
 MINI LEESLES 

LESKAART 
Willem is een eenzame jongen. Hij zit in een rolstoel en heeft per 

ongeluk een nieuw meisje op school tot zijn ergste vijand gemaakt. Zijn 

vrienden is hij nu ook kwijt... Gelukkig heeft hij zijn liefde voor dino's 

nog. 

Met kerst vraagt Willem dan ook een echte dinosaurus... Maar dat kan 

toch helemaal niet? Zo denkt de Kerstman er ook over. Die besluit zijn 

beste namaak-dino ooit te maken. Deze namaak-dino lijkt enorm om 

de Kerstmisaurus die op de Noordpool woont, dat het een echte vriend 

voor de Kerstmisaurus wordt. Hoe kan die ooit afscheid nemen van zijn 

enige vriend? 

De Kerstman gaat op kerstavond op pad om alle brave kinderen hun 

cadeaus te brengen. 

'De Kerstmisaurus zat in de val! 

Als hij nu uit de slee zou klimmen, zou iedereen hem zien. Dan zou de 

Kerstman meteen weten dat hij in de slee had gegluurd en een netjes 

ingepakt cadeau had verkreukeld! En dat mocht natuurlijk niet! 

Maar als hij bleef zitten, zou hij dus in de slee van de Kerstman met de 

rendieren rond de wereld vliegen.' 

 

 Lees bladzijde 22 'Hoofdstuk 1...' t/m bladzijde 23 ' ...van dinosaurussen hebben.' voor. 

Leesvraag: Welke tekst uit jouw boek zou eigenlijk ook in hoofdletters geschreven moeten worden? Of met een 

ander kleurtje? Schrijf deze bladzijde uit jouw boek over. 

 Hou jij van Kerstmis? Lees bladzijde 23 'Behalve van...' t/m bladzijde 24 '...door te komen.' voor. Is er iets anders 

waar jij zo dol op bent als de vader van Willem? 

Leesvraag: Waar is jouw hoofdpersoon dol op? 

 Is alles wat in een boek staat echt waar? Lees bladzijde 25 ''Vrolijke 1 december...'  

t/m bladzijde 32 '..staat in een boek.' voor. 

Leesvraag: Lees een stukje uit jouw boek voor en laat ons beslissen of dit wel  

of niet waar is. 

 Laat de kaart op bladzijde 46/47 zien. 

Leesvraag: Hoort er een kaart bij jouw boek? Wat zou erop staan? 

 Lees de zin op bladzijde 109 voor ''Tuurlijk mag dat...' t/m '...naast de  

woonkamer.' Lees nu ook de zin zonder de schuine woorden voor. Zo klinkt  

het al veel minder erg. 

Leesvraag: Welke zin uit jouw boek kun jij met een paar woorden veel  

negatiever of positiever maken? 

 

En zo gebeurt het dat de Kerstmisaurus bij Willem Tuffer terecht komt. Zal Willem dan toch een echte dinosaurus 

krijgen met kerst? En dan heb je nog de Jager die bijna zijn hele leven lang al jaagt op vliegende rendieren. Zal het 

hem dit jaar lukken om een vliegend rendier neer te schieten? Of komt er nog iets veel beters op zijn pad? 


