
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Andy en zijn vriend Terry hebben hun boomhut voor dit 

avontuur laten uitgroeien tot 91 verdiepingen. Op de 13 

bijgebouwde verdiepingen hebben ze onder andere een 

waarzegster ondergebracht. Wat gaat mevrouw Weetallesal 

voorspellen? Ook hebben ze een onderzeebootbroodbakkerij, 

een aardappel-met-jus trein, een rad van fortuin, een menselijke 

flipperkast en een stortplaats (met een geheimzinnige kleerkast 

erbovenop). Waarom staat er een kledingkast op de 

vuilstortplaats? 

De verdiepingen zijn af, maar komen het boek dat ze hierover 

moeten schrijven en de tekenen die ze hierbij tekenen ook op 

tijd af? Ze beginnen steeds aan het boek, maar worden 

opgehouden door allerlei andere dingen die ze moeten doen. 

Aan het begin door de rode knop die ze gemaakt hebben 

waarvan ze niet meer weten of ze erop mogen drukken. Later 

omdat ze ook nog moeten babysitten op de kleinkinderen van 

meneer Grootneus. Die kinderen zitten heus niet stil en zorgen 

voor gevaarlijke situaties! 

Gaat het Andy en Terry dit keer ook weer lukken het boek op tijd 

af te hebben? Meneer Grootneus wordt boos als dit niet lukt… 

 Lees bladzijde 33 ‘Misschien wil je…’ t/m bladzijde 37 ‘...alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieieieft!’ voor. Het gaat over 

dat Andy en Terry bij de rode knop komen. 

Leesvraag: Wat zou jij in deze situatie doen? Zou je drukken of niet? Waarom? En de hoofdpersoon uit jouw 

boek, denk je dat die op de knop zou drukken? 

 Laat bladzijde 371 zien. Hier zie je de bouw van de boomhut van 104 verdiepingen. 

Leesvraag: Als jij samen met de hoofdpersoon uit jouw boek in een Boomhut zou wonen, wat zouden jullie in 

jullie Boomhut hebben? 

 Lees bladzijde 107 ‘Ja, dat lees…’ t/m bladzijde 113 ‘...onder water bevind.’ voor. Het gaat over een broodje dat 

een onderzeeër wordt waarmee Andy en Terry echt kunnen varen. 

Leesvraag: Wat is eetbaar in jouw boek en wat voor een vervoermiddel zou je ermee  

kunnen maken? Wat kan jouw vervoermiddel allemaal? Het is ook leuk om dit  

vervoermiddel te tekenen of te knutselen. 

 Laat bladzijde 114 zien. Hier zie je een top 10 van beste  

onderzeebootbroodliedjes aller tijden. Het zijn ‘bekende’ liedjes aangepast  

met het onderzeebootbroodje. 

Leesvraag: Kun jij met iets uit jouw leesboek ook een top 10 van  

‘bekende’ liedjes maken? 

 Lees bladzijde 138 ‘Ik trek een…’ t/m bladzijde 141 ‘...iets kan zien.’ voor.  

Andy en Terry maken wolkachtige rookfiguren. Op bladzijde 141 zie je  

een zin geschreven in wolkenletters. 

Leesvraag: Zijn er in het boek dat jij leest ook speciale letters te vinden?  

Schrijf eens je eigen naam met dat lettertype. Als er meerdere speciale  

lettertypen gebruikt worden in je boek mag je er kiezen welke je het mooist vindt. 

 


