
Leesseries bij Estafette 
Lekker doorlezen in groep 4, 5, 6, 7 en 8 
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Welkom, nieuwe 
brugklassers!

Selma Noort & Hélène Jorna

Waar 
nu heen? Naar 

lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Er zit vast 
een lichtknop.

Voorbeelden boeksoorten 

2

Ieder kind heeft andere interesses, dus het is van  
groot belang dat kinderen vrij kunnen lezen in boeken 
die hen aanspreken. In deze nieuwe  boekenseries  
voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar, is er voor  
ieder kind en elk niveau een  geschikt boek te vinden.

Wat maakt deze boekenseries zo bijzonder?
• Variatie in boeksoorten en thema’s 
• Ze zijn geschreven door bekende kinderboeken

schrijvers, zoals Mirjam Oldenhave (Mees Kees),  
Caja Cazemier (Brugklassers!)  en Griffelwinnaars 
Bette Westera, Selma Noort en Jan Paul Schutten 

• Prachtige tekeningen van populaire illustratoren,  
 zoals Hugo van Look (Dolfje Weerwolfje) en  Gouden 
 Griffel winnaar Annet Schaap (Hoe overleef ik …) 

• Sluit 100% aan bij de leesmethode Estafette
• Veel extra materiaal voor in de klas op landvanlezen.nl, 

zoals gratis werkbladen en lesbrieven

Wist je dat ... er bij elk boek een boektrailer is?  
De boektrailers heten ‘Proef het boek’ en zijn gemaakt 
door vlogger en kinderboekenschrijver Jørgen Hofmans.  
Ken jij ze al? Bekijk ze op het YouTubekanaal van 
 Uitgeverij Zwijsen.

strip & 
kijkverhaal



Rian Visser
Je kent haar van: de vele (gratis) digibord-lessen, 
het geven van lezingen en workshops op scholen 
(als Schoolschrijver) en bibliotheken en haar lees-
koffertjes voor beginnende lezers.

Mirjam Oldenhave
Bekend van Mees Kees boeken. Van de boeken Klem! en Belly B. 
werden schoolmusicals gemaakt. Daarnaast draaiden er drie 
Mees Keesfilms, met veel succes, in de bioscoop. Ze 
schreef in 2010 het Kinderboekenweekgeschenk.

Jan Paul Schutten
Is bekend van: Het raadsel van alles wat leeft, Ruik eens wat ik zeg, De taal van 
dieren en planten  (bekroond met een Vlag en Wimpel!), Kinderen van Amsterdam 
(bekroond met een  Gouden Griffel!). Hij schreef in 2009 het Kinderboekenweek-
geschenk en was in 2015 en 2016 Kinderboekenambassadeur.

Erik van Os en Elle van Lieshout
Erik en Elle schrijven sinds 1990 samen (kinder-) boeken, 

liedjes, versjes en leesmethodes. Ze schreven 
 onder meer mee aan de methode Veilig leren lezen 
Kim-versie. Ze zijn ook bekend van: school optredens 
en poëzieworkshops op school. Hun meest bekende 
boeken zijn: Het grote prentenboekenliedjesboek 
en Schatje en scheetje. Ook hebben ze de grappige 
verhalen over Mejuffrouw Muis geschreven. 

Uitgelicht
Maar liefst 45 illustratoren en 47 kinderboekenschrijvers hebben meegewerkt aan 
deze leesseries. Vier bekende kinderboekenschrijvers lichten we er even voor je uit: 

Bekende boeken  

van Rian zijn: Blitz!, 

Robotoorlog en de 

serie Game-lezen.

Kreeg drie keer een Vlag en Wimpel van de Griffeljury voor: Donna Lisa, Mees Kees - De sponsorloop en Mees Kees gaat verhuizen. 

Drie Gouden Griffels:  
het raadsel van alles wat 
leeft, de stinksokken van 
Jos Grootjes uit Driel 
(2014) en Kinderen van 
Amsterdam (2008).

Leespluim voor:  

het grote prentenboeken-

liedjesboek en Schatje  

en scheetje. In 2017 een  

Vlag en Wimpel voor:  

Mejuffrouw Muis.
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Sluit 100% aan bij Estafette
Vrij lezen na de leesles is belangrijk. Met de leesseries bij Estafette lezen kinderen gemakkelijk 
door over hetzelfde thema of dezelfde personages waarmee ze in de methode ook werken. 
Daarnaast zijn de boeken uit de methode en de leesserie vaak door dezelfde auteur gemaakt. 
Extra herkenbaar dus voor leerlingen. Zo wordt doorlezen nog leuker!

Extra materiaal voor in de klas 
vind je op landvanlezen.nl

Het geheim van ridder Berend

Isabel Versteeg
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Groep 4

4

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

Jeannette van Gestel, leerkracht groep 6

aanvullend leesboek om vrij te lezen, sluit aan bij thema avontuur

leesboek uit methode bij 
thema avontuur aanvullend (informatief) leesboek om vrij te 

lezen van dezelfde auteur Isabel Versteeg en 
hetzelfde thema avontuur



Marion van der Meulen, hoofdauteur Estafette:
‘De basis voor een goede leesontwikkeling leg je met een goede leesmethode. Maar om een goede lezer 
te worden is meer nodig; het is van belang dat leerlingen niet alleen tijdens de leesles, maar ook erbuiten 
lezen. Dat lukt alleen als iedere leerling boeken vindt die hij of zij leuk vindt. Om alle leerlingen te laten 
kennismaken met een gevarieerd kinderboekenaanbod is de leesserie Estafette ontwikkeld. De boeken 
sluiten 100% aan op het AVIniveau van de methode Estafette. De onderwerpen en tekstsoorten van de 
serie komen overeen met die van de teksten in de omnibussen.’

Plasticsoep in Nederland
In grachten in Nederland zit veel plastic. Vooral met feesten, zoals 
Koningsdag, belandt er veel troep in het water. 
Zou het afval in de grachten blijven, dan stroomt een groot deel 
uiteindelijk naar zee.
In Amsterdam wordt elke dag 3.500 kilo afval uit het water gevist. 
Er zit veel plastic tussen.
De organisatie Plastic Whale (plastic walvis) doet iets tegen het 
plastic in de grachten. Iedereen die wil meedoen, vist het plastic 
uit het water.
Met een dagje vissen halen de boten zakken vol plastic op. De 
vissers sorteren het plastic. Zo kan van een deel weer nieuw 
plastic worden gemaakt.
De boten van Plastic Whale zijn gemaakt van ... Ja, van het 
opgeviste plastic!

33590_estafette_m6_soep-bw.indd   20 12-04-18   13:46

1  Hoeveel kilo plastic belandt er per jaar in zee?
a. 800.000 kilo (achthonderdduizend kilo) 
b. 8.000.000 kilo (acht miljoen kilo)
c. 8.000.000.000 kilo (acht miljard kilo)

2 Waar kun je plasticsoep tegenkomen?
a. Overal, ook in een slootje bij je om de hoek. 
b. Alleen in rivieren. 
c. Alleen in de zee en de oceaan.

3 Waarom is het slim om buiten geen ballonnen op te laten?
a. Dat is gevaarlijk voor vliegtuigen.
b. Dieren zien de resten aan voor voedsel en het plastic komt in hun maag.
c. De lucht raakt vervuild.

4 Wat kun je maken van plasticafval?
a. Niks.
b. Papier en houten meubels.
c. Kunst, meubels, boten en nog veel meer.

Antwoord: 1 c; 2 a; 3 b; 4 c

Plasticsoep quiz

In Amsterdam maakte een man samen met 
kunstenaars deze bol van lege plastic flesjes. 
De flesjes zijn gevonden op straat en in de 
natuur. Met de bol vragen ze aandacht voor het 
probleem van het plastic zwerfafval.
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Wist je dat ... 

… de leesserie Estafette groep 8 extra 

goed aansluit bij de belevingswereld 

van de leerlingen, doordat vier boeken 

uit de serie gaan over de overgang van 

groep 8 naar de brugklas.
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leesboek uit methode bij 
thema andere landen

Leesboek om vrij te lezen, sluit aan bij 
het thema ‘theater’ uit de methode. 

Caja Cazemier is auteur voor 
 methode én leesboek.  

Personage Ron komt in de methode 
én in het leesboek voor.

aanvullend (informatief) leesboek  
om vrij te lezen van dezelfde auteur 

 Annemarie van den Brink en  
hetzelfde  thema andere landen

waaronder deze:

ELISA VAN SPRONSEN

HOE MADELIEF 
DE MUSICAL REDDE
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Welkom, nieuwe 
brugklassers!

Selma Noort & Hélène Jorna

Waar 
nu heen? Naar 

lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Er zit vast een lichtknop.



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

7+

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

K
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akken p

annenko
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a H

orsten

Kit en Kaat
bakken pannenkoeken

7+

Op en top
een topkok!

tamara bos

6+ 6+

Schat 
in zicht!

eus roovers
Juf gaat trouwen

elisabeth mollema

6+

Fictie  ·  M4

978-90-487-3277-7  ·  €10,50  

Informatief  ·  M4

Moppenboek  ·  M4 - E4

978-90-487-3285-2  ·  €9,50  

Stripverhaal  ·  M4

978-90-487-3289-0  ·  €10,50  

Versjesboek  ·  M4 - E4

978-90-487-3286-9  ·  €9,50 

Stripverhaal  ·  E4

978-90-487-3290-6  ·  €10,50  

Fictie  ·  M4

978-90-487-3278-4  ·  €10,50  

Informatief  ·  M4

Fictie  ·  E4

978-90-487-3279-1  ·  €10,50  

Informatief  ·  E4

Toneelleesboek  ·  M4 - E4

978-90-487-3287-6  ·  €10,50 

Fictie  ·  E4

978-90-487-3280-7  ·  €10,50 

Informatief  ·  E4

Kijkverhaal  ·  E4

978-90-487-3288-3  ·  €10,50 

Pakket

Leesserie Estafette groep 4

Leesserie Estafette groep 4

4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen
 
ISBN 9789048733033 · Prijs € 141,00

AVI

E4

kijkverhaal   De ballon
van Sam

 
D

e ballon van Sam
 

Joke Reijnders & Sandra Klaassen

Joke Reijnders & 
Sandra Klaassen

978-90-487-3281-4  ·  €9,50  978-90-487-3282-1  ·  €9,50  978-90-487-3283-8  ·  €9,50 978-90-487-3284-5  ·  €9,50  
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s t r i p
A V I M 5

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.

s t r i p
A V I E 5

De geheime poort
Ruben Prins en Hélène Jorna

IK WIL NIET 
OP REIS! Waar ben ik?

Wie is daar?

6+

Baas
pindakaas!

marly van otterloo

6+

Stelletje
apenkoppen!

selma noort

6+

 Met opa
door Europa

tamara bos

verboden!
Lezen

anneke scholtens

6+

Fictie  ·  M5

978-90-487-3291-3  ·  €10,50  

Informatief  ·  M5

Moppenboek  ·  M5 - E5

978-90-487-3299-9  ·  €9,50  

Stripverhaal  ·  M5

978-90-487-3175-6  ·  €10,50

Versjesboek  ·  M5 - E5

978-90-487-3300-2  ·  €9,50 

Stripverhaal  ·  E5

978-90-487-3177-0  ·  €10,50 

Fictie  ·  M5

978-90-487-3292-0  ·  €10,50 

Informatief  ·  M5

Fictie  ·  E5

978-90-487-3293-7  ·  €10,50  

Informatief  ·  E5

Toneelleesboek  ·  M5 - E5

978-90-487-3301-9  ·  €10,50  

Fictie  ·  E5

978-90-487-3294-4  ·  €10,50  

Informatief  ·  E5

Kijkverhaal  ·  M5

978-90-487-3302-6  ·  €10,50 

Pakket

Leesserie Estafette groep 5

Leesserie Estafette groep 5

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

ISBN 9789048733040 · Prijs € 141,00

Jørgen Hofmans

De beste crossbaan ooit!

AVI

M5

kijkverhaal Het dierenlied
voor 

meester Frank
Marco Kunst & Christoph Kirsch

 
H

et dierenlied voor m
eester Frank

 
M

arco Kunst & Christoph Kirsch

978-90-487-3295-1  ·  €9,50  978-90-487-3296-8  ·  €9,50  978-90-487-3297-5  ·  €9,50  978-90-487-3298-2  ·  €9,50  
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Johan Klungel
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strip

Otto’s ongelofelijke 
onderzeeër Johan Klungel
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oornboosje
          

D
aniëlle Schothorst
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strip

Doornboosje

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

KADENG

Daniëlle Schothorst

     De
goudgravers
       van  
        Aruba

AVI

E6

 
De goudgravers van Aruba 

Lizzy van Pelt

Lizzy van Pelt

8+

Annemarie van den Brink

8+

Jolanda Horsten

       Niet 
      bijten!

Stefan Boonen

AVI

E6

 
Niet buiten! 

Stefan Boonen

8+

Mireille Geus

AVI

E6

 
Paniek in de tent 

A
nke Kranendonk

Paniek
in de

tent

Anke Kranendonk

8+

Fiona Rempt

Fictie  ·  M6

978-90-487-3355-2  ·  €11,50  

Informatief  ·  M6

Moppenboek  ·  M6 - E6

978-90-487-3363-7  ·  €9,50  

Stripverhaal  ·  M6

978-90-487-3367-5  ·  €10,50  

Versjesboek  ·  M6 - E6

978-90-487-3364-4  ·  €9,50 

Stripverhaal  ·  E6

978-90-487-3368-2  ·  €10,50  

Fictie  ·  M6

978-90-487-3356-9  ·  €11,50 

Informatief  ·  M6

Fictie  ·  E6

978-90-487-3357-6  ·  €11,50  

Informatief  ·  E6

Toneelleesboek  ·  M6 - E6

978-90-487-3365-1  ·  €11,50 

Fictie  ·  E6

978-90-487-3358-3   ·  €11,50  

Informatief  ·  E6

Kijkverhaal  ·  M6

978-90-487-3366-8  ·  €10,50  

Pakket

Leesserie Estafette groep 6

Leesserie Estafette groep 6

4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen
 
ISBN 9789048733699 · Prijs € 150,00

Hoe wordt een 

zebra geboren?
Streepje 

voor 
streepje!

Hoera, een mop!

7+

Helen van Vliet

 
m

oppen

8+

   Gekke
 giebelgriep

 
versjes

Linda Vogelesang

AVI

E6

kijkverhaal
                       O

pa’s en om
a’s stelen niet                               M

ariken jongm
an & Asther Leeuw

ik

Opa’s en oma’s
stelen niet

Mariken Jongman & Esther Leeuwrik

978-90-487-3359-0  ·  €10,50  978-90-487-3360-6  ·  €10,50 978-90-487-3361-3  ·  €10,50  978-90-487-3362-0  ·  €10,50  
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Papa-Razzo
Ruben Prins

AVI

E6

Fictie  ·  E6

978-90-487-3420-7  ·  €11,50  

Informatief  ·  E6

Moppenboek  ·  E6

978-90-487-3578-5  ·  €9,50  

Stripverhaal  ·  E6

978-90-487-3574-7  ·  €10,50 

Versjesboek  ·  E6

978-90-487-3577-8  ·  €9,50  

Stripverhaal  ·  M6

978-90-487-3573-0  ·  €10,50  

Fictie  ·  E6

978-90-487-3579-2  ·  €11,50  

Informatief  ·  E6

Fictie  ·  E6

978-90-487-3570-9  ·  €12,50  

Informatief  ·  E6

Toneelleesboek  ·  E6

978-90-487-3576-1  ·  €13,50  

Fictie  ·  E6

978-90-487-3580-8  ·  €12,50  

Informatief  ·  E6

Kijkverhaal  ·  E6

978-90-487-3575-4  ·  €10,50 

Pakket

Leesserie Estafette groep 7

Leesserie Estafette groep 7

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

EAN 8719681002426 · Prijs € 154,00
Verschijnt december 2018

978-90-487-3585-3  ·  €10,50  978-90-487-3583-9  ·  €10,50  978-90-487-3584-6  ·  €10,50  978-90-487-3582-2  ·  €10,50  
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Welkom, nieuwe 
brugklassers!

Selma Noort & Hélène Jorna

Waar 
nu heen? Naar 

lokaal 112!

Moeten we
hier naar
binnen?

Er zit vast 
een lichtknop.
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Erna Sassen & Geert  Gratam
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Wie wil er nou  
géén violist worden?

Erna Sassen & Geert Gratama

ELISA VAN SPRONSEN

HOE MADELIEF 
DE MUSICAL REDDE

Hoe M
adelief de m

usical redde
 Elisa van Spronsen

Cis M
eijer

CIS MEIJER

AVI

E6 MARCEL

VAN
DRIEL

Ik ben Katm
an

 M
arcel van Driel

AVI

E6

JULIAN

JONATHAN
YET

TA

BIES VAN EDE
Het geroofde schilderij

Bies van Ede

AVI

E6

Fictie  ·  E6

978-90-487-3572-3  ·  € 11,50 

Informatief  ·  E6

Moppenboek  ·  E6

978-90-487-3564-8  ·  € 9,50

Stripverhaal  ·  E6

978-90-487-3560-0  ·  € 10,50

Versjesboek  ·  E6 en lager

978-90-487-3563-1  ·  € 9,50

Stripverhaal  ·  M7

978-90-487-3559-4  ·  € 10,50  

Fictie  ·  E6

978-90-487-3571-6  ·  € 11,50

Informatief  ·  E6 en hoger

Fictie  ·  E6

978-90-487-3581-5  ·  € 12,50

Informatief  ·  E6

Toneelleesboek  ·  E6

978-90-487-3562-4  ·  € 13,50

Fictie  ·  E6

978-90-487-3569-3  ·  € 12,50

Informatief  ·  E6

Kijkverhaal  ·  E6

978-90-487-3561-7  ·  € 10,50

Pakket

Leesserie Estafette groep 8

Leesserie Estafette groep 8

4 Fictieboeken
4 Informatieve boeken
1 Moppenboek
1 Versjesboek
1 Toneelleesboek
1 Kijkverhaal
2 Stripverhalen
 
EAN 8719681002433 · Prijs € 154,00
Verschijnt: december 2018

9+
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Brugkidz
Caja Cazem

ier

Brugkidz
CAJA CAZEMIER

AVI

M6

kijkverhaal
Aag Vernelen & Ineke Goes

Valantijn in de m
odder

Aag Vernelen & Ineke Goes

  alentijn
 in de modder

978-90-487-3567-9  ·  € 10,50 978-90-487-3566-2  ·  € 10,50 978-90-487-3565-5  ·  € 10,50 978-90-487-3568-6  ·  € 10,50
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Land van lezen in het kort
• Alles over lezen voor leerkrachten
• Slim en snel boeken zoeken, vinden en kopen!
• Gratis lesmaterialen

Leesexpert Lex wijst je de 
weg in kinderboekenland. 
Heb je een vraag aan Lex? 
Mail naar  
landvanlezen@zwijsen.nl. 

11

Verrijkingsmateriaal!

Bij veel boeken is extra materiaal te vinden 
zoals digibordlessen en werkbladen.  
Ook voor themamateriaal rondom bijv.  
De Voorleesdagen, de Kinderboekenweek 
of feestdagen, is Land van lezen een 
handige hulpbron. Het platform inspireert 
en bespaart tijd!

Haal nog meer uit je lessen met Land van lezen!
Werk je met Estafette en wil je weten welk 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

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

Verfijn je zoek-
opdracht met 
o.a. thema, 
leeftijd en 
AVI-niveau



Tekentips van Marja Meijer

Wil je zelf tekeningen maken bij je eigen boek? 
Marja Meijer geeft hier haar beste tips weg.

Blij, boos of verdrietig?
Het is erg belangrijk om het juiste gevoel te 

tekenen. Het maakt veel uit of iemand lacht, 

huilt of bang kijkt. Je kunt gevoel heel makkelijk 

uitdrukken. Door de lijn van de mond: naar boven 

of beneden. Door de stand van de wenkbrauwen. 

En let eens op de ogen. Met een traantje weet je 

meteen dat iemand verdrietig is. Weet je niet hoe 

boos, bang, in de war, eenzaam, trots, verliefd, blij 

of ziek eruitziet? Oefen dat voor de spiegel. Dan 

weet je het meteen.

Maak eerst een schets
Begin nooit met stift of pen, maar maak eerst 

een schets met potlood. Ik kras altijd veel dunne 

lijntjes, tot ik zie hoe het moet. Ik let goed op de 

verhoudingen. Een kleuter heeft namelijk een  

naar verhouding veel groter hoofd dan Sam van 

negen jaar.

Speel met techniek
Je kunt met allerlei materialen werken. Met verf, 

met potlood, met inkt of met houtskool. Je kunt 

stempels snijden en daarmee een illustratie 

maken. Of kras eens zacht met een potlood 

over een bobbelige ondergrond voor een mooi 

patroon. Probeer vooral veel uit. Wat een gaaf 

effect geeft, is knippen en plakken. Wil je de broek 

van Sam een leuk stofje geven? Zoek dan een 

patroontje in een tijdschrift. Knip precies de vorm 

van haar broek uit en plak die op de tekening. Je 

werk wordt zo sprekender dan met alleen lijntjes.

Teken een model na
Misschien denk je dat tekenaars alles uit hun 

hoofd doen. Dat is niet zo. Ik doe onderzoek, net 

als schrijvers, en zoek eerst voorbeelden. Mensen 

in goede houdingen tekenen is niet simpel. Kijk 

daarom in de spiegel als je iets doet. Of laat een 

vriend een houding uitbeelden. Die teken je na. 

Je vriend(in) is dan je model. Het geeft niet  

als het niet meteen lukt. Je leert het pas echt  

door veel te oefenen.
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