
 MINI LEESLES 

LESKAART 
De peperkoekmiljonair komt aan in Lamme Griemel en wil graag 

vrienden maken. Hiervoor heeft hij meer dan genoeg geld, dus 

dat moet wel lukken. Daarom organiseert hij een groot feest 

voor alle inwoners. 

'De jongleerders jongleerden, de clowns clownden en de wc-

schoonmakers maakten de wc's schoon. Vuurvreters vraten vuur, 

waterdrinkers dronken water en een leeuw stopte zijn kop in de 

mond van een leeuwentemmer.' 

Alex Tolman, de peperkoekmiljonair, kreeg honger van al dat 

feesten en ging op pad om een hotdog te halen. De 

hotdogverkoper vraagt hem dichterbij te komen, nog dichterbij, 

nog ietsje... En dan steelt hij de koektrommel vol geld. Wie red 

de peperkoek uit het broodje hotdog voordat het in Jonathan 

Frommels mond verdwijnt? Wat is de peperkoekmiljonair nog 

zonder zijn koektrommel met miljoenen? Zouden Meneer Gom 

en Willem Wilhelmus wegkomen met deze dieverij? En hoe 

kunnen Polly en Vrijdag O'Mijdag Alex Tolman helpen als hij hun 

vriendschap niet wil? 

 
 Vervelen. Lees bladzijde 7 'Op de blufheuvel...' t/m bladzijde 8 '...Polly verveelde zich.' voor. Verveel jij 

je wel eens? Wat kun je daartegen doen? Schrijf een lijstje in de stijl van dit boek. Vol met de grootste 

onzin die jij je maar kunt bedenken! 

Leesvraag: Wat kan jouw hoofdpersoon doen tegen zichzelf vervelen? 

 Grootste onzin bij elkaar. Lees bladzijde 10 'Toen Polly wakker...' t/m bladzijde 11 '...echt waar, 

absoluut.' voor. 

Leesvraag: Komt er in jouw boek onzin voor? Lees een stukje aan ons voor. 

 Hoe maak je vrienden? Lees bladzijde 10 'Toen Polly wakker...' t/m bladzijde 17 '...zijn korte 

kruimelbeentjes.' voor. 

Leesvraag: Hoe zijn de personages in jouw boek bevriend geraakt? 

 Gesprek tussen jezelf en jouw spiegelbeeld. Lees bladzijde 19 'Meneer Gom  

stond...' t/m bladzijde 20 '...mogelijk te maken.' voor. Praat jij wel eens met  

jouw spiegelbeeld? 

Leesvraag: Bedenk een gesprek dat een personage uit jouw boek met  

zijn eigen spiegelbeeld zou hebben. 

 Vervloekte plek. Lees bladzijde 85 'Tegen die tijd...' t/m bladzijde 88  

'...Wilhelmus deed hem aan.' voor. 

Leesvraag: Waar speelt jouw verhaal zich af? 

 


