MINI LEESLES
LESKAART
Froekje & Mies Op een eiland is een omdraaiboek. Je kunt de twee verhalen apart
of door elkaar lezen.
Mies op Rhodos
Mies gaat met haar familie naar Rhodos. Het is grappig, ze vertrekken later dan
Froekje maar komen eerder op hun bestemming aan. Al is er aangekomen op de
bestemming gelijk een probleem: het hotel is nog niet helemaal af! Hoe moet
Mies zichzelf nou gaan vermaken? Er is niks te doen en er zijn bijna geen andere
kinderen. Haar enige vakantievriendin vertrekt morgen ook nog naar een ander
hotel. Zou het Mies lukken haar ouders zover te krijgen dat zij ook naar een ander
hotel gaan? En hoe moet dat dan nu ze die leuke jongen heeft leren kennen?
Froekje op Terschelling
Froekje gaat met haar moeder op de fiets naar Terschelling. Ze gaan weer naar de
camping waar ze al jaren komen en Froekje kijkt er erg naar uit om haar
vakantievriendinnen weer te zien. Eenmaal op de camping is het gelijk als
vanouds, of zelfs nog beter. Froekje vindt ook een zwerfkat, ze noemen haar
Zwerver. Zal Froekje de kat mee naar huis mogen nemen? En wat is dat voor een
gek gevoel als Froekje bij haar vakantievriendin is?
Froekje & Mies Op een eiland
De beide verhalen zijn met elkaar verbonden. In het eerste hoofdstuk zien de
meiden elkaar nog even voor ze op vakantie gaan. Gedurende de vakantie hebben
ze contact met elkaar via WhatsApp. De telefoon blijkt zelfs nog heel erg handig
als Mies vermist lijkt te zijn. En in het laatste hoofdstuk zien de meiden elkaar weer
terug na de vakantie.








Vakantievrienden. Lees bladzijde 16 'Hoi,' hoort ze...' t/m bladzijde 17 '...zich heel gelukkig.' en het stuk op
bladzijde 19 'Die is lekker...' t/m bladzijde 20 '...drie nieuwe gasten.' voor. Hoe maak jij vrienden als je op vakantie
bent?
Leesvraag: Worden er in jouw boek nieuwe vrienden gemaakt? Hoe gaat dat?
De appjes tussen Froekje & Mies verbinden de twee verhalen. Lees bladzijde 31 'Ze graait onder...' t/m bladzijde
33 '...heb ik gelezen hoor.' voor. Hoe hou jij contact met jouw vrienden als je op vakantie bent?
Leesvraag: Speelt WhatsApp ook een rol in jouw boek?
Vertel erover of lees een stukje voor.
Beroemdheden ontmoeten. Lees bladzijde 43 '9. Het optreden...' t/m bladzijde 46
'...een hand, yehhh!' voor. Heb jij wel eens een beroemdheid ontmoet?
Leesvraag: Komen er bestaande of verzonnen beroemdheden
voor in jouw boek?
Afscheid nemen. Lees bladzijde 52 'Als even later...' t/m bladzijde 53
'...brok in haar keel.' voor.

