
 MINI LEESLES 

LESKAART 
In De Bieb-bende 2 Duister carnaval is de Bieb-bende 

druk met de voorbereidingen voor de carnavalsoptocht. 

Ze werken veel aan hun praalwagen. Ondertussen doet 

Roy vreemd en neemt hij steeds meer afstand om zich 

aan te sluiten bij de stoere skaters. Hannah en Laura 

gedragen zich ook bijzonder en duiken op de vreemdste 

plekken en gekste momenten op. 

De leden van de Bieb-bende beginnen weer dromen te 

krijgen over de hemelrijders, maar kunnen het plaatje niet 

compleet krijgen omdat Roy er niet over wil praten. Zal 

het ze lukken om alle aanwijzingen met elkaar te 

verbinden en de tweede hemelrijder te bevrijden? 

 Lees bladzijde 65 ‘In de middagpauze…’ t/m bladzijde 67 ‘…aan ze voorbij.’ Roy heeft ineens 

geen aandacht meer voor zijn vrienden en lijkt nieuwe vrienden gevonden te hebben. Heb jij 

het weleens meegemaakt dat je vrienden je in de steek lieten? 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die zijn vrienden in de steek laat? 

 Lees bladzijde 131 ‘Beseffen jullie eigenlijk…‘ t/m bladzijde 132 ‘…het niets voorstelde.’ voor. 

Hier wordt kort beschreven wat het Holi festival is. Daarnaast wordt in het boek ook een 

carnavalsoptocht gehouden. 

Leesvraag: Welke feesten worden er gevierd in jouw boek? 

 Lees bladzijde 150 ‘Ze baanden zich…‘ t/m bladzijde 152 ‘…met zich mee.’ voor. De Bieb-bende 

luistert Roy af om te weten te komen waarom hij zo raar doet. Heb jij weleens iemand 

afgeluisterd? 

Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die gaat afluisteren? 

 Lees bladzijde 156 ‘Iedereen had zijn kostuum…‘ t/m ‘…plaats  

genoeg heeft.’ voor. De leden van de Bieb-bende dragen  

verschillende carnavalskostuums. Leesvraag: Wat voor  

carnavalsoutfit past er het best bij jouw hoofdpersoon? 

 Lees bladzijde 239 ‘Hannah en Laura…‘ t/m bladzijde 242  

‘…niks aan doen.’ voor. Hannah en Laura droegen een amulet  

waardoor Angelique ze in haar macht had. Zij kon Hannah en  

Laura laten doen wat ze wilde. Leesvraag: Is er in jouw boek  

iemand die een ander in zijn/haar macht heeft? 

 


