
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In het vierde deel van de Silvester-serie heeft Silvester zijn draai in 

IJsselbroek behoorlijk gevonden. Samen met zijn vrienden chillt hij 

graag in de Keet, ze hebben lol op het voetbalveld en vangen 

samen een vakantiekind dat bij Eva logeert op. 

Als Silvester zijn vrienden zoekt bij het voetbalveld blijkt dat er 

ingebroken is bij Ad van Ittersum. In Burgerdam was Silvester 

gewend dat er politie was en dat er criminele dingen gebeurde, 

maar in IJsselbroek is dat toch wel een bijzondere gebeurtenis. In de 

klas raken ze er niet over uitgesproken. De juf besluit de wijkagent 

uit te nodigen om te vertellen over zijn beroep en het voorkomen 

van inbraken. Silvester voelt zich als burger verantwoordelijk voor 

zijn omgeving. Samen met zijn vrienden bedenken ze in de Keet een 

plan: ze gaan werken in tuinen, voortuinen! Zo kunnen ze alles en 

iedereen goed in de gaten houden. 

Zou het Silvester en zijn vrienden lukken een volgende inbraak te 

voorkomen? Heeft die vreemde man in die auto die foto's maakte er 

iets mee te maken? 

  Silvester is van Burgerdam naar IJsselbroek verhuisd. Daar gebruiken ze allerlei woorden die 

hij niet kent. Zo ook het woord knetterbiele. Lees bladzijde 23 'Mijn ouders zijn...' t/m bladzijde 

29 '...voor die dag.' voor. Leesvraag: Welke woorden uit jouw boek waren voor jou nog 

onbekend en zou je nu toe kunnen voegen aan jouw woordenboek? 

 Silvester heeft het een en ander meegemaakt en dat komt terug in een hilarische droom. Lees 

bladzijde 30 'Ik ga Sus...' t/m bladzijde 37 '...in een achtbaan.' voor. 

Leesvraag: Welke elementen uit jouw verhaal zou jij kunnen samenvatten tot een hilarische 

droom? 

 Sommige stukken zijn erg smerig. Lees bladzijde 109 'Rozijntjes in de  

achtbaan...' t/m bladzijde 118 '...iets anders ontbijten?' voor. De tekst  

en illustraties laten je helemaal meeleven met de situatie.  

Gelukkig komt er geen geur uit het boek.  

Leesvraag: Wanneer leef jij helemaal mee met de personages? 

 


