
 MINI LEESLES 

LESKAART 
De Thea Sisters krijgen tijdens het college bezoek van twee 

filmsterren die vroeger ook op Topford gezeten hebben. Al 

gauw blijkt dat de twee hele vriendelijke mensen zijn en de 

Thea Sisters komen er al snel achter dat Matt zijn vriendin 

Megan eigenlijk wel ten huwelijk wil vragen. 

De Sisters besluiten hem te helpen en werken een heel 

plan uit. Matt hoeft Megan alleen maar mee naar zee te 

nemen. Onderweg wil Matt een bloem plukken waarmee 

hij een zwerm bijen boost maakt. Samen vluchten Matt en 

Megan terug naar Topford. 

Zo bedenken de Sisters het ene plan na net andere met 

Matt, maar alles loopt in de soep. Zal het Matt ooit lukken 

om zijn geliefde Megan ten huwelijk vragen? 

Gelukkig komt dat uiteindelijk goed waarna Matt en 

Megan besluiten op de campus te willen trouwen. De 

Sisters gaan met hun vrienden aan de slag om een 

prachtige bruiloft te organiseren. Maar ook nu loopt alles 

steeds in de soep. Hoe kan dat toch? Doet Colette het echt 

zo slecht of is er iets anders aan de poot? 

 

 Het boek heet 'Een droombruiloft'. Vraag de kinderen voor het voorlezen hoe een droombruiloft er 

volgens hun uit ziet? 

 Lees bladzijde 12 'Een film naar...' t/m bladzijde 15 '...liever naar actiefilms.' voor. Wat is jouw favoriete 

film? 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek verwezen naar films? Vertel hierover. 

 De Thea Sisters krijgen een gastcollege. Lees bladzijde 15 'Toen vroeg ze:...' t/m bladzijde 19 '...een 

muizenissig gastcollege.' voor. Van wie zou jij wel eens een gastles willen krijgen?  

Is dat te regelen? 

Leesvraag: Het college en de school van de Thea Sisters speelt een grote  

rol in dit verhaal. Speelt school in jouw boek een rol? Hoe groot of  

klein is die rol? Vertel erover. 

 Matt en Megan willen graag op Topford trouwen. Lees bladzijde 47  

'Een droombruiloft...' t/m bladzijde 51 '...een romantische ziel.' voor. 

Leesvraag: Is er in jouw boek ook een locatie die geschikt is  

voor een bruiloft? 

 


