
Nieuw in 2019!
Van Zwijsen, dé leesspecialist

Vernieuwd  en  verbeterd,  met  vertrouwde  kwaliteit

Je kunt in  

januari  

al starten!
2 0 1 9



Estafette geeft het stokje door! In 2019 verschijnt een geheel nieuwe versie van ’s lands meest 

 gebruikte leesmethode voor groep 4 tot en met 8. Estafette editie 3 is een methode voor  technisch 

en vloeiend lezen, maar besteedt ook aandacht aan begrijpend lezen. Met de prachtigste verhalen van 

bekende kinderboekenschrijvers en -illustratoren en de enorme variatie aan tekstsoorten krijgt elk 

kind zin om te lezen! Natuurlijk sluit de nieuwe editie volledig aan bij de meest recente   AVI-richtlijnen 

en leestoetsen. Met Estafette editie 3 geef je je leerlingen het allerbeste lees onderwijs en wordt 

plezier in lezen bevorderd!

Estafette editie 3 is: 
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Werkboek

Vloeiend & vlot

Digitaal

In schooljaar 2019-2020 is Estafette editie 3 compleet voor groep 4 t/m 8.  

In januari 2019 kun je al starten met de E-delen in groep 4, 5 en 6!

M 4

werkboek – avontuur

A

Dit werkboek
is van

M 4

vloeiend & vlot

De basis

M 4M 4

– avontuur

A

Het geheim van ridder Berend
Isabel Versteeg
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En toen had ik geen kasteel meer.
Ik ben nog steeds kwaad.’
‘Nog steeds?’ vraagt Jona.
‘Maar het was toch heel, heel, vroeger,
in de tijd van de ridders?’
‘Mmm,’ zegt ridder Berend.
‘Hoe komt u eigenlijk hier?’ gaat Jona verder.
Hij snapt er niets van.
De ridder moet toch al lang dood zijn?
Ridder Berend gromt wat.
Maar Jona kan hem niet verstaan.
‘Genoeg over mij, jongen.
We gaan het nu over jou hebben.’
Berend geeft hem een klap op zijn schouder.
Jona krimpt in elkaar,
maar dat merkt Berend niet.
‘Wat doe jij hier, Jona?’
Jona vertelt over de week in het kampeerbos.
Dat die over ridders gaat.
En dat hij gek is van ridders.
‘Gaan jullie ook vechten?’ vraagt ridder Berend.
‘Ja, met een zwaard,’ zegt Jona.
‘Op de laatste dag,
dan is er een toernooi.’
‘Geweldig, een toernooi,’ brult de ridder.

Leesboek

Het geheim van ridder Berend
Isabel Versteeg

Tekstboek
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Het toernooi

In de tijd van de ridders werd er
vaak een toernooi gehouden.
Een groep ridders kwam bij elkaar.
Elke ridder had een mooi en sterk paard bij zich.
En natuurlijk ook een harnas en wapens.

Ridder tegen ridder
Om de beurt gaan twee ridders de strijd mmet elkaar aan.
Het gaat niet om een beetje stoeien:
ze vechten om de eer.
De twee ridders rijden te paard op elkaar af.
Elk met een lans in de hand.
Een lans is een lange stok.
Daarmee willen ze elkaar van het paard sstoten.
Wie de ander op de grond gooit,
is de winnaar.
Er is ook publiek bij.
De dames zwaaien met hun zakdoek.
Ze juichen en klappen.
Zo moedigen ze de ridders met veel lawwaai aan.

www.ridders.nl
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Groot gevecht
De ridders vechten ook in groepen.
Dan gebruiken ze hun zwaarden.
Zo oefenen ze voor als er oorlog komt.
Het is best wel gevaarlijk.
Er vloeit dan ook vaak bloed bij.

Ringsteken
Op een toernooi gaat het nooit alleen maar om vechten.
Er worden ook spelletjes gedaan.
Bij ringsteken komt een ridder in galop op een ring af.
Hij moet zijn lans door de ring heen steken.

Na afloop
De dag eindigt met een maaltijd 
aan lange, fraai gedekte tafels.
De paarden gaan op stal en krijgen hooi.
Dat doet de schildknaap.
Hij is het hulpje van de ridder.
Nu doet hij nog niet mee met het toernooi.
Maar later wel.
Als hij groot genoeg is om te vechten.

www.ridders.nl

sneak preview!

Voorproefje!

Handig omnibus



Smaakt naar meer?

Ben je nieuwsgierig geworden? Wij houden je graag op de hoogte van de ontwikkelingen van Estafette 

 editie 3. Meld je aan voor de speciale Estafette-nieuwsbrief via zwijsen.nl/estafette3. In deze nieuws-

brief vind je het laatste nieuws, geven we regelmatig een kijkje achter de schermen en trakteren we 

je op inspirerende les ideeën. Zodra er een brochure of ter inzagepakket verkrijgbaar is hoor je dat 

uiteraard direct!

Estafette staat voor 

 leesbevordering en leesplezier 

en biedt de mooiste lees-

series voor op school en thuis! 

 Uiteraard sluiten de  boeken 

aan bij de methode.

De eerste 
aanvullende 

leesseries zijn nu al verkrijgbaar. Kijk op  
zwijsen.nl/

estafetteleesseries

Tip!
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Leeskilometers voor iedereen!

De beste stimulans om te lezen,  

is plezier in lezen!


