
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Lotte zou met Chloë afspreken, maar die laat niks meer horen. 

De volgende dag op school is Lotte nog niet vergeten dat Chloë 

haar zomaar liet zitten. Of had Chloë toch een goede reden? 

Chloë heeft er namelijk een nieuw broertje bij gekregen. Haar 

vader is weer in de buurt komen wonen en hij heeft Chloë een 

telefoon beloofd als ze elke dag uit school op haar kleine 

broertje komt passen. Dat wil Chloë natuurlijk wel en Lotte mag 

mee. Dat klinkt toch helemaal perfect? Elke middag met een 

klein, schattig broertje op pad! 

Lotte en Chloë gaan de eerste middag dan ook vol goede moed 

op pad, maar al snel blijkt het een regelrechte ramp. Rocco doet 

alles wat niet mag, luistert nergens naar en begint enorm te 

brullen als hij zijn zin niet krijgt. Hoe moeten de meiden dit nou 

oplossen? Komt het wel goed met het oppassen, de 

vriendschap en die smartphone? 

 
 Hoe gaan jullie met je beste vriendinnen om? Lees bladzijde 5 'Maandag 10...' t/m '...of wel 

soms?' voor. Wat vinden jullie hiervan? Kan dit wel of niet? Lees daarna verder voor t/m 

bladzijde 23 '...rond te huppelen.' voor. Hoe denken de kinderen er nu over? Kon Chloë het wel 

of niet maken om niks te laten horen? 

Leesvraag: Hoe gaan de vrienden in jouw boek met elkaar om? 

 Ben jij wel eens iets kwijt? Lees bladzijde 12 'Plots kreeg...' t/m bladzijde 16 '...wat ik moest 

doen.' voor.  

Leesvraag: Wat is er kwijt in jouw boek? 

 Lotte heeft nachtmerries van de gebeurtenissen. Lees bladzijde 53  

'Woensdag 12 oktober...' t/m bladzijde 54 '... een regelrechte nachtmerrie.'  

voor. Heb jij wel eens nachtmerries van iets wat je die dag  

meegemaakt hebt? 

Leesvraag: Heeft jouw hoofdpersoon nachtmerries? Of zijn er  

gebeurtenissen in jouw boek waar jij of jouw hoofdpersoon  

nachtmerries van zou kunnen hebben? Hoe zou zo'n  

nachtmerrie dan gaan? 

 Lotte en Chloë zijn dikke vriendinnen. Lees bladzijde 79  

''s Middags ging ik...' t/m bladzijde 81 '...erg lief was.' voor.  

Leesvraag: Wat hebben de vrienden in jouw boek allemaal  

voor elkaar over? 

 


