ... wat zielig.

Wat moeten 
we nu doen?

We moeten een graf 
voor hem graven.

Let op, 
dit wordt lachen!

Onze juf gaat op reis. 
En wij passen 
op haar huis.

Fijn voor haar. 

En ook voor ons.

We beginnen 
een pannenkoekenhuis.
Hier, in het huis 
van de juf.

Waarom is 
het beslag zo dik? 

Misschien moet er 
nog een ei bij …
Zo wordt het niks. 

Lees maar 
of het ons lukt!

Jolanda Horsten & Hélène Jorna

Kit en Kaat
bakken pannenkoeken

Op en top
een topkok!

tamara bos

Schat 
in zicht!

eus roovers
Juf gaat trouwen

elisabeth mollema

Pakket

Leesserie Estafette groep 4

Leesserie Estafette groep 4

4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen
 

  De ballon
van Sam Joke Reijnders & 

Sandra Klaassen



Een ongelooflijke 
safari

Rian Visser en Hugo van Look

Kijk ze eens zitten. Mensen 
zijn niets meer gewend.

Hallo mensen. De taxi is er!

Inderdaad. Ze kunnen 
niet eens zonder 
air-conditioning.

Ze verstaan geen olifant. 
Ze vinden ons eng.

Gewoon vriendelijk zwaaien 
met je slurf.

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

IK WIL NIET 
OP REIS! Waar ben ik?

Wie is daar?

Baas
pindakaas!

marly van otterloo

Stelletje
apenkoppen!

selma noort

 Met opa
door Europa

tamara bos

verboden!
Lezen

anneke scholtens

Pakket

Leesserie Estafette groep 5

Leesserie Estafette groep 5

4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen

Jørgen Hofmans

De beste crossbaan ooit!
Het dierenlied

voor 
meester Frank

Marco Kunst & Christoph Kirsch



Otto’s ongelofelijke 
onderzeeër

O ’ l f lijk
Johan Klungel

Doornboosje

Doornroosje ... Wij doen een wens! Gna, gna, ik ook!
         

KADENG

Daniëlle Schothorst

     De
goudgravers
       van  
        Aruba

Lizzy van Pelt

Annemarie van den Brink
Jolanda HorstentenJolanda Horst

       Niet 
      bijten!

Stefan Boonen

Mireille Geus

Paniek
in de

tent

Anke Kranendonk

Fiona Rempt

Pakket

Leesserie Estafette groep 6

Leesserie Estafette groep 6

4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen
 

Hoe wordt een 

zebra geboren?
Streepje 

voor 
streepje!

Hoera, een mop!
Helen van Vliet

   Gekke
 giebelgriep

Linda Vogelesang FFFFiiillmm
ggeekkkkaaaaaaaapppptttt!!!!

Floortje Zwigtman

Opa’s en oma’s
stelen niet

Mariken Jongman & Esther Leeuwrik



Op Land van lezen zoek je onder 

andere op leeftijd, AVI-niveau, 

thema of passend onderwijs.

Landvanlezen.nl

Verrijkingsmateriaal!

zoals digibordlessen en werkbladen.  
Ook voor themamateriaal rondom bijv.  

Haal nog meer uit je lessen met Land van lezen!
Werk je met Estafette en wil je weten welke boeken allemaal aansluiten bij deze methode? 
Via het handige boekenfilter op landvanlezen.nl vind je eenvoudig wat je zoekt. 

Ga naar het boekenfilter

Kies voor de 
 methode Estafette

Verfijn je zoekopdracht 
met o.a. thema, leeftijd 
of AVI-niveau



Land van lezen in het kort

• Slim en snel boeken zoeken en vinden

weg in kinderboekenland. 

 
landvanlezen@zwijsen.nl. 

Krant van lezen

Ken je onze Krant van lezen al? Boordevol 

nieuwsbrief: landvanlezen.nl/nieuwsbrief.

Kies uit alle  resultaten 
het boek dat bij je 
 leerling past!



Uit: ‘Juf, ik ken een mop!’ van Jolanda Horsten. 
Illustrator: Andrea Kruis.
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Wat zal hij blij zijn.
Hij is al jaren kaal!

Suus!
Van dit rapport krijgt je 
vader grijze haren.


